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Aumentar a participação do sistema de franquias na sociedade é uma das propostas da gestão de 
Artur Grynbaum, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), empossado em 
janeiro, com mandato de dois anos. Para o executivo, vice-presidente da rede O Boticário, 
modelos de gestão bem sucedidos têm ganhado espaço em negócios já existentes e tradicionais, 
como empresas do setor industrial. A maior participação do franchising na sociedade passa pelo 
fortalecimento da ABF. A abertura à participação dos franqueados é cada vez mais importante. "É 
fundamental entender que o franchising é um negócio só. Não existe franqueador bom em uma 
situação ruim com o franqueado, nem vice-versa", completa. 
 
Aos 35 anos, Grynbaum assumiu a presidência da ABF após ter atuado na entidade como vice-
presidente. O executivo iniciou a carreira no O Boticário em 1987. "O franchising movimenta 
quase R$ 32 bilhões por ano, valor bastante significativo, gera 530 mil empregos, sendo que 30 
mil (novos postos) a cada ano", ressalta Grynbaum, apontando falta de crédito, burocracia e 
excesso de impostos como principais entraves ao crescimento do franchising. 
 
Jornal do Commercio - Quais os planos para sua gestão na presidência da ABF? 
 
ARTUR GRYNBAUM - Dar continuidade ao bom trabalho que vinha sendo feito (na gestão 
anterior). Seguindo esta linha, um dos objetivos é dar maior representatividade ao franchising 
perante a sociedade e em questões governamentais. O franchising movimenta quase R$ 32 
bilhões por ano, valor bastante significativo, gera 530 mil empregos, sendo que 30 mil (novos 
postos) a cada ano. Além de trazer mão-de-obra para o mercado, o franchising investe em 
treinamento, na preparação dos funcionários. Contudo, até hoje, as redes tiveram pouca 
participação nas decisões que foram tomadas nos campos tributários e estruturais da economia. 
Não quer dizer que as redes devem ser sempre consultadas, mas o franchising quer dar sua 
contribuição. 
 
Que ações podem dar esta representatividade maior ao franchising?  
 
- Temos a participação no Fórum Setorial de Franquia, que foi retomado com apoio do Ministério 
do Desenvolvimento. Entre os resultados (do fórum), está o alinhamento dos pleitos, reunindo 
representantes do Governo, dos franqueadores e dos franqueados. Com isso, temos conseguido 
abrir algumas portas. Por exemplo, encaminhamos conversas com o BNDES sobre o que é o 
formato de um financiamento para o sistema de franquia, que é diferente de uma operação 
normal. Ainda não conseguimos nenhum resultado prático, mas estamos no caminho certo. 
 
Qual a importância do crédito para o crescimento das redes?  
 
- Ele é crucial para alavancar ainda mais o franchising. Precisamos de linhas de financiamento 
adequadas e de uma simplificação tributária, tanto do ponto-de-vista da variedade de impostos 
pagos, como dos valores. As franquias são pequenas e médias empresas e medidas para 
beneficiar esses setores seriam importantes.  
 
A falta de financiamento é uma barreira para as franquias?  
 
- Sim, pois o franchising não tem um modelo de financiamento apropriado, como existe em outros 
países. O financiamento para franquias tem que ser encarado de forma diferente. A taxa de 
mortalidade das franquias é inferior a de negócios próprios. Então, já de cara, é mais fácil 
financiar uma unidade franqueada. Quem está franqueando não quer sua marca na mão de 
qualquer um. Isso reduz a probabilidade de erro, pois a rede tem um modelo de sucesso já 



comprovado. A avaliação de um financiamento para o franchising, ao invés de se concentrar no 
patrimônio do tomador, deveria olhar o negócio como principal atributo. A avaliação de risco 
muda totalmente. Esse modelo de financiamento está fazendo falta ao País. Como temos a 
preocupação com o primeiro emprego, deveríamos ter com a primeira empresa. 
 
Como o franchising poderia contribuir com a sociedade?  
 
- Hoje, empresas tradicionais enxergam no franchising nova oportunidade. É o caso da AmBev, 
que criou uma franquia para vender chope, e da rede Accor. O modelo do franchising se encaixa 
não só em novos negócios, mas também na melhoria dos já existentes. 
 
A maior representatividade passa pelo fortalecimento da associação. Como fazê-lo?  
 
