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Empresas unem-se e criam curso para ensinar os novos conceitos. As franquias 
brasileiras entraram em um estágio mais maduro, profissional, diferente da explosão 
dos anos 90. Agora, franqueadores e franqueados devem repartir responsabilidades 
que vão além da prática exclusivamente comercial. Para a assimilação desse conceito, 
é preciso talhar gestores sob medida. Oito empresas - Fotoptica, Blockbuster, Yázigi 
Internexus, Le Postiche, Gastotal, Bob´s, Livraria Nobel e Mundo Verde - juntaram 
forças para trabalhar nessa direção: aprimorar o processo de seleção dos candidatos a 
suas redes.  
 
A solução foi recorrer à consultoria especializada Redinteligente, que montou o curso 
Formação de Empreendedores na Gestão de Valor. De início, o benefício é restrito a 
alguns franqueados das oito redes, mas a intenção é transformá-lo em um curso 
aberto, realizado em diferentes praças, para que funcione como um processo de pré -
seleção. O objetivo é preparar o empreendedor para o que chamam de franquia de 
nova geração, que tem como base conceitos de e-learning e networking para gerar, 
em rede, um aprendizado comum e desenvolver as melhores práticas do mercado 
varejista e de prestação de serviços.  
 
A iniciativa acontece em um momento de grande depuração do mercado. Depois da 
acentuada expansão nos anos 90, o sistema de franchising entrou em profunda crise 
no início do século 21. "Antes, o único critério de seleção usado pelos franqueadores 
era se o candidato tinha capital suficiente para investir. Hoje a busca é por parceiros 
que compartilhem dos valores da marca e que tenham um perfil de empreendedor 
focado em resultados", diz Mauro Motta, diretor comercial da Fotoptica.  
 
A rede de óptica e fotografia ingressou no sistema de franquia há apenas dois anos e 
tem metas ambiciosas de abrir ao redor de 25 unidades por ano nos próximos cinco 
anos. Em 2002, a Fotoptica faturou R$ 100 milhões em 50 lojas próprias e 40 
franqueadas.  
 
Segundo Motta, dentro do novo conceito, muda o papel do franqueador, que passa a 
ser de coordenador, catalisador dos resultados para os franqueados. Isso porque a 
rede de informação montada para as franquias permitirá criar indicadores de 
desempenho e de avaliação de resultados. "O franqueado muitas vezes olha o outro 
franqueado como concorrente. Na gestão por valor, todos compartilham do esforço 
para melhorar o atendimento e encantar o cliente, para trabalhar com valor agregado 
e desenvolver inovações". Ele diz que o que se pretende criar não é um mestre 
acadêmico em varejo - existem diferentes cursos e MBAs específicos para isso -, mas 
um gestor que consiga envolver o grupo que vai ser o agente de mudanças dentro das 
lojas.  
 
Marco Pinheiro, diretor-presidente da Redinteligente - consultoria responsável pelo 
desenvolvimento da intranet de integração da rede de franquias e pela concepção do 
curso - afirma que é preciso uma mudança de mentalidade para enfrentar os desafios 
do varejo hoje. "O franqueado e o gerente da loja têm papel vital na construção da 
marca. São eles que adicionam ou subtraem valor e tornam a empresa mais 
competitiva. Como as inovações hoje são constantes e grandes, o franqueador não 
consegue trazer esse conhecimento e colocá-lo em um manual para depois distribuir 
para o franqueado."  



Na opinião dele, o franqueado tem de inverter a maneira como comanda sua loja, o 
que ele chama de foco de gestão 80/20. Ao invés de gastar 80% de sua energia no 
controle da atividade do dia-a-dia, como controle de caixa e de estoques, pedido de 
compras, cobrança e operações bancárias, o franqueado tem de focalizar as atividades 
que impactam nos resultados. Como a análise dos concorrentes, melhoria no 
atendimento, avaliação da satisfação dos clientes, prospecção de novas oportunidades.  
"Um franqueado de um posto de gasolina, por exemplo, tem mais chance de melhorar 
o desempenho de seu negócio se atravessar a rua e, da outra calçada, ficar 
observando o comportamento dos clientes. Não pode ser aquele empreendedor que, 
quando monta seu negócio, a primeira coisa que faz é tomar conta do dinheiro."  
 
Repartir informações em rede exige uma nova postura, diz Pinheiro. "Quando o 
franqueado tenta algo novo, não pode esconder as informações. Mesmo ações que 
deram errado têm de estar na rede para que outros franqueados possam se utilizar da 
experiência. Não tem mais a crença de que segredo comercial é a alma do negócio".  
 
Para a escola de idiomas Yázigi Internexus, uma das mais antigas franquias brasileiras, 
há 33 anos nesse ramo, o curso permitirá arejar a rede de 300 escolas - 250 no País e 
50 espalhadas pelos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Argentina. 
Marcia Pires, diretora de marketing e gestão de rede, diz que lida com 
empreendedores de diferentes idades: alguns acima dos 50 anos e também com os da 
segunda (filhos) e terceira (netos) gerações de antigos franqueados. "Precisamos 
renovar e reciclar. O curso permitirá atualizar os modelos de gestão de quem já está 
na franquia e também vai ajudar a selecionar candidatos que se enquadrem nesse 
perfil de modernidade, mais inovador e mais empreendedor", diz.  
 
A preferência é por jovens de 25 a 35 anos, com nível superior, em especial nas áreas 
de administração e marketing. Segundo Marcia, o Yázigi sempre teve ação reativa por 
ser muito procurado por quem tem dinheiro para investir, em especial dos que 
participam de Programas de Demissão Voluntária (PDV) de grandes empresas. Outro 
ponto usado para captar candidatos é em eventos e feiras do setor.  
 
A rede decidiu mudar a maneira de atrair franqueados novos. O curso desenhado pelas 
oito franquias e a Redinteligente ajudarão a escolher um investidor dentro do perfil 
desejado, diz Marcia. O objetivo é agregar 40 franquias por ano à rede, que faturou R$ 
90 milhões em 2002.  
 
O curso Formação de Empreendedores na Gestão por Valor tem 13 módulos, com a 
parte teórica ministrada por especialistas e com visitas a redes na parte prática, em 
um total de 32 horas. As turmas terão de 20 a 25 participantes e o preço é de R$ 
975,00.  
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