
Como vai a
relação na
franquia

Na hora de abrir um negócio, o
empresário escolhe pelo valor da
marca e pela chance de sucesso; o
franqueado? é motivado a expandir
Dor causa do fortalecimento da sua
bandeira/Os detalhes fazem parte de
pesquisa feita por professores e
doutores do Provar, da USP.
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Os dois lados da franquia juntos
Para enfrentar os problemas e ganhar mercado, franqueador e franqueado acreditam que é preciso unir forças

Paulo Baraldi

Não há negócio que dependa
mais de uma boa relação entre
duas partes do que uma fran-
quia. E é simples entender, já
que o crescimento do empreen-
dimento envolve ações de am-
bos os lados.

E foi exatamente essa rela-
ção estreita o mote de uma pes-
quisa do Programa de Adminis-
tração do Varejo (Provar), insti-
tuto formado por professores e
doutores da Faculdade Institu-
to de Administração (FIA), da
USP. O levantamento aprofun-
dou-se no assunto para revelar
a intimidade entre o dono da lo-
ja e o dono da marca. Descobriu,
por exemplo, que franqueados
não lêem o manual de franquia e
que o valor da marca é o que
mais pesa na escolha. Para os
franqueadores, o fortalecimen-
to da marca é o principal benefí-
cio. Foram pesquisados 41 fran-
queadoras e 270 franqueados
em todo o Brasil; 50% em São
Paulo e a maioria do ramo de
alimentação.

A FORÇA DA MARCA
Para 60% dos participantes da
pesquisa, o valor da marca foi a
motivação principal da escolha,
seguido da maior chance de su-
cesso (18,5%). Marcelo Navar-
ro, por exemplo, optou pela fran-
quia por achar mais prático li-
dar com um sistema já consoli-
dado. Depois, pensou na marca,
no marketing.

Navarro é proprietário de
três franquias da Casa do Pão
de Queijo. "Abri a primeira há
quase 14 anos e na época não via
tanto pelo lado da marca, o que
não aconteceria hoje." Naquele
momento, a rede completava
quatro. Atualmente, 14 anos de-
pois, tem 432 lojas.

SÉRGIO CASTRO/AE

DEDICAÇÃO- Marcelo Navarro, franqueado Casa do Pão de Queijo: "É preciso ter muito empenho1

Para o negócio dar certo, Na-
varro sabe que uma parte de-
pende da sua atuação e a outra
do relacionamento com a rede -
e a maioria dos entrevistados pe-
la pesquisa concorda. Na ques-
tão da competitividade, grande
parte dos franqueados conside-
ra que são responsabilidade dos
dois lados a rentabilidade, o su-
cesso das ações de marketing,
percepção da marcapelo consu-
midor e a capacidade de enfren-
tar a concorrência. Já a fideliza-
ção dos clientes e eventuais difi-
culdades financeiras caberiam
aos franqueados.

"Tem de ter muito empenho,
pois se o lojista não ficar à fren-
te do negócio, a franqueadora
não vai fazer isso", diz Navarro.
O dono da marca pensa de for-
ma parecida. Só no que se refe-
re às dificuldades financeiras,

os franqueadores acreditam
que devem dividir o problema.
"O franqueador tem de ensinar
como reverter isso", diz a geren-
te de Expansão e Operações da
Casa do Pão de Queijo, Renata
Roushou.

Para os donos das lojas, se-
gundo a pesquisa do Provar, as
redes precisam aprimorar o ser-
viço de resposta, considerado
lento. A questão recebeu a me-
nor média sobre comunicação
intra-rede. Por outro lado, 39%
raramente usam o manual de
franquia. "Nesses anos em que
tenho a franquia, vai por erro e
acerto, e telefonando para a cen-
tral resolve", admite Navarro.

O que incentivaria o uso do
manual, diz o empresário, seria
um formato online. Mas, segun-
do Renata, os franqueados rece-
bem também um CD com as in-

formações. E, já que pouco se
usa o recurso, cursos são ofere-
cidos para "quebrar a resistên-
cia". Das 41 redes entrevista-
das, 40 afirmaram ter progra-
mas de atualização ou recicla-
gem. A adesão é confirmada por
82% dos franqueados.
Como uma das desvantagens de
expandir um negócio, 40% dos
franqueadores apontam o risco
de perda de padronização. Para
quem está do outro lado, as re-
clamações são de falta de flexibi-
lidade e pouca autonomia, prin-
cipalmente. No entanto, 47%
responderam que estão satisfei-
tos com o negócio - entre eles,
Navarro, que planeja abrir mais
uma loj a em 2007. Boa parte dos
pesquisados também tem o mes-
mo interesse. O medo é perder a
clientela caso o contrato seja
rompido com franqueador. •
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