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Desde que assumi o cargo de presidente da International Franchise 

Association (IFA), tenho estado cada vez mais impressionado com a 

evolução das franquias no Brasil.

Arriscaria adiantar que o Brasil será um dos cinco maiores mercados 

mundiais de franquias nos próximos anos. Progride agressivamente, desen-

volvendo muitos sistemas próprios de franquia em nível nacional, ao mesmo 

tempo em que abre sua economia para franqueados estrangeiros. De forma 

similar à de seus primos norte-americanos, os franqueadores brasileiros tor-

nar-se-ão internacionais num futuro próximo.

Nesse contexto, em que um número crescente de empresas em âm-

bito mundial opta pelo sistema de franquia como forma de distribuição de 

seus produtos e serviços, julgo que o livro de Paulo C. Mauro se constitui 

num forte apoio na busca de uma melhor análise da alternativa franquia.

O trabalho de Paulo C. Mauro é, que eu saiba, o primeiro livro em 

português escrito especialmente para franqueadores e ilustra bem o desen-

volvimento que está ocorrendo no mercado brasileiro de franquia hoje.

William B. Cherkasky

Ex-presidente da International

Franchise Association (IFA)

Washington, D.C., 1994.

Prefácios 1a edição
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É indiscutível que o franchising no Brasil teve, entre 1986 e 1994, uma 

taxa de crescimento fantástica que deixou perplexos não só os especia-

listas internacionais como revelou uma vitalidade empreendedora poucas 

vezes observada no Brasil.

Inúmeros fatores colaboraram para que esse fenômeno ocorresse, 

mas o fato é que o franchising se transformou hoje no principal e mais 

inovador sistema para se empreender micro, pequenos e médios negócios. 

É claro que, para muitos de nós que contribuímos para o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento do franchising desde o seu nascedouro, a euforia dos 

primeiros tempos escondeu uma realidade que rapidamente se revelou crí-

tica: o despreparo de grande número de franqueadores e franqueados nos 

fundamentos do sistema.

A falta de bibliografi a, de cursos especializados, de experiência e de 

“casos brasileiros” fez com que muitas pessoas tivessem seus sonhos frus-

trados ou seus investimentos ameaçados por falta de conhecimento ade-

quado.

Muito tem sido feito para minimizar as conseqüências do cresci-

mento acelerado do franchising, mas o sucesso do sistema ainda depende 

de uma compreensão profunda e correta das características que o tornam 

um sistema único.

Paulo C. Mauro é um dos pioneiros. Desde o início da expansão do 

sistema, procurou compreender os seus desdobramentos e estudar seu po-

tencial e suas contradições. Sua atividade de professor e consultor permitiu-

lhe assimilar inúmeras experiências de franquias nacionais, ao mesmo tempo 

em que sua parceria com Bob Kushell — renomado consultor norte-ameri-

cano — contribuiu decisivamente para a vinda de importantes franqueado-

res internacionais para o Brasil, enriquecendo assim nosso know-how.

O Guia do franqueador é uma obra indispensável para a compreensão 

profunda do sistema, assim como necessária para uma avaliação comparati-

va das vantagens que o franchising possui sobre outros sistemas de negócio 

e canais de distribuição. Obra obrigatória para os franqueadores de hoje.

Ricardo Young Silva

Ex-presidente da Associação

Brasileira de Franchising (ABF)

São Paulo, 1994.
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Conheci o Paulo C. Mauro em 1987, quando o franchising ainda estava

“engatinhando” no Brasil...

A Casa do Pão de Queijo foi sua primeira cliente na área e seu tra-

balho de consultoria foi muito importante para o nosso desenvolvimento 

inicial como franqueadores.

São nesses primeiros estágios que decisões e rumos são defi nidos na 

formatação das franquias, e tivemos muita sorte de contar com a ajuda e

entusiasmo do Paulo.

Nos últimos anos, o mercado brasileiro se desenvolveu e amadureceu.

Paulo faz parte dessa história e continua inovando e incentivando o 

segmento.

Este livro/guia é mais uma de suas iniciativas de sucesso.

