
e tem uma palavra que se encaixa bem no 
mundo do franchising esta palavra é inovação. 
Constantemente ela é usada, ou melhor, 

aplicada, no dia a dia de uma franqueadora. Uma 
franquia não vive sem a inovação, tanto para gerir a 
rede, como para lançar produtos que antevejam as 
necessidades do consumidor. 
A franquia nasce com o objetivo de ter seu modelo 
de negócio replicado pelos franqueados da marca. 

Portanto, é imprescindível que a franqueadora inove 
em pelo menos três frentes para se destacar em 
relação à concorrência e aumentar sua ocupação de 
mercado: 
1. Relacionamento com seus franqueados e 
fornecedores: A relação do franqueador com seus 
franqueados e fornecedores deve ser a mais lmear 
e clara possível. Cada vez mais a grande diferença 
de uma franquia para outra é como ela se relaciona 
com seus franqueados e parceiros do sistema, e por 
isso esse relacionamento deve ser reinventado a 
todo instante. A franqueadora pode criar grupos de 
trabalho, melhorar a relação com o conselho, buscar 
ferramentas de comunicação diferenciadas, controlar 

e medir de maneira eficaz as suas ações, para ser 
um grande hub de soluções para toda a rede. 
2 Inovar produtos e serviços: A rede é um clone 
da matriz, mas a matriz é inovadora em seus 
produtos e serviços? SIM, ela precisa inovar para 
que seus franqueados possam ser competitivos, 
ou seja, a franqueadora precisa estar atenta 
ao mercado e aos consumidores para que seus 
franqueados sempre tenham produtos e serviços 

diferenciados e alinhados com a 
expectativa do consumidor. Hoje, sem 
dúvida, as empresas precisam que o 
consumidor perceba valor na aquisição 
de um produto e/ou serviço. Em um 
mundo cada vez mais competitivo 
esta inovação faz toda a diferença no 
resultado da sua franquia. 
3. Comunicação: Os meios de 
comunicação passaram por uma 
revolução, graças aos avanços da 
tecnologia. Hoje em dia é possível 
comunicar-se com o consumidor sem 
lançar mão de grandes investimentos. 
Através das redes sociais (Twitter, 
Facebook, Blog, etc) a marca pode 

se comunicar diretamente com seu target, e, o 
melhor, ouvi-lo e saber o que ele quer. Um dos 
deveres do franqueador é estar atento a estas 
novas mídias e canais de comunicação com o 
cliente e saber como se relacionar com ele. 
Que pontos da sua franquia carecem de inovação 
para que sua marca alcance o sucesso que 
você almeja? 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 480, p. 12, jan./ fev. 2013. 




