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Para especialistas, isso melhorara a comunicação no setor. Para resolver os problemas que vêm 
cercando o setor de franchising já se falou em atualização da Lei de Franquias e no uso de 
ferramentas de negociação. Nesse mesmo sentido há uma outra novidade que vem sendo muito 
aconselhada por especialistas no assunto: a criação de Conselhos de Franqueados (Franchises 
Advisory Councils) ou Associações. A iniciativa deve partir do próprio franqueador. A intenção é 
evitar que os litígios precisem ser resolvidos na Justiça.  
 
"Depois de um determinado número de unidades, toda a rede de franchising deve dispor de um 
órgão representativo dos franqueados, com o escopo de proporcionar, em reuniões regulares, um 
diálogo franco entre estes últimos e seu franqueador. Se a iniciativa partir do franqueador, pode-
se evitar que os franqueados venham a se juntar dessa mesma forma estando, no entanto, já 
cheios de reclamações e determinados a brigar", afirma o advogado Luiz Felizardo Barroso, do 
escritório Advocacia Felizardo Barroso e Associados. Ele explica que estes tipos de organismos 
possuem diversos níveis de formalidade, de uma rede para outra.  
 
De acordo com Luiz Felizardo, as Associações de Franqueados, podem ser de dois tipos: 
associações que nascem da frustração e insatisfação dos franqueados, que adotam, por isso 
mesmo, uma postura contrária e hostil, em relação ao seu franqueador; e as que são formadas 
por iniciativa exclusiva do franqueador ou, conjuntamente, pelo franqueador e seus franqueados, 
como forma de melhorar a comunicação e funcionar como meio de intermediação, sempre que 
apareçam problemas, ou, simplesmente, para garantir que os mesmos possam ser evitados.  
 
Para Felizardo, as razões para o descontentamento são diversas. "Surgem pelo descumprimento, 
ou pelo pouco caso, por parte dos franqueadores, em respeito aos seus deveres mínimos de 
liderança, em face de seus franqueados, não se comunicando com eles; não lhes proporcionando 
apoio; não sendo receptivo às suas proposições inovadoras, operacionais, ou mesmo estruturais. 
Franquia é uma relação de confiança recíproca e estreita colaboração. É um processo sinérgico do 
qual resulta um produto maior do que a simples soma aritmética de suas partes, talvez porque 
lide com relações humanas, e, por isso mesmo, põe em evidência que franqueado também é 
gente e gostaria de ser lembrado; de ter suas sugestões ouvidas e, se possível, acatadas", 
acredita o advogado.  
 
Já as associações do tipo conjunt as são as criadas com espírito de boa vontade para o benefício 
de ambas as partes. O especialista fala também de como proceder. "Deve-se criar e desenvolver o 
Conselho de Franqueados, corpo representativo desta classe de empresá-rios independentes, 
porém, não autônomos mercadologicamente, dirigido por alguém nomeado pelo franqueador ou, 
preferencialmente, eleito pelos franque-ados, com o propósito de explorar novas idéias e 
oportunidades, através de reuniões regulares com o franqueador", afirma Felizardo.  
 
Há também, como em qualquer empreitada, uma contrapartida que pode não ser muito positiva; 
já que, por exemplo, os franqueados ganham mais força estando unidos. Mas Felizardo Barroso 
acredita que a boa vontade possa reverter as desvantagens em vantagens.  
 
"Porque é proporcionado ao franqueador a oportunidade única de exercer, plenamente, sua nobre 
missão de líder dos seus franqueados, da qual, aliás, jamais deveria se afastar", conclui o 
especialista.kicker: A criação de conselho ou associações pode ajudar a evitar conflitos judiciais  
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