Série Como ser Competitivo
“Franchising como alavanca para a Competitividade”
Prefácio
O Conselho Empresarial de Gestão Estratégica para Competitividade do
Sistema FIRJAN, criado para atender a crescente demanda das empresas, em
especial, as pequenas e médias, promove a troca de conhecimento por meio
de estudos de casos empresariais. Todos os estudos são oriundos de
Seminários, Pesquisas, Programas da TV FIRJAN, dentre outros, que o
Conselho desenvolve ao longo do ano.

I. Introdução

O Franchising é uma estratégia utilizada pela administração que tem como
propósito um sistema de venda de licença, onde o franqueador oferece sua
marca, infra-estrutura e conhecimento do negócio ao franqueado, que por sua
vez, investe e trabalha na franquia e paga parte do faturamento ao franqueador
sob a forma de royalties. Esse tema se encaixa perfeitamente no contexto da
competitividade, tanto em relação à gestão, quanto ao empreendedorismo,
existindo várias práticas que contribuem para o aumento da competitividade no
País, em especial no Estado do Rio de Janeiro.

II. Conceitos, Metodologias e Estudos de Caso:
A) Franchising Como Alavanca Para Competitividade
O sistema de franchising vive como um Conselho de Gestão, pois o mais
importante desse sistema atualmente é a questão da qualidade, do apoio ao
franqueado e da gestão do empreendimento. O interesse do Governo nessa
questão é muito grande, em função da possibilidade de vários Serviços
Públicos serem franqueados, como já vem ocorrendo com os Correios e a BR
Mania.

Os números do setor são muito significativos, principalmente em função de
mudanças que vêm ocorrendo, como a exportação das marcas brasileiras, que
conta com o apoio da APEX, inclusive na participação em Feiras internacionais.

Hoje em dia existem cerca de 1.000 franqueadores no Brasil, com 62 mil
pontos de comercialização no País e a previsão de serem atingidos 70 mil
pontos ainda em 2006, o que é considerável uma enorme capilaridade, sendo
que 50 dessas marcas já têm presença no exterior. O setor promove cerca de
500 mil empregos diretos e, aproximadamente, 800 mil indiretos. Cerca de 56%
do total de sedes de franquias do Brasil estão situadas em São Paulo.

O acréscimo de faturamento do setor de franchising, ano após ano, tem sido
superior em relação ao PIB, o que demonstra o sucesso do sistema. Setores
novos da economia estão sendo agregados ao franchising, como os segmentos
hoteleiro, imobiliário e de responsabilidade social, entre outros. Segundo o
SEBRAE, cerca de 41% das empresas são encerradas após de três anos de
sua abertura, enquanto que, no sistema de franchising, mais de 90%
comemoram e passam dos três anos de existência, demonstrando uma
inversão explicada pelo próprio sistema, onde a pessoa compra o direito de
utilizar uma marca com reputação elevada, com um processo de gestão e de
marketing consolidado, além de uma imagem mercadológica totalmente
desenvolvida, recebendo treinamento e apoio, o que certamente possibilita
grandes chances de acerto ao franqueado.

O desenvolvimento do sistema de franchising está extremamente maduro e,
atualmente, as Associações do setor representam uma verdadeira faculdade
empreendedora, tanto para o franqueador, quanto para o franqueado, pois
todas as fases do processo de franchising são altamente discutidas em Cursos
e Seminários.

As boas práticas de franchising são avaliadas por empresas de pesquisa
independentes que analisam os franqueados e oferecem certificação, ou Selo
de Excelência, fornecidos pela ABF aos franqueadores, caso atinjam um
mínimo de 70 pontos. Os Manuais Operacionais são muito importantes,
principalmente no que diz respeito à disciplina de uma organização em rede,
constando, desse documento, todo o treinamento e a formatação do negócio,
que acaba por se transformar numa verdadeira “bíblia” para os franqueados.

O portal da ABF (www.abf.com.br) é extremamente completo e contém todas
as informações sobre o mundo de franchising, inclusive sobre as ações sociais
promovidas pelas empresas franqueadoras. Em média, os contratos de
franquia oferecem um retorno de investimento num prazo de 4 a 5 anos,
dependendo da tamanho da Marca e segmento escolhido.

B) Caso De Sucesso: De Plá
A DE PLÁ, diferente de outras franquias, prioriza o investimento, além de total
dedicação ao negócio, contando com pelo menos dois meses de treinamento,
para cada candidato, o que faz com que cerca de 25% desses candidatos
tenham todo o dinheiro investido devolvido. A empresa sempre seguiu como
um grande modelo, o McDonald’s, pois todos os pontos comerciais da DE PLÁ,
tais como os do McDonald’s, são próprios.

Nas relações comerciais entre Shopping Centers e lojistas, na grande maioria
dos casos, pode haver um conflito de interesses que estimule a alta
rotatividade. A DE PLÁ, ao contrário de outras, sempre foi muito consciente em
seu papel, separando a pessoa física da jurídica e investindo os seus recursos
na própria empresa, ao adquirir imóveis próprios, que são alugados aos
franqueados.

Nos últimos 5 anos, com o crescimento da fotografia digital, o segmento
passou por uma grande revolução e, atualmente, a DE PLÁ possui 40 lojas
próprias e 40 franqueadas. O sistema digital permite que a empresa cresça
atualmente com um novo formato de franquia, ou seja, a de store in store, no
qual uma mini loja DE PLÁ, de 2 a 4 metros quadrados, pode ser instalada, por
exemplo, em uma farmácia muito bem localizada, com um baixíssimo custo de
locação, a partir de um investimento de R$50 mil, vindo a faturar por volta de
R$20 mil mensais.