Boa leitura.

Alberto Carneiro

Diretor-presidente da franquia

Casa do Pão de Queijo

São Paulo, 2006.

O mundo das franquias não é dos mais fáceis. Conhecimento pesa mais 

que sorte. Planejamento mais que coragem e direcionamento mais 

que vontade.

Paulo César Mauro foi meu primeiro contato em franquia, há muitos 

anos, quando eu estava começando meu Habib’s. Nesses anos todos, suas 

orientações foram preciosas para nosso sucesso.

Prefácios 4a edição
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Este livro tem o privilégio de unir conhecimento, planejamento e 

direcionamento à sorte, coragem e vontade de cada um de nós. É uma ótima 

oportunidade para os que desejam vencer profi ssionalmente.

Alberto Saraiva

Diretor-presidente das franquias

Habib’s e Ragazzo

São Paulo, 2006.

Conheci Paulo César Mauro em 1998, quando eu refl etia sobre a possi-

bilidade de usar o sistema de franchising em minha empresa. Lembro 

de ter me reunido com vários consultores, mas Paulo César me encantou 

e fechamos negócio. Foi uma das escolhas a qual credito muito do meu 

sucesso como franqueadora. 

Além de ser um profundo conhecedor do sistema, ele é, acima de 

tudo, um profi ssional que transmite seu conhecimento de maneira clara, 

prezando a simplicidade e transparência no relacionamento profi ssional 

— características às vezes difíceis de encontrar no mundo empresarial.

Aqueles que têm interesse no tema deste livro sem dúvida ganharão 

com a visão e experiência (e todos sabem que experiência não tem preço) 

de um dos profi ssionais mais bem preparados sobre o sistema de fran-

quias. Paulo César já foi franqueado, é franqueador, palestrante, consultor 

e membro atuante de várias diretorias da ABF. Como franqueador ganhou 

praticamente todos os prêmios do segmento, mas o mais importante é que 

ele faz tudo isso com crença e paixão. Crença no trabalho, no Brasil, no 

sistema de franchising, na capacidade das pessoas; paixão pelo trabalho, 

pelos desafi os.

E como o tempo não nos dá trégua, a adaptação, atualização e ino-

vação dos negócios, com a utilização das ferramentas e tecnologias hoje 

disponíveis, estão presentes em todas as palestras que Paulo César ministra, 

e certamente estão presente neste livro.

Não é à toa que carinhosamente o chamo de Empresário do Futuro.

Patricia Zocchio

Diretora-presidente da franquia
Experimento Cultural

São Paulo, 2006.

Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   12Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   12 12/9/2006   17:16:4112/9/2006   17:16:41



O QUE ESTÁ POR TRÁS
DO SISTEMA DE FRANCHISING

PARTE I

Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   13Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   13 12/9/2006   17:16:4112/9/2006   17:16:41





15

Por que o franchising
faz tanto sucesso?1

Quem ouve falar em franchising lembra logo do McDonald’s, seu maior 

exemplo de sucesso, atualmente presente em mais de cem países, e 

cujas ações valorizaram mais de trezentas vezes desde 1965, época do seu 

lançamento, estando incluídas no seleto grupo de ações utilizadas para 

cálculo do índice Dow Jones da Bolsa de Valores de Nova York.

Com um passado brilhante nos EUA, Europa e Japão, e representando 

hoje um faturamento mundial da ordem de US$ 10 trilhões, segundo a Inter-

national Franchising Association, o franchising se apresenta como a maior 

inovação do marketing no pós-guerra.

Apesar de caracterizar-se como uma nova forma de fazer negócio, 

por trás da decisão de implantar um sistema de franchising existe uma ava-

liação de canais de distribuição e alternativas de desenvolvimento de negó-

cio, a serem mais bem exploradas neste livro. Essa decisão estratégica é de 

fundamental importância para as empresas, devendo ser feita com critério 

e após uma rigorosa avaliação de todas as alternativas específi cas para cada 

tipo de negócio.

