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RESUMO 

O desenvolvimento deste trabalho objetiva fornecer um Manual prático e resumido de quais 

os principais passos para se franquear um negócio independente. Para atingir este objetivo, 

foram analisadas as diferenças entre os modelos do atual Estado da Arte e o modelo levantado 

por meio da pesquisa na região Sudeste Brasileira. Foram aplicados questionários do tipo 

Survey e entrevistados Franqueadores, Franqueados e profissionais ligados ao setor. Obteve-

se então os Fatores Críticos de Sucesso e as principais Dificuldades, criando um Manual. O 

passos deste Manual foram criados baseados nas respostas dos questionários e das entrevistas, 

e no atual Estado da Arte. O objetivo é orientar os pequenos empreendedores a franquear de 

maneira correta o seu negócio, servindo de norte durante o processo,  diminuindo assim, as 

chances de insucesso. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Franquia, Fatores Críticos de Sucesso 
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ABSTRACT 

The development of this work aims to provide a practical and summarized manual of what are 

the key steps to franchising an independent business. To achieve this goal, the differences 

between models of the current State of the Art and the model raised by research in 

Southeastern Brazil were analyzed. Survey questionnaires and interviewed were applied to 

Franchisors, Franchisees and professionals associated with the field. Was found the Critical 

Success Factors and major difficulties, creating a Routine. The steps in this Routine were 

created based on the responses of questionnaires and interviews, and the current State of the 

Art. The goal is to guide small-business entrepreneurs on properly franchise their own 

business, behaving as a North during the process, thereby reducing the chances of failure.  

 

Keywords: Entrepreneurship, Franchising, Critical Success Factors 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O assunto enfocado será Franquias e o Processo de Franchising. Embora seja 

analisado o processo de franqueamento a nível mundial, será dado um enfoque para os 

negócios nacionais e seus desafios. 

Na primeira parte do trabalho será feita uma revisão bibliográfica do tema, para se 

analisar o estado da arte. Na segunda parte, será levantado junto a empreendedores da região 

sudeste brasileira, quais são os Fatores Chaves de Sucesso e as maiores dificuldades para se 

franquear um negócio. Com essas informações, será criado um modelo, para orientar e servir 

de guia a pequenos empreendedores que desejam franquear de maneira correta o seu negócio, 

diminuindo as chances de insucesso. 

A Figura 1 apresenta um gráfico que compara a taxa de sucesso de um 

empreendimento, baseado na mortalidade das empresas. Logo, o simples fato de a empresa 

estar viva, conforme mostrado na Figura 1, pode ser dado como sucesso. As colunas de 

menores valores representam os negócios independentes e as de maiores valores os de 

franquias:            

 
Figura 1- Taxa de Sucesso Franquia x Negócio Independente 

Fonte: U.S. Department of Commerce, census 2007 (adaptado) 
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Pode-se perceber que em 10 anos, somente 15% dos negócios independentes 

permanecerão vivos, enquanto que para franquias esse número é de 90%. Isso mostra que a 

escolha desse modelo de expansão é extremamente indicada para pessoas que desejam 

empreender, e que preferem não correr tanto risco. Além disso, a alta importância 

mercadológica do assunto e as oportunidades que possam vir a ser proporcionadas pelo 

conhecimento do assunto podem ser de extrema aplicação prática e imediata. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O tema é de relevante importância para a área de Empreendedorismo e Inovação, uma 

vez que é um modelo de expansão de negócio que se mostrou extremamente sólido, 

compondo as principais redes varejistas do mundo. O crescimento expressivo desse sistema 

no Brasil e no mundo nas últimas décadas reforça essa importância. 

O trabalho busca proporcionar um instrumento prático e resumido, em forma de guia, 

para empreendedores que buscam crescer seus negócios de forma rápida, estruturada e segura. 

A Figura 2 reforça essa importância, quando mostra o crescimento do sistema de 

Franquias no Brasil, em faturamento, comparado ao crescimento do PIB brasileiro. Pode-se 

perceber que o setor de Franquias cresce, historicamente, muito acima do PIB. Esse 

crescimento se dá inclusive para anos em que não houve crescimento, mas queda, como no 

ano de 2009. Enquanto o PIB brasileiro diminui 0,6%, o setor de Franquia teve um aumento 

de 14,7% no faturamento. Esses dados reforçam a impotância do tema. 
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Figura 2 - Crescimento do sistema de Franquias x PIB 

Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.10 (adaptado) 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O foco do estudo será centrado em como tornar apto um empreendimento para 

franqueamento. Também será feita uma análise das principais dificuldades enfrentadas pelos 

empreendedores na região do sudeste brasileiro, dando ênfase às empresas da Zona da Mata 

mineira. O presente trabalho também apresenta uma limitação temporal. O estudo será 

iniciado no segundo semestre de 2013, e cessar-se-á em janeiro de 2014. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é fornecer um manual prático e resumido de quais os passos 

para se franquear um negócio independente. O enfoque principal é dado no Franqueador e não 

no Franqueado. Também serão ouvidos profissionais ligados ao setor. 

