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Franquias são uma das principais opções de negócios para quem quer começar no mercado de empreendedorismo. Isso se deve ao fato de que os franqueados garantem uma série de benefícios relacionados à rede, como suporte de marketing, treinamento corporativo, assistência de gestão de
serviços e muitos outros. Sem contar o fato de que os empreendedores são atraídos pelo fato de franquias garantirem uma grande chance de sucesso. O empreendedor iniciante trabalhará com uma marca que já tem estabilidade no mercado, o que facilita estratégias de vendas e gestão da empresa.
Mas para quem já decidiu um negócio em que vai trabalhar no negócio de franquias, terá que se preocupar com a parte burocrática. Nesse sentido, vale ressaltar a Proposta De Franchising Circular (COF), que é de grande importância entre os documentos necessários aos processos de legalização e
prevê as regras do contrato de negócios. Mesmo com tamanha relevância, muitas pessoas ainda não sabem disso. É por isso que estamos preparando o seguinte conteúdo com informações básicas de COF. Não deixe de acompanhar e ficar em cima dele! O que é COF? O COF pode ser considerado
uma das ferramentas jurídicas mais importantes relacionadas à relação entre franqueado e franqueador. Isso se deve ao fato de estar no documento todos os detalhes sobre os estatutos do negócio, bem como os deveres do franqueado e franqueador. Tem todas as informações comerciais, legais e
financeiras. A este respeito, deve ser um documento claro, objetivo e completo escrito com base na Lei de Franquia, de modo que não apresente regras inconsistentes ou exorbitantes e quantidades de não-transacional. Se o franqueador não tornar a franquia viável para franqueados, pode haver sérias
consequências. Entre eles, destaca-se o cancelamento do contrato de franquia e o retorno dos investimentos que foram transferidos ao franqueador ou representante especificado a ele, bem como perdas e perdas causadas por quebra de contrato. Vale ressaltar que os membros da franquia não
devem transferir qualquer valor antes que o COF seja verificado. Se o franqueador fizer essa exigência, você pode ter certeza de que a relação já começará sem definir as regras previstas pela Lei de Franchising. O que o COF deve conter? A proposta de alteração da norma 13966/19 enfatiza que a



proposta de franquia circular deve ser elaborada em português como um grande contingente de franqueadores estrangeiros que iniciam seus negócios no Brasil. Seguindo essa ideia, ele tem uma grande necessidade de um documento a ser escrito em português, além de ser uma linguagem simples e
objetiva. Na parte prática, o cumprimento dos requisitos legais, bem como o cumprimento dos requisitos legais Nesse sentido, vale ressaltar a posição do franqueador diante de certos pontos específicos. Uma delas é a força da sua empresa em relação à estrutura societária, disputas legais e balanços
(ou seja, o último saldo do franqueador deve ser incluído no COF). Outro ponto diz respeito à descrição do negócio de franquias, no que diz respeito às seguintes questões: a exclusividade do território; As especificidades do franqueado ideal; Valor do investimento Período de devolução após o término
do contrato; As condições dos franqueados ativos e não-franqueados; comunicações do franqueador com seus parceiros. Também temos termos contratuais que incluem sucessão póstuma (referente à taxa de mortalidade entre o cotista) e empresária, a aplicação do direito às preferências e a
capacidade de gerir mais de uma unidade. Não podemos deixar de mencionar, é claro, o registro de serviços ao COF que serão prestados: suporte prestado durante o prazo do contrato; Especificação da taxa para confirmar a entrada do franqueado remuneração periódica. Além disso, a oferta circular
de franquia deve conter histórico de marca generalizada, bem como registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Além de todas essas informações, ressalta-se que o conteúdo do COF foi ampliado na minuta de emendas à Lei 8.955/94, que foi submetida ao Congresso Nacional e
levou à aprovação da nova lei de franchising 13966/19.A nova emenda cofcomin, a nova circular terá que esclarecer as regras de transparência ou sucessão, além de temas como: locação e subcontrato; Regras para renovação e prazo contratual; custo mínimo dos produtos; preços transferidos ao