O franchising permite um crescimento relativamente rápido da em-

presa, com volume de capital inferior ao de outras alternativas de desenvol-

vimento de negócio e com controle adequado do canal de distribuição de 

seus produtos e/ou serviços.
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Impacto do franchising na economia americana

Estudo feito pela Price Waterhouse Coopers em 2004 para a Associação 

Internacional de Franchising (IFA) mostrou os seguintes resultados:

Com base em dados de levantamentos estatísticos da IFA em 2001, os 

Estados Unidos possuiam 767.483 mil unidades franqueadas (incluindo lojas 

próprias de franqueadores), com faturamento anual de US$ 624.6 bilhões 

e gerando 9.797.117 empregos diretos, o que representa 5% de todos os 

empregos norte-americanos.

Para mostrar de uma outra maneira a força de trabalho do sistema 

de franquia, o número de empregados acima é o mesmo número de toda a 

indústria de bens duráveis, ou seja, fabricantes de computadores, veículos, 

caminhões, aviões, equipamentos de comunicação, metais primários, pro-

dutos de madeira e instrumentos.

O impacto econômico do sistema de franquia é muito superior aos 

números acima, pois vai além das atividades geradas dentro do próprio 

setor, porque as compras do sistema e das pessoas que trabalham no sistema 

tornam os demais setores da economia muito maiores. Assim, estima-se que 

o impacto real do franchising na economia seja o seguinte:

• geração de 18.121.595 empregos (13,7% de todos os empregos 

privados do país).

• US$ 1.53 trilhão anuais de faturamento.

Isto signifi ca que, de maneira geral, a atividade econômica do sistema 

de franchising gera o mesmo nível de atividade econômica adicional no 

resto da economia.  

Nos Estados Unidos, engloba-se no sistema de franquia as franquias 

chamadas de distribuição, como os engarrafadores de bebidas, revendedo-

res de veículos e distribuidores de combustíveis, que, juntos, representam 

cerca de 20% do número de estabelecimentos franqueados e do número de 

empregos do setor, além de cerca de 26% do faturamento.

É aberta uma franquia a cada vinte minutos nos Estados Unidos, de 

um total de mais de três mil franqueadores, nos mais diversos ramos de ati-

vidade. Em todos os países capitalistas, essa tem sido a atividade com maior 

crescimento nos últimos vinte anos.
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Impacto do franchising na economia brasileira

Pelo último estudo de mercado publicado pela Associação Brasileira de Fran-

chising em 2005, o setor faturou R$ 31.6 bilhões, cerca de US$ 13 bilhões. 

No Brasil, não se inclui nas estatísticas, erroneamente ao meu ver, as fran-

quias chamadas de “distribuição” ou de “produto & marca”, apenas as

franquias chamadas de “negócio formatado”. Veremos adiante no livro 

as defi nições exatas de cada tipo de franquia. Com isso, fi cam de fora as 

redes de concessionárias de veículos, as engarrafadoras de bebidas e as 

redes de distribuição de combustíveis. Nos Estados Unidos, essas redes 

estão inclusas nas estatísticas do sistema de franquia, o que praticamente 

dobra seus números.

O número levantado de redes franqueadoras no Brasil é de 678, mas 

acreditamos que este número chegaria perto de 1.000 se fosse feito um estu-

do mais profundo do setor, principalmente se considerarmos diversos seto-

res e empresas que usam o sistema de franquia disfarçado de outros sistemas 

— licenciamento ou revenda exclusiva, por exemplo. Faz-se isso para fugir 

da legislação do sistema de franquia no Brasil, mais rigorosa que as demais.

O número de empregos gerados pelo sistema de franquia no Brasil 

foi de 531.000 até o fi nal de 2004.

Apesar de não termos um levantamento de impacto sobre a econo-

mia no Brasil, podemos inferir, dos parâmetros americanos (ver o impacto 

do franchising na economia americana), qual seria o real impacto do fran-

chising na economia brasileira:

• geração de mais de 1 milhão de empregos.

• R$ 63.2 bilhões ou cerca de US$ 26.3 bilhões. 

Considerando-se uma mesma proporção da participação das fran-

quias de “distribuição” ou de “produto & marca”, o impacto na economia 

seria de:

• geração de 1.25 milhão de empregos.