Para atender a este objetivo principal, torna-se necessário analisar as diferenças entre 

os modelos do atual Estado da Arte e o modelo levantado por meio da pesquisa na região. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A Metodologia empregada será inicialmente levantar o Estado da Arte em 

franqueamento. Com base nesse Estado da Arte, será elaborado um questionário que servirá 

como base para uma entrevista a ser aplicada a empreendedores Franqueadores e ou 

Franqueados. 

Com base no resultado dessa pesquisa e comparação, será proposto um modelo em 

forma de tópicos como guia para os empreendedores que buscam ser Franqueadores. 

Dessa forma, a pesquisa será de natureza aplicada, com objetivo descritivo 

exploratório, com abordagem quantitativa, utilizando o método de survey, conforme 

apresentado na Figura 3 (MIGUEL, 2010): 

 

 
Figura 3 - Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O Capítulo 1 é um capítulo introdutório e nele são apresentadas as considerações 

iniciais, as restrições e delimitações do tema e os objetivos da obra. 

O Capítulo 2 é uma revisão bibliográfica das principais publicações já feitas sobre o 

tema. Foi feito um resumo do Estado da Arte, que é um referencial teórico para o resto do 

trabalho. 

O Capítulo 3 aborda o desenvolvimento da pesquisa de campo, com preparação e 

realização do survey e análise dos resultados da pesquisa. 

O Capítulo 4 apresenta o Modelo Proposto e levantado na região. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

O franchising, ou sistema de franquias, é um dos possíveis sistemas de expansão de 

negócios. Por meio de um contrato, tem-se uma parceria definida entre duas partes: o 

Franqueador e o Franqueado, cada qual com as seus direitos e deveres (ANDREASSI e 

MELO, 2010).  

Nesse modelo, há uma divisão de risco e de funções. De um lado, tem-se o 

Franqueador, que concede a comercialização de produtos e serviços desenvolvidos e 

consolidados. Além disso, também é cedido o direito de uso das marcas e o know-how do 

processo. Do outro lado, tem-se o Franqueado, que será aquele que usufruirá dessa concessão. 

Para o Franqueado, as incertezas ao se abrir um novo negócio são reduzidas (ANDREASSI & 

MELO, 2010; CORREA, HOELTEGEBAUM, & MACHADO, 2006; LUIZ, MOTOKI, 

VILELA, URA, & LOURENZANI, 2006). 

2.1 DEFINIÇÃO DE FRANQUIA 

De acordo com o artigo 2º da Lei 8.955 de 15 de dezembro de 1994, conforme citado 

por Ribeiro et al., (2011, p. 9): 
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“Franquia empresarial é o sistema pelo qual um Franqueador cede ao 
Franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de 
distribuição exclusiva ou semi exclusiva de produtos e serviços e, 
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e 
administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos 
pelo Franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no 
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”  

 
Amboni (2005) relata que, conforme a ABF (Associação Brasileira de Franchising), o 

conceito de franquia é: 

 
“Franchising é um sistema de comercialização de produtos e/ou 

serviços e/ou tecnologias. É baseado em estreita e contínua colaboração entre 
empresas jurídicas e financeiramente distintas e independentes, através da qual 
o Franqueador concede o direito e impõe a obrigação aos seus Franqueados de 
explorarem uma empresa de acordo com o seu conceito. O direito assim 
concedido tem por objetivo autorizar e obrigar o Franqueado, mediante uma 
contraprestação financeira direta ou indireta, a utilizar as marcas de serviços, 
logotipos e insígnias, ou know-how, direitos autorais, apoiados por uma 
prestação contínua de assistência comercial e/ou técnica, no âmbito e durante 
a vigência de um contrato de franquia escrito e celebrado entre as partes para 
este fim.” 

 
Maricato (2006, p.20), cita que: 
 

“O franchising é um método para a distribuição de produtos e/ou 
serviços cujo sucesso depende, fundamentalmente, da capacidade de se 
reproduzir, em diferentes locais e sob responsabilidades de diferentes pessoas, 
um mesmo ‘conceito de negócio’.” 

 
Uma última definição formal de Franquia pode ser um acordo contratual entre duas 

companhias legalmente independentes em que o Franqueador concede ao Franqueado o 

direito de vender o produto do Franqueador ou fazer negócios utilizando sua marca registrada 

em determinado local durante um intervalo de tempo especificado (ANDREASSI & MELO, 

2010; HITT, IRELAND, & HOSKISSON, 2002, p. 380). 

