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Franchising, a melhor 
forma de empreender 
2019 tem sido um ano em cheio para a APF – Associação Portuguesa de 
Franchising e para o panorama do franchising em Portugal. 
Temos assistido à expansão de vários franchisings internacionais para 
o nosso país, bem como à conversão de marcas de sucesso neste mo-
delo de negócio. Tem sido notório que o mercado empresarial começa 
a compreender que, de facto, o franchising é a melhor forma de em-
preender. 
Até ao final do ano contamos receber ainda mais conceitos originais 
e diferenciadores e temos, também, novos projetos prestes a serem 
lançados. 
A Startup Business, a primeira incubadora e aceleradora de empre-
sas com foco no franchising foi apresentada ao mercado no final do 
primeiro semestre e os interessados podem, desde já, fazer uma pré-
-inscrição no site oficial em www.startupbusiness.pt . Posteriormente, 
serão contactados pela APF de forma a começarem a preparar-se para 
todas as etapas necessárias até serem acompanhados de perto pelos 
nossos associados. 
Vamos lançar também os Prémios de Franchising APF, em parceria 
com a Multidados e a EiC, com o objetivo de premiar franchisadores e 
masters, franchisados, parceiros e ainda atribuir prémios de mérito a 
quem se destacou no panorama nacional a favor do franchising. 
Já temos outros projetos em linha e, muito em breve, começaremos a 
anunciá-los também. Até lá, resta-nos dizer que estamos muito gratos 
por termos entrado num novo ciclo, por contarmos com o apoio dos 
nossos associados e parceiros e por podermos continuar a crescer e a 
valorizar o franchising em Portugal.
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FRANCHISING

O conforto da escolha de um 

restaurante algures no mundo com 

a confiança que o sabor será igual, 

ou uma garantia de sucesso numa 

decisão de investimento porque 

sabemos que o padrão de serviço 

ultrapassa fronteiras, é um dos 

pilares mais fortes do franchising e 

um fator de crescimento das marcas 

que apostam no seu crescimento 

(seja nacional ou internacional).

Texto: Bruno Costa, CEO da FOC Consultora e Pai da Pipa

Os franqueadores investem grande 
parte do seu tempo e esforço na uni-
formização da imagem, da oferta e no 
posicionamento. Tudo é pensado ao 
pormenor desde as cores, a localização 
e a comunicação. Existe uma quase 
obsessão por “falar a uma só voz” e de 
chegar ao consumidor como se todas 
as unidades de negócio fossem apenas 
uma extensão do conceito base e da 
ideia criada na cabeça do fundador.

Tudo isto é perfeito e encaixa em todos 
os manuais de franchising, mas será su-
ficiente? Os consumidores estão cada 
vez mais exigentes e o mundo cada vez 
mais global e digital. Atualmente, uma 
experiência menos positiva noutro 

continente tem efeitos quase imedia-
tos a milhares de quilómetros. As auto 
estradas das redes sociais comentam, 
comparam e, muitas vezes, destroem 
um trabalho de base que projectou 
uma imagem e um conceito mas dei-
xou na distância física a necessidade 
imperial de ter uma formação com ver-
dadeiro impacto nos colaboradores.

Nas estruturas tradicionais os fran-
queadores definem com rigor o plano 
de formação, o master ou franqueados 
recebem essa formação e no final da 
cadeia estão os seus colaboradores, pes-
soas que sustentam todo o negócio, que 
são a sua face mais visível e que ao mes-
mo tempo são invisíveis para os fran-
queadores. “São milhares no mundo in-
teiro”, “são demasiadas unidades”, “são 
acompanhados pela estrutura”, “são 
responsabilidade dos nossos franquea-
dos”. São tudo isso mas acima de tudo 
são a ultima linha do negócio, do nosso 
negócio e são nossa responsabilidade. 

Uma identidade cultural, uma uni-
dade de aproximação ao cliente, uma 
imagem e um único sorriso, uma sa-
tisfação colectiva são, muito prova-
velmente, as armas secretas para o su-
cesso. Os livros atuais ensinam que os 
colaboradores são o ativo mais impor-
tante de uma empresa. Não creio que 
seja completamente verdade mas, de-
finitivamente não é completamente 

FRANCHISING  
Padronizamos Emoções 

mentira, e embora não sejam nossos 
colaboradores são colaboradores dos 
nossos franqueados e por isso são os 
colaboradores que nos representam.

Independente do nosso negócio ou 
sector, hoje em dia vendemos emo-
ções, experiências, resultados e vidas. 
O nosso cliente busca inspiração, mo-
mentos e sorrisos. É nossa obrigação 
procurar retribuir a sua confiança nas 
nossas marcas, a sua busca por esse algo 
intangível e formar quem, por nós, lhe 
oferece todo esse portefólio que nós, 
enquanto marca, criámos para eles.

A formação dos “nossos” colaborado-
res é imperativo. Quem apostar todo 
o seu investimento e energia na cria-
ção de produtos e serviços e esque-
cer quem os vendes irá hipotecar o 
seu crescimento e seguramente uma 
eventual expansão internacional. 
Muitos de nós já escutámos que in-
vestimento em pessoas e depois eles 
saem, a verdadeira questão é se não 
investimos e eles ficam. 

No franchising o responsável de ope-
rações padroniza a oferta, o diretor 
de marketing torna una a imagem e 
o gestor define a estratégia. Está na 
hora de CEO, Franchisadores e Mas-
ters apoiarem a função do responsável 
de recursos humanos e, em conjunto 
assumirem uma tarefa de verdadeiro 
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FRANCHISING

Muitos brasileiros têm procurado oportunidades em fran-
quias como meio de ter seu próprio negócio e trabalhar em 
Portugal. O fenômeno é resultado direto da migração brasi-
leira para cá que se acentua há anos. 

Mais de 100 mil já residem legalmente no país, segundo da-
dos oficiais. Muitos chegam com capital para investir em imó-
veis, e também dispostos a empreender através das franquias.

A chegada a um novo país pode ser recheada de expectativas 
românticas que não devem tomar conta quando se procura 
algo para investir. 

Embora comprar uma franquia seja mais seguro do que 
abrir um negócio sozinho, é preciso tomar alguns cuidados 
na hora da seleção para não ficar frustrado.

Para ajudar quem busca esse objetivo a se orientar melhor, 
selecionei alguns pontos que devem ser observados antes 
de efetivar a compra de uma franquia em Portugal.

1. Dossiê de franquia
As franquias normalmente preparam um material de apre-
sentação para os candidados a franqueados que é enviado 
por e-mail, disponibilizado nos sites das marcas ou em feiras 
de franquias.

Análise

Esse dossiê contém os principais dados do negócio, expli-
cando a origem da ideia, os serviços ou produtos oferecidos, 
o número de unidades da rede, a abrangência geográfica de 
atuação, etc.

Tenha atenção se os valores de entrada e as taxas mensais 
estão bem explicados, e qual o tempo de experiência acu-
mulado pela marca. Estes dados são importantes para serem 
comparados com outras propostas.

2. Conheça a franquia
Depois de analisar as diversas ofertas e selecionar a que mais 
se adequa a você, procure conhecer a franquia pessoalmen-
te. Se não estiver em Portugal, contrate um representante 
legal para fazer isso por você.

Algumas franquias já organizam eventos com diversos can-
didatos a franqueados em suas dependências para que to-
dos possam conhecer os escritórios e as pessoas responsá-
veis pelo acompanhamento da gestão.

Se não for o caso, marque uma reunião com o diretor de ex-
pansão ou contato comercial para que ele explique melhor a 
proposta descrita no dossiê.

Este é o momento de conhecer dados que não estavam na 

COMPRAR FRANQUIA 
em Portugal é um bom 
negócio, mas requer atenção
Não deixe que a falta de informações prejudique o seu projeto de empreender em Portugal. Saiba avaliar pontos 

importantes antes de comprar uma franquia.
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apresentação, tirar as dúvidas e entender melhor o conceito 
do negócio.

3. Análise financeira
Também é muito importante ter acesso ao demonstrativo 
de resultados (ou similar) da franquia pretendida.

Peça o documento na ocasião do contato pessoal assim você 
poderá avaliar se o investimento que está prestes a fazer 
realmente vale a pena, se tem potencial de crescimento e se 
consegue se pagar ao longo do tempo.

Fique atento às franquias chamadas startups que ainda não 
validaram suas propostas. Embora possam parecer atraen-
tes, seus dados financeiros ainda não estão estáveis, logo o 
risco envolvido é maior.

4. Conheça outros franqueados
Aproveite a reunião pessoal para solicitar o contato de ou-
tros franqueados da rede com quem você possa conversar 
sobre a franquia.

Conheça as unidades franqueadas, pergunte como é apli-
cado o know-how da franqueadora na operação, como é o 
acompanhamento da gestão, qual é a efetividade das ações 
de marketing.

Conheça a rotina do franqueado, se ele está satisfeito com o 
negócio, quais são os desafios da operação e tudo o mais que 
possa dar uma visão geral do que você terá que fazer assim 
que ingressar na rede.

5. Contrato de franquia
Depois que você avaliou as propostas e decidiu-se pela fran-
quia a ser comprada em Portugal, atente-se a outro ponto 
importante: o contrato de franquia. 

Diferentemente do Brasil, aqui não existe uma legislação es-
pecífica sobre franquias. O guia orientador do mercado é o 
Código Deontológico Europeu. 

No entanto, vale a pena solicitar a um advogado de sua con-

fiança que analise o contrato que você pretende assinar para 
evitar qualquer surpresa no futuro.

Observando esses pontos, haverá grandes chances de fazer 
um bom investimento.

Lembre-se: empreender através das franquias é menos ar-
riscado do que abrir um negócio sozinho. 

Contudo, ainda assim, há risco e há responsabilidades de 
ambas as partes em se empenhar ao máximo para que o ne-
gócio obtenha sucesso.

Para obter mais dicas como essa e saber das oportunidades 
para comprar franquias em Portugal, acesse o portal Euro-
franquias.com. 

Nosso portal tem o objetivo de informar os brasileiros em-
preendedores sobre o franchising europeu e aproximá-los 
das franquias de Portugal e Europa. 