• R$ 85.1 bilhões ou cerca de US$ 35.6 bilhões.

Considerando-se o PIB do Brasil em 2004, que foi de R$ 1.769 bilhão, 

o sistema de franquia no Brasil representa um impacto total de 4,8% na 

economia, isto em cerca de 17 anos de introdução mais forte deste sistema 

no país. 
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A Associação Internacional de Franchising — IFA — foi fundada em 

1960 e a Associação Brasileira de Franchising foi fundada em 1987, ou seja, 

27 anos depois. Isso mostra o potencial de crescimento do franchising no 

Brasil, principalmente agora em que o Presidente da República colocou o 

sistema de franquias no seu Plano de Governo e foi criado em Brasília, pelo 

Ministério do Desenvolvimento, o Fórum da Franquia Empresarial, para o 

desenvolvimento do setor.

Temos de lembrar também que, enquanto nos Estados Unidos os 

investimentos em franquia são fi nanciados com prazos de até vinte anos e 

taxas de 7% ao ano, aqui no Brasil a maioria dos investimentos é feita com 

recursos próprios, pois ninguém se aventura a fi nanciar seu negócio com 

taxas de 40% ao ano, e as poucas linhas com taxas menores, abaixo de 20% 

ao ano, são escassas e de difícil acesso.

Mais uma vez, isso mostra o quanto ainda podemos crescer com a 

melhoria do quadro econômico e, principalmente, com a queda dos juros e 

a criação de linhas próprias para o setor. 

Franchising = sucesso

Os grandes sucessos mundiais confundem o termo franchising como sinô-

nimo de sucesso, ou mesmo como uma palavra mágica capaz de transfor-

mar qualquer negócio em sucesso.

Apesar de não ser uma verdade absoluta, como será mostrado mais à 

frente, essa conotação tem sua razão de ser, pelos muitos casos de sucesso 

existentes contra alguns poucos fracassos, e também pela intensa visibili-

dade que o sistema dá aos negócios de sucesso. O franchising faz parte da 

tendência mundial de maior integração dos membros do canal de distri-

buição, do fabricante ou patrocinador de serviços com o consumidor fi nal. 

É integração com intuito de maximizar os resultados globais do sistema, 

buscando maior competitividade e não uma disputa interna por melhores 

resultados de um membro do canal contra os prejuízos de outro.

O sistema convencional, representado pelo comércio independente, 

apresenta uma série de confl itos entre comerciante e fabricante, além da 

falta de compromisso e lealdade, sem falar da inefi ciência e da falta de es-

cala administrativa e comercial. Isso também acontece com outros sistemas 

Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   18Guia do FRANQUEADOR rev 5.indd   18 12/9/2006   17:16:4112/9/2006   17:16:41



19

G U I A  D O  F R A N Q U E A D O R

independentes, como representantes e distribuidores. Os fabricantes* não 

podem mais considerar o atacado e o varejo como “males necessários”, ou 

mesmo ignorar o que é feito com seu produto e cliente, desde a saída da 

fábrica até o efetivo consumo.

Por outro lado, os atacadistas/varejistas não podem se manter numa 

posição de compradores especulativos, visando apenas as oportunidades de 

compra de curto prazo e se esquecendo de sua sobrevivência e rentabili-

dade a longo prazo e da necessidade específi ca de seu consumidor. Ambos 

correm sérios riscos de perder mercado quando a concorrência passar a 

atuar de maneira mais coordenada, resultando em ganhos de custos, quali-

dade e serviços, repassados ao consumidor fi nal.

Por outro lado, é muito difícil um empresário independente crescer 

com seus recursos próprios para buscar maior economia de escala no seu 

negócio. Sem falar no intenso trabalho gerado pela atividade independente 

e seu alto risco. As estatísticas comparativas entre os fracassos de negócios 

independentes e de franquias são francamente favoráveis à segunda opção. 

