19 DICAS

PARA SABER SE UMA
EMPRESA PODE VIRAR
UMA FRANQUIA

Introdução
Não há nenhuma dúvida de que o seu negócio vai muito bem. Caso contrário, você
não teria feito o download deste livro e estaria aqui, agora, tentando entender o
que é um processo de franquia e se este é o modelo adequado para o crescimento
da empresa. Antes das dicas, vai uma primeira e fundamental lição: nem todo
negócio de sucesso pode ser replicado e faturar com os royalties de
empreendedores espalhados pelo mundo!
O e-book 19 DICAS PARA SABER SE UMA EMPRESA PODE VIRAR UMA FRANQUIA
explica o que deve ser observado tanto dentro da sua operação como no
panorama do mercado para fazer esta escolha. Também te ajuda a entender se
você tem o perﬁl adequado para comandar uma expansão desse tipo e a reﬂetir
sobre o futuro da sua marca e dos seus parceiros.
Ao ﬁm da leitura, se precisar de ajuda, fale com a USINA DE FRANQUIAS. Nossos
especialistas podem providenciar estudos especíﬁcos para contribuir com a sua
tomada de decisão. E se você resolver ir adiante, conte conosco para transformar
sua empresa numa rede gigantesca e lucrativa!
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Capítulo 1

RADIOGRAFIA DA EMPRESA
1. A sua empresa tem um diferencial?
O primeiro ponto a ser avaliado é se ela
é capaz de entregar aos franqueados
algo único. Não é preciso que seja uma
ideia genial ou uma fórmula mágica.
Não é necessário ser 100% exclusivo.
Porém, ela deve fornecer um produto,

2. Complementando a dica 1, a receita do seu sucesso

serviço ou método de negócio já testado

tem que ser fácil a ponto de ser transmitida e

e aprovado. As unidades de franquia só

replicada, mas não tão fácil a ponto de ser copiada. O

serão compradas se oferecerem um

interessado em comprar a franquia deve sentir que

diferencial competitivo.

consegue aprender os ensinamentos e fazer de sua
unidade um sucesso comercial, porém precisa ter a
certeza de que não irá longe sozinho. Se o seu negócio
for muito simples, o empreendedor vai preferir
copiá-lo ao invés de pagar para ser um parceiro.
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Capítulo 1

RADIOGRAFIA DA EMPRESA
3. Franquear envolve educar. Para saber se a sua

4. Como anda a reputação da sua empresa? Um negócio

empresa tem condições de se transformar numa franquia,

que não atende às expectativas dos clientes, que não

perceba se o ensinamento poderá ser transmitido com

entrega o que promete e que é alvo constante de

facilidade. Os procedimentos operacionais já estão

reclamações não está pronto para ser uma franquia. Por

documentados? Seus métodos ainda estão na sua cabeça

outro lado, se o índice de satisfação é elevado e os elogios

ou já foram transformados em normas e regras que

são constantes, a empresa tem um caminho aberto para se

qualquer um pode aprender? Aliás, o franqueado

expandir. Pense nas milhões de pessoas que ela poderia

conseguirá, em poucos meses, dominar esse conteúdo? Se

cativar em cidades de todas as regiões do Brasil.

a resposta para todas estas perguntas for sim, parabéns!
Siga em frente! Caso contrário, cuide disso criando
manuais de implantação, operacionalização, marketing,
ﬁnanças e identidade visual. A USINA DE FRANQUIAS
produz estes livros.
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Capítulo 1

RADIOGRAFIA DA EMPRESA
5. A sua empresa já foi amplamente testada? Há

6. Você já fez uma análise de franqueabilidade? Este é

indústrias que planejam franquias para escoar sua

um serviço oferecido pela USINA DE FRANQUIAS.

produção. Por exemplo, uma fábrica de calçados que, além

Especialistas avaliam os pontos fortes e fracos do seu

de vender para lojas multimarcas, quer abrir sua própria

negócio, como força da marca (ela é popular? Já foi

rede de lojas. É uma ótima ideia, mas que deve ser testada

registrada no INPI? Conta com a ﬁdelidade dos clientes?), o

com uma ou mais unidades-piloto, que servirão de vitrine

ponto de maturidade (o tempo de mercado já é suﬁciente

para os franqueados. Locais em que, inclusive, eles

para provar que não se trata de algo passageiro, mas sim

poderão receber treinamentos e aprender na prática a

de um modelo de negócio sólido?), know-how (o

como operar a franquia. A indústria precisa conhecer os

conhecimento a ser vendido é único?) e potencial de

problemas enfrentados por um varejista, para estudar e

padronização (ele pode ser reproduzido ﬁelmente em

encontrar soluções. Sem lojas próprias de sucesso, com

qualquer lugar ou precisa de adaptações?).

bom ﬂuxo de clientes e ótima rentabilidade, é bem mais
difícil convencer um empreendedor a apostar na sua ideia.
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Capítulo 1

RADIOGRAFIA DA EMPRESA
7. Uma franquia só consegue ter êxito se possuir algumas barreiras de saída, ou seja, características que impeçam o franqueado
de deixar o negócio. Caso contrário, ele pode aprender seu modelo e, depois, devolver ou vender a unidade e abrir uma marca
concorrente, uma cópia. Entre as barreiras que impedem a saída dos franqueados estão a exclusividade ou inovação em produtos,
a força da marca, a lucratividade e condições especiais no relacionamento com fornecedores.