- Queremos aumentar nosso número de associados, melhorando a qualidade dos serviços. Hoje, 
são cerca de 420 marcas associadas. Incluindo consultores e franqueados, são 600 associados. No 
início do ano, tínhamos 350 marcas. Para promover essa ampliação, temos uma diretoria de 
expansão, focada nesse trabalho. Na verdade, queríamos divulgar mais o que já fazemos hoje e 
tentar atrair mais marcas. 
 
O aumento do número de associados passa por uma maior participação dos franqueados?  
 
- A ampliação da ABF inclui uma participação maior dos franqueados, através dos conselhos de 
cada rede. Hoje, temos um número razoável de franqueados entre os sócios. Trazendo os 
conselhos, além de dar maior representatividade, trazemos também a inteligência deles. Em suas 
empresas, eles têm papel importante de incentivo e expansão dos negócios. Na ABF, eles podem 
expor as dificuldades enfrentadas pelo sistema sob o ponto-de-vista do franqueado. É 
fundamental entender que o franchising é um negócio só. Não existe franqueador bom numa 
situação ruim com o franqueado, nem vice-versa. 
 
São necessárias ações para coibir o crescimento desordenado das redes ?  
 
- O crescimento desordenado está ligado à falta de estrutura das empresas franqueadoras. Mas, 
nesse ponto, tanto as empresas franqueadoras como os franqueados aprenderam na própria pele 
a necessidade de uma estrutura profissional. Não se pode entrar para brincar. O tombo é muito 
grande, pois expõe a marca, o maior ativo de uma empresa. O franchising tem mortalidade 
pequena e tem sucesso de operação, mas, como em todo o negócio, há empresas muito boas, 
empresas médias e outras não tão boas. Assim como há franqueados muito bons, franqueados 
médios e outros não tão bons. O franchising é uma receita de sucesso, mas não quer dizer que o 
bolo vai ser sempre delicioso. A receita é excelente, mas se alguém colocar sal no lugar do 
açúcar, dá errado. Não dá para culpar o sistema por ações individuais. 
 
Que ações a associação mantém para dar mais segurança na escolha dos empreendedores?  
 
- O candidato a franquia tem à sua disposição o site da ABF e cursos sobre franchising. A 
legislação vigente oferece a Circular de Oferta de Franquia, permitindo o contato com franqueados 
da rede e até com quem saiu da rede. É preciso pesquisar muito bem. Também é importante o 
empreendedor ter afinidade de valores com o negócio. Franquia é mais do que produto, depende 
da marca e do modelo de negócios.  
 
Além da falta de crédito, que outras barreiras as redes enfrentam?  
 
- Ser empresário no Brasil implica em dificuldades. Há dificuldades do ponto-de-vista tributário. A 
carga tributária da ordem de 40% do PIB (Produto Interno Bruto) é muito grande e o franchising 
é um sistema que tem controles e tende a ser muito formal. A burocracia para abrir uma empresa 
é outro ponto. 



 
Como está o projeto conjunto com o Governo federal para a exportação das marcas de franquia 
nacionais?  
 
- Os contatos com o Governo estão indo muito bem. Algumas marcas brasileiras já estão fora do 
País. O franchising brasileiro é bem estruturado do ponto-de-vista da operação e pode exportar. 
Mas, muitas vezes, as empresas não estão estruturadas para isso. Então, o projeto com a Apex 
Brasil (Agência de Promoção das Exportações do Brasil) oferece às empresas a oportunidade de 
participar de feiras internacionais. O papel da ABF é propiciar a multiplicação de experiências de 
quem já exporta, incluindo os cuidados que devem ser tomados. 
 
O projeto da nova Lei de Franquias está no executivo, aguardando o encaminhamento do 
Congresso. Que benefícios ele traz?  
 
- O projeto atende às demandas do setor porque foi escrito a várias mãos. Há uma série de 
pontos em que a legislação atual é dúbia, como por exemplo a cobrança de royalties. A taxa de 
royalties não pode ser tratada como licenciamento. Licenciamento é diferente de franquia. Não há 
porque limitar o desconto no cálculo dos impostos a 1%. Outro ponto importante (da nova lei) é a 
questão de só poder franquear se tiver unidade própria. Franquia é negócio, não é produto, 
depende da operação. Então a pessoa tem que se destacar com experiência mínima de dois anos. 
O projeto inclui uma série de medidas que dá mais tranqüilidade para o sistema. 
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