No Quadro 1, apresentamos a comparação avaliada nos EUA entre os riscos 

dos dois tipos de negócios. No Brasil, existem alguns levantamentos, como 

o de Ronald Degen no livro O empreendedor, que apresentam as seguintes 

estatísticas para todos os tipos de empreendimentos empresariais:

• 55% dos empreendimentos empresariais sobrevivem mais de um ano.

• 18% dos empreendimentos empresariais sobrevivem até os pri-

meiros cinco anos.

• apenas 8% dos empreendimentos empresariais sobrevivem mais 

que cinco anos.

Levantamento feito pelo Sebrae mostra que, em geral, 80% dos ne-

gócios abertos não sobrevivem mais do que cinco anos, e 60% não sobrevi-

vem nem dois anos. Com relação às franquias, levantamento feito pela ABF 

em parceria com a Editora Globo com 805 empresas franqueadoras mos-

trou um índice de encerramento de franquias de 2.5%, percentual extre-

mamente baixo. Se analisarmos as unidades transferidas e parte do universo 

* Quando mencionarmos fabricante, englobaremos também os patrocinadores de serviços. E, quando men-

cionarmos produtos, englobaremos também os serviços. É mais fácil visualizar o canal de distribuição para 

um produto do que para um serviço, mas os dois precisam chegar ao consumidor fi nal do modo como 

foram concebidos.
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não pesquisado (normalmente o pior), esse percentual sobe para cerca de 

10%. Se considerarmos a relação entre unidades abertas e fechadas, apa-

rece uma relação ainda confortável. Para cada oito novas unidades, uma 

antiga é fechada (12.5%).

Quadro 1 — Taxa de mortalidade dos negócios independentes e franqueados

Fonte: International Franchise Association (IFA)

A média precisa, entretanto, ser analisada com mais critério. Se o per-

centual médio de todo o setor é de 10%, existem subsetores com índices 

maiores que podem chegar a 20%, principalmente em períodos de crises 

setoriais. E, dentro desses setores, podem existir empresas menos prepara-

das, com índices de enceramento superiores a 50%, o que já aconteceu no 

mercado (Benetton, Follow-me, Subway, KFC, Pizza Hut, entre outras). Isso 

pode acontecer em função do negócio, da empresa, do sistema de franquia 

ou do conjunto desses fatores. Assim, 2.5% podem se transformar em 50% 

para algumas franquias, um índice alarmante!

Analisar estatísticas sem atenção é como o caso do indivíduo que não 

sabia nadar e morreu afogado num lago onde uma placa dizia: “Profundi-

dade média de um metro”.

Mesmo assim, o risco do negócio independente é ainda muito maior. 

Se, por um lado, o sistema de franchising ainda está em fase inicial de 
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implantação no país — isto é, ainda não totalmente profi ssional —, por 

outro, as franquias brasileiras levam muito mais vantagem sobre os negó-

cios independentes, pela dispersão e inefi ciência apresentadas por estes 

últimos. Nos EUA, hoje, as redes de franquias já concorrem entre si com 

bastante ênfase, além de competir com redes próprias e outros tipos de 

canais bastante profi ssionalizados.

Quando falamos de franchising, não estamos falando de algum mo-

dismo e, sim, de uma evolução dos canais de distribuição que veio para 

fi car, de uma situação irreversível aprovada pelo consumidor fi nal, hoje 

muito mais exigente, com maiores informações ao seu dispor e mais alter-

nativas para a sua decisão de compra. É a evolução gerada pela competição 

do capitalismo moderno. Enquanto os canais convencionais representam a 

inefi ciência e os confl itos crescentes, o franchising representa a integração, 

perpetuidade e socialização dos resultados da rede.

E o franchising veio benefi ciar o consumidor, levando a todos os can-

tos do mundo sistemas de comercialização de produtos e serviços de ponta, 

de sucesso, a custos adequados, independentemente da praça e, em conse-

qüência, propagando a imagem de confi ança e qualidade do franqueador, 

com padrão de atendimento e preços justos. O consumidor foi literalmente 

bombardeado por milhares de marcas, produtos e serviços e, portanto, vem 

se tornando cada vez mais reticente quanto às vantagens oferecidas.