consumidor; A presença de assessoria ou associação de franqueados; uma descrição detalhada do monitoramento e fiscalização do uso dos recursos disponíveis. Quais são as dicas para preparar o COF? Como vimos, a Proposta de Franquia Circular deve ser elaborada de acordo com todas as
recomendações da Lei de Franquias. Também precisa ser desenvolvido de forma simples, mas objetiva e direta, a fim de garantir uma fácil compreensão entre as partes do tratado. Por ser um documento extremamente importante para a manutenção e sustentabilidade da franquia, requer estruturação
e planejamento. O conselho válido para isso é buscar conselhos de franquias ou escritórios de advocacia. Assim, pode-se perguntar sobre dúvidas sobre a criação do documento e incluir todas as informações que devem ser contidas no COF, bem como fornecer conteúdo de acordo com a realidade
dos negócios. Nesse sentido, também podemos citar Goakir, que se concentra no crescimento e estruturação Auxiliamos em estratégias de inteligência de mercado e contribuímos para os processos iniciais de relacionamento entre o franqueador e o franqueado. Esta era a informação básica sobre o
que era e como preparar o COF. Portanto, considera-se que o documento é necessário para garantir harmonia e progresso na relação entre os participantes da franquia, por isso deve ser devidamente planejado para garantir o sucesso do negócio. Você gosta do artigo e quer saber mais sobre como
estruturar o COF? Então entre em contato conosco e fale com um de nossos consultores! Para que ele funcione e se expanda regularmente, toda a rede de franquias deve ter uma oferta circular de franquia (COF). O documento abrange uma série de questões, como informações financeiras e legais
sobre a empresa. Entenda mais sobre essa ferramenta necessária para formatar e crescer sua marca. Tópicos: O que é uma oferta circular franqueou (COF)? Desde 1994, o mercado brasileiro de franchising tem uma legislação específica regulamentando-o. A Lei de Franquias (nº 8955/94) foi
aprovada após a intensa mobilização da Associação Brasileira de Franquias (ABF). A organização buscou maior segurança jurídica para formatar e expandir o setor no país. Essa medida tem contribuído para o crescimento do formato no país e ainda está em vigor hoje. E como toda legislação, o
franchising é a regra da delimitação - estas que devem ser honradas em um contrato estabelecido entre o franqueador e o franqueado. Uma delas é a elaboração da circular proposta de franquia (COF). O documento é parte fundamental do processo de expansão da rede, pois é uma ferramenta
utilizada para apresentar informações econômicas, legais e operacionais da empresa aos novos franqueados. Entre os artigos 3º e 7º, a Lei de Franquia detalha o que deve ser incluído na Circular para que o contrato entre o franqueador e o franqueado seja fechado de forma transparente e segura
para ambas as partes. Quais informações devem aparecer na circular da oferta da franquia? A circular da proposta de franquia deve ser um documento completo e claro. Afinal, será entregue a todos os candidatos selecionados no processo seletivo da nova rede de franqueados. É o COF que
eventualmente fornecerá informações sobre os investimentos que o empreendedor fará para abrir sua divisão. Assim, alguns dados podem não passar despercebidos pelo franqueador na elaboração do documento, tais como: Representação geral da franquia e suas atividades; A história e as
credenciais da empresa; Empresas diretamente associadas ao negócio; Balanços e demonstrações financeiras dos últimos dois exercícios; Aguardando o processo; Descrição detalhada da franquia, revisão E atividades a serem realizadas pelos franqueados; O necessário envolvimento dos
franqueados e o perfil perfeito para a gestão da unidade; Investimentos e taxas; Especificações para localização de instalação; Detalhes da obrigação do franqueado de consumir produtos de fornecedores, conforme especificado pelo franqueador; Direitos de apoio e acompanhamento oferecidos pelo
franqueador; Entre em contato com todos os franqueados da rede e liste aqueles que se desligaram nos últimos 12 meses. Com base nessas e em outras informações, o franqueado aprende com grande propriedade seus direitos e responsabilidades em relação à gestão da unidade de franquia. Por
