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Desconhecimento ainda gera insucesso no setor, que movimentou R$ 25 bilhões em 
2002  
 
Da Sucursal de Brasília  
 
BRASÍLIA - Entender o sistema de franquias e toda sua regulamentação sempre foi um 
empecilho para aqueles que quiseram deixar a vida de empregado para se lançarem 
em um negócio próprio. Mesmo depois de quase 20 anos de experiências de franquias 
no Brasil, os conflitos e diferenças entre franqueados e franqueadores não 
desapareceram. Tantos obstáculos comprometem o crescimento do setor. 
  
De acordo com a consultora jurídica Melitha Prado, especialista em franquias, ainda 
existe muita expectativa infundada de ambas as partes, que muitas vezes não está 
prevista nas cláusulas dos contratos.  
 
- Alguns franqueadores exigem muito e são bastante rigorosos, sem se ater às 
condições dos franqueados. Alguns desses, por sua vez, têm pedidos absurdos aos 
franqueadores, como proteção contra assaltos e violência - afirma. 
  
Há ainda franqueados, segundo Melitha, que misturam despesas pessoais com o caixa 
da empresa e se perdem na hora da prestação de contas. Sem contar que colocam em 
risco o próprio negócio e o nome da empresa franqueadora em jogo, já que elas não 
vivem imunes aos desmandos dos franqueados. Não obstante, os franqueadores, 
quando vão à lona, comprometem os investimentos dos franqueados - às vezes fruto 
de anos de trabalho.  
 
O vice-presidente da Associação Brasileira de Franquias (ABF) e coordenador da 
BRMania no Rio de Janeiro, Renato Vieira, diz que há três fases nítidas no 
comportamento dos franqueados, que podem ser comparadas às fases da vida.  
 
Na primeira, o franqueado é uma criança e o franqueador é visto como um protetor. 
Todas as decisões são piamente acatadas. Depois, o franqueado se torna adolescente. 
Segue as linhas do franqueador, mas começa a questioná-las. Na fase adulta, busca a 
independência e sai de campo, à procura de um negócio em que não haja 
subordinação de espécie alguma.  
 
- Geralmente, o principal motivo de discórdia são os royalties. O franqueado sempre 
acha que está sendo lesado, isto é, pagando muito ao franqueador - completa Vieira.  
Mesmo diante das mazelas, o setor é considerado seguro. De acordo com dados da 
ABF, um negócio qualquer tem 80% de chances de falhar após cinco anos de 
funcionamento. Já no caso das franquias, a possibilidade de fracasso se reduz para 
20%. Por isso, há vários casos de pessoas que retornaram às franquias depois de 
insucessos em negócios convencionais.  
 
No ano passado, o setor, que conta com aproximadamente mil empresas, movimentou 
R$ 25 bilhões. Para a consultora em franquias Cláudia Bittencourt, o segmento está 
longe da saturação.  
 



Nos últimos anos, as áreas de cosméticos, beleza e alimentação têm crescido muito. 
Creio que são as com maior potencial - aposta a consultora. 
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