Além desses benefícios, pode-se identificar também o maior acesso e facilidade para 

obter capital terceirizado para financiamentos; os ganhos de escala, devido às maiores 

quantidades e ao maior acesso tecnológico; e menor gasto de recursos com monitoramento e 

controle das unidades (ANDREASSI & MELO, 2010; AZEVEDO & SILVA, 2003). 
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2.1.1 Definições Acessórias 

Para se falar do sistema de franquia, primeiro deve-se começar com as explicações 

de seus conceitos mais básicos. De acordo com Ribeiro, et al. (2011, p.10) tem-se: 

• Franqueador ou Franqueadora: Empresa empreendedora original, detentora da marca 

a ser franqueada, que já está estabelecida no mercado e, buscando a expansão de seus 

negócios, irá ceder a outras empresas o direito de uso de sua marca e seu know-how, e de 

comercializar seus produtos; 

• Franqueado: Pessoa física ou jurídica que adquire a franquia, se tornando o 

proprietário de uma unidade franqueada; 

• Franquia: É a unidade de negócio replicada para ser operada e explorada pelo 

Franqueado; 

• Taxa de Franquia (ou Taxa Inicial ou Taxa de Cessão da Marca): É uma taxa paga 

em contrapartida ao Contrato de Franquia, quando a franquia é concedida pelo Franqueador, 

para que o Franqueado tenha o direito de fazer parte da rede e acessar todo o know-how 

desenvolvido pelo Franqueador. Também são obrigações do Franqueador assessorar na 

escolha e negociação do ponto comercial, treinar o Franqueado e seus funcionários, orientar 

na construção ou reforma e montagem da loja, na compra do estoque inicial, etc. 

(MARICATO, 2006, p. 23); 

• Taxa de Royalties: É a taxa paga pelo Franqueado ao Franqueador, em períodos de 

tempo específicos – geralmente mensal – em contrapartida à prestação dos serviços prestados 

pela Franqueadora e pela assessoria contínua de know-how, benefícios, suporte técnico e uso 

da marca. Geralmente está associada ao faturamento da empresa; 

• Taxa de Marketing (ou Taxa de Propaganda ou Taxa de Publicidade ou Fundo de 

Promoção): É uma taxa cobrada pela Franqueadora para gerenciar um fundo que faz 

investimentos em marketing, como propagandas em jornais e revistas, contratação de 

celebridades, campanhas de divulgação nacionais ou regionais, etc; 

• COF – Circular de Oferta de Franquia: É um documento legal que contém 

informações básicas do Franqueador: quem é o Franqueador, histórico da empresa, situação 

da marca, investimento e previsões de retorno, franquias que fecharam, balanço dos últimos 

anos, etc (MARICATO, 2006, p. 23). De acordo com o artigo 3º da Lei 8.995/94, esse 

documento obrigatoriamente deve ser entregue ao Franqueado no mínimo dez dias antes da 

assinatura de qualquer contrato ou pré-contrato ou mesmo pagamento de qualquer taxa do 



22 

 

sistema (AMBONI, 2005). Segundo Amboni (2005), a COF deve conter obrigatoriamente as 

seguintes informações: 

o histórico e caracterização do Franqueador;   

o balanços e demonstrações financeiras;   

o pendências judiciais; descrição geral da franquia;   

o perfil do Franqueado ideal;   

o investimento inicial;   

o valores de taxas e outros; definição do âmbito de atuação de cada franquia;   

o lista de serviços/apoio disponíveis aos Franqueados;   

o situação dos registros de marcas/patentes no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI;   

o situação pós-término do contrato;   

o modelo do contrato de franquia;  

o custos existentes na franquia, tais como: taxa de franquia, royalties, 

propaganda, entre outras. 

• Contrato de Franquia (ou de filiação, ou de permissão para entrada na rede, ou de 

cessão de marca): É um documento legal que irá reger a relação entre Franqueador e 

Franqueado, determinando todos os aspectos legais e comercias do negócio. É necessário para 

que o Franqueado possa explorar a marca e comercializar os produtos. Nele estão previstas as 

taxas cobradas e define os direitos e obrigações de cada uma das partes. Deve fazer parte da 

COF (RIBEIRO et al., 2011, p.10; MARICATO, 2006, p. 23); 

• Master-Franqueado ou SubFranqueado: É um intermediário que adquire o direito de 

representar o Franqueador original, explorar a marca, ou desenvolver a rede em um país ou 

região, captando e selecionando Franqueados e administrando a rede do local. Parte das taxas 

pagas pelo Franqueado vão para o Franqueador original e parte ficam com o Máster-

Franqueado. Caso o Máster-Franqueado venha a abrir uma loja, só irá pagar a parte da taxa 

concernente ao Franqueador original (MARICATO, 2006, p. 21). 
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2.2  HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO FRANCHISING 

A prática do franqueamento é uma prática muito recente, tendo surgido somente após 

uma ocorrência de fatores, como aumento drástico da produção mundial, avançadas técnicas 

de gestão, intensificação da concorrência e da exigência do consumidor e a necessidade de 

grandes marcas em expandirem seus negócios de forma sólida e rápida (RIBEIRO et al., 

2010; ANDREASSI & MELO, 2010; MARICATO, 2006; GERBER, 2004). 

