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Quando uma franquia 
pode ser um mau negócio?

O franchising é um 

sistema utilizado 

mundialmente pelas 

empresas para a 

expansão de suas 

marcas

É um sistema que per-
mite replicar modelos 
de negócios e fórmulas 

operacionais de sucesso para 
que outros empreendedores 
ganhem também operando 
uma unidade utilizando um 
know-how já consolidado. Da 
decisão de franquear o negócio 
até divulgar para o mercado o 
modelo de franquia para atrair 
empreendedores, o empresá-
rio precisa cumprir algumas 
etapas desse processo, entre 
elas, avaliar a viabilidade da 
aplicação do sistema de fran-
quias para replicar o modelo; 
implantar uma estrutura com 
foco na gestão da rede; im-
plantar processos e capacitar 
pessoas para que seja possível 
a transferência de know-how 
para os futuros franqueados 
que vão investir na marca.

Um ponto de fundamental 
importância em uma franquia 
é a definição do perfil do 
franqueado que vai operar o 
negócio, que deve ter sinergia e 
aderência ao perfi l do negócio, 
caso contrário, o que poderia 
ser a realização de um sonho 
pode se tornar um pesadelo 
para ambos: franqueador e 
franqueado. Para o franque-
ador porque ele corre o risco 
de ter um franqueado na rede 
que não consegue operar o 
negócio dentro dos padrões 
determinados e, consequen-
temente, não consegue obter 
os resultados projetados. E 
para o franqueado porque ele 
investiu em um negócio sem 
a condição de se rentabilizar, 
correndo o risco de perder o 
que investiu.

Analisando os aspectos 
colocados acima, o que pode 
tornar uma franquia um mau 

negócio é exatamente deixar 
de estruturá-la como mandam 
as boas práticas do franchising, 
queimar etapas importantes do 
processo e colocar a franquia 
na mão de um operador sem o 
perfi l adequado para operá-la. 
Outros aspectos podem levar 
uma franquia ao insucesso, 
como a escolha do ponto, a 
inadequação do produto com o 
público alvo, a falta de marke-
ting para divulgação do negócio 
e a falta de apoio ao franqueado 
por parte da franqueadora.

O que não quer dizer que o 
sistema de franquia não é bom, 
ao contrário, é comprovada-
mente um sistema que permite 
ao empresário crescer e gerar 
riqueza com a sua marca. No 
entanto, deve ser planejado 
com responsabilidade e com 
o compromisso de praticar 
uma relação ganha-ganha. 
Franquia também pode ser 
um mau negócio quando o 
franqueado não cumpre com o 
que se comprometeu ao aderir 
ao sistema, não se envolvendo 
o sufi ciente para realizar os 
resultados projetados e para 
atrair e reter clientes para a 
sua unidade. 

Achar que os resultados vão 
“brotar” apenas pelo fato de ser 
uma franquia é um grande equí-
voco. O trabalho deve ser duro 
principalmente nos dois primei-
ros anos, tempo estimado para 
ganhar o mercado, tornar-se 
conhecido na região e começar 
a gerar caixa positivo.

A franquia também pode 
ser um mau negócio quando 
franqueados indisciplinados 
passam a não seguir as regras 
da franquia e tendem a partir 
para reinventar a roda, o que só 
tira o foco, além de fazer com 
eles passem, de forma desne-
cessária, por experiências que 
já fi zeram parte da curva de 
aprendizado do franqueador. 
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A - STJ em Debate
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove nesta segun-
da-feira (23), às 9h15, um debate sobre o papel do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pela ótica de seus ministros, no 7º Seminário sobre o STJ. 
O encontro terá as presenças dos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, 
Raul Araújo, Paulo Dias de Moura Ribeiro, Mauro Campbell Marques 
e Ricardo Villas Bôas Cueva e dos advogados Arystóbulo de Oliveira 
Freitas, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira e Marcio Kayatt. “Eventos 
como este são importantes para que os advogados se sintam inseridos 
de fato em todas as instâncias do Poder Judiciário e uma oportunidade 
única de acesso a um material rico”, segundo Leonardo Sica, presidente 
da  AASP.  Outras informações em (www.aasp.org.br). 

B - Fábrica de Cimento 
A LafargeHolcim, líder mundial em materiais de construção e uma das 
maiores indústrias cimenteiras do país, inaugura no dia 24 de maio, 
terça-feira, a expansão da sua unidade de Barroso, em Minas Gerais. 
Com tecnologias e equipamentos de última geração, a unidade se torna a 
mais moderna fábrica de cimento do país, reafi rmando o compromisso da 
empresa com a qualidade, a amplitude da gama de produtos, a inovação 
e a sustentabilidade. O evento contará com a presença do CEO Global 
da LafargeHolcim, Eric Olsen, e do CEO da LafargeHolcim Brasil, André 
Martin. Foram gerados 3.500 empregos no pico das obras da expansão. 
Outras informações em (http://www.lafargeholcim.com/).