No Brasil, em regiões mais distantes dos principais centros consu-

midores, reduz-se a relação custo/benefício dos produtos ou serviços, pri-

meiro, pelo número de intermediários envolvidos e, segundo, pelo baixo 

nível profi ssional dos canais de distribuição existentes em muitos setores. 

A capilarização das redes franqueadas aumenta a conveniência de compra. 

O franchising restabelece a confi ança pela padronização de preços, pro-

dutos e serviços, o que proporciona a redução da variedade de marcas e, 

conseqüentemente, facilita a decisão de compra do consumidor.

O sucesso do franchising é resultado também da disposição de mu-

dança por parte do fabricante, que, consciente de que não pode competir 

adequadamente sem um bom sistema de distribuição, está disposto a inves-

tir em um canal adequado. É resultado da disposição do varejista em trocar 

o risco e o desgaste especulativo de ganhos fáceis por uma estabilidade 

maior nos resultados. É resultado da maior profi ssionalização do canal, com 

uma real cessão de know-how por parte do franqueador, possibilitando a 

entrada no sistema de pessoas sem experiência anterior no negócio.
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É resultado do notável grau de agressividade em termos de marketing 

de varejo do franchising em relação a outros canais de distribuição e da 

disposição do franqueado na gestão de seu próprio negócio. É resultado da 

grande chance de crescimento que o franchising propicia, principalmente 

para as pequenas e médias empresas com poucos recursos próprios. Como 

franqueadores, essas empresas poderão ter “sócios-investidores/trabalhado-

res” que, além do capital, entrarão, na maioria das vezes, com seu conheci-

mento e trabalho. É resultado de seu poder para alavancar pequenos negó-

cios de sucesso, permitindo que uma empresa ocupe rapidamente nichos de 

mercado com recursos de terceiros. É resultado das estatísticas apresentadas 

sobre falências, que mostram risco muito menor dos negócios franqueados 

em contraposição aos negócios independentes. É resultado da padronização 

e disciplina do sistema na sua sólida estrutura de gestão.

Não podemos, entretanto, deixar de mencionar três coisas nesta intro-

dução. A primeira refere-se ao fato de que mostrar que um negócio tem 

risco reduzido não signifi ca dizer que não oferece nenhum risco. Assim, 

o franchising é um sistema que também oferece riscos, que tem gente que 

quebra e não é infalível. Também por isso, queremos aprofundar a análise 

do sistema. A segunda é que existem outros tipos de integração de canais 

de distribuição que também podem ser bem-sucedidos. O franchising tam-

bém apresenta desvantagens que devem ser avaliadas em relação aos de-

mais sistemas de distribuição. A terceira é que os negócios independentes, 

apesar de entrarem em fase de rápida decadência e substituição, sobrevive-

rão em casos de forte especialização, de real inovação ou, então, em áreas 

marginais de pouco interesse para os outros canais. Do contrário, passarão 

a fazer parte de alternativas de integração já mencionadas. A empresa deve 

avaliar todas as alternativas que, dependendo do tipo de negócio e/ou situ-

ação, poderão ser mais ou menos adequadas.

Pela recente divulgação e participação ainda reduzida dessa modali-

dade mercadológica no varejo e na prestação de serviço, são reduzidas as 

linhas de fi nanciamento disponíveis no mercado brasileiro para a implan-

tação das franquias, além de ainda pouco adequadas. Essas operações de 

fi nanciamento parcial da franquia poderão acelerar sobremaneira o desen-

volvimento dessa modalidade no Brasil, pois um dos fatores básicos para a 

entrada no sistema por parte do franqueado é o capital, nem sempre dispo-

nível num país com baixo nível de poupança e renda per capita.

Outra condição para o sucesso da implantação do franchising no 

Brasil é adaptar o sistema às nossas condições, comparando-se com outros 
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países como os EUA, o berço do franchising. Primeiro, pelo próprio aspec-

to mercadológico, em que o consumidor brasileiro é diferente e tem suas 

próprias necessidades e ordem de prioridade para atendê-las. Se não pelo 

aspecto mercadológico, pela diferença de estágio do país e do próprio sis-

tema de franchising (difi culdades de implantação do fast-food e de outros 

conceitos inéditos). E, fi nalmente, pela própria conjuntura em que vivemos, 

muito diferente em termos de estabilidade e planejamento. Uma franquia 

que nos EUA apresenta oito anos como prazo de retorno e faz sucesso, aqui 

pode se tornar inviável.