 

2.2.1  O Surgimento das Práticas Comerciais 

Segundo Maricato (2006, p.26), devido ao fato de os historiadores sempre terem 

concentrado seus registros em reis e batalhas, têm-se uma ausência de relatos e dados 

históricos em relação ao comércio e a produção. Com isso, há dificuldade em precisar as 

informações. 

Porém, estima-se que o comércio tradicional começou a ser praticado há cerca de 10 

mil anos atrás, no período do Neolítico, como consequência do fim do nomadismo e do 

surgimento do excedente de produção, fruto de uma especialização e divisão de tarefas 

(MARICATO, 2006, p. 26). 

Com o passar dos anos, o comércio veio ganhando força e importância, devido ao 

aumento da complexidade dos produtos e a necessidade cada vez maior de especialização. 

Com isso, as disputas por locais estratégicos, como o Oriente Médio, e regiões Mediterrâneas, 

dominou o cenário mundial por alguns séculos (MARICATO, 2006, p.26). 

2.2.2  O Surgimento da Padronização Comercial e das Franquias 

Os primeiros registros históricos e práticas com documentos escritos e regulados 

surgem com a produção cervejeira, há mais de 4 mil anos. Para a produção, era necessário 

seguir fórmulas previamente determinadas, e qualquer distorção na sua elaboração poderia 

acarretar em severas punições aos infratores (MARICATO, 2006, p. 26). 

Porém foi com a religião que surgiu o mais antigo sistema de padronização, repetição 

e expansão (princípios básicos do franchising) conhecido. A forma como a igreja católica 

buscou a expansão durante a Idade Média é muito semelhante à forma de franqueamento atual 

(MARICATO, 2006, p. 28). 

Primeiramente, houve uma centralização em Roma com o Papa e os cardeais. Esse 

poder central tinha conhecimentos específicos do setor e visão macro da situação. Para se 
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abrir uma paróquia, era necessária a aprovação dessas autoridades superiores, que estavam 

alinhadas à estratégia central da entidade. Também eram determinados membros do corpo, 

previamente formados e treinados (AMBONI, 2005; MAURO, 1994), para que fossem a 

esses novos locais e levassem a forma como deveriam ser as práticas. Eram então formadas 

mais pessoas, hábeis a continuar o processo da forma previamente determinada. 

(MARICATO, 2006, p.28). 

As práticas eram extremamente engessadas pelo poder central e qualquer alteração 

deveria ser antes aprovada pelo centro e então aplicada aos demais locais. Nesse sistema, o 

fiel seria comparado ao cliente, a crença comparada aos produtos das franquias de hoje em dia 

e o dízimo, aos royalties (MARICATO, 2006, p. 28). O Brand foi tão bem trabalhado que a 

entidade possui o logotipo mais conhecido do mundo, a cruz (AMBONI, 2005; MAURO, 

1994). 

Porém, foi com o advento do Capitalismo e da Revolução Industrial que as franquias 

realmente ganharam força. A partir do final do século XVIII, a produção industrial atingiu 

níveis jamais imaginados anteriormente. Os países mais desenvolvidos se tornaram potências 

imperialistas, grandes invenções como a máquina a vapor, o tear e a eletricidade surgiram 

devido à interface dos conhecimentos, e as atividades industriais e comerciais se 

multiplicaram (MARICATO, 2006, p.30). 

Nos Estados Unidos, em 1863, a fabricante de máquina de costura, Singer Sewing, 

passou a conceder a comerciantes, não só americanos, o direito de uso de sua marca nas lojas 

(AMBONI, 2005; ANDRETTI, 2000). Em contrapartida, exigia que os comerciantes 

vendessem seus produtos, fizessem sua manutenção e distribuição na região (MARICATO, 

2006, p. 30). 

A Coca-Cola, em 1899, passou a licenciar outras empresas a fabricarem seu produto 

e sua marca. Já no início do século XX, principalmente nos EUA, os setores farmacêuticos, de 

automóveis e de petróleo, passaram a licenciar e a autorizar outras empresas a operarem em 

seu nome. Os contratos de relacionamento, o fornecimento, a cessão do direito de uso da 

marca e as diversas atividades comerciais, começavam a formar as bases teóricas e práticas do 

franchising atual (MARICATO, 2006, p.30). 

Essas práticas de licenciamentos ou autorização, podem também ser chamadas de 

franquia, pois tem as principais características do sistema: uso ostensivo da marca, suporte 

técnico, padronização visual e de processos, fornecimento de produtos, etc (MARICATO, 

2006, p. 31). 
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Têm-se mais registros históricos nos EUA do que na Europa por questões culturais. 

O europeu valoriza mais o artesanal, a identidade individual, o pequeno comércio e a 

manutenção das tradições culturais locais, que são avessas à padronização e à formatação 

(MARICATO, 2006, p. 31). 

