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O setor de franquias segue em expansão. Teve faturamento de R$ 28 bilhões em 2002 e aumento 
de 10% no número de unidades no ano passado em comparação com 2001, segundo dados da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF). O segredo para a sobrevivência está no controle de 
qualidade das atividades exercido pelos franqueadores. O cuidado começa na escolha do 
franqueado chegando aos programas periódicos de reciclagem.  
 
Na verdade, a vitalidade das franquias deve-se, na opinião do consultor André Friedheim, da 
Francap consultoria, a três fatores: à marca e ao marketing da rede, que têm muito apelo; ao 
sistema operacional, já testado; e à prestação de serviços do franqueador. "O suporte deve 
acontecer antes e depois da inauguração da unidade. A rede ajuda com análises de viabilidade 
econômica e do ponto comercial, com manuais de operação e treinamento", diz.  
 
Friedheim lembra que estudos de mercado apontam uma diferença grande na taxa de mortalidade 
de franquias em relação a negócios independentes. "Apenas 15% das unidades franqueadas saem 
do mercado em um prazo de cinco anos, enquanto em novos negócios a taxa sobe para 80%, sem 
contar que não são consideradas as recompras de franquias", diz.  
 
Estratégias de motivação de funcionários e fidelização de clientes estão entre as estratégias de 
sucesso, segundo Jorge Eduardo Antunes da Silva, diretor de franquias da Mundo Verde. Em em 
outubro do ano passado, a rede começou a implementar o Treinamento Experiencial ao Ambiente 
Natural (Tean), quando reuniu profissionais de diferentes franquias para participarem de jogos 
motivacionais em contato com a natureza.  
 
Os resultados foram comprovados por Alexandre Britto, franqueado da loja do Jardim Botânico, no 
Rio de Janeiro, que participou do Tean. "O treinamento ajudou a identificar a personalidade e o 
potencial de cada um dos funcionários. Fui surpreendido pela liderança do gerente da minha loja", 
diz Britto.  
 
O empresário ressalta ainda que teve surpresas negativas. "Um dos vendedores, há três anos na 
loja, foi demitido depois que observei suas atitudes no trabalho em equipe que fazia parte do 
treinamento", conta.  
 
Treinamento garante bom atendimento  
 
Treinamentos periódicos também são o segredo da Bit Company para garantir o bom andamento 
da rede. A cada quatro meses, a empresa promove treinamento em São Paulo para diretores, 
equipes de ensino e de vendas, divididos em pequenos grupos para não desfalcar as unidades. 
"Nos preocupamos em pensar pelo franqueado para que sua preocupação seja apenas com a 
operação da loja", diz Moysés Naves, gerente de marketing da rede.  
 
Uma boa supervisão também garante bons frutos. Desde o ano 2000, uma nutricionista e um 
supervisor fazem inspeções mensais nas churrascarias da rede Montana Grill e uma engenheira de 
alimentos acompanha a manipulação da carne no frigorífico.  
 
- Até hoje não tivemos nenhum problema relacionado a prazos de validade nem à comida em si - 
afirma Rodrigo Tadeu Mantovani, sócio-diretor da rede, que conta com 25 unidades em todo o 
Brasil.  
 
Para Claudia Bittencourt, diretora da Bittencourt Consultoria, a vitalidade das franquias está ligada 
à essência do franchising: a transferência de know-how. Ela recomenda os programas de 
reciclagem periódicos para atualizar os franqueados em relação à concorrência e novos produtos.  
 



- Quando o franqueador tem uma rede montada, ele tem que se preocupar em mantê-la no 
mercado, e não cair na tentação de só vender franquias. O empreendimento já não é apenas dele 
e da família, mas também de terceiros, com quem ele firma um compromisso de manter o 
negócio em atividade - observa, Claudia, acrescentando que "no varejo, é necessário ter pessoas 
dinâmicas para formar equipes, operacionalizar o negócio e acompanhar mudanças".  
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