KAROLINE PORTELA
Brasileira, vivendo em Portugal.
Experiência de 10 anos como franqueada do Fran´s Café 
no Brasil. Co-fundadora do portal Eurofranquias.com, 
membro-associado da APF
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FRANCHISING
Redes Sociais

6 PASSOS para melhorar 
definitivamente a presença 
da sua marca nas redes sociais

A utilização das redes sociais no âmbito das marcas já não se 
trata de uma novidade. Cada vez mais empresas encontram 
oportunidades para promover os seus negócios e conseguir 
mais clientes através dos social media. Apesar de muitos de 
nós utilizarmos diariamente as redes no âmbito pessoal, não 
é propriamente intuitivo o processo para conseguir uma 
presença de qualidade, que traga resultados e que represen-
te a essência de uma marca. 

Neste artigo iremos discutir um processo de 6 passos que 
podem ser úteis nesta jornada:

1. Definir os objetivos da marca nas redes sociais
Antes de iniciar o trabalho prático, é preciso analisar o pla-
neamento da sua organização para perceber quais são os 
objetivos da empresa perante as redes sociais. Captar inte-
ressados? Aumentar o awareness da marca? Manter contato 
com clientes antigos? Após esta análise estará mais claro o 
porquê de a empresa estar presente nas redes sociais.

2. Conhecer a audiência
O segundo passo crítico para melhorar a presença de uma 
empresa nas redes sociais é conhecer melhor o perfil dos 
seus clientes. Neste ponto, é importante analisar as informa-
ções demográficas, segmentação de mercado, o que motiva 
e quais são as maiores dores desse público. Devem ser consi-

Cada vez torna-se mais crítico para as empresas estarem 

presente onde os seus consumidores passam a maior 

parte do tempo. Qual será a receita para o sucesso neste 

canal?

deradas não apenas informações relacionadas com o produ-
to ou serviço vendido, para que se perceba o comportamen-
to geral desta audiência. No final desta análise, conseguirá 
perceber em quais redes sociais é importante ter presença. 

3. Criar conteúdo de Valor
Qualidade é mais importante do que quantidade. Com ob-
jetivos claros e conhecimento da audiência, torna-se neces-
sário criar conteúdo que atraia e que traga valor para aque-
les que estão no nosso target. Algumas das muitas formas de 
gerar valor para os clientes:

• Responder às principais dúvidas sobre o produto ou 
serviço;
• Dar dicas úteis sobre temas relacionados;
• Utilizar imagens apelativas e com design agradável;
• Deixar claras as ações que se espera dos clientes.
Exemplos de CTA (Call to Action ou chamada para 
ação): “Entre no nosso site!”, “Adquira já o seu!”.

É preciso ter em mente a importância do valor gerado, ao 
invés de apenas promover e vender os produtos e a marca da 
empresa. Idealmente, os posts de promoção e vendas serão 
menos de 25% do total. Outra orientação importante é re-
lembrar que não existem atalhos neste processo (ex.: com-
prar seguidores). 

4. Constância e Disciplina
Todos os trabalhos que envolvem a criação de conteúdo para 
internet exigem, além do valor gerado, que sejam feitos com 
consistência e disciplina. É importante criar uma progra-
mação para quando o conteúdo será disponibilizado. Isto 
torna-se importante também para os algoritmos das redes 
sociais, que valorizam mais aqueles produtores de conteú-
do que se mostram constantes, relevantes e disciplinados.



5. Criar uma comunidade em torno da marca
As redes sociais trazem para os negócios a comunicação de 
via dupla: empresa <->  consumidor. O conteúdo de redes so-
ciais deve favorecer a interação e o engagement com audiên-
cia. Algumas das formas de melhorar este fator são:

• Participação nas conversas e comentários;
• Partilhar conteúdos gerados pelos utilizadores;
• Responder às reclamações e críticas;
• Demonstrar apreço pelos utilizadores;

6. Analisar, Aprender e Recomeçar
Pela sua natureza contínua, o trabalho de Gestão de Redes 
Sociais torna-se cíclico. Algumas equipas preferem traba-
lhar com ciclos mensais, outras com ciclos trimestrais ou até 
semestrais. Independente desta escolha, é vital analisar as 
métricas e gerar aprendizagem ao fim de cada ciclo. Somen-
te assim a melhoria contínua será parte do trabalho e pode-
rão ser evitadas falhas repetidas.

As métricas que definem o sucesso  na gestão de redes sociais 
devem ser escolhidas com base nos objetivos e no público de 
cada empresa. Só assim será possível medir aquilo que é im-

portante em cada caso. Por outro lado, as redes sociais a se-
rem utilizadas serão definidas pelo público alvo, que deverá 
estar sempre no centro das decisões tomadas, uma vez que 
serão eles os nossos clientes.

Produtos Biológicos de 1ª Qualidade, 
Certi�cados em Laboratório

Alta Concentração de CBD e Níveis de THC c
onforme lei de cada país
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EDUARDO SAMPAIO
Consultor de Marketing Digital
+351 964 702 484
www.edusampaio.com.br
edu@edusampaio.com.br
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Porém, esse paradigma se inverteu. Não que a comunicação tradi-
cional esteja em extinção, mas, agora, há um espaço de maior rele-
vância para a atuação das marcas: a internet. 

Hoje, os consumidores podem expor suas opiniões publicamente, 
sem barreiras. Sim, a internet igualou a voz das pessoas as das mar-
cas e isso vem obrigando as empresas, sobretudo as franquias, a mo-
dificar toda sua relação com a publicidade.

Tendo em vista este cenário, uma conversa transparente, frequen-
te e com o posicionamento adequado de seus valores - por meio 
de uma identidade visual consistente - é o que transforma mar-
cas comuns em meios de comunicação eficazes. 
Franqueador, entenda como seu departamento de marketing pode 
conquistar esse feito!

Aposte na força do grupo
Empodere e auxilie seus franqueados
Os franqueados são os principais embaixadores da marca. Ou seja, 
eles, mais do que ninguém, devem estar ativos na internet! Mas, para 
fazer isso da forma correta, precisam do apoio de seu franqueador. 
Portanto, incentive-os a estarem neste ambiente e ensine-os as me-
lhores práticas de como fazê-lo.
Uma forma certeira de se fazer isso é por reunir e disponibilizar 
materiais com as melhores e mais atuais práticas em mídias sociais. 
Ações como essa certamente pouparão o valioso tempo dos fran-

FRANCHISING
Gestão

COMO TRANSFORMAR 
a sua marca num meio de 
comunicação digital eficaz
Houve um tempo em que a comunicação das marcas era unilateral. As empresas contavam suas histórias em 

outdoors, programas de televisão e outras mídias físicas de grande dispersão. Os consumidores, por sua vez, 

tinham apenas papel: consumir.
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ples, didático e acessível - de marca 
para mídias sociais e um enxoval de 
peças conceito que podem ser custo-
mizadas pelo franqueado. 

Esses vídeos, imagens e posts podem 
ser disponibilizados para os franquea-
dos numa biblioteca de conteúdos 
pré-aprovados. Isso soluciona a dor 
do franqueador e, ao mesmo tempo, 
empodera o franqueado, que produ-
zirá uma comunicação regionalmente 
mais relevante.

Diversos embaixadores, 
uma mensagem
A terceirização é a solução de que 

queados e os tornarão mais prepa-
rados e seguros na hora de fazer seu 
marketing.

Além disso, é imprescindível que os 
departamentos de marketing se mo-
vimentem em um sentido: manter a 
unidade da marca em todas as suas 
frentes de exposição.

Preze pela integridade da marca
Transmita uma imagem forte e bem 
construída
É óbvio dizer mas sua marca apenas 
será aplicada da forma correta se hou-
ver os parâmetros adequados para 
isso. Para isso, crie um manual - sim-

Os franqueados 
são os principais 
embaixadores 
da marca. 
Ou seja, eles, 
mais do que 
ninguém, 
devem estar 
ativos na 
internet! 
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os times de marketing das franquias 
necessitam para manter a imagem 
de suas marcas íntegras

Tanto para seus clientes, quanto para 
seus franqueados e funcionários a sua 
marca deve transmitir apenas uma 
mensagem e ela deve ser clara, bem 
produzida e inspiradora. Por outro 
lado, toda esta demanda produtiva so-
brecarrega os times de Marketing. 

Imagine um mundo ideal em que to-
das as peças de comunicação sejam 
produzidas pelos departamentos de 
Marketing das franquias e que a qua-
lidade dessas produções e tempo de 
entrega dos serviços atendam 100% a 
organização.
É claro que na prática isso é impossí-
vel. 

De fato, até mesmo atender apenas a 
demanda interna do departamento já 
é um grande desafio. Mas é possível, 
com um bom planejamento e com a 
estratégia correta, terceirizar e cen-
tralizar toda produção dos materiais 
gráficos, sejam eles posts para mídias 
sociais, vídeos, banners e quaisquer 
outras peças.

Por outro lado, para terceirizar e re-
ceber uma entrega de qualidade em 
prazo competitivo é preciso estrutu-
rar um Marketing que esteja organi-
zado e focado na estratégia, de forma 
a conseguir terceirizar os serviços or-
denadamente.

Após essa organização interna, basta 
seguir os seguintes passos:
1. faça um briefing completo, defina 
suas prioridades, referências e seja es-
pecífico;

URSULA F. ALEIXO 
Business director - The Fastdezine 
team

2. defina seu budget - ele deve respei-
tar a complexidade do job e o tempo 
de execução;
3. faça checkpoints diários entre o ge-
rente de projetos e os colaboradores;
4. evite que a perda de um profissional 
durante um projeto se torne um pe-
sadelo por centralizar as entregas e a 
comunicação nas mão de um gerente 
de projetos.

Para ajudá lo nesse sentido, a Fastde-
zine está a sua inteira disposição. Nós 
trabalhamos como uma extensão das 
equipes de nossos clientes de forma 
que seus departamentos de Marketing 
fiquem livres para focar no que real-
mente importa: sua estratégia de ne-
gócio.