O caso pontual mais bem sucedido de franquia se deu na área de alimentos, quando 

em 1955, Ray Kroc resolveu formatar a marca McDonald’s. Desde a década de 1920, no setor 

alimentício, empresas consolidadas no mercado descobriram que poderiam distribuir e 

comercializar seus produtos por meio de parceiros comerciais – os Franqueados – que iriam 

trabalhar e investir na marca em regiões ainda não exploradas (MARICATO, 2006, p. 31). 

O desenvolvimento do sistema capitalista levou ao aperfeiçoamento das formas de 

comercialização: concessão, licenciamento, representação, filial, franquia, autorização, etc. A 

forma de produção também sofreu grande alteração quando os países desenvolvidos 

perceberam que não tinham, necessariamente, que exportar os produtos. As máquinas de 

produção poderiam ser levadas a outros países e produziriam diretamente no destino, 

economizando no transporte e liberando a mão de obra dos países desenvolvidos para que, ao 

invés de produzir, pudessem focar no estudo e desenvolvimento de novos produtos 

(MARICATO, 2006, p. 32). 

Com essa internacionalização foi substituída nos países de origem a sociedade 

industrial pela pós-industrial, onde se valoriza o conhecimento, o design, a informação, a 

criatividade, a invenção, a universidade, etc (MARICATO, 2006, p.32). 

2.2.3  As Gerações de Franquias 

Embora não tenham ocorridos grandes marcos e linhas nítidas de separação na 

evolução do processo de franquias, a divisão em gerações para fins didáticos é valida. 

Segundo Maricato (2006, p.32), tem-se: 

A primeira geração de franquia é a do tipo Singer. Ao Franqueador, cabia 

aperfeiçoar o produto e agregar valor. Ao Franqueado, a comercialização do produto. Os 

contratos comerciais, os padrões de desenvolvimentos de operações e o suporte técnico eram 

embrionários, dando ao Franqueado certa liberdade jurídica de mudar de fornecedor. Porém, 

isso não ocorria, pois a dependência se dava pelo produto. Não existiam muitas marcas e a 

concorrência para o produtor era pequena. 

Na segunda geração, os contratos já eram mais comuns. As Franqueadoras se 

preparavam um pouco mais para entrarem no mercado, forneciam algum apoio e know-how, 
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estreitavam o relacionamento com o Franqueado, e o conscientizava da necessidade do 

suporte técnico e do aperfeiçoamento do atendimento do Franqueado ao público. 

Com o aperfeiçoamento do processo, os sistemas de operações foram formatados. 

Passou se a assessorar na definição do ponto comercial e nas negociações afins e a praticar 

consultoria de campo. Define-se, então a terceira geração. Nela, os Franqueadores estão bem 

mais profissionais, com estruturas administrativas especiais para a rede, possibilitando 

treinamento, controle, fiscalização, assistência, supervisão e melhores condições de captação 

e seleção de Franqueados. 

A Franquia Formatada, ou Inteligente, marcou o surgimento da quarta geração. 

Nesse tipo de franquia, o Franqueador tinha um poder de definição muito maior - a produção, 

a distribuição, o fornecimento da matéria-prima, a comercialização, o ponto, a loja, o preço, o 

produto, etc. – cabendo ao Franqueado apenas executar o que foi entregue, mediante contratos 

bem definidos. 

A preocupação dos Franqueadores agora passou a ser com o plano de negócio, 

planejamento estratégico, estratégias de marketing e unidades-modelos. Além de treinamentos 

constantes, passaram a ser realizadas reuniões anuais com os Franqueados. 

Com o aperfeiçoamento da gestão, da tecnologia, do marketing, e do relacionamento 

com os clientes, surge a franquia de quinta geração. Nela, a participação do Franqueado é 

estimulada, mediante a necessidade constante de aperfeiçoamento do produto e dos processos, 

aprendizado e busca pela excelência. Pela primeira vez os dois lados têm a consciência plena 

de que somar suas forças e buscar a sinergia é o meio que lhes proporcionará vantagem 

competitiva frente aos demais concorrentes. 

Paralelamente a isso, houve uma evolução na área dos recursos humanos, quebrando 

paradigmas sobre a cultura organizacional, motivação e administração participativa. A 

integração de colaboradores e funcionários, formando equipes preparadas, motivas e criativas 

se tornou necessária para vencer a concorrência, cada vez mais acirrada e atender aos clientes, 

cada vez mais exigentes. 