C - Pós em Cafeicultura
O curso de Pós-Graduação em Cafeicultura da Fundação Procafé e 
Universidade de Uberaba - Uniube, instituições integrantes do Consór-
cio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, já está com as suas 
inscrições abertas para 40 vagas. O curso terá início em 26 de agosto e as 
aulas teóricas serão realizadas na cidade de Varginha e as aulas práticas 
nas Fazendas Experimentais e Laboratórios Tecnológicos da Fundação 
Procafé também na cidade. As aulas e os encontros presenciais da Pós-
Graduação em Cafeicultura serão realizados com encontros mensais em 
fi ns de semana para atender aos participantes que precisam conciliar 
estudos com outras atividades. Terá um total de 400 horas e contará com 
material didático próprio e metodologia especialmente planejada para 
esse treinamento. Saiba mais em (www.fundacaoprocafe.com.br).

D - Graduação para Refugiados
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o edital de 
seleção para ingresso de Refugiados em 2017 nos cursos de graduação 
presenciais. Será o segundo ano consecutivo em que serão utilizados 
os resultados do Enem como critério de seleção. Poderão concorrer às 
vagas candidatos que comprovem o status de refugiado, mediante ates-
tado emitido pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão 
vinculado ao Ministério da Justiça. Serão aceitas inscrições de candidatos 
que tenham obtido resultado nas edições do Enem realizadas a partir 
do ano de 2012. O edital está disponível em (www.ingresso.ufscar.br). 
Mais informações na Coordenadoria de Ingresso na Graduação, pelo 
tel. (16) 3351-8152. 

E - Metabolismo e Obesidade 
Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de atualização “Metabo-
lismo e obesidade nas sociedades atuais”, oferecido pelo Departamento 
de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 
USP. O objetivo é proporcionar aos professores do ensino médio co-
nhecimentos atualizados sobre o tema proposto, permitindo que eles 
respondam com fundamento às questões dos jovens em sala de aula, 

e podendo infl uenciá-los na orientação dos seus hábitos alimentares. 
São oferecidas 220 vagas. Os interessados devem preencher a fi cha de 
inscrição e enviar para o e-mail: (fi sioead@icb.usp.br). Os professores 
selecionados (pelo currículo) vão receber uma mensagem por e-mail 
até o dia 3 de junho com a convocação para o curso. Mais informações 
tel. 3091-7976, com Leila Affi ni. 

F - Livros Digitais
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a Fundação Editora da 
Unesp lançaram 36 novos livros digitais nas áreas de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais e Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, com acesso 
totalmente gratuito. O Programa de Publicações Digitais foi criado em 
2009, com trabalhos de docentes, pós-graduandos e pós-graduados sendo 
selecionados pelos Conselhos de Programas de Pós-Graduação. As obras 
escolhidas são editadas pelo selo Cultura Acadêmica da Fundação Editora 
da Unesp. Os novos 36 títulos estarão disponíveis na internet no formato 
Creative Commons (licença para uso não comercial, vedada a criação de 
obras derivadas) no site (www.culturaacademica.com.br).

G - Comunicação Escrita
A Fundação Vanzolini, instituição mantida e gerida por professores 
do Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP, está com 
inscrições abertas para o curso de atualização ‘Comunicação escrita: a 
busca do texto objetivo’. Com duração de 16 horas, o curso mostra aos 
participantes como aproveitar os recursos de nossa língua para escrever 
com mais clareza, objetividade e brevidade os textos que seu cotidiano 
profi ssional exige. Não é aula de português! A língua é abordada do ponto 
de vista do usuário.  A solução para superar falhas de escrita é fazer o 
que todo mundo faz quando quer dominar um novo software, operar 
planilhas avançadas, ou melhorar o inglês: um treinamento. Outras 
informações em (www.vanzolini.org.br).

H - Construção Civil 
A VII ExpoPredialTec, principal feira do mercado de tecnologias para 
sistemas prediais da América Latina, está marcada para 12 a 14 de 
julho, no Anhembi. Em sua sétima edição, o evento (www.predialtec.
com) reúne empreendedores, especialistas e investidores em busca de 
estratégias para o crescimento dos negócios no mercado da construção 
civil. São fabricantes de peças e equipamentos, além de empresas desen-
volvedoras, fornecedoras e integradoras das mais modernas tecnologias 
para a instalação em edifi cações comerciais e residenciais. A feira abriga 
as mais novas tendências em automação, sistemas elétricos, montagem 
eletromecânica, energia solar e eólica, incêndio, gás, segurança eletrônica, 
áudio, vídeo, climatização, fotovoltaica, iluminação, redes, elevadores 
e até internet das coisas.  