A Fastdezine é uma numa C-Corp 
americana, com sede em Delaware, 
EUA, e filiais no Brasil e em Portugal 
(atendendo a Comunidade Europeia). 
Conheça o nosso site (www.fastdezi-
ne.com), entre em contato conosco 
e entenda como podemos ajudá-lo a 
tornar sua comunicação digital ainda 
mais eficaz.

Gestão
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onde se vai situar e se o negócio que está a analisar se insere 
nessa realidade. O tipo de clientes que frequenta a região irá 
adquirir os produtos ou serviços? Para o custo de vida e ren-
das aplicáveis na região, o negócio ainda é rentável? Qual é a 
concorrência que existe na zona?

3. Como será a relação com este Franchisador? Pois, não 
há de facto muito tempo para conhecer o Franchisador e 
respetiva equipa, mas lembre-se que o oposto também não 
acontecerá. Uma relação de franchising é também uma re-
lação entre pessoas pelo que os primeiros contactos e im-
pressões, de parte a parte, são essenciais. Além do “feeling”, 
é importante também perceber qual o real apoio prestado 
no processo de negociação da franquia. Sentiu que o Fran-
chisador lhe dedicou o tempo que precisou para a análise do 
seu negócio? 

4. Não fique preso às tendências! As tendências de negócio, 
como sabemos, podem ser temporárias, logo não devemos 
condicionar a seleção de um negócio apenas tendo por base 
“o que está a dar”. Também os negócios sazonais, eles pró-
prios tendências em determinadas épocas do ano, devem 
ser pensados tendo em conta a rentabilidade que trarão ao 
longo do ano: posso vender mais artigos ou promover mais 
serviços? Posso vender para outros mercados? Posso vender 
os mesmos produtos e serviços mas noutros locais? 

5. Conheça a fundo o negócio. Da mesma forma que deve 
procurar conhecer o Franchisador e a sua equipa de traba-
lho, antes de tomar uma decisão procure conhecer a fundo 
o negócio, não só numa perspetiva de parceiro de negócio e 

10 DICAS para escolher 
o seu franchising!
Se está a pensar tornar-se franchisado de uma marca, 

entenda antes que aspetos deve analisar antes de tomar 

a sua decisão.

Numa altura em que a informação nos chega de diferentes 
formas, é importante conhecer algumas dicas importantes 
para saber validar a sua opção por uma marca em franchi-
sing. Confira uma lista dos dez principais aspetos a reter:

1. Tenho o perfil certo para conduzir este negócio? Na esco-
lha de uma marca, devemos relativizar as tendências e olhar 
para os perfis individuais como forma de escolher qual será 
o próximo projeto de vida. Se não se imagina à frente de um 
determinado projeto porque “não quer um negócio que tire 
fins de semana” ou porque “não tem paciência para aturar 
alguns clientes“, então porque não analisa primeiro aqui-
lo que se imagina a fazer para procurar depois as melhores 
oportunidades dentro de cada setor? E não se esqueça que 
trabalhar com uma rede de franchising é isso mesmo, traba-
lhar em rede, trabalhar com outras pessoas que se dedicam 
à mesma atividade que a sua e que trabalham em equipa. E 
por isso nem toda a gente está preparada para ser franchisa-
da de uma marca!

2. Este negócio vai funcionar na minha cidade? Há negócios 
muito bons e financeiramente rentáveis mas que, para o ser, 
precisam de estar situados em determinadas regiões. Há 
marcas que têm um potencial de expansão maior e outras 
que terão muito menos unidades no auge dos seus proces-
sos de franchising. Por isso é essencial analisar o mercado 
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futuro Franchisado, como numa perspetiva de cliente final. 
Faça todas as perguntas que para si são importantes, pes-
quise na internet sobre a marca, converse com os seus po-
tenciais clientes, faça visitas como cliente mistério a outras 
unidades e reúna toda a informação necessária para uma 
decisão mais confortável. 

6. Qual o histórico desta marca? Nem sempre a opção por 
marcas com grande longevidade pode ser a única acertada 
pois existem grandes projetos que todos os anos iniciam o 
seu franchising. Por isso, independentemente do número 
de anos de existência, procure entender o histórico da mar-
ca. Quem são os seus fundadores e quando tomaram a opção 
de iniciar o seu franchising (lembre-se que não se franchi-
sam ideias, mas sim projetos), qual a sua performance de 
abertura e encerramento de unidades e que marcos impor-
tantes aconteceram no passado. 
 
7. Fale com quem já sabe! Quem melhor para o aconselhar 
que os atuais Franchisados da rede? Escolha alguns “futuros 
potenciais” parceiros de rede e converse com eles. Conheça 
o que correu melhor e pior, as dificuldades que enfrentam 
diariamente e as vantagens que encontram no franchising. 
Se fosse hoje, avançavam novamente com o projeto que es-
colheram?

8. Analise os documentos e a estrutura da rede. A recolha 
de alguns documentos é complementar à informação reco-
lhida nos passos anteriores e, por isso, a sua análise minu-
ciosa deve fazer parte também da sua lista de tarefas. Anali-
se a informação que lhe foi enviada, peça ajuda a quem sabe 
(sobretudo na revisão contratual) e entenda se a informação 
que lhe é entregue faz sentido e é realista.

9. Compare com outras marcas. Apaixone-se pelo seu pro-
jeto mas não se esqueça de o comparar com outras marcas 
no mercado. A pesquisa sobre o que se faz de parecido pode 
ajudá-lo a confirmar a sua opção ou a entender se outros 
projetos lhe transmitem mais solidez ou mesmo se decidiu 
empreender por outra via!

10. Faça o seu próprio plano de negócios. Não espere que 
seja o Franchisador a trabalhar por si ou a entregar-lhe o seu 

plano de negócios. Ser empreendedor em franchising signi-
fica pegar em todas as ferramentas que lhe são disponibili-
zadas e adaptar à sua realidade. Perceba se os números que 
lhe entregaram fazem sentido. Perceba como funcionará o 
marketing local. Perceba qual será o acesso a fornecedores 
na sua região. Adapte, ajuste, crie e renove o seu próprio pla-
no de negócios. Afinal, este é o seu projeto de vida!

ANA MARTINS CORREIA
Managing Partner da MORE

 Como escolher uma franquia



JUNTE-SE À LÍDER
GLOBAL DE ESPAÇOS DE TRABALHO

UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE DE FRANQUIA DE VÁRIOS LOCAIS EM  
UM SETOR QUE CRESCE RAPIDAMENTE.

Até 2030, os espaços de trabalho flexíveis responderão por 30% do espaço ocupado 
de imóveis de uma empresa grande. – Pesquisa da JLL

A IWG é a principal provedora de espaços de trabalho flexíveis do mundo, conectando 

milhões de profissionais que pensam parecido e permitindo que eles sejam 

mais produtivos. Nossos clientes incluem desde alguns dos mais bem-sucedidos 

empreendedores e pessoas físicas, e 90% das empresas da Fortune 500 formam 

parcerias conosco.

Em toda a nossa rede global de espaços de trabalho e coworking, conseguimos fornecer 

soluções para todo tipo de empresa, estilo de trabalho e faixa de preços por meio do 

nosso portfólio de marcas: Regus, Spaces, HQ e Signature by Regus.

Com uma demanda por espaços de trabalho flexíveis que cresce exponencialmente, 

procuramos ampliar rapidamente nossa rede de centros por meio de um programa 

de franquia global. Isso criou uma oportunidade de investimento única nesse setor 

empresarial que cresce rapidamente, permitindo que nossos parceiros de franquias 

aproveitem nossas plataformas ajustáveis e nosso modelo empresarial comprovado.

Se você tem a motivação, os recursos e a dedicação para fazer parte da nossa história de 

crescimento global,

acesse franchise.iwgplc.com 
ou envie um e-mail para franchise.pt@iwgplc.com

Essas informações não configuram uma oferta para vender nem uma solicitação de oferta para comprar uma franquia. Elas servem apenas para fins de informação. Se você é residente de um estado dos EUA que rege a oferta e a venda de 
franquias e está recebendo esta mensagem em um desses estados ou pretende operar uma franquia em qualquer um desses estados, não ofereceremos uma franquia a você a menos que e até que estejamos em conformidade com os requisitos 
aplicáveis de registro e/ou divulgação anteriores à venda na jurisdição aplicável.

Business lounge e coworking Regus
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No balanço consolidado pela Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), em 2018 o franchising brasileiro apre-
sentou faturamento de R$ 175 bilhões, 7,1% a mais que no 
ano anterior. Com cerca de 3.000 redes, o total de unida-
des do setor cresceu 5,2%, um saldo de 7.570 novas ope-
rações, totalizando 153.704 unidades de franquias ativas 
no País.
A geração de empregos é outro fator importante no fran-
chising brasileiro. Enquanto em outros setores da econo-
mia o desemprego atingiu níveis alarmantes, no último 
ano as franquias registraram alta de 8,8% no número de 
vagas abertas em relação a 2017. Esse resultado fez com 
que o número de trabalhadores diretos no setor chegasse 
a aproximadamente 1,3 milhão de pessoas.
  Para manter resultados positivos, as empresas franquea-
doras têm desafios constantes. Um deles é aproveitar ain-
da mais as possiblidades oriundas do trabalho em rede, 
que possibilita ganhos em escala. A inovação também 
é um desafio constante. Investir em novos formatos de 
franquias com menor valor de investimento e usar a tec-
nologia a favor do negócio ajudam a alcançar o resultado 
esperado.
  Ter uma equipe enxuta e alinhada aos desafios da marca 
também é preponderante para o sucesso de uma franquia. 
O treinamento inicial dos funcionários e as reciclagens 
ajudam a desenvolver colaboradores engajados tornando 
a gestão mais colaborativa.
   Assim como a equipe do franqueador, os franqueados e 
suas equipes precisam de treinamento constante. São eles 
os embaixadores da marca. Ter um bom relacionamento 
com esse universo de colaboradores, incentivando e di-

Internacional

OS DESAFIOS 
no mundo do franchising

BETO FILHO
Presidente da ABF Rio de Janeiro e franqueador da Astral 
Saúde Ambiental, empresa líder no controle de pragas em 
todo o Brasil e na América Latina.