De forma bem recente, após o evento da ABF e AFRAS (Associação Franquia 

Sustentável), em 2009, está surgindo o conceito da sexta geração, que são redes de franquias 

com o objetivo de transformar realidades e consolidar negócios rentáveis, mas também justos 

e sustentáveis. Porém, esse conceito ainda está em fase de definição e consolidação 

(RIBEIRO et al., 2011, p. 18). 
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2.2.4 Crescimento de Franquias no Brasil e no Mundo 

O Segmento de franquias cresce nos últimos anos a ritmos bem mais acelerados do 

que a média dos outros setores da economia (RIBEIRO et al., 2010, p.12).  De acordo com a 

International Franchise Association (2013), associação internacional sobre franquias, 

somente nos Estados Unidos existem pelo menos 900 mil estabelecimentos de franquias que 

geram 11 milhões de empregos diretos – 8,1% do setor de empregos privados. O impacto 

desse segmento é de US$ 2,3 trilhões ao ano – 15,3% da PIB americano, representando mais 

da metade das vendas do varejo. No país, o setor cresceu em média 18,5% ao ano, entre 2001 

e 2005 (SELDEN et al., 2008). 

 

A Tabela 1 mostra o número de empresas Franqueadoras por país, no ano de 2010: 

Posição País Total de Marcas 

1º Coréia do Sul 2.465 

2º Estados Unidos 2.200 

3º China 2.000 

4º Brasil 1.855 

5º Turquia 1.580 

6º Índia 1.500 

7º Japão 1.246 

8º França 1.234 

9º Canadá 1.200 

10º Austrália 1.051 

Tabela 1 - Número de marcas Franqueadoras por país 

Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.13 (adaptado) 

 

 

A Tabela 2 mostra o total de unidades Franqueadas por país, no ano de 2010: 

Posição País Total de Unidades 

1º Estados Unidos  854.511 

2º Coréia do Sul 343.860 

3º Japão 235.686 

4º China 195.000 
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5º Índia 120.000 

6º Brasil 86.365 

7º Canadá 78.000 

8º Austrália 71.400 

9º México 70.000 

10º Itália 58.026 

Tabela 2 - Número de unidades Franqueadas por país 
Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.14 (adaptado) 

 

Analisando as tabelas, pode-se perceber que o Brasil tem uma participação relevante 

comparado aos demais países, sendo o quarto país com mais marcas Franqueadoras. Percebe-

se também que o setor não é exclusividade de países desenvolvidos, pois também é muito 

presente em países em desenvolvimento. China, Brasil, Turquia, Índia e México são exemplos 

de países em desenvolvimento com expressiva participação no segmento. Vale ressaltar que 

alguns países com economia muito forte, como Alemanha e Inglaterra, não aparecem em 

nenhuma das duas tabelas. 

 

 

A Figura 4 mostra o crescimento do número de marcas Franqueadoras no Brasil: 

 
Figura 4- Crescimento do número de marcas Franqueadoras no Brasil 

Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.15 (adaptado) 
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A Figura 5 mostra o crescimento do número de unidades (próprias + franqueadas) no 

Brasil: 

 
Figura 5 - Crescimento do número de unidades (próprias + franqueadas) no Brasil 

Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.16 (adaptado) 

 

A Figura 6 mostra o crescimento do faturamento, em R$ bilhões, do segmento de 

franquias no Brasil: 

 
Figura 6 - Crescimento do faturamento, em R$ bilhões, do segmento de franquia no Brasil 

Fonte: Ribeiro et al., 2010, p.16 (adaptado) 
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Ao analisar as Figuras 4, 5 e 6, pode-se concluir que enquanto o faturamento e o 

número de Franqueadoras praticamente triplicou de 2001 a 2010, o número de Unidades 

aumentou somente em 70%. Dessa forma, embora não tenha sido levantado qual foi a razão 

para tal fenômeno, conclui-se que, analisando o indicador faturamento/unidade do setor,  

percebe-se um aumento de quase 80% no faturamento médio de cada unidade, pois o 

faturamento aumentou a taxas bem maiores do que o número de unidades. 

2.3 O PAPEL DE CADA PARTE 

Em negócios do tipo franchising, tem-se a união de empreendedores. Ocorre que, 

esses empreendedores estão em tempos e níveis diferentes, de maturidade e objetivos. 

Segundo Ribeiro et al., (2011, p. 20), de forma simplificada, pode-se dizer que:  

Franqueador pensa MACRO e Franqueado pensa MICRO 

Macro e Micro, nesse contexto, se referem a tempo e lugar. De maneira geral , pode-

se dizer que Macro é para horizontes superiores a um ano, e o enfoque é estratégico (realiza-

se, sob essa ótica, o Planejamento Estratégico). Micro tem um enfoque individual, na 

localidade do Franqueado, cabendo a ele planejar com ênfase tática e operacional. 

