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A gestão de recursos do fundo de publicidade e propaganda e as definições de ações de 
marketing são as principais insatisfações de franqueados em relação a seus franqueadores. 
Estudo realizado pelo Programa de Administração de Varejo (Provar), da Fundação Instituto de 
Administração (FIA), sobre o relacionamento Franqueador-Franqueado no Brasil mostra que 
esses foram alguns dos itens que receberam as menores notas de franqueados, com média de 
6,50 e 6,56, respectivamente, em uma escala de 0 a 10.  
 
A pesquisa, realizada com 41 empresas franqueadoras e 270 franqueados, mostra ainda que o 
apoio do franqueador à implementação de ações promocionais recebeu nota média 7,32 dos 
franqueados. "O franqueado quer apoio para a atuação local da divulgação da marca e 
captação do consumidor", afirmou Patrícia de Salles Vance, uma das coordenadoras da 
pesquisa.  
 
O fundo de publicidade e propaganda é adotado por 73% dos franqueadores da pesquisa e 
está, de acordo com Patrícia, mais presente nas redes maiores e mais consolidadas. Metade 
dos franqueadores toma as decisões sobre o fundo de publicidade junto com os franqueados. 
Outros 20% tomam a decisão final, mas consultam os franqueados; enquanto 3% sequer 
consulta o franqueado sobre o fundo.  
 
Apesar disso, a percepção da marca como principal benefício do sistema de franquias é um dos 
pontos em comum entre franqueados e franqueadores. A importância atribuída à marca 
surpreendeu os pesquisadores, que apostavam na rapidez na expansão como um dos maiores 
benefício do sistema de franquias.  
 
Para 38% dos franqueados o fortalecimento da marca é o principal benefício, seguido da 
rapidez da expansão, que teve 30% das respostas. Em uma escala de 0 a 10, os 
franqueadores atribuíram média 9,35 no que diz respeito ao crescimento do valor da marca 
com a implementação do sistema de franquia. "A marca, hoje, é algo importante para o 
franqueado, que a leva em consideração no momento de decidir pela franquia em que irá 
investir", disse Patrícia.  
 
Segundo ela, depois da explosão de franquias na década de 90, os franqueados estão muito 
mais exigentes. Esse amadurecimento, percebido pelo franqueador, eleva a importância que se 
dá às marcas.  
 
Embora entendam a importância da marca, franqueadores e franqueados atribuíram notas 
diferentes a questões relacionadas a ela. Enquanto o posicionamento adequado da marca 
diante dos concorrentes recebeu nota média 9,59 dos franqueadores, teve 8,20 dos 
franqueados.  
 
Apesar dos problemas e dificuldades, os empresários se consideram satisfeitos com o sistema 
de franquias. Por parte dos franqueadores, as maiores notas foram atribuídas aos interesses 
em continuar expandindo por meio de unidades franqueadas (nota média 9,80) e à satisfação 
com a decisão de adotar o sistema de franquias (9,61). A menor nota foi dada à satisfação 
com a rentabilidade (nota média 8,22). "Não vou dizer que é natural, mas qualquer empresa 
sempre acha que poderia ter uma rentabilidade maior. Além disso, a nota média atribuída é 
razoável", afirmou Marcos Roberto Luppe, um dos coordenadores.  
 
A satisfação dos franqueados é observada nas notas 8,64 (atribuída às confiança de que o 
franqueador honrará os compromissos previstos no contrato), 8,56 (ao orgulho de apresentar 
a franquia para outros) e 8,39 (à confiança de ter feito a opção certa ao escolher o sistema). 
"O franqueado sente-se um pouco sozinho num momento de dificuldade. Pode ser que não 
perceba a disposição do franqueador ou que as responsabilidades não estejam muito claras."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 maio 2006, Administração & Serviços, p. C-4.  
 