Os empreendedores brasileiros são otimistas. Mesmo 

em tempos de crise poucos são aqueles que têm receio 

de investir. Isso se comprova pelo crescimento constante 

do franchising no país. Diante de um cenário económico 

desafiador, o setor mostra a sua força e resiliência.
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vidindo responsabilidades, reflete no principal desafio de 
qualquer negócio: ter clientes satisfeitos.
  Somado a isso, é necessário selecionar muito bem o fran-
queado. O franqueador precisa estabelecer o perfil ideal do 
candidato, sem abrir mão das características necessárias. 
Desde a capacidade empreendedora e de gestão à dedica-
ção de tempo ao negócio, afinidade com a marca e produto, 
todos esses aspectos devem ser avaliados pelo franqueador 
para fazer a escolha certa do franqueado possibilitando que 
ambos tenham êxito em seus negócios. 
  Tão importante quanto a seleção do franqueado é a defi-
nição do plano de expansão e do ponto comercial. Mapear 
informações sobre as áreas de interesse – força da concor-
rência na região, volume do público-alvo, capacidade de 
mercado - e pesquisar locais que tenham as características 
necessárias para instalar uma unidade própria ou franquea-
da são tarefas primordiais para a equipe do franqueador.  
 A todo momento o franqueador é desafiado a inovar no 
atendimento, desenvolver novos produtos e serviços, reter 
e fidelizar clientes, se adequar às mudanças de legislação e 

ao avanço da concorrência. Tudo isso com o menor impacto 
possível na lucratividade da empresa.
 Em qualquer lugar do mundo é assim. No Brasil ou em Por-
tugal, todo empresário precisa se reinventar a cada dia para 
manter o seu negócio saudável e lucrativo. Além da concor-
rência local, a chegada de marcas internacionais têm sido 
muito benéfica para o Brasil.  Os franqueadores estão mais 
competitivos e preparados para dividir seu território com 
quase 200 marcas estrangeiras já instaladas no país.
  Os franqueadores brasileiros também estão atravessando 
fronteiras. Já são 145 marcas presentes em mais de 110 países. 
  Aproveito a oportunidade para convidar você a visitar o Brasil, 
conhecer o franchising brasileiro, as oportunidades de expan-
são de seus negócios no país e linhas de créditos especiais de 
investimento para franquias. E o mais importante, somos um 
povo acolhedor que recebe os estrangeiros de braços abertos. 
  Se você tem interesse em investir no Brasil, conte com o au-
xílio da Diretoria e da equipe da ABF Rio de Janeiro. Nossos 
canais de atendimento são falecompresidente@abfrj.com.br 
e atendimento@abfrj.com.br . Esperamos você.
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EMPREENDEDORISMO

OS 7 P´S 
dum Plano de Negócios

1. Pensar
Uma ideia de negócio pode surgir 
dum processo de reflexão ou por 
mero acaso ao constatar que algo lhe 
faz falta. Tendo dedicado parte do seu 
tempo a descobrir uma oportunidade 
de negócio ou surgindo a ideia instin-
tivamente, nenhuma das duas opções 
é mais válida que a outra, nem garante 
o sucesso ou o insucesso do seu negó-
cio.
Não se prenda com o facto de querer 
fazer algo que nunca foi feito antes, 
muitos negócios de sucesso surgem 
com a mudança na abordagem dum 
produto ou serviço já existentes. Bas-
ta fazer melhor e de forma diferente 
para suprimir uma necessidade dos 
seus clientes, que poderão às vezes 
nem saber que a necessidade existe 
até o seu produto e/ou serviço os aler-
tar para tal.

2. Pesquisar
Numa sociedade como a nossa, onde 
às vezes parece que já tudo foi pen-
sado ou inventado, tente pesquisar 
exaustivamente o que o rodeia, para 
não cometer os mesmos erros que os 
seus predecessores, nem se equivocar 
quanto à exclusividade da sua ideia.
O seu negócio vai alimentar-se e so-
breviver associado a outros negócios 

e, por isso, deve estudar a fundo os 
seus potenciais e/ou actuais fornece-
dores, concorrentes e clientes. Para o 
fazer existem várias ferramentas dis-
poníveis como por exemplo livros da 
especialidade ou ferramentas online 
que lhe permitem o acesso a toda esta 
informação.
Como exemplos de análises que po-
derá efectuar: Análise Pest, as 5 Forças 
de Porter, a Análise VRIO ou a Análise 
SWOT

3. Perceber a mais-valia
Uma vez concluído o estudo anterior, 
vai permitir-lhe ter uma ideia clara e 
concreta do posicionamento do seu 
negócio e no que se baseia o seu factor 
diferenciador, a sua mais-valia, o que 
vai fazer com que os clientes o prefi-
ram a si e não a concorrência. Quando 
chegar a esta fase deverá encontrar a 
melhor forma de o comunicar. Porque 
entre o que o proprietário pretende e 
o que o mercado percepciona podem 
existir vários factores que poderão 
distorcer o conceito.

4. Planear
Deverá desenhar claramente a Visão, 
a Missão e a Estratégia do seu negócio, 
por outras palavras, o que quer ser, o 
que quer fazer e como pretende fazê-lo.

Plano de negócios

Se já é um dos empreendedores 

que sabe o quão importante é a 

elaboração dum plano de negócios, 

então este artigo é para si.

1. Pensar

2. Pesquisar

3. Perceber a mais-valia

4. Planear

5. Pedir Ajuda

6. Pôr em práctica

7. Progredir

Quer se encontre numa fase inicial ou 
já esteja em actividade, é sempre reco-
mendável elaborar um plano de negó-
cios sólido para melhor perceber onde 
e como deverá actuar para ter suces-
so neste empreendimento. Há várias 
formas de o fazer, umas mais simples 
e outras mais complexas mas não de-
sanime e pense que há muitas pessoas 
que já passaram pelo mesmo e pode-
rão partilhá-lo consigo. Também terá 
ao seu dispor técnicos especializados 
que poderá contratar caso não se sin-
ta capaz de fazer o plano de negócios 
sozinho.
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É nesta fase que deverá conceber a 
Marca e o Marketing Mix do seu pro-
duto e/ou serviço onde o define jun-
tamente com o preço, os canais de dis-
tribuição e a sua divulgação.
Nesta fase vai também poder estipu-
lar os recursos necessários, o que já 
detém e o que precisa de adquirir e se 
tem meios para o fazer. Isto aplica-se a 
bens tangíveis e intangíveis, a recursos 
humanos e a know how, entre outros.

5. Pedir Ajuda
Ao terminar o ponto anterior, vai 
aperceber-se que normalmente preci-
sa de duas coisas muito importantes, 
capital alheio e conhecimentos espe-
cíficos em áreas que não domina.
Nesta fase, é importante rodear-se 

no e não se deixar desviar muito e a 
flexibilidade suficiente para perceber 
que as circunstâncias em que o plano 
foi elaborado poderão ter-se alterado 
o suficiente para justificar o desvio ob-
servado.

7. Progredir
Às vezes, presos na rotina do dia-a-dia 
os empreendedores não se obrigam a 
parar para pensar no rumo que o seu 
negócio está a tomar. Reserve uma 
época do ano para revisitar o plano de 
negócios e refaça-o com a assiduida-
de necessária de modo a não perder 
o foco que o fez começar a sonhar em 
primeiro lugar. Com claros objectivos 
de para onde e como quer crescer, fa-
ça-o correndo riscos calculados, sem-
pre que possível. Lembre-se sempre 

RAQUEL DA SILVA E COSTA
Partner e CEO Grupo YOUR

Crie o seu plano de negócios
em 7 passos simples e eficazes.

Passar da ideia de negócio à prática envolve sempre muito 
esforço e dedicação. E se tivesse à sua disposição uma metodologia 
única que em 7 passos o guiasse na realização do seu sonho?

Comece hoje mesmo a criar o seu plano de negócios, aceda a:
www.yourbusiness.pt

de bons profissionais, uma boa insti-
tuição de crédito que lhe permita ter 
acesso a fundos dos quais não dispõe 
actualmente e profissionais especia-
lizados nas mais distintas áreas como 
contabilidade, fiscalidade ou consul-
toria. Se o banco e o contabilista são 
obrigatórios, os outros não o são mas 
são fundamentais e podem ditar o su-
cesso ou não do seu negócio

6. Pôr em práctica
Uma vez elaborado o plano de negó-
cios, há que executá-lo. Nesse proces-
so, tente fazer uma análise de desvios, 
para saber a todo o momento onde se 
encontra em comparação com o pre-
viamente delineado.
Seja sensato no balanceamento entre 
2 situações: a rigidez de seguir o pla-

do seu sonho e do que o impulsionou 
a começar esta grande aventura. 
Boa Sorte e Bons Negócios!.
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E QUANDO 
o Franchising corre mal?

ou contabilistas certificados, assinam 
contratos de franchising sem antes 
consultarem especialistas na matéria 
que poderiam, pelo menos, alumiar o 
caminho que o franchisado se propõe 
trilhar, alertando-o para os escolhos 
com que se irá deparar. Quantos dis-
sabores, tempo e dinheiro poupariam, 
quer o franchisador quer o franchisa-
do, se atuassem de modo ponderado 
e previdente, estruturando e escruti-
nando o negócio e o sistema de fran-
chising com o apoio prévio de profis-
sionais experientes e especialistas na 
matéria.
O Franchising só corre mal quando, 
por parte do franchisador, ainda que 
tenha um negócio de sucesso testado 
no mercado, este não presta o devi-
do apoio à rede nem aporta qualquer 
mais valia ao negócio dos franchisa-
dos, não transmitindo qualquer sa-
ber-fazer digno desse nome, porque 
na verdade é um negócio de la palice, 
o que leva os franchisados a questio-
nar o porquê de integrarem uma rede 
de franchising e terem pago direitos 
de entrada, royalties e muitas das ve-
zes uma taxa de publicidade sem que 
nada para esse efeito seja visível ou 
sequer feito. Perante as críticas dos 

É redutor dizer-se que quando o 

negócio corre mal e as vendas não 

dão para os custos, é porque o 

respetivo franchising correu mal. 

