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Uma alternativa de sobrevivência para empresas de pequeno porte.  
 
Quando ouvimos as palavras "franquia" ou "franchise", logo nos vem à mente a imagem das redes 
de fast-food. Mas a verdade é que estas expressões identificam um processo comercial que pode 
ir muito além das cadeias varejistas que todos conhecemos.  
 
Isso porque a legislação que regula os contratos de franquia, especialmente a brasileira (Lei 
8.955/1994), que é moderna e muito bem elaborada, traz não apenas segurança no que tange 
aos processos e encargos de cada uma das partes envolvidas como também benefícios fiscais 
relevantes comparativamente a outras formas de distribuição.  
 
Assim, pode-se dizer que quanto maior for a complexidade do negócio, mais adequado será o 
modelo de franquia, especialmente para operações em que exista alto valor agregado em serviços 
ao consumidor final e necessidade de padronização de procedimentos técnicos e comerciais. 
 
Justamente por força dessas características é que o me rcado mundial de tecnologia da informação 
(TI) vem adotando esse sistema para atuar junto aos canais responsáveis pela venda e 
implantação de seus softwares, cenário em que o Brasil, que é o terceiro país que mais adota 
franquias, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão, vem acompanhando de perto, como 
podemos constatar pelas notícias recentes sobre fusões de grandes franqueadoras nacionais e a 
adoção do sistema por fornecedoras internacionais de sistemas de gestão visando atender o 
mercado brasileiro.  
 
A razão principal da utilização dessa modalidade está no fato de que os principais aplicativos de 
ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Costumer Relationship Management) e outros não são 
produtos de prateleira, exigindo ampla gama de serviços agregados para garantir suas 
funcionalidades ao usuário, como implantação, treinamento, suporte e customização.  
 
Por isso, tais produtos são geralmente comercializados por um sistema de parceria entre as 
empresas desenvolvedoras e seus canais de venda, criando-se uma cadeia de fornecimento 
complexa, com vários níveis de relacionamento com o cliente, o que traz impactos relevantes para 
o negócio. O primeiro é a carga tributária.  
 
No modelo de distribuição, em cada etapa que implique a transferência de dinheiro de um 
parceiro a outro existe a necessidade de emissão de nova fatura, o que acarreta a cascata de 
tributos, que chega a atingir 45% do valor do negócio em alguns casos. Na mesma situação, 
adotando-se o formato de franquia, a carga tributária total cai para aproximadamente 24% na 
medida em que deixa de ser necessário o faturamento sucessivo, desonerando significativamente 
o valor final de venda da solução.  
 
Outro benefício relevante na Lei de Franquia é em relação à padronização do produto e dos 
serviços agregados. Enquanto nos modelos tradicionais de distribuição cada empresa trabalha de 
maneira mais ou menos independente, no sistema de franquia o franqueador e o franqueado têm 
um grau de comprometimento muito maior, uma vez que são estabelecidas contratualmente 
normas de atuação comercial e técnica que abrangem desde a identidade visual do negócio até os 
níveis de serviço.  
 
Dessa forma, todos os envolvidos, mas principalmente o cliente, têm um ganho qualitativo com a 
operação. Isso sem falar em relação aos riscos do negócio. Quando distribuidor, a operação ocorre 
por conta e risco do agenciado. Se houver prejuízos, o agenciado arcará com eles.  
 



Atuando com o formato de franquia, o franqueado é responsável por seu negócio. Se a operação 
der prejuízo, ele o suportará.  
 
Por tudo isso, e considerando ainda o acelerado processo de concentração do mercado nas mãos 
de grandes fornecedores, a adoção do sistema de franquia parece ser o caminho natural para a 
expansão dos negócios na área de TI, despontando também como uma alternativa de 
sobrevivência para as pequenas empresas que, em vez de insistir na competição desigual com 
produtos sem escala comercial adequada, podem tornar-se eficientes e lucrativas franquias das 
grandes players do mercado.   
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