O franchising não é um sistema de distribuição tão novo para algu-

mas empresas nacionais. Sem contar as multinacionais nas áreas de petró-

leo e automobilismo, que importaram o sistema específi co para suas áreas, 

numa de suas modalidades iniciais, alguns empresários brasileiros passaram 

a desenvolver esse sistema na metade da década de 1970, já buscando, como 

veremos, as modalidades mais modernas de franchising. Empresas nas áreas 

de perfumaria, ensino e confecções, entre outras, criaram know-how com  

suas próprias experiências (boas e ruins), adaptando as características e a 

formatação do sistema à realidade do mercado brasileiro.

A velocidade de crescimento do sistema de franchising é tanto maior 

quanto pior for o sistema de distribuição em determinado setor ou quanto 

mais inovador e efi ciente for o negócio franqueado. Torna-se importante 

para o mercado brasileiro uma avaliação mais profunda sobre o sistema de 

franchising, principalmente para nossas condições mercadológicas. 

Queremos também mostrar, neste livro, que o franchising é uma das 

melhores alternativas de canal de distribuição de produtos e serviços. Pro-

curaremos, assim, eliminar a miopia criada pelo sucesso do franchising, em 

que muitas empresas se esquecem de seu negócio e passam a se preocupar 

apenas com o sistema, correndo sérios riscos a médio e longo prazos de 

ser esmagadas por seus concorrentes. Isso se deve, ao nosso ver, à falta de 

conhecimento mais profundo sobre a matéria e de como esse sistema deve 

ser avaliado e implantado por uma empresa. Confunde-se a ferramenta es-

tratégica com o próprio negócio. Para eliminar essa miopia, mostraremos 

em que lugar se situa o franchising dentro das teorias de marketing e de 

canais de distribuição e o seu peso em relação a outras variáveis estratégi-

cas de marketing.

O fato de o franqueador ter receitas extras com taxas de franquia e 

cobrar royalties (e mesmo outras taxas) não signifi ca que este passou a ser 
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o seu negócio. As receitas extras permitem ao franqueador reinvestir parte 

dos lucros no aprimoramento de seus produtos, processos e no próprio 

sistema de franchising. Este não prolonga ou evita o ciclo de vida dos pro-

dutos ou serviços (Hardy & Magrath,1988). O franchising em si não é sinô-

nimo de sucesso, mas, sim, uma maneira de multiplicar sucessos e, como tal, 

terá uma expansão signifi cativa no Brasil nos próximos anos, podendo vir a 

ser uma das molas propulsoras de nosso desenvolvimento e um instrumento 

de inovação do setor público.

O sonho do brasileiro, comprovado por meio de pesquisa realizada 

pela empresa Saldiva & Associados, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é ter 

seu próprio negócio. Isso, em parte, deve-se ao nosso espírito empresarial e, 

em parte, à conjuntura econômica e política difícil em que vivemos, geran-

do a necessidade de segurança adicional, que pode ser obtida por meio de 

um negócio, talvez até paralelo ao trabalho, que nos gere uma segunda ou 

terceira fonte de renda. O axioma de Whitehead, de Ansoff, ajuda a expli-

car o sucesso da relação franqueador e franqueado. O axioma diz:

• o comportamento de cada indivíduo é motivado por uma aspiração 

de segurança (sobrevivência) e uma aspiração de realização. Desde 

que realização envolve risco, cada indivíduo faz um intercâmbio 

individual e diferente entre as duas aspirações.

• os indivíduos associam-se e utilizam as organizações para satisfa-

zer suas respectivas aspirações de segurança/realização.

• o vigor com que um indivíduo persegue suas aspirações é deter-

minado pela intensidade de seu ímpeto de realização e pelo poder 

à sua disposição.
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