
PLANO ESTRATÉGICO PARA EXPANSÃO DE FRANQUIAS: A 

ALAVACAGEM OPERACIONAL COMO RESULTADO DE UMA GESTÃO 

EMPRESARIAL EFICIENTE 

 

 

Quando um empresário se prepara para se tornar um franqueador no 

segmento de mercado de sua empresa, ele pondera todos os prós e contras se 

preocupando principalmente em estudar sobre franquias, levantar os potenciais 

riscos e estruturar estratégias de expansão de franquias e perfis dos 

franqueados. 

ABRINDO UMA REDE DE FRANQUIAS 

O plano de negócios bem estruturado e claro, a definição de perfis de gestão 

empresarial e um contrato objetivo estabelecendo a premissa do ganha-ganha 

entre franqueador e franqueado são pontos substanciais e indispensáveis para 

um bom ingresso no sistema de franchinsing. 



No entanto, abrir uma rede de franquias não demanda só jogo de cintura e 

poder de negociação, na verdade é imprescindível que o franqueador tenha 

ciência das vantagens e desvantagens deste modelo de negócio. 

Vantagens: 

 Diminuição do investimento próprio, já que o investimento de cada um 

dos novos pontos ficará a cargo do franqueado; 

 Possibilidade de maior rapidez na expansão de franquias, com 

dedicação especial em estabelecer um acordo atrativo para novos 

franqueados, oferecer um produto/serviço com expectativas de 

crescimento e desenvolvimento no mercado, e contar com um excelente 

sistema informatizado de gestão empresarial (ERP) para acompanhar e 

apurar os resultados das unidades; 

 Maior tempo para o desenvolvimento de novos produtos e serviços 

capazes de agregar valor a atividade principal; 

 Redução do custo médio de produção e do custo com mercadorias, 

insumos, e matérias-primas, uma vez que com o aumento do volume de 

compras, o poder de negociação com os principais fornecedores 

também aumenta; 

 Menores ricos trabalhistas, ao passo que a franqueadora não detém 

vínculo empregatício com os funcionários de seus franqueados. 

Desvantagens: 

 Eminente conflito de interesses entre franqueador e franqueado, já que 

os franqueados são empresários, responsáveis legais por suas 

empresas, além de terem interesse em participar das decisões tomadas 

pela franquia com o intuito de defenderem seus próprios interesses; 

 O desafio de manter os padrões operacionais determinados pelo 

franqueador que muitas vezes, por falta de treinamento ou descaso 

deixam de ser seguidos; 

 Estabelecimento de um canal de comunicação para o bom 

relacionamento entre franqueadores e franqueados e a administração de 

conflitos na rede; 



 A dificuldade em preservar o sigilo empresarial devido à necessidade do 

compartilhamento de informações; 

 A necessidade de que o franqueador acompanhe o desempenho das 

franquias e avalie os resultados dos franqueados para que um mau 

desempenho não ponha em risco a saúde financeira da empresa e sua 

imagem no mercado. 

A luz dos benefícios e desafios do sistema de franchising, os franqueadores e 

os franqueados precisam planejar os investimentos, elencar as prioridades, e 

definir uma forma de acompanhar seus desempenhos. 

 

MONITORANDO O DESEMPENHO DAS FRANQUIAS NO MERCADO 

O monitoramento dos desempenhos de cada uma das unidades é possível a 

partir da utilização de um sistema gerencial integrado capaz de disponibilizar 

informações cruciais para as tomadas de decisão assertivas: em tempo 

oportuno e eficiente. 

Com a expansão de franquias, além de proporcionar maior controle dos 

resultados das atividades, o bom uso de um ERP estruturado para atender a 

demanda de uma rede de franquias possibilita a administração de riscos; 

previsão de crises; provisionamento de reservas; planejamento financeiro para 

o aumento da expectativa de faturamento e controle de entradas e saídas; 

fidelização e bom relacionamento com os clientes, maior organização, entre 

outros. 

A ALAVACAGEM OPERACIONAL COMO RESULTADO DE UMA GESTÃO 

EMPRESARIAL EFICIENTE 

A alavancagem operacional de um negócio é resultado de uma gestão 

empresarial eficiente, no entanto, este é um grande desafio e replicar este feito 

para as demais unidades do negócio é ainda mais difícil: como garantir os 

resultados da alavancagem operacional, possibilitar que os resultados não só 

reflitam nas franquias, mas que também seja um dos objetivos principais de 

cada uma? 

Uma boa liderança, e o desenvolvimento de talentos e habilidades das equipes 

de cada unidade combinadas ao uso eficaz de um sistema de gestão 



empresarial abrem caminho para a redução dos custos de produção, aumento 

das vendas, e por resultado, aumento do lucro bruto. 

Por conseguinte, a identificação de oportunidades a partir do monitoramento do 

desempenho das franquias e a alavancagem operacional maximizam as 

chances da expansão de franquias, pois negócios bem sucedidos, 

estruturados, seguros e confiáveis são muito atrativos. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA EXPANSÃO DE FRANQUIAS 

Contudo, mais importante do que crescer é somar o crescimento ao 

desenvolvimento: para o seu negócio ser um sucesso e para que isso se 

replique é importante que a perenidade de sua marca seja também uma 

missão e visão do empreendimento. 

Um planejamento estratégico para expansão de franquias prevê as ferramentas 

necessárias para tornar isto possível, estuda e levanta os riscos inerentes ao 

processo para que ao administrá-los seja perdido o menor número de recursos. 

O investimento e emprego de um ERP eficiente em seu negócio e nas demais 

unidades deixarão evidentes os reflexos das atividades e disponibilizará a 

maioria das informações essenciais. 

A CONTRIBUIÇAO E OS REFLEXOS DO USO CORRETO DE SISTEMAS DE 

GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) 

Para a expansão de franquias, o franqueador deve se atentar a todos os 

pontos discorridos até aqui como gestão empresarial, liderança, bom 

relacionamento com os fraqueados, dedicação ao desenvolvimento de novos 

bens e serviços que agreguem valor ao negócio, acompanhamento do 

desempenho e dos resultados das franquias, e tudo isso para que nas feiras de 

franquias seu stand seja um dos mais visitados por futuros franqueados em 

potencial. 

Mas é claro, contando sempre com a soma sucessiva de boas tomadas de 

decisão a partir da análise de informações apuradas pelo sistema de gestão 

empresarial utilizado pela rede em expansão. 



O uso correto de um bom ERP deixa as atividades operacionais ainda mais 

práticas e passíveis de avaliações e correções, desta forma, o sistema 

gerencial contribui para uma boa gestão empresarial do negócio.  

Um bom plano detém as fases de programação, acompanhamento e controle 

muito bem definidos, mas isso não exime a probabilidade deste planejamento 

ser refeito ou, ainda que produza bons resultados, que ele possa contar com 

planos de ações capazes de melhora-lo. 


