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Mesma decoração, mesmos produtos, vendedores com a mesma prática de abordagem 
- é a padronização a principal característica do franchising. Mas a regra tem deixado de 
existir quando o assunto é preço.  
 
Não são poucas as redes que dão liberdade ao franqueado para que precifique a 
mercadoria ou serviço da forma que lhe for mais conveniente. Embora justificada, já 
que os custos variam de unidade para unidade, a prática é um risco na opinião de 
consultores, pois a diferença pode provocar a desconfiança do consumidor. 
 
Caso da webmaster Leila de Farias trabalha no Centro da cidade e revelou um filme de 
24 poses na De Plá, na Rua do Ouvidor, pagando R$ 17,28. No dia seguinte, levou 
outro filme, também de 24 poses, para revelar. Desta vez foi à De Plá na Rua 
Uruguaiana e pagou apenas R$ 13,20. Ambas as revelações foram em 45 minutos. 
"Dei mais alguns passos e economizei mais de R$ 4, mesmo sendo em lojas da mesma 
rede", conta. 
 
Na De Plá na Glória, o mesmo serviço sairia por R$ 15,84. "Tento seguir o preço 
sugerido pela matriz, mas sei que algumas cobram mais caro e outras mais barato 
pelo mesmo serviço", diz Ana Maria Carvalho, proprietária da loja na Glória. "A 
empresa tem a política de cobrir qualquer preço do concorrente. Em algumas lojas é 
praticado preço menor que em outras, por causa da concorrência local", explica Daniel 
Plá, sócio da rede. 
 
As lojas da rede Mundo Verde também adotam política de preços livres para os 
franqueados. Os preços são estabelecidos pelos donos da franquia, que negociam 
livremente a compra dos produtos com os fornecedores. Assim, preços baixos, 
descontos e promoções ocorrem de forma diferente de loja para loja. 
 
- Se um proprietário consegue um bom preço por comprar 2 mil unidades de um 
produto, com certeza o venderá mais barato do que aquele que comprou apenas 200 
unidades - explica Monique Mendes, assessora de marketing da rede. 
 
Entre os fatores que podem levar lojas da mesma rede a ter preços diferenciados estão 
a disputa de preços com a concorrência, custos com locação, ponto comercial e 
despesas fixas. Para a consultora de franchising Cláudia Pamplona, não há 
justificativas para a diferenciação que não sejam custos fiscais. "De um município para 
outro é normal ter preços diferentes, já que são inseridos diferentes impostos sobre o 
produto", diz. 
 
Cláudia afirma, contudo, que se a diferença de preços for grande - e é muito difícil 
para o franqueador controlar este dado -, a rede perde sua identidade perante o 
cliente. "O consumidor, quando se decide por uma loja, é por causa da sua imagem, 
da sua marca.  
 
Quando vê que, mesmo em lojas de uma mesma marca, há diferenças gritantes de 
preço, sente-se ludibriado e a imagem da empresa é arranhada. Cabe ao franqueador 
oferecer condições para que todos os franqueados possam praticar os mesmos 
preços", pondera. 
 



A prática de preços diferentes coloca lojas da mesma rede como concorrentes. 
"Naturalmente elas já são concorrentes, mas a competitividade aumenta quando a 
prática de preços adotada é diferenciada", diz Antônio César Carvalho de Oliveira, 
diretor da Acomp Consultoria e Treinamento, especializada em varejo. 
 
Oliveira não considera errado uma loja localizada na Barra ter preços diferentes de 
outra no Centro da cidade, por exemplo. "Mas não é o ideal. Os franqueados precisam, 
antes de abrir a loja, realizar um estudo de viabilidade econômica, para avaliar se os 
custos impactarão no lucro almejado", ensina. 
 
De acordo com o consultor, a política de adotar preços diferenciados pode levar o 
franqueado a quebrar, caso não saiba administrá-la corretamente. "Se para ter lucro 
for preciso vender muito acima do preço sugerido pelo franqueador, ele pode perder no 
volume de vendas, pois o consumidor vai procurar a loja com produtos mais em conta.  
 
Se perder no volume, terá que aumentar o preço ainda mais para recuperar a perda, o 
que pode levá-lo ao insucesso. Se quiser concorrer e vender pelo mesmo preço ou por 
menos, pode ser uma loucura, caso os custos não sejam corretamente analisados", 
explica Oliveira . 
 
Na opinião de consultores, o ideal é que todas lojas de uma mesma empresa 
pratiquem o mesmo preço. Nas 23 lojas, entre próprias e franqueadas, da Lápis de Cor 
no Rio de Janeiro, os preços dos produtos são os mesmos. "O consumidor não 
entenderia se os preços da loja no Shopping Iguatemi fossem diferentes dos praticados 
na loja no Centro da cidade.  
 
Quando ele entra em uma loja Lápis de Cor tem que se identificar com a marca e não 
com os custos que o lojista tem para manter a loja no local. Seria um canibalismo com 
a marca se vendêssemos com preços diferenciados", observa Maria José Bertoche Leal, 
diretora de relações com os franqueados da empresa. 
 
Já nas sete lojas franqueadas que a Lápis de Cor tem no Norte e Nordeste do Brasil, os 
franqueados têm total liberdade para praticar preços diferentes devido ao gasto com o 
frete, que representa aproximadamente 3% do custo dos produtos. "Mesmo tendo esta 
liberdade, os lojistas praticam o mesmo preço que as lojas do Rio. Eles entendem que 
devem seguir os preços praticados pela rede, primeiro porque o preço é justo, e 
segundo porque a empresa oferece estrutura para que o franqueado lucre nestas 
condições", diz Maria José. 
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