O bom relacionamento da empresa com os franqueados é outro fator
extremamente importante, pois a base da franquia é realmente fundamental
para o sucesso do empreendimento. Os Manuais Operacionais são

importantes, mas o mais importante é a cultura da empresa e para que seus
padrões sejam, de fato, respeitados, esses documentos precisam ser
dinâmicos e aperfeiçoados constantemente.

O processo utilizado pela DE PLÁ para verificar, na prática, se o franqueado
está realmente de acordo com as conformidades da marca estabelecidas no
contrato, é a fiscalização e supervisão nas lojas. A ação é feita
constantemente, caso contatada alguma irregularidade, existem na DE PLÁ,
três tipos de comunicações: a primeira, verbal ou por escrito, a mais simpática;
uma segunda, que faz menção à cláusula do contrato; e a terceira, que
comunica o descredenciamento da rede. Na história da empresa, somente em
quatro ocasiões foi enviada a terceira comunicação, que não tem volta,
devendo o ex-franqueado retirar a marca em 48 horas, o que efetivamente
ocorre.

O fracasso é inerente ao negócio e cada um lida de uma forma, em função dos
vários fatores que o motivaram, como uma sociedade que não deu certo, a
ausência de capital, a falta de dedicação ou até mesmo um ponto comercial
mal escolhido, sendo que, nesse último caso, a DE PLÁ tenta resolver a
situação, oferecendo, caso se trate de um bom franqueado, um novo ponto,
com todas as facilidades possíveis.

O poder de barganha com os fornecedores foi outro fator que ajudou bastante
o crescimento da empresa, que tem o menor preço nos insumos graças ao fato
de possuir uma grande rede de pontos comerciais. O franqueado, logicamente,
também usufrui disso, já que a DE PLÁ lhe oferece o mesmo preço e as
mesmas condições de pagamento que recebe dos seus fornecedores,
cobrando apenas 5% de royalties sobre o faturamento de cada loja.

C) O Que O Sebrae Pode Fazer Por Você - Sistema De Franchising
O SEBRAE atua de duas formas no atendimento ao sistema de franquias, e
uma delas é através do atendimento ao empresário que deseja transformar o
seu negócio numa unidade franqueadora e, nesse sentido, a entidade elabora
um plano de negócios para saber se aquela empresa possui realmente o perfil
necessário.

A outra forma de atendimento é direcionada ao empreendedor que deseja
adquirir uma franquia, com a disponibilidade de um Manual nos seus postos de
atendimento, e oferta de orientação na análise da Circular de Oferta, antes do
seu ingresso na rede. Muitos empreendedores não possuem os recursos
necessários para investir numa franquia, procurando linhas de crédito
disponíveis para o sistema, cuja análise pode ser também realizada pelo
SEBRAE.

III. Passo a passo – Como escolher uma franquia:
Adaptado do artigo publicado no site www.guiadofranchising.com.br de autoria
de Carlos Ruben Pinto - Diretor Presidente da MDS Franchising
1º Passo: Decidir - Empreender.
É muito importante que seja feita uma autoavaliação para medir as chances de
sucesso, pois o que torna uma pessoa apta a ser um empreendedor bem
sucedido são suas características pessoais. Antes de qualquer decisão sobre
em que e aonde empreender é essencial responder, com total sinceridade,
algumas questões importantes, como as que se seguem:
•

O capital que possuo é suficiente para abrir o negócio, e ainda permite
que eu me mantenha até que a empresa comece a render seus frutos?

•

Tenho estabilidade emocional para correr todos os riscos inerentes ao
mundo dos negócios?

•

Estou disposto a trabalhar mais de oito horas por dia e em todos os dias
da semana, se necessário?

•

Como tenho lidado até hoje com os obstáculos que a vida oferece? Com
paciência e determinação?

•

Conheço bem todas as minhas limitações?

•

Sou suficientemente meticuloso e bem disciplinado para cumprir regras
e métodos de trabalho?

2° Passo: Entender as diferenças entre um negócio independente e uma
franquia.
3° Passo: Informe-se sobre o funcionamento do franchising.
4º Passo: A escolha do segmento e ramo.
5° Passo: Visite o site das Franquias que você escolheu.
6° Passo: Entre em contato com a franquia.
7° Passo: Após receber todas as informações, separe as franquias que se
encaixam dentro de sua disponibilidade de investimento.
8° Passo: Preenchimento dos questionários de pré-qualificação.
9º Passo: Preenchimento da Circular de Oferta de Franquia (COF).
10° Passo: Análise da Circular de Oferta de Franquia.
11° Passo: Análise profunda do negócio.
Analise bem:
•

O estudo de viabilidade financeira;

•

Se o porte da franquia é compatível com a localidade em que pretende
instalar sua unidade franqueada;

•

Sistema de fornecimento;

•

Transferência de know-how: é por isto que se entra no Franchising,
então certifique-se dos programas de treinamento e reciclagens.
Verifique a manualização dos processos (franquia não é só COF e
contrato). Procure a equipe de suporte;

•

O funcionamento do marketing;

•

Preocupe-se em conhecer o gerenciamento da unidade própria. O estilo
gerencial é fundamental para o sucesso.

12°Passo: Assegurando-se da solidez da franquia.

13º Passo: Faça uma revisão geral deste Passo a Passo.
•

Você está seguro? Se estiver - Boa sorte.