07

Capítulo 2

DE OLHO NO MERCADO
8. Qual é o potencial de mercado?
É necessário conhecer bem o seu segmento comercial, o tamanho e a força
dos concorrentes e as possibilidades de
crescimento da sua empresa diante do
cenário encontrado. Seu produto ou serviço será um sucesso se a concorrência

9. Seu modelo de negócio é duradouro? A franquia

não possuir alternativas similares que

terá pouca procura se os empreendedores percebe-

possam substituí-lo. A USINA DE FRAN-

rem que a ideia é ótima, mas fugaz. Um bom exemplo

QUIAS tem especialistas que podem te

são as redes de frozen yogurt, que foram muito popu-

ajudar a encontrar e analisar estas infor-

lares em uma única estação e depois começaram a

mações.

sumir. Os investidores estão mais receosos hoje e só
colocam dinheiro naquilo que tem maiores chances
de atrair público por anos - e não meses.
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Capítulo 2

DE OLHO NO MERCADO
10. Outro ponto importante é a saturação. Se o mercado está

12. Para ampliar a rede com velocidade, o modelo de

abarrotado de empresas parecidas com a sua, ou de franquias

franquia precisa ser ﬂexível. Por exemplo: é possível

do mesmo segmento, suas chances de triunfar serão menores.

vender unidades com modelos diferentes? Para uma

As pessoas apostam em cenários de crescimento, em que há

cidade da região Norte, talvez seja interessante vender

muitas opções a serem exploradas.

uma unidade com espaço maior, capaz de atender
todo o público da região, já que menos franquias

11. O apelo geográﬁco da sua empresa é amplo? Você

estarão em operação. Para metrópoles como São

consegue enxergá-la fazendo sucesso tanto com clientes do

Paulo, o ideal é oferecer também quiosques ou lojas

Rio Grande do Sul quanto da Bahia? Acredita que poderia

que possam atender exclusivamente o público de um

instalar unidades da franquia até no exterior? Este é um

condomínio ou centro comercial. Uma rede de

excelente sinal de que você está no rumo correto. Um negócio

alimentação também pode ter tipos de cardápio

com características muito regionais tem grandes diﬁculdades

adaptáveis de acordo com o tamanho do espaço ou a

em ser replicado, seja por falta de matéria-prima ou por

região de atuação. Franquias com modelos ﬂexíveis

desinteresse dos clientes.

atingem um público-alvo bem maior.
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Capítulo 3

AUTOCONHECIMENTO
13. Você consegue ser parceiro ao

14. Você deve ter excelente capacidade de

invés de chefe? Sua empresa não está

liderança. Tanto para comandar seus funcionários,

inaugurando ﬁliais, em que todos os

quando para orientar franqueados espalhados por

colaboradores são subordinados às

todo o Brasil. Precisa ter disposição em aprimorar o

decisões tomadas pela matriz. Os fran-

relacionamento

queados devem seguir as estratégias e

conﬁaram na sua ideia e na sua marca. Isso vai evitar

procedimentos operacionais da fran-

o surgimento de conﬂitos e criar um clima propício

queadora, mas manifestarão algumas

para o sucesso da rede.

com

os

empreendedores

que

contrariedades em relação a essas instruções e formarão um conselho para
fazer reivindicações e apresentar sugestões. Você, líder da operação, precisa
estar aberto à troca de ideias e compreender perfeitamente o papel de cada
um numa rede de franquias.
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Capítulo 3

AUTOCONHECIMENTO
15. Outra característica imprescindível para o
dono de uma rede franqueadora é a capacidade
de delegar tarefas. De trazer para o time pessoas
que possam tomar decisões gerenciais sozinhas.
Você não deve ser consultado sobre tudo. Aliás, o
sucesso

do

negócio

exclusivamente
envolvimento

do

não

seu

pessoal

pode

trabalho,

em

cada

depender
do

seu

etapa

do

processo. Se você é centralizador, desista de
transformar sua empresa numa franquia.
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Capítulo 4

PENSE NO FUTURO
16. O seu negócio só pode ser transformado numa franquia se o investimento
for proporcional ao lucro que será
gerado. É inviável, numa hipótese, gastar
R$ 500 mil para montar uma lanchonete
que faturará R$ 10 mil por mês. Você
precisa ser capaz de criar um modelo de
expansão que permita a compra de uma
unidade da franquia por um valor compatível com a rentabilidade.

seu dinheiro. Este período deve ser igual ou menor do
que 36 meses. Se você ﬁzer os cálculos e o prazo for

17. Além da compatibilidade entre inves-

maior, algo está errado. Aperfeiçoe seu modelo de

timento e lucro, é preciso veriﬁcar a taxa

negócio. Faça os ajustes necessários. A USINA DE

de retorno estimada, ou seja, o tempo

FRANQUIAS oferece o serviço de Avaliação de Viabi-

que o franqueado levará para recuperar

lidade Financeira.
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Capítulo 4

PENSE NO FUTURO
18. Você precisa ter capital de giro para os primeiros meses de
operação da rede, um período em que serão necessários
esforços e investimentos em marketing, para levar a marca ao
conhecimento dos empreendedores que podem comprar uma
unidade. A publicidade também levará clientes para os seus
franqueados. A USINA DE FRANQUIAS também possui um
departamento de marketing para te ajudar a conquistar o
mercado.
19. Você está disposto a esperar pelos resultados ﬁnanceiros
da rede? O mercado leva um tempo para se adaptar e responder a novos estímulos. E você precisará de paciência para corrigir erros, acompanhar de perto as primeiras unidades e aguardar que o dinheiro comece a entrar no caixa.
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www.usinadefranquias.com.br
contato@usinadefranquias.com.br
/UsinaDeFranquias
/usifranquias
/usina-de-franquias
@usifranquias