Pode-se comparar o franchising a uma orquestra, onde o Franqueador é o maestro e 

os Franqueados os músicos. Peter Drucker, um dos gurus da administração moderna, diz: 

“O protótipo da organização moderna é a orquestra sinfônica. Cada um dos seus 200 

músicos é um especialista de alto nível. Contudo, sozinha, a tuba não faz a música: só a 

orquestra pode fazê-la. E isso só acontece porque todos os músicos têm a mesma partitura. E 

todos tocam uma peça musical de cada vez.” (RIBEIRO et al., 2011, p.23) 

Outra citação interessante que ilustra essa relação é do Dr. Miguel Krigsner, 

fundador da rede “O Boticário” – a maior franquia do mundo no setor de cosméticos e 

perfumes: 

“O ar que o Franqueador respira entra pelas narinas dos seus Franqueados” 

(RIBERIO et al., 2011, p.25) 

Com a fusão das abordagens, cria-se o conceito do “Glocal” – pensamento global 

aplicado às peculiaridades do local. Segundo Ribeiro et al. (2011, p.22), uma lista com os 

principais papéis de cada parte: 
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FRANQUEADOR 

• Desenvolver continuamente o negócio e o seu conceito; 

• Estabelecer padrões e normas de funcionamento, diretrizes básicas; 

• Selecionar e capacitar os seus Franqueados; 

• Autorizar o uso da marca e do sistema de negócios; 

• Oferecer apoio e orientações importantes sobre operação e gestão do negócio; 

• Supervisionar a rede para preservar o DNA (Identidade Genética) empresarial; 

• Aprimorar continuamente o modelo de negócios; 

• Pensar no médio e longo prazo (3 a 5 anos); 

• Definir o que chama-se de based statement – posicionamento da marca e 

princípios do negócio; 

• Alinhar os seus Franqueados com a cultura organizacional – missão, visão e 

valores devem ser continuamente difundidos; 

• Apoiar a transformação dos Franqueados em empresários ligados a um conceito 

(rede); 

• Fornecer liderança clara e positiva; 

• Ajudar os Franqueados a alcançarem os seus objetivos; 

• Proteger a posição estratégica da marca. 

 

FRANQUEADO 

• Investigar antes de investir em uma franquia; 

• Investir e reinvestir na sua Franquia (as pessoas jurídicas “envelhecem” e muitas 

vezes, ficam empobrecidas pela constante retirada dos sócios e o não reinvestimento); 

• Operar segundo os padrões e diretrizes do Franqueador; 

• Pagar os valores devidos ao Franqueador e aos demais parceiros em geral 

(fornecedores, obrigações governamentais, etc.); 

• Cuidar do dia a dia do negócio e fazer acontecer na sua região; 

• Garantir a execução dos planos e diretrizes elaborados pelo Franqueador (e seus 

próprios planos); 

• Estruturar seu próprio planejamento para um escopo anual (no mínimo) e executá-

lo com excelência; 
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• Proporcionar experiência de consumo relevante para os clientes atendidos em sua 

Franquia; 

• Participar de maneira efetiva e íntegra da rede, proporcionando o conhecimento 

local necessário para a manutenção do negócio; 

• Operar e gerenciar sua unidade de maneira empresarial; 

• Ampliar a base de clientes satisfeitos com a marca; 

• Respeitar e disseminar os princípios e valores da empresa e marca; 

• Transformar-se em empresário de seu próprio negócio (e não simplesmente um 

Franqueado).  

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA DE FRANCHISING 

O sistema de franqueamento oferece uma série de vantagens e uma série de 

desvantagens, tanto para o Franqueador como para o Franqueado. Pessoas que trabalham em 

um emprego como assalariadas e nunca tiveram a experiência de ser empresárias podem 

buscar no sistema de franquia a oportunidade perfeita para começar o próprio negócio. 

(SELDEN et al., 2008; BERNARD, 1993) 

 

2.4.1 Vantagens 

• Marca conhecida. Em alguns casos, dependendo da força da marca, uma cadeia de 

consumidores já está formada, fazendo com que a loja venda muito mais no início do que uma 

similar de marca independente. Os duros períodos iniciais, comuns nos negócios 

independentes, não são tão duros quando se trata de franquia (AMBONI, 2005; HOLMES, 

2003); 

• Suporte altamente estruturado (AMBONI, 2005; HOLMES, 2003); 

• Entrada rápida e agressiva no mercado (AMBONI, 2005); 

• Maior facilidade para se obter financiamentos (BERNARD, 1993). No caso 

brasileiro, existem linhas de créditos específicas para franquias, como o programa ‘Caixa 

Franquias’; 

• O Franqueado entra em negócio de muito menor risco frente ao convencional, 

pois já é um modelo testado e aprovado. Suas chances de sucesso são muito maiores 

(SELDEN et al., 2008); 
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• Decisões estratégicas importantes são tomadas por uma equipe profissional e 

especializada, liberando o Franqueado para atuar em outras áreas (SELDEN et al., 2008); 

• Menor custo de instalação e operação devido à economia de escala, alto poder de 

compra do Franqueador e parcerias já firmadas. Como exemplo, o caso das mobílias de novas 

lojas, que podem ser previamente feitas por uma empresa parceira. Com isso ganha-se em 

tempo, qualidade, padrão, custo, facilidade de manutenção, confiabilidade e o fato de ser um 

produto já previamente testado e aprovado (AMBONI, 2005); 

• Projetos de altos custos diluídos por todas as lojas geram um baixo custo de 

projeto por loja. Isso permite que pequenas lojas tenham acesso a sistemas de gestão 

avançados, altos investimentos em desenvolvimento de produtos, serviços e técnicas 

(AMBONI, 2005); 

• A padronização da imagem de todas as lojas permite que o consumidor identifique 

a marca rápida e facilmente (AMBONI, 2005); 

• Avançado controle sobre as operações, mesmo o Franqueado possuindo somente 

uma loja (HOLMES, 2003). 

