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Jornalista e palestrante COMUNICAÇÃO EFICAZ
O conteúdo desta coluna 
é de responsabilidade do 
autor e não representa, 
necessariamente, a opinião 
do Diário de Uberlândia. 

Fernando Cunha

É PRECISO SER 
LOUCO

Durante a corrida espacial 
contra a União Soviética, na 
década de 1960, o então pre-
sidente dos Estados Unidos 
da América, John F. Kennedy 
(1917-1963), precisava conven-
cer a nação estadunidense de 
que o país necessitava investir 
bilhões de dólares naquele pro-
jeto, mesmo sem saber ao certo 
como executá-lo. Ele tinha ape-
nas uma visão do que seria o ho-
mem pisar à lua e o seu primeiro 
objetivo era tornar aquela ideia 
em algo tangível para as ou-
tras pessoas, pois, sem o apoio 
delas, não conseguiria realizar 
esse feito. Imagine, gastar uma 
grande fortuna para conquistar 
o espaço com tantos problemas 
para resolver aqui na Terra. Coi-
sa de maluco! Mas ele foi ousa-
do e, em seu discurso de 12 de 
setembro de 1962, conseguiu 
transformar aquele vislumbre 
pessoal no sonho da maioria dos 
americanos.

“Nós escolhemos ir à lua” é 
a frase mais marcante de sua 
mensagem, mas o que veio em 
seguida foi surpreendente e in-
contestável. Ele disse: “nenhu-
ma nação que espera ser líder de 
outras nações pode esperar ficar 
para trás na corrida espacial, 
pois os olhos do mundo agora 
olham para o espaço, para a Lua 
e os planetas além, e juramos 
que não o veremos governado 
por uma bandeira hostil de con-
quista, mas por uma bandeira de 
liberdade e paz”. Observe como 
JFK sabia vender uma oportu-
nidade e transformar, de repen-
te, algo até então inimaginável 
em uma necessidade latente. 
E continuou: “Mas se eu disser, 
meus concidadãos, que envia-
remos à lua um foguete gigante 
com mais de 300 pés de altura, 
o comprimento de um campo de 
futebol, feito de novas ligas de 
metal, algumas das quais ainda 
não foram inventadas”.

A capacidade de ver o invisí-
vel é que transformou Kennedy, 
Steve Jobs, Walt Disney e tan-
tos outros em seres extraordi-

nários. É esse poder que torna 
pessoas aparentemente simples 
em grandes líderes. Mas, só ver 
o invisível não basta. É preciso 
materializá-lo por meio das pa-
lavras. Imagine a reação dos 
engenheiros da Apple ao ouvir 
Jobs atuando, segundo eles, no 
seu “campo de distorção da rea-
lidade”. Conta-se que um enge-
nheiro entrava na sala para ex-
plicar por que algo não podia ser 
feito e, em questão de minutos, 
saia de lá comprometido em fa-
zer aquilo na metade do tempo. 
Basta assistir alguns vídeos das 
apresentações de Steve Jobs 
que logo distinguimos a forma 
como ele aguçava a imaginação 
das pessoas. “Mil músicas no 
seu bolso”, era o slogan do iPod, 
por exemplo.

Quando visitaram o pântano 
onde construíram a Disney, Roy, 
irmão de Walt, não acreditava 
que naquele lugar seria possível 
erguer algo. Ao interpelar o ir-
mão, já com as pernas atoladas 
na lama até os joelhos, Walt dis-
se: “só um minuto, estou vendo 
onde vamos construir o castelo 

da Cinderela”. E lá, bem no meio 
daquele brejo em Bay Lake, o 
Magic Kingdom foi construído e 
recebe atualmente cerca de 60 
milhões de turistas todo ano. O 
segredo então, não só de Ke-
nnedy, Steve Jobs e Walt Dis-
ney, mas de todos aqueles que 
pretendem convencer os outros 
a acreditarem naquilo que ain-
da não podem ver, é aguçar a 
imaginação deles. Para isso, é 
preciso usar a linguagem verbal 
para descrever objetos reais que 
dão forma a situações imaginá-
rias. 

No livro “O Universo em suas 
mãos” (Ed. Casa da Palavra), 
Christophe Galfard, um dos fí-
sicos mais brilhantes e bem-hu-
morados da atualidade, usa des-
te artifício para tentar explicar o 
funcionamento do Universo. Ele 
deixa de lado a complexidade 
dos gráficos e fórmulas e trans-
forma o leitor numa espécie de 
viajante espacial, cruzando ga-
láxias, contemplando estrelas e 
planetas e assistindo ao funcio-
namento de cada canto obscu-
ro do universo. Num trecho do 

livro ele ilustra o mundo quânti-
co da seguinte maneira: “você é 
como um juiz, observando dois 
elétrons interagirem, da mes-
ma forma que talvez assistisse 
a uma partida de tênis, com os 
elétrons sendo os jogadores e 
as bolas sendo os fótons virtuais 
que dançam entre eles”. Fazer 
as pessoas acreditarem em algo 
que está fora da realidade não é 
coisa de gente “normal”. É preci-
so parecer louco!