Visão jurídica

primeiros anos de vida. Qual o motivo 
do fracasso? A maior parte das vezes 
porque, franchisador e franchisado, 
deram passos mais largos do que as 
pernas. O franchisador, ávido de re-
ceber direitos de entrada e royalties, 
sem ter um sistema minimamente es-
truturado, não espera a consolidação 
da sua unidade piloto, muitas das ve-
zes sem um ano civil completo de fa-
turação, e lança-se a vender franquias 
sem sequer ter preparado uma equipa 
para apoio à rede. Faltando o apoio à 
rede, faltam as sinergias, esfumam-se 
as vantagens económicas e competiti-
vas que era suposto o sistema de fran-
chising trazer à sustentabilidade do 
negócio. Por seu lado o franchisado, 
ávido de começar a trabalhar por con-
ta própria mas sem capitais próprios 
suficientes para o investimento (con-
sidera-se como mínimo recomendá-
vel 40% de capitais próprios do valor 
total do investimento no negócio, 
acrescendo “um pé de meia” que o sus-
tente pelo menos durante os seis me-
ses iniciais) atira-se às cegas para um 
negócio que não conhece, nem domi-
na, sem qualquer preparação técni-
ca para tal. O mais incrível é que não 
sendo nem advogados, economistas 

Importa não esquecer que cada caso 
é um caso, e a verdade é que, muitas 
das vezes, é o sistema de franchising 
que vem salvar o negócio de um fran-
chisado encalhado nas suas limitações 
ou nas circunstâncias exógenas do ne-
gocio ou da localização do seu estabe-
lecimento comercial. Se o sistema de 
franchising cumprir com o seu papel, 
pela intervenção do franchisador no 
apoio à rede e incentivo à cooperação 
entre franchisados e fornecedores na 
criação de sinergias, muitos franchi-
sados, que sozinhos não teriam a mí-
nima hipótese de singrar no mercado, 
acabam por sobreviver e ultrapassar 
com sucesso o período inicial e de im-
plantação do seu negócio, sempre o 
mais crítico. 
Não temos estatísticas fiáveis por 
onde nos guiarmos, mas a nossa sensi-
bilidade diz-nos que cerca de metade 
das redes de franchising que surgem 
no mercado não sobrevivem aos dois 
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franchisados ou apelos destes a uma 
isenção do pagamento de royalties, o 
franchisador, num autismo avassala-
dor, não desenvolve mecanismos de 
envolvimento dos franchisados nas 
soluções, recusando-se a dialogar com 
eles. O destino da rede fica, assim, tra-
çado...
Por outro lado, o Franchising só corre 
mal quando, por parte do franchisado, 
este se demite das suas funções, não se 
envolvendo no negócio, deixando-o 
entregue aos empregados ou a tercei-
ros, ou porque não tem vocação para 
ser empresário ou porque não tem a 
devida preparação técnica para o efei-
to, nem por outro lado segue as ins-
truções do franchisador, frequenta as 

reuniões da rede ou acolhe os planos 
de formação e de ação desenvolvidos 
pelo franchisador para o auxiliar num 
período critico do negócio. Quando 
o franchisado considera que o fran-
chisador tem a obrigação de ser a sua 
“babysitter”, esquecendo-se da sua 
condição de empresário e das respon-
sabilidades e consequências que tal 
qualidade acarreta, tem o destino do 
seu negócio traçado.
Perante uma situação de rutura, se o 
bom senso imperar, franchisador e 
franchisado saberão encontrar uma 
plataforma de acordo para uma saída 
controlada do franchisado da rede, 
minimizando os custos para ambas 
as partes, através de um acordo ami-
gável de resolução. Na falta de bom 
senso, ou porque não existe ou por-
que a relação comercial entre as par-
tes já foi de tal forma agastada que 
não existem réstias de confiança entre 
elas, a solução é a resolução contratual 
unilateral. A resolução, porém, é um 
instrumento que obedece a rigorosos 
critérios de fundamentação jurídica 
e por isso muito delicado e por vezes 
perigoso para quem toma a iniciativa 
de o utilizar se não o faz fundamenta-
damente e devidamente estribado em 
factos concretos, virando-se contra 
o próprio que, por uma questão for-
mal, por mais razão que tenha e justi-
ça que clame, a desperdiça, passando 
de vítima a vilão. Se a contraparte não 
aceitar a resolução contratual terá que 
ir discuti-la nos tribunais, com os ine-
rentes custos financeiros, de tempo e 
de imagem para ambas as partes..

CAVALEIRO MACHADO
Advogado
CM & Associados
Assessor Jurídico da APF
cavaleiro@cm-law.eu
www.cm-law.eu

Não temos 
estatísticas fiáveis 
por onde nos 
guiarmos, mas a 
nossa sensibilidade 
diz-nos que 
cerca de metade 
das redes de 
franchising que 
surgem no mercado 
não sobrevivem aos 
dois primeiros anos 
de vida. 
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EMPREENDEDORISMO

MEDIA: INIMIGOS 
OU ALIADOS?

modo que a estratégia de uma empre-
sa se sustenta (com margens de erro) 
em pilares jurídicos, comerciais e fi-
nanceiros, porque há-de a comunica-
ção ser uma exceção a esta premissa? 
A assessoria de imprensa acarreta ob-

Poderão os jornalistas andar “de mãos dadas” com as empresas?

viamente riscos – mas estes riscos tor-
nam-se maiores quando esta área não 
se encontra devidamente planeada, 
estruturada e desenvolvida. E isto não 
passa pela realização de entrevistas 
pontuais, pelo envio de press releases 
em datas festivas ou pela promoção 
oportuna de artigos especiais. A comu-
nicação com os media é, uma vez mais, 
uma área que carece de estratégia e de 
continuidade. E que (surpreendam-se 
os mais céticos!) se quer recíproca.

É verdade, comunicar com os media 
deve ser - tal como acontece em todas 
as relações pessoais e profissionais - 
um processo recíproco. Ou seja, esta 
relação tem de ser vantajosa para a 
empresa e para os media, garantindo-
-se um princípio que, dentro das ‘bí-
blias da comunicação’, deveria servir 
de mandamento único: o real interes-
se noticioso do que as empresas co-
municam.

“As boas notícias são as más 
notícias!”
Aqui não há volta a dar: o escânda-

Em pleno século XXI, os media con-
tinuam a ser um ‘bicho de sete cabe-
ças’ para muitas empresas. Quando se 
equaciona este público na estratégia 
de comunicação de um negócio, exis-
tem ainda profissionais que aqui reco-
nhecem inúmeras vantagens, mas que 
continuam a fazer dos riscos o fator 
predominante da sua decisão. O ‘não’ 
torna-se, assim, quase inevitável.

Numa era em que as características 
e as ‘regras’ do mercado são radical-
mente diferentes daquilo que conhe-
cíamos há menos de uma década, é 
simples perceber que, atualmente, 
as redes sociais ocupam um lugar de 
destaque no setor da comunicação. 
O Instagram e o Facebook enchem-se 
de impactantes posts comerciais e os 
chamados influencers são os grandes 
embaixadores – diretos ou ‘discretos’ 
– da maioria das marcas. Mas bastará 
esta aposta na comunicação digital 
para se conseguir o reforço da credi-
bilidade e da notoriedade de uma em-
presa? Acredito que não.
Não há sucesso sem risco. E do mesmo 

Não há sucesso 
sem risco. E do 
mesmo modo que 
a estratégia de uma 
empresa se sustenta 
(com margens de 
erro) em pilares 
jurídicos, comerciais 
e financeiros, 
porque há-de a 
comunicação ser 
uma exceção a esta 
premissa? 

Comunicação
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lo parece ser o que mais vende, não 
é verdade? É pelo menos isso que se 
torna viral nas nossas redes sociais 
e que tantas capas faz vender. É um 
facto que alguns órgãos de comunica-
ção social exploram essa vertente (lá 
está, porque vende!), mas também é 
verdade que as boas notícias podem 
ser, realmente, boas notícias – ou seja, 
aquelas que ajudam a divulgar e a pro-
mover um negócio, construindo ima-
gem e reputação. 

Mas esta relação e esta efetiva ‘van-
tagem’ não se conseguem num único 
dia nem sem se saber a fundo quem 
são, como funcionam e do que neces-
sitam, afinal, os órgãos de comunica-
ção social. Aparentes detalhes como 
conhecer o perfil e o alinhamento 
editorial dos media – que podem ser 
‘aproveitados’ para a divulgação de 
uma marca -  fazem realmente a dife-
rença. Não é, então, por acaso que tan-
tas empresas contratam antigos jorna-
listas para os seus departamentos de 
comunicação ou que optam por expe-
rientes consultores externos. Porque 
conhecer o público é essencial para a 
eficácia da estratégia.

Como se percebe, comunicar não é 
gritar ao mundo quem somos ou o 
que fazemos. Pelo contrário, uma boa 
estratégia de comunicação pode até 
envolver alguma contenção na distri-
buição informativa, que apenas deve 
ser feita de forma segmentada e total-
mente orientada para os públicos e, 
claro, para os resultados.

Comunicar para quê?
Bom, isto seria quase o mesmo que 
perguntar ‘respirar para quê?’. A co-
municação é essencial à vida de qual-
quer empresa, tanto ao nível interno 
como externo. Vetar esta valência é 
votar a favor da anulação informativa 
e de todas as consequências que daí 
advêm. E comunicar com os media é 
uma oportunidade única para, através 
de um só veículo, chegarmos a pra-
ticamente todos os públicos-alvo de 
uma marca.

No entanto, e porque a assessoria de 
imprensa é uma área essencial à ati-
vidade de quase todas as empresas, é 
importante que exista uma estratégia 
coerente, concertada e em sintonia 
com os objetivos da marca e com as 
expectativas dos media. Como, o quê 
e quando comunicar não são, como já 
se percebeu, questões simples de res-
ponder.

Já compreendemos que as empresas 
podem ser mesmo boa notícia. Mas 
nem todos os temas são noticiosos. 
Portanto, o segredo passa por saber 
trabalhar os assuntos de modo a que 
eles criem mancha informativa. Com 
critério, com fundamento e com valo-
rização da marca.