• Para o Franqueador, uma grande vantagem é que ele tem um monte “donos” de 

próprios negócios dentro do seu negócio. Logo, todos têm interesse na melhoria da rede, 

acarretando em grandes melhorias e desenvolvimentos. Como diz o ditado, “O melhor adubo 

para crescer um negócio é o pé do dono firme nele” (HOLMES, 2003). 

 

2.4.2 Desvantagens 

 

• A menor flexibilidade nos negócios é uma desvantagem do sistema de franquias. 

Com isso, o negócio se torna menos ágil às mudanças que ocorrem no mercado a nível local. 

Negócios independentes podem oferecer soluções locais com mais precisão, adaptabilidade e 

rapidez do que os negócios Franqueados. Vale lembrar que a rigidez do sistema é uma 

característica inerente ao processo, pois é por meio dela que as marcas obtêm o tão desejado 

padrão (AMBONI, 2005); 

• Frente aos negócios independentes, as Franquias apresentam restrições à 

criatividade do Franqueado (BERNARD, 1993); 
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• Alta dependência do Franqueado com o sucesso do Franqueador. Qualquer erro na 

estratégia ou na operação cometido pelo Franqueador é duramente sentido pelos Franqueados, 

que ficam dependentes de sua capacidade profissional (BERNARD, 1993); 

• As taxas pagas ao Franqueador, como os royalties, taxa de publicidade e de 

franquia podem representar um risco do processo ao Franqueador, que arca legalmente com o 

pagamento destas. À medida que o tempo passa, essas taxas vão se tornando um problema 

maior, pois o Franqueado ganha experiência e know-how e se sente mais confiante a caminhar 

sozinho, questionando a relação custo x benefício das taxas pagas (AMBONI, 2005); 

• Para o Franqueador, um risco existente é o de que o Franqueado pode cometer 

atos que prejudiquem a imagem da sua empresa (AMBONI, 2005); 

• Crescimento Descontrolado - Um crescimento muito rápido sem a devida 

estrutura pode causar sérios problemas para os dois lados. Com o aumento repentino da 

demanda, a capacidade de produção, o suporte administrativo (supervisores, equipe técnica e 

de suporte ao Franqueado), e a capacidade financeira da empresa devem aumentar no mesmo 

ritmo para atender a esse aumento (AMBONI, 2005; HOLMES, 2003); 

• Possível perda de liberdade do Franqueado, já que a marca é apenas cedida a ele, 

ficando o controle desta com o Franqueador (HOLMES, 2003); 

• Possível burocracia exigida por parte do Franqueador, podendo acarretar em 

custos extras (HOLMES, 2003); 

• O Franqueado ainda corre o risco de não encontrar uma Franquia boa, saudável, 

que dê suporte, ofereça treinamentos, etc. (HOLMES, 2003); 
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2.5 CONCLUSÃO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dentre todas as definições apresentadas, conclui-se que Franquia é um sistema 

eficiente encontrado para escoamento de produto. Com a intensificação da globalização e o 

consequente aumento da complexidade da gestão, surgiu a necessidade de se criar um meio 

rápido, eficaz e seguro para ampliação das grandes e médias redes. 

Esse método - de padronização e replicação: franquia – sofreu uma forte 

disseminação pelo mundo nas últimas décadas e foi consolidado como um método eficiente 

que atende desde o pequeno ao grande empresário. A influência das redes de franquias nos 

países mais desenvolvidos, como Coréia do Sul e Estados Unidos está se tornando cada vez 

maior. No caso dos Estados Unidos, as redes de franquias chegam a faturar mais da metade do 

setor de comércio varejista. 

Uma análise da história do surgimento das relações comerciais e das gerações de 

franquias, permite concluir que há uma forte tendência mundial de profissionalização do 

comércio varejista, onde somente os mais capacitados sobreviverão. Grandes redes tomarão o 

lugar dos pequenos negócios, que só sobreviverão se passarem por um processo de 

capacitação profissional, levando a uma gestão mais eficiente. Essa profissionalização pode 

ser suprida com a prática do franchising. 

Fica claro também, que na relação franqueador-franqueado há diversos interesses em 

jogo e cada um deve cumprir suas obrigações para que o sistema como um todo funcione 

perfeitamente. Com o sistema funcionando perfeitamente, diversos benefícios são gerados 

para ambos os lados, que se especializam na sua competência - visão macro para o