
Numa rede de franquias
a escolha do ponto onde
vai ser instalada a
unidade geralmente é
resultado de pesquisas,
avaliação de consultores
e o consenso entre
franqueador e
franqueado. Mas como
em qualquer negócio, o
fundamental é atender à
necessidade do cliente

mais considerada na hora de definir
as estratégias de qualquer empresa.
Na área comercial ou de serviços,
para atingir esse público, o ponto-de-
venda é de extrema importância. A
localidade ou mesmo as condições do
estabelecimento podem ser decisivas
para o sucesso ou fracasso do negó-
cio. No sistema de franchising esse
quesito é levado muito a sério, che-
gando a ser alvo de elaboração de pla-
nos e pesquisas específicas em algu-
mas redes mais estruturadas.

Diferentemente das empresas in-
dividuais, em que o empreendedor de-
cide muitas vezes com base em algu-
mas orientações ou mesmo pela pró-

pria experiência ou intuição, nas
franquias é possível manter equi-
pes que cuidam apenas dessa área,
além do know-how com tentativas
erradas e certeiras.

"A experiência do franqueador
em seu negócio é o fator de dife-
renciação. Pontos ótimos todas as
pessoas que conhecem de varejo
reconhecem, e por isso mesmo
esses pontos são os mais caros
possíveis, principalmente quando
em shopping centers. Mas bons
pontos fora de shoppings, em ruas,
nem sempre são obviamente reco-
nhecidos, por isso requerem prá-
tica e conhecimento do negócio",
comenta Marco Militelli, consultor
em franquias.

A Diretoria da Multicoisas, em-
presa franqueadora de lojas de fer-
ramentas e utilidades, acredita que

localizar o ponto para uma loja da rede
é um passo essencial para o caminho
do sucesso. Para tanto foi desenvol-
vido um Plano de Localização Geográ-
fica de Ponto. Esse plano consiste em
levantar o maior número de pontos
possíveis, dentro da localidade esco-
lhida, através de técnicas e instrumen-
tos de análise e avaliação de potencial
de área, para a posterior escolha do
melhor ponto pelo Comitê de Locali-
zação da Multicoisas Franchising.

Já que isso é um processo dinâ-
mico que exige agilidade e principal-
mente uma dose de conhecimento
sobre a área em que serão realiza-
dos os levantamentos, o franqueado
é convidado a participar do proces-
so de busca do ponto. Detalhes
como a impressão de manuais com
critérios e requisitos para a escolha
do ponto revelam a importância que
a questão tem dentro da rede. Os
critérios são variáveis ambientais e
mercadológicas, como a população,
aspectos legais, acessibilidade, con-
corrência, aparência, serviços públi-
cos, pólos de atratividade, entre ou-
tros fatores que influenciam na lo-
calização das lojas Multicoisas.

Na rede de escolas de idiomas Yá-
zigi as informações acumuladas sobre
áreas já disponibilizadas fazem parte
do planejamento de expansão. Marcos
Pereira, gerente de Gestão de Rede e
Expansão, esclarece que há uma equi-
pe de campo com consultores merca-
dológicos que realizam o trabalho de
mapeamento das localizações que pos-
suem potencial para a abertura de uma
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unidade. Além disso, essa equipe tam-
bém trabalha na análise da escolha de
novos pontos indicados pelos candi-
datos a franqueados.

"A franqueadora valida ou não o
ponto de acordo com estudos da vi-
sibilidade, da movimentação, da con-
corrência e do próprio estado do
imóvel, já que a necessidade de in-
vestimento deve ser também avalia-
da", conta Pereira. Ainda segundo
ele, "os franqueados que vão abrir a
segunda ou terceira unidade, por já
possuírem conhecimento do proces-
so, conseguem auxiliar no processo
de escolha, mas sempre é analisado
o potencial do público a ser atingido
para evitar o canibalismo do negó-
cio, ou seja, uma unidade concorrer
com a outra".

As metas do Yázigi para 2005 in-
cluem a abertura de 20 unidades no
primeiro semestre, com um foco mais
voltado ao interior de São Paulo e aos
estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.

Regionalismos
Apesar dessa organização e plane-

jamento, as redes também contam

com obstáculos pelo fato de o país
ser tão diverso e complexo em suas
realidades regionais. Quando um fran-
queador define o ponto-de-venda com
uma equipe de consultores o franque-
ado pode querer optar por outra lo-
calização e vice-versa. Na maioria dos
casos há um consenso, afinal o inte-
resse de todas as partes é para que o
negócio dê certo. Mas em algumas
redes existe a possibilidade de loca-
ção do ponto como cláusula inserida
no contrato, o que gera discordância
em relação a valores. A Lei de Fran-
quia vigente (8.955/94) não especifi-
ca essa questão, por isso a Associa-
ção Brasileira de Franchising (ABF)
está sugerindo a inclusão de um arti-
go (veja quadro) que resguarde al-
gumas garantias, tanto para franque-
adores como para franqueados, ar-
gumentando que a lei do inquilinato
não consegue suprir as complexida-
des dessa relação comercial. Assim,
a ABF sugere que haja liberdade de
contratar, que é o que rege o sistema
de franchising.

Na rede de cafeterias Fran's Café,
no caso de lojas 24 horas ou formato
store, um ou mais pontos-de-venda



são indicados pelo próprio candidato
à franquia, que apresenta suas suges-
tões à franqueadora. A partir daí, os
profissionais do Departamento de Ex-
pansão da rede Fran's Café vão avali-
ar o ponto apresentado, levando em
conta fluxo de pessoas no local, po-
tencial econômico e demográfico da
região, concorrência, localização, va-
lor do aluguel, vizinhança e
as características do imóvel. No
caso de uma loja em formato station,
é a rede franqueadora Fran's Café
que indica o ponto dentro de um pré-
dio comercial que tenha estrutura ade-
quada para receber a estação móvel de
café. O prédio deve ter pelo menos 400
pessoas com o perfil dos con-
sumidores da rede, isto é, das classes
A e B, e na média de idade acima de
21 anos. Uma novidade são as lojas
Chevrolet Café, que são lojas Fran's
Café customizadas para as concessi-
onárias da rede Chevrolet. Nesse caso
a indicação dos pontos é feita pela pró-
pria General Motors do Brasil.

No entanto, mais do que o ponto,

o candidato a franqueado também
passa por um detalhado processo de
seleção que acontece nas redes fran-
queadoras. Na rede Fran's Café é im-
prescindível que seja comunicativo,
empreendedor e tenha o perfil esta-
belecido pela empresa, perfil
esse pontuado por entrevistas e uma
avaliação gerencial que ocorre duran-
te as entrevistas e reuniões com a
equipe de seleção de franqueados em
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diferentes etapas. Em média apresen-
tam-se 80 candidatos/mês à franquia
e apenas três deles são aprovados.

Para Marco Militelli cabe ressal-
tar que cada área comercial e cada
tipo de negócio em si têm particula-
ridades grandes, e portanto necessi-
dades distintas. "Pontos considera-
dos ótimos para um determinado ne-
gócio podem não ser nem conside-
rados bons para outros. No entanto,
bons pontos comerciais têm algumas
características comuns entre elas:
alta visibilidade da fachada, grande
circulação de pessoas ou veículos à
sua frente ou proximidade, fácil
acesso e estacionamento, localização
em centros comerciais ou ruas tra-
dicionais de comércio e em alguns
caso a presença de concorrência é
também um fator importante", afir-
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ma o consultor.