Assim, quando perguntamos se os 
media são inimigos ou aliados, a res-
posta parece simples: esta ‘aliança 
será proporcional à eficácia da sua es-
tratégia.

ALDA BENAMOR
Diretora Geral PLUG More
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FRANCHISING

Incubadora e Aceleradora 
de Empresas
• Tem uma ideia inovadora de um serviço ou produto, na área tecnológica e não só, que possa 
servir empresas de franchising?

• Tem uma ideia incrível para um negócio, mas precisa de apoio para o seu desenvolvimento?

• Tem uma marca no estrangeiro e pretende trazê-la para Portugal?

• Já tem uma empresa de sucesso e gostava de expandi-la?

• Procura formação em empreendedorismo, franchising e outras ligadas à constituição, organi-
zação e exploração de empresas e marcas?

Se respondeu SIM a alguma destas perguntas, o Startup Business é para si!

Mais informações em:
www.startupbusiness.pt ou info@startupbusiness.pt

A APF - Associação Portuguesa de Franchising existe há 
mais de 30 anos e tem trabalhado no sentido de promo-
ver e divulgar o franchising em Portugal. Foi assim que, em 
parceria com a Lug's, criou a Startup Business - a primeira 
incubadora e aceleradora de empresas direcionada para o 
mundo do franchising.
Sabemos que o franchising é a melhor forma de empreen-
der. Por isso, criámos um conceito único que promove a 
ligação entre as necessidades dos franchisadores e as solu-
ções mais recentes e inovadoras do mercado.
Tem uma ideia inovadora de um serviço ou produto, na 
área tecnológica e não só, que possa servir empresas de 
franchising?
■ Tem uma ideia incrível para um negócio, mas precisa de 
apoio para o seu desenvolvimento?
■ Tem uma marca no estrangeiro e pretende trazê-la para 
Portugal?
■ Já tem uma empresa de sucesso e gostava de expandi-la?

■ Procura formação em empreendedorismo, franchising e 
outras ligadas à constituição, organização e exploração de 
empresas e marcas?
Se respondeu SIM a alguma destas perguntas, o Startup Bu-
siness é para si!
Na Startup Business temos um conjunto de mentores de di-
ferentes especialidades para responder a todas estas neces-
sidades. Fazemos a promoção e acompanhamento de proje-
tos desde a sua fase embrionária, colocando-os num mesmo 
espaço físico, comum ou individual, e pondo ao seu dispor 
um conjunto de serviços, consultoria e formação em áreas 
relevantes para a sua atividade, para além de apoio técnico e 
administrativo. Assim, proporcionamos-lhe a inserção num 
ambiente empresarial adequado, bem como as condições 
iniciais necessárias ao sucesso do seu projeto, a um preço 
altamente competitivo!

Visite-nos já em www.startupbusiness.pt!  

STARTUP BUSINESS
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Incubadora e Aceleradora 
de Empresas
• Tem uma ideia inovadora de um serviço ou produto, na área tecnológica e não só, que possa 
servir empresas de franchising?

• Tem uma ideia incrível para um negócio, mas precisa de apoio para o seu desenvolvimento?

• Tem uma marca no estrangeiro e pretende trazê-la para Portugal?

• Já tem uma empresa de sucesso e gostava de expandi-la?

• Procura formação em empreendedorismo, franchising e outras ligadas à constituição, organi-
zação e exploração de empresas e marcas?

Se respondeu SIM a alguma destas perguntas, o Startup Business é para si!

Mais informações em:
www.startupbusiness.pt ou info@startupbusiness.pt

info@bestfranchising.pt | T. 210 966 638 | M. 913 305 139

Osite www.bestfranchising.pt é  
actualmente um dos guias on-line mais  
visitados em Portugal. Temos umabase  
de dados de mais de 35.000 utilizadores 
que recebem as nossas Newsletter.

7em cada 10 referênciade franchisingsão 
obtidasatravésdainternet

Bestfranchising Consulting 
dedica-se à expansão das  
marcas de Franchising  
através da procura de  
Franchisados ou deMaster 
Franchising.

QUER DIVULGAR O  
SEUFRANCHISING?

QUER EXPANDIRA  
SUAMARCA?

Dispomos de uma equipa  
especializada em Franchising 
que o pode acompanhar em  
todo o processo de criação  
do seu Franchising.

QUER CRIARUM 
FRANCHISING?

No nosso site www.bestfranchising.pt 
temos anunciadas mais de 1000  
marcas de todos os sectores de  
actividade.

QUER INVESTIR NUM  
NEGÓCIO DEFRANCHISING?

www.bestfranchising.pt
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GERIR
Segurança

AS REGRAS de Segurança 
no seu estabelecimento 
comercial que não podem faltar
Projecto, Materiais, Obra, Formação, SDI, Manutenção 

Projecto
Tudo começa com a primeira ideia para o espaço, desde este 
momento a segurança dos colaboradores e dos clientes deve 
estar sempre na mente de quem concebe e constrói o espaço 
de franchising, quer seja um restaurante, uma loja ou até um 
quiosque de centro comercial.
A pressa de abrir e explorar o espaço, a urgência de construir 
rapidamente, pode dar origem a escolhas de materiais desa-
dequados à utilização e condições do local.
Se num espaço comercial ou de serviços em que seja prevista 
a confecção de alimentos, estão normalmente previstos em 
Projecto de Segurança, as medidas e equipamentos necessá-
rios a assegurar a correcta evacuação de pessoas e combate 
a incêndios, em espaços menos complexos tal não é o caso.
Os caminhos de evacuação, as portas de segurança, os equi-
pamentos de primeira intervenção, os sistemas de detecção 
de incêndio, são definidos nesta fase, são escolhidos e di-
mensionados para o espaço que se está a projectar.

Materiais
A classe de resistência ao fogo, a reacção ao fogo e o escalão 
de tempo são os factores a ter em consideração, na aquisi-
ção dos materiais de construção e de decoração. Resistência 
ao Fogo consiste na propriedade de um elemento de cons-
trução resistir, durante um período de tempo determinado, 
ao processo de aquecimento resultante de um incêndio. Já 
a Reacção ao Fogo, consiste na forma como um material de 
construção pode contribuir para o desenvolvimento de um 
incêndio, função da forma como se processa a sua decom-

posição durante a reacção de combustão. A propagação do 
fogo através dos materiais utilizados na construção é um 
factor a ter em consideração. Começando pelos materiais de 
isolamento, as condutas que irão estar em contacto directo 
com gases quentes, as tintas e vernizes, os objectos de deco-
ração, tudo deve ser equacionado e previsto no projecto de 
segurança, por forma a minimizar o seu contributo para a 
propagação de incêndio e até prever medidas de compensa-
ção caso algum desses materiais ou soluções tenha mesmo 
de ser utilizado.
Na maior parte dos casos as soluções são simples e passam 
pelo reforço dos meios de primeira intervenção, pela sina-
lética e pela tomada consciente da decisão, sendo reflectido 
correctamente em toda a concepção do espaço e nas medi-
das de auto protecção e de formação dos colaboradores.

Obra
Em fase de obra, as soluções devem ser implementadas com 
os fornecedores de material e de aplicação certificados e 
com garantias de equivalência correcta ao que foi previsto 
em projecto. Quando a alteração de um material passe para 
uma situação de maior combustibilidade, deve ser alertado 
o projectista de segurança por forma a implementar as me-
didas necessárias.
Todo este processo deve ser muito fluido e com boa comuni-
cação, para não prejudicar o avanço da obra e não compro-
meter as datas previstas de abertura. O stress causado por 
esta fase é muitas vezes associado a más decisões que põem 
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em causa a segurança e até a licença de utilização do espaço 
comercial.

Formação
Numa fase de início de exploração, os colaboradores devem 
tomar conhecimento e ser instruídos nas questões de segu-
rança. É importante reter que serão eles a fazer a primeira 
abordagem a qualquer emergência, e que por isso é de ex-
trema importância que saibam como proceder.
A implementação de medidas de auto proteção, de forma-
ção dos colaborares e de sistemas de detecção e combate a 
incêndio trazem também benefícios ao nível dos custos de 
seguros, por isso nunca esquecer de referir a sua existência 
e comprovar o seu funcionamento junto da entidade segu-
radora.
Durante a exploração do espaço de comércio ou de servi-
ços, deve ser sempre implementado um plano de formação 
dos novos colaboradores e de revisão de conhecimentos dos 
colaboradores já existentes. Este plano deverá ser revisto e 
actualizado anualmente. Na maior parte das situações estes 
instrumentos de gestão e controle são executados em regi-
me de outsourcing e não chegam a ser discutidos e imple-
mentados na prática do dia-a-dia da operação. É um erro 
prosseguir desta forma mesmo em empresas de pequena 
dimensão. Deve ser promovida uma grande aderência en-
tre a formação, os conhecimentos adquiridos e a sua imple-
mentação e adequação à gestão diária do estabelecimento, 
só assim será garantida a sua eficácia e uma pronta resposta 
por parte dos colaboradores em situação de emergência.

SDI
Os sistemas de detecção de incêndio são cruciais num alerta 
precoce de uma situação de emergência. 
Uma regra fundamental e muitas vezes ignorada é tão sim-
ples como não colmatar ou tapar os sensores. Embora seja 
uma situação que é de si óbvia, é recorrente a colocação 
de obstáculos, caixas, fitas de pintura, etc a colmatar estes 
sensores. Muitas vezes em espaços de armazenamento a 
colocação de estantes e prateleiras não respeita o dimensio-
namento de projecto, ocorrendo frequentemente situações 
em que os sensores ficam em local desadequado. A inter-
venção nestes casos é muito simples e maior parte dos siste-
mas permite a colocação de mais equipamentos de detecção 
ou até simplesmente a sua relocalização.