isso, o COF também é muito importante para o empreendedor analisar detalhadamente se ele realmente quer investir na rede. Assessoria para um empreendedor: Análise do COF Se você vai assumir uma franquia, é importante que você, como candidato a franquia, avalie as informações da proposta
de franquia Circular com calma e sensibilidade. É a partir deste documento que você vai julgar se esses investimentos são adequados para o meu perfil financeiro e profissional. Para isso, não tenha medo de pedir ajuda. Durante o período de análise, você pode contar com a ajuda de especialistas
especializados nessa área. Assim, garantirá o cumprimento de todos os requisitos e do e-maizer. Fique atento às seguintes dicas: Procure a ajuda de um consultor de franquias para responder a perguntas; Mostrar uma proposta de franquia circular a um advogado de confiança para verificar a situação
da empresa e suas patentes junto ao Inpi (Instituto Nacional de Produção Industrial); Realizar a primeira análise dos dados financeiros da franquia, verificando as informações no COF sobre a condição financeira do franqueador; Compare a quantidade de investimento com sua capacidade de arcar com
o custo da franquia; Entre em contato com franqueados e ex-franqueados para preencher dúvidas e ter mais segurança ao fechar seu contrato. Comentários ao franqueador: Os cuidados com a oferta da franquia devem ser entregues ao franqueado candidato pelo menos 10 dias antes da assinatura do
contrato, pré-contrato ou pagamento de qualquer taxa, de modo que haja tempo suficiente para análise; Use o COF para apresentar as vantagens competitivas da marca e seus diferenciais, para que sejam atrativos para que o investidor tenha mais interesse em querer assumir a rede; Revise
constantemente o documento, atualize-o com as alterações necessárias; Disponibilize COF para ex-franqueados também, pois eles podem acabar adquirindo outra unidade da franquia; Conte com conselhos especializados de formatação de rede para que a oferta circular de franquia seja
cuidadosamente projetada e nenhuma importante é esquecido. A falta de COFs bem projetados pode pesar sobre o franqueador de rede no futuro. Qualquer desinformação pode levar a complicações legais com os franqueados, prejudicando a imagem da rede, daí sua expansão. Além disso, as falhas
contratuais afetam diretamente nos bolsos dos operadores. Evite dores de cabeça desnecessárias e não economize tempo e estude quando se trata disso. Saiba como transformar seu negócio em uma franquia Se você tem um negócio e pensa em como expandir de forma mais segura e prática, por
que não escolher o franchising? No entanto, sabemos que esta não é uma tarefa fácil e requer algum conhecimento de como o sistema de franquia funciona. Para isso, especificamos o curso De Formatação de Franquias - Segredos de Franquia, ministrado pelo especialista em franchising Erlon
Labatut. Erlon é diretor da Franqueador.com, especializada em consultoria de franchising e sócia-fundadora da rede de franquias Cloud-Cloud. Com mais de 16 anos de experiência em consultoria e treinamento, nos últimos seis anos focados no mercado de franquias, a Erlon oferece uma oportunidade
única para empreendedores que buscam expandir seus negócios. O curso detalhará todo o processo necessário para tornar o seu negócio uma franquia. Dividido em seis módulos, o curso oferece aprendizados tudo o que é necessário para a franquia e entra no mercado de franquias. Os módulos
incluem a definição do modelo de sua franquia, ajudando a estruturar seu planejamento financeiro e mostrando em detalhes como montar uma estrutura de rede, como fornecer suporte aos franqueados, disponibilizar guias, questões legais para trabalhar como franquia. Você está interessado? Portanto,
não perca a oportunidade de aprender com quem entende o sistema de franquias e aprender a estruturar seus negócios adequadamente para trabalhar como uma franquia. Para obter preços e mais informações sobre o curso, clique na imagem abaixo. Para saber mais sobre o mercado de franquias e
suas especificidades, continue navegando pelo nosso blog! Blog! circular de oferta de franquia (cof) cacau show. o que é circular de oferta de franquia cof
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