E é isso que os bons oradores, 
vendedores e políticos fazem. 
Quando o objetivo é alcançável, 
mas ainda incompreensível pe-
los demais, eles usam metáforas 
e histórias para aguçar a imagi-
nação ao ponto de materializá-lo 
na mente das pessoas, tornan-
do-o real e mentalmente palpá-
vel. E você, já pensou em atribuir 
aos seus produtos e serviços 
alguns valores intangíveis? Já 
mostrou ao seu cliente os bene-
fícios imateriais que ele terá ao 
adquiri-los e contratá-los? Ser o 
melhor e mais completo já não é 
o suficiente.       

A nova Lei de Franquia (Lei 
nº 13.996/2019) publicada em 
27/12/2019 representa um grande 
avanço para o sistema de franchi-
sing brasileiro basicamente por três 
razões: a primeira delas é a pos-
sibilidade de encerrar discussões 
frequentes travadas entre franque-
adoras e franqueados sobre alguns 
aspectos.  A segunda é o maior de-
talhamento das responsabilidades 
das partes envolvidas, uma vez que 
a nova lei está agora em linha com 
a posição dos tribunais acerca de 
matérias como validade da cláusula 
arbitral, inexistência de relação tra-
balhista e inaplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor. E a ter-
ceira delas é a atribuição de maior 
transparência ao setor, de modo que 
a Circular de Oferta de Franquia, 
obrigatoriamente, passa a conter 
diversas novas informações obriga-
tórias que respaldarão a tomada de 
decisão pelo interessado a integrar 
determinada rede de franquia.

Alguns pontos da nova Lei de 
Franquia merecem destaque:

1. A inaplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor nas rela-
ções de franquia foi expressamente 
reconhecida no texto da nova lei, em 
sintonia com o entendimento dos 
tribunais, por se tratar de contrato 
mercantil, celebrado entre empresá-

rios independentes e em igualdade 
de condições.

2. A inexistência de vínculo em-
pregatício da franqueadora com o 
franqueado ou seus funcionários, 
mesmo durante o período em que 
estes passam por treinamento, por 
se tratar de efetiva transferência de 
know-how e não relação de trabalho.

3. Entidades sem fins lucrativos 
poderão atuar como franqueadoras.

4. Suprime, acrescenta e altera 
algumas informações obrigatórias a 
serem inseridas na Circular de Ofer-
ta de Franquia: relação de todos os 
franqueados ativos e que se desliga-
ram da rede no período anterior de 
24 meses e não mais 12; inclusão 
de informações sobre a política de 
concorrência territorial, se houver, 
entre franqueador e franqueados; 
informações acerca da existência de 
incorporação de inovações tecnoló-
gicas às franquias pela franqueado-
ra; indicação da existência ou não 
das regras de transferência e suces-
são, especificando-as; informações 
claras quanto ao prazo contratual e 
regras para renovação, se houver; 
detalhamento das penalidades e res-
pectivos casos de aplicação; exigên-
cia de política de compra mínima de 
produtos e insumos; apresentação 
de esclarecimentos quanto à exis-

tência de órgãos, como Associação 
de Franqueados, Conselhos, dentre 
outros, e suas respectivas regras 
de atuação e funcionamento, tudo 
com objetivo de prover maior mas-
sa crítica de informações para que o 
potencial franqueado seja assertivo 
na escolha da rede de franquias que 
ingressará.

5. Permite que a franqueadora 
subloque o ponto comercial para 
o franqueado por valor superior ao 
pago para o proprietário do imóvel.

6. A franqueadora, sublocadora, 
também tem legitimidade para pro-
por ação renovatória.

7. Possibilidade de eleição da ar-
bitragem como foro legítimo para a 
solução de controvérsias decorren-
tes da relação de franquia.

É importante ressaltar que as fran-
queadoras têm até o dia 26/03/2020 
para fazer as adequações necessá-
rias em seus instrumentos jurídicos 
– Circular de Oferta de Franquias, 
Pré-Contrato e Contrato, entre ou-
tros. É hora de se concentrar nos 
ajustes para usufruir, plenamente, 
de um novo momento, marcado por 
mais segurança jurídica e transpa-
rência.

NOVA LEI DE FRANQUIA: O QUE MUDOU NO FRANCHISING?
  POR RENATO TARDIOLI, ADVOGADO, SÓCIO DO ESCRITÓRIO TARDIOLI LIMA ADVOGADOS
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O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 015/2020, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 28 de fevereiro de
2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza, conservação e higienização de unidades do DMAE, com fornecimento de
material de consumo e equipamentos a serem utilizados nos serviços, em atendimento a Diretoria
Administrativa, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia
(MG), 10 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE
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