Manutenção 
Embora já seja recorrente a manutenção dos extintores e 
carretéis, para os sistemas de detecção de incêndio a manu-
tenção é muitas vezes descurada. Sendo uma obrigatorieda-
de legal a manutenção destes sistemas, a lei não estabelece 
uma periodicidade obrigatória tal como acontece com os 
sistemas de combate a incêndio. Por forma a manter os sis-
temas operacionais e em condições ideais de funcionamen-
to devem se seguir as indicações da ANPC e do fabricante 
dos equipamentos, o que pressupõe uma verificação anual 
por um técnico credenciado.  

BOAVENTURA AFONSO
EP-GLOBAL, Solutions Provider
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FRANCHISING

A marca Auchan assume o compromisso de gerar valor e 
passar parte desse valor para clientes, colaboradores e so-
ciedade em geral. Tal significa que integra um novo movi-
mento e uma nova geração de comerciantes, que aposta na 
qualidade dos produtos e nas experiências que proporciona 
aos seus clientes, bem como em serviços inovadores e per-
sonalizados que simplifiquem a vida das pessoas. No início 
do ano, como consequência dos bons resultados obtidos em 
2018, distribuiu dividendos pelos colaboradores no mon-
tante de 14 milhões de euros.

A empresa tem sido considerada, de forma regular nos últi-
mos anos, a cadeia com os preços mais baixos. As suas boas 
práticas ao nível de responsabilidade social, produtos fres-
cos, ambiente e segurança no trabalho foram também certi-
ficadas e premiadas por entidades externas.

A aposta da marca é, agora, reforçar a presença no País nas 
zonas de implantação das lojas próprias, para melhor servir 
os clientes dessas regiões e proporcionar aos franchisados o 
poder da atratividade da marca.

Em termos de franchising, o desafio é lançado a empreen-
dedores apaixonados pelo comércio que se identifiquem 
com a visão e os conceitos disponibilizados para franchisar 
e que assim façam viver os valores da Auchan Retail. A ofer-
ta é dividida em dois conceitos: o de ultraproximidade com 
a marca My Auchan, nas áreas metropolitanas de Lisboa e 
Porto, e de proximidade com a marca Auchan supermerca-
do, nas restantes localizações, para lojas com área de venda 
compreendidas entre 175 m2 e 1500 m2.  

JAIME LEMOS
 Director Franchising Auchan Retail Portugal

UMA EMPRESA nacional 
com uma marca mundial

Há 50 anos a marcar a moderna grande distribuição em 

Portugal

Fazer parte da equipa Auchan é incorporar uma empresa 
e uma equipa portuguesa, mas com uma experiência e um 
know-how de dimensão global. Presente em 15 países, a Au-
chan Retail é o 11º grupo alimentar no mundo e o 35º em-
pregador mundial. 

No nosso país, a Auchan Retail Portugal é um parceiro im-
portante da economia portuguesa, que nunca parou de in-
vestir no país, nem mesmo nos anos de maior crise. Reúne 
também a experiência e o conhecimento de uma equipa 
que, ao longo de 50 anos, nunca parou de inovar e de definir 
o caminho da moderna grande distribuição portuguesa.

À data, a Auchan Retail Portugal emprega 8700 colaborado-
res e conta com 80 superfícies de retalho alimentar, entre 
lojas próprias e franchisadas, para além uma panóplia de 
outros serviços, como gasolineiras, lojas de equipamento 
tecnológico, espaços de saúde e bem estar, óticas e lojas para 
animais.

O ano de 2019 assinala a continuação da aposta em Portu-
gal e o reforço do posicionamento da Auchan, enquanto um 
dos principais grupos da distribuição alimentar portugue-
sa, com o lançamento da marca Auchan, enquanto insígnia 
única de todas as lojas do País. Esta renovação vem assinalar 
e promover os valores que servem de alicerce à sua atividade 
e que se encontram em conformidade com a nova dinâmica 
empresarial instituída - uma marca mais jovem, mais adap-
tada ao novo perfil e aos novos valores adotados de abertura, 
confiança e excelência, aliados ao compromisso para o bom, 
o são e o local.
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Se procura um negócio ambicioso e vencedor, faça parte de um
dos grupos de distribuição de maior sucesso a nível mundial.
Usufrua da solidez e vantagens dos modelos de negócio da Auchan 
Retail, que conta com mais de 80 lojas espalhadas por todo o país.

O poder da marca
Conceitos de lojas de nova geração, com oferta de produtos 
frescos de qualidade e uma seleção de marca própria, 
a preços competitivos.

A excelência operacional
Apoio simples e eficaz, com uma abordagem sistemática 
para melhorar o desempenho, através de formação 
presencial e em E-learning.

Confiança nos parceiros
Uma relação leal, através de um compromisso contratual 
simples e transparente, com um conselheiro sempre 
a seu lado.

O espírito empreendedor
Comerciantes experientes e dedicados ao cliente local, 
com uma oferta de serviços inovadores capazes 
de reinventar o comércio.

Contacte-nos: franchising@auchan.pt

O sucesso 
do seu negócio
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FRANCHISING
Formação

No franchising é inquestionável a importância da 

formação não só para a transmissão do “saber fazer” mas 

também para cada franchisado e colaborador desenvolver 

as aptidões comportamentais que sustentem, os valores, 

missão e visão da marca.

Para que este objetivo seja uma realidade é preciso investir 
numa formação que comece por privilegiar o auto conheci-
mento. A consciência do “Eu” é fundamental para que cada 
um compreenda as motivações que estão na base dos seus 
comportamentos. Compreender a estratégia de vida ado-
tada é o primeiro passo para sair do piloto automático em 
que se vive e desenvolver uma observação critica sobre si 
próprio. Isto permite identificar exageros na personalidade 
que não são funcionais e “trabalhar” sobre eles, assim como 
identificar os dons naturais pondo-os ao serviço de forma 
assertiva. Por outro lado é o abrir da “porta” para aumentar 
a recetividade à nova aprendizagem transmitida pelo Fran-
chisador.

Com a expansão do auto conhecimento surge a curiosida-
de natural de conhecer, também as personalidades e moti-
vações dos colegas e esta dinâmica, traz uma compreensão 
muito clara do outro. Quando se compreende as motivações 
que levam os outros a ser como são, o resultado é uma pre-
disposição natural para ser mais flexível, gentil e cooperante. 
Como consequência as equipas vão-se alinhando, integran-
do e dando vida à marca. O resultado é o desenvolvimento 
de autoconsciência de gestão comportamental que funcio-

na como um núcleo potenciador de equipas de excelência 
capazes de elevar a marca, provavelmente, para lá do expec-
tável.  

O Eneagrama começa por apresentar 9 Tipos e personalida-
de. Em cada tipo de personalidade existem 3 subtipos e uma 
ordem instintiva especifica.

Sucintamente, os 9 tipos de personalidade do Eneagrama 
são:
Tipo 1 - Busca a perfeição, sendo muito exigente e critico 
consigo e com os outros. Disciplinado, cumpre e motiva os 
outros para cumprir as regras. Meticuloso, tende a ser infle-
xível não considerando o meio termo das situações. O dever 
é para cumprir nem que seja necessário fazer horas extraor-
dinárias.
Tipo 2- Sente a necessidade de ser útil e indispensável aos 
colegas e à empresa. É extremamente atento às necessida-
des dos outros e sabe como os ajudar e agradar. Muito enér-
gico e entusiasta no relacionamento com os colegas e chefias 
acaba por colocar as prioridades dos outros à frente das suas 
tarefas. Não pede ajuda para si, mas espera que os outros 
percebam quando precisa de algo.
Tipo 3 - Vive para o sucesso, por isso motiva-se por objetivos 
de curto prazo e visíveis aos olhos das chefias e colegas, de 
quem espera reconhecimento e aplausos. Sente que o seu 
valor como pessoa depende dos sucessos alcançados. Tem 
uma extraordinária capacidade de adaptação e sabe muito 
bem como motivar os outros para o ajudar a cumprir as suas 
metas.

ENEAGRAMA: A nova 
tendência da formação no 
Franchising
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Tipo 4 - Procura desenvolver o sentido estético, criativo e 
original com autonomia no trabalho que desempenha. Na 
empresa procura a conexão com as pessoas eleitas por si que 
tendencialmente são as que ocupam lugares de destaque 
ou que no seu entender, tenham bom gosto. Move-se num 
campo emocional onde as mudanças de humor são rápidas 
e extremas.
Tipo 5 - Preserva a sua privacidade mantendo uma postu-
ra discreta e observadora na empresa. Privilegia o conheci-
mento na sua área de trabalho sabendo muito mais do que 
mostra. Talvez por isso, consiga manter a calma nas crises 
ou quando os ânimos se exaltam. É lógico, ponderado e tem 
grande capacidade síntese o que são boas caraterísticas para 
trabalhar com processos.
O Tipo 6 - Pode ter uma postura direta e ousada ou mais cá-
lida e simpática. Confiar não é fácil, pelo que está sempre 
atento às pessoas e à dinâmica da empresa. Sendo precavido 
se algo não correr bem, já existe um plano "B". A ansiedade 
é um sentimento frequente que diminui com a execução do 
trabalho. É muito gregário e dedicado à empresa da qual es-
pera assertividade e segurança.
O Tipo 7 - Busca experiências novas, desafiantes e prazero-
sas mesmo no trabalho. Otimista por natureza, tem sempre 
muitas ideias e várias soluções para cada situação. A sua es-
pontaneidade e entusiasmo dão-lhe a possibilidade de ser 
um excelente orador. Tende a ignorar as situações desagra-
veis e prefere tarefas de execução rápida.
O Tipo 8 - O comando e o controlo são caraterísticas intrín-
secas que muitas vezes o tornam a força motriz da empresa. 
Sempre pronto para entrar em ação executa as tarefas com 
grande rapidez e assertividade. Visionário e pioneiro, con-
fronta os outros para saber se estão à altura dos desafios. 
Embora a tolerância nem sempre seja um exercício fácil tem 
um forte sentido de justiça e de proteção relativamente aos 
colegas e à empresa.
O Tipo 9 - Procura a harmonia no local de trabalho como fa-
tor principal para o bom resultado da empresa. É um pacifi-
cador e diplomata nato na resolução de conflitos e inspira os 
colegas a darem o melhor de si. Começar novas tarefas pode 
ser um processo demorado, mas vencida a resistência inicial 
é um trabalhador incansável.