I -  Vestibular do Laureate 
O EAD Laureate possui 12 cursos de graduação divididos entre educa-
ção, negócios e saúde. Dentre eles estão Licenciaturas em Pedagogia e 
Letras, Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis e Serviço 
Social, além dos cursos Tecnólogos em Gestão Financeira, Logística, 
Negócios Imobiliários e Gestão Comercial. O ensino tem o endosso das 
instituições que compõem a Laureate Brasil, credenciadas pelo MEC 
para oferecer a modalidade. Ela oferece uma metodologia exclusiva e 
inovadora de ensino, que pode facilmente ser acessada por computadores, 
tablets ou smartphones. É uma alternativa para quem está decidido a 
iniciar ou voltar a cursar uma graduação, mas não tem disponibilidade 
para frequentar uma universidade. Basta acessar (www.eadlaureate.
com.br) e marcar a data e horário para fazer a prova. 

J - Futuro dos Aplicativos 
O Baidu, empresa global de tecnologia, prorroga a participação na 
primeira edição do projeto Baidu Class. O desafi o, inédito no Brasil, 
convida universitários a refl etirem sobre o futuro dos aplicativos para 
smartphones e tablets, com direito à premiação. Agora, até o dia 10 de 
junho os estudantes das áreas de negócios digitais, administração, ma-
rketing e comunicação serão convidados a responder a pergunta “Como 
você imagina novas formas de monetização para aplicativos mobile?” 
e participar do desafi o Baidu Class Project Challenge para incentivar 
novos insights da tecnologia móvel no futuro. Podem se inscrever gru-
pos de até 3 participantes, com ao menos um estudante de qualquer  
universidade do país. A resposta deve ser enviada para o site (http://
ideationchallenges.com.br/challenges/baiduclassproject). 

K - Prêmio Literário 
Promovido pelo CIEE em parceria com a Academia Brasileira de Letras 
(ABL), o 17º Prêmio Literário Escritor Universitário “Alceu Amoroso 
Lima” (Tristão de Ataíde) está com inscrições abertas até 30 de setem-
bro. As três melhores redações sobre o tema ‘A inspiração literária em 
Lygia Fagundes Telles’ dividirão um prêmio de 16 mil reais, ganharão 
medalhas e diplomas, que serão entregues na sede da ABL. Uma das mais 
reconhecidas autoras brasileiras, foi indicada pela União Brasileira de 
Escritores ao Prêmio Nobel de Literatura deste ano, que será anunciado 
em outubro em Estocolmo. O regulamento completo e a formatação 
do trabalho estão no site (http://www.ciee.org.br/portal/institucional/
premio/abl/index-unica.asp).

L - Indústria da Moda
Já estão abertas as inscrições para a primeira edição do Congresso 
Internacional Abit, evento promovido pela Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil e de Confecção (Abit), e que será realizado entre os dias 
1 e 2 de junho, no WTC Events Center. O Congresso promete reunir os 
principais nomes de todos os elos da cadeia têxtil nacional e também 
internacional (da matéria-prima ao varejo), abordando temas estratégicos 
para o  setor, como o panorama e as perspectivas da macroeconomia 
do Brasil e do mundo, para onde caminha o varejo, inovação em mate-
riais, processos e modelos de negócios, start-ups, acesso a mercados, 
expectativas de consumidores, sustentabilidade, trabalho digno, logís-
tica, gestão efi ciente, entre muitos outros.  Confi ra a programação em: 
(www.congressoabit.com.br).

M - Viagens Customizadas  
Nesta segunda-feira (23), a Plot - consultoria online de viagens, fundada 
por Rapha Rotta e Manu Pontual - marcará presença na Universidade 
de São Paulo. A partir das 18h00, o casal vai compartilhar seus conhe-
cimentos com o público, contando sobre as difi culdades e as delícias 
de viajar e trabalhar ao mesmo tempo, durante meses, já que o casal 
percorreu o sudeste asiático durante todo o ano passado. Além disso, 
Rapha e Manu contarão um pouco sobre a experiência como consultoria 
que busca indicar destinos e criar roteiros alternativos de acordo com o 
perfi l do viajante. A palestra será a única apresentação do dia e poderá 
ser assistida por alunos e não alunos da faculdade, gratuitamente. Saiba 
mais em (www.mundoplot.com.br).