Uma empresa será tanto mais funcional quanto maior for a 
variedade de personalidades que nela colaborem, desde que 

estejam em equilíbrio. Cada uma traz à empresa caraterísti-
cas necessárias que no seu conjunto completam a dinâmica 
do seu desempenho, vejamos: Tipo 1 - perfeição, tipo 2 re-
lacionamento, tipo 3 objetivos, tipo 4 diferenciação, tipo 5 
conhecimento, tipo 6 precaução, tipo7 opções, tipo 8 ação, 
tipo 9 harmonia.
O desafio para as empresas do futuro passa necessariamente 
por saber pôr em funcionamento este conhecimento como 
estratégia de alinhamento dos recursos humanos para a 
concretização dos objetivos traçados pelas marcas.

Por outro lado, quando se aplica este conhecimento ao cliente 
desenvolve-se uma compreensão e sensibilidade no relacio-
namento que impacta, conquista e fideliza o cliente. 

HELENA PORTUGAL
Gestora de Formação da LCD
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Comitiva de investidores brasileiros 

vem a Portugal em novembro

A ABF – Associação Brasileira de Fran-
chising, realizará entre os dias 11 e 15 
de novembro de 2019, em parceria 
com a APF - Associação Portuguesa 
de Franchising, uma missão de fran-
queadores brasileiros ao mercado 
português.
A ação faz parte do programa Franchi-
sing Brasil, fruto de convénio firmado 
entre a ABF e a Apex-Brasil - Agência 
brasileira de Promoção das Exporta-
ções e Investimentos, com o objetivo 
de promover a internacionalização 
das marcas brasileiras através do sis-
tema de franquias. 
 
Como preparação para a missão, as 
empresas brasileiras têm vindo a 
participar em um programa de capa-
citação individualizada desde julho, 
específico para o mercado português. 
Ainda na fase de capacitação, será 
realizado um workshop de interna-
cionalização, customizado para o sis-
tema de franquias. O evento acontece 
no dia primeiro de outubro na sede 
da ABF, em São Paulo, com o apoio 
da Apex-Brasil. Toda essa preparação  
será muito benéfica para que os em-
presários da missão possam estar, de 

MISSÃO de Franqueadores 
Brasileiros a Portugal

fato, preparados para o mercado por-
tuguês e para os potenciais negócios 
que se possam  desenvolver a partir da 
missão internacional.
 
A missão deverá contar com entre 15 
e 20 redes franqueadoras brasileiras 
dos mais diversos setores, que procura 
expandir as suas operações para o país 
ibérico. A agenda em Portugal prevê a 

realização de um workshop promovi-
do pela APF, contando com a partici-
pação de figuras chave do franchising 
português, além de advogados, conta-
bilistas, especialistas em marketing e 
consultores. 
 
O SECOM – Setor de Promoção Co-
mercial da Embaixada do Brasil em 
Lisboa receberá a delegação e apoiará 
na realização de uma rodada de negó-
cios entre os empresários brasileiros e 
potenciais investidores portugueses. 
A ação de matchmaking deverá acon-
tecer no dia 13 de novembro, contan-
do também com o suporte da Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Brasi-
leira (CCILB).
 
Serão realizadas ainda, visitas a cen-
tros comerciais, a operações de fran-
quias brasileiras em Portugal e a re-
des portuguesas. Além da agenda em 
Lisboa, o grupo seguirá para o Porto, 
onde realizará visitas e reuniões nos 
dias 14 e 15 de novembro. 
 
Para participar nesta e nas demais 
ações de promoção internacional do 
Programa, é preciso que a empresa 
formalize a sua adesão ao FRANCHI-
SING BRASIL. A adesão não envolve 
custos e as ações são subsidiadas com 
recursos da ABF e da Apex-Brasil. 

BRUNO AMADO
Gerente de Projetos Internacionais
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FRANCHISING

FATORES DE SUCESSO 
nas Iniciativas de Franchising
Desafios do franchisado para o êxito nos negócios

As origens do sistema de franchising remontam ao século 
XIX. A Singer, empresa fabricante de máquinas de costura, 
começou a empregar este modelo por volta de 1850, obten-
do grande sucesso no mercado norte-americano. Nas últi-
mas décadas, o modelo se popularizou e foi aperfeiçoado, 
alcançando grande sucesso.

De acordo com o 23º Censo de Franchising, realizado pelo 
Grupo IFE em 2018, a atividade de franchising em Portu-
gal representou 2,84% do Produto Interno Bruto, com estas 
empresas a empregar 129.280 pessoas e geraram 5,5 mil mi-
lhões de euros.

As vantagens do modelo de franchising são inegáveis. Inves-
tir em um modelo maduro e de sucesso, com acesso a for-
necedores testados e aprovados, análise de mercado pronta 
(com evolução constante do modelo de negócio), economias 
de escala, processos administrativos e operacionais previa-
mente desenhados, estratégia de marketing definida, curva 
de aprendizagem acelerada e formações contínuas forneci-
das pelo franchisador. Com tantas vantagens, pode -se dizer, 
com certeza, que o franchising é a maneira mais segura de 
empreender. 

Contudo, o sucesso está diretamente relacionado não so-
mente com a capacidade do franchisado de aplicar o mode-
lo desenvolvido pelo franchisador, mas também - e princi-
palmente – com a sua habilidade de fazer a gestão de rotina 
do negócio. Persistência, paciência e disciplina são atributos 
essenciais para o êxito nesta jornada.

Para o franchisado, tudo começa pela análise do modelo de 
negócio apresentado pelo franchisador. Que regras são apli-
cáveis, investimentos necessários, qual a rentabilidade es-
perada, qual o período de recuperação do investimento, que 
concorrência irá enfrentar e o mercado alvo, entre outros. 
Este entendimento é fundamental para evitar atritos no 
diálogo com o franchisador e deceções do franchisado com 
o investimento realizado.

Com todo o negócio estruturado, organizado e pronto para 
funcionar, o diferencial será a capacidade do franchisado 
de gerir a rotina do negócio. É necessário controlar custos 
e receitas, acompanhar os níveis de satisfação, garantir que 
as taxas de retenção e atração de clientes estejam em linha 
com os parâmetros do franchisador. 

É neste cenário que é importante o apoio dos consultores de 
gestão aos franchisados para alcance dos resultados espe-
rados. Profissionais habilitados e experientes que apoiam o 
empreendedor desde o planeamento inicial até a gestão do 
dia a dia. Este tipo de profissional concentra-se na obtenção 
de resultados tanto no curto quanto no médio e longo pra-
zo, de forma a garantir que o negócio seja rentável e susten-
tável, conforme os planos desenhados pelo franchisador.

Entre os principais benefícios de contratar uma consultoria 
de gestão, podemos destacar:
■ Análise da rentabilidade, com a identificação de perdas de 
receitas e análise da estrutura de custos
■ Definição de indicadores de desempenho operacional

Desafios
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■ Montagem de resumos de controle e gestão, como os Ba-
lanced Scorecards ou dashboards
■ Definição de metas ajustadas à sua realidade
■ Criação de métodos de acompanhamento de índices de 
satisfação, taxas de atração e retenção
■ Aplicação de técnicas de transformação organizacional 
com as equipas
■ Análise de causas raiz de mau desempenho
■ Criação e implementação de planos de ação para o aumen-
to da rentabilidade, da efetividade dos controles, da perfor-
mance da equipa ou para a solução de problemas

O sucesso de qualquer empreendimento está apoiado em 
três fatores fundamentais: 
■ A liderança: refere-se à atitude empreendedora do fran-
chisado;
■ O conhecimento técnico do negócio: é a combinação entre 
a know-how acumulado pelo franchisador e as experiências 
prévias do franchisado;
■ A habilidade gerencial: capacidade do franchisado de lidar 
com os múltiplos desafios da rotina do negócio e que irão, 
em última instância, afetar os resultados de longo prazo.

Enquanto os dois primeiros fatores estão quase sempre pre-
sentes, o m  esmo não se pode dizer do terceiro, pois ele exi-
ge uma combinação de métodos (formação), experiências e 
características humanas que devem ser equilibradas na me-
dida certa a fim de potencializar esta habilidade. Ao transfe-

DEZ DICAS PARA UMA GESTÃO EFICAZ 
DO SEU NEGÓCIO
1 - Conheça as suas maiores fontes de receita. Cuide 

bem delas!

2 - Acompanhe os custos em detalhe e continuamente

3 - Estabeleça metas desafiadoras, mas alcançáveis

4 - Monitore a satisfação dos seus clientes

5 - Garanta o cumprimento dos padrões da marca

6 - Esteja atento às diretrizes do franchisador

7 - Aproveite as reuniões de franchisados para ouvir 

casos de sucesso. Lições aprendidas são um recurso 

valiosíssimo

8 - Solicite apoio do franchisador sempre que necessário

9 - Haja rapidamente. Identifique os problemas e tome 

ações imediatas 

10 - Selecione criteriosamente seus colaboradores. 

Oriente e acompanhe de perto o seu desempenho

rir conhecimento, as consultorias em gestão são de grande 
valia para suprir esta necessidade. 

Com foco, determinação, planeamento e disciplina, os re-
sultados serão uma questão de tempo. Bons negócios!

MARCELO OLIVEIRA
Diretor Executivo da Altaya Consultoria Empresarial
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A Loja do Condomínio é uma referência na Administração  
de Condomínios, com mais de 6.800 condomínios  
e 170.000 condóminos.  
Um franchising líder em Portugal com mais de 15 anos  
de experiência, símbolo de confiança e inovação.

Um baixo investimento que lhe garante:
Segurança • Simplicidade • Compromisso • Crescimento 
Rentabilidade
 
Oferecemos:
Software exclusivo • Formação • Apoio e desenvolvimento 
contínuo • Serviços diferenciados
 
Descubra todas as vantagens que só um líder lhe pode 
oferecer.

Junte-se a nós! 
Seja um franchisado LDC 
www.ldc.pt  µ  info@ldc.pt  µ  707 100 808 é bom trabalhar assim