N - Motor Home  
A indústria brasileira de Motor Home produziu em 2015 cerca de 230 
veículos, gerando faturamento da ordem de R$ 70 milhões na venda 
direta ao consumidor, ou seja: preço médio unitário de R$ 304.348,00. 
No acumulado, foram algo em torno de 5.000 unidades desde 1999, 
excluindo-se os adaptados (ex.: trailers). Estima-se que 5% da popu-
lação economicamente ativa do país possui Motor Homes ou já ouviu 
falar desses Veículos de Lazer porque têm interesse em adquiri-los. 
Trata-se de mercado promissor que, mesmo diante da atual situação, 
apresenta possibilidades de crescimento. Assim, entre os dias 25 e 27 de 
novembro, acontece  a EMHS Brazil (Expo Motor Home Show), em Novo 
Hamburgo/RS. Vários eventos serão promovidos (workshops, encontro 
de presidentes de clubes de usuários, mega camping e palestras). Saiba 
mais em (http://expomotorhome.com/).

A - STJ em Debate
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove nesta segun-
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) caiu 4,6% 
de abril para maio deste ano, 
segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Essa foi a terceira queda con-
secutiva da ICF neste tipo de 
comparação. Ao atingir 69,9 
pontos, a Intenção de Con-
sumo das Famílias chegou ao 
menor patamar desde o início 
da série histórica, em janeiro 
de 2010.

Em relação a maio de 2015, o 
indicador recuou 27,5%, mar-
cando a 41ª queda consecutiva 
da ICF na comparação anual, 
pois a Intenção de Consumo 
das Famílias tem tido recuos 
desde janeiro de 2012.

Na comparação mensal, 
os componentes da ICF que 

Intenção de Consumo das Famílias chegou ao menor patamar.

Os títulos mais procura-
dos foram os indexados 
ao Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), 
com 61,8% de participação nas 
vendas. Os títulos indexados à 
Selic, taxa básica de juros da 
economia, fi caram em segundo 
lugar entre os mais procurados, 
respondendo por 26,2% das 
vendas. Os títulos prefi xados 
corresponderam a 12% do 
total. O estoque do programa 
alcançou R$ 30,5 bilhões, com 
crescimento de 4% em relação 
a março e 73,7% sobre abril 
de 2015.

As vendas até R$ 5 mil 
corresponderam a 68,1% do 
total no mês, o que, segundo 

As vendas até R$ 5 mil corresponderam a 68,1% do total no mês, 

mostrando a utilização do programa por pequenos investidores.
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Vendas do Tesouro Direito 
atingem R$ 1,38 bilhão em abril
O Tesouro Direto, programa do governo federal de venda de títulos a pessoas físicas, vendeu R$ 1,388 
bilhão em papéis em abril, segundo informação divulgada ontem (19) pelo Ministério da Fazenda

o Ministério da Fazenda, mos-
tra a utilização do programa 
por pequenos investidores. O 
valor médio por operação fi-
cou em R$ 12.312,19 em abril 
e foram realizadas 112.760 
operações de venda. O balan-
ço mostra, ainda, crescimento 
no total de investidores. O 
número de investidores ca-
dastrados chegou a 737.756, 
o que representa aumento 
de 48,8% em doze meses. A 
quantidade de investidores 
ativos, que são os que real-
mente possuem aplicações, 
chegou a 283.877, crescendo 
3,36% na comparação com 
março e de 89% nos últimos 
doze meses (ABr).

Intenção de Consumo atinge 
menor patamar desde 2010

mais recuaram foram a avalia-
ção sobre o nível de consumo 
atual (-8,7%), na compra a 
prazo (-5,6%) e na renda atual 
(-5,4%). Já na comparação 
anual, as maiores quedas fo-

ram observadas no nível de 
consumo atual (-39,2%), no 
momento para a compra de 
bens duráveis (-39,1%) e 
na perspectiva de consumo 
(-37,5%) (ABr).

Capital dos Botos 
Pescadores

O município de Laguna, no lito-
ral de Santa Catarina, vai ganhar 
o título de Capital Nacional dos 
Botos Pescadores. A proposta 
consta do projeto aprovado on-
tem (19) pelo Plenário do Senado 
e segue para sanção presidencial. 
A denominação vem do fato de a 
cidade catarinense desenvolver a 
pesca cooperativa da tainha com 
o golfi nho da espécie Tursiops 
truncatus. No mundo, apenas 
duas outras localidades adotam 
prática semelhante: Mauritânia, 
na África, e Mianmar, na Ásia.

A relação entre golfi nhos e pes-
cadores catarinenses já dura cerca 
de 150 anos. Os botos, em um 
movimento sincronizado, ainda 
inexplicado pela ciência, cercam 
o cardume de tainhas e emitem 
um sinal, cada um a seu modo, do 
momento certo para que o pesca-
dor lance a tarrafa ao mar. O aviso 
permite que a ele capturar mais 
peixes do que sem a ajuda. Essa 
interação ocorre o ano inteiro. O 
autor do projeto, deputado Espi-
ridião Amin (PP-SC), explica que, 
apesar de ser avistado em todo o 
litoral brasileiro, só em Laguna, o 
golfi nho tem esse comportamento 
(Ag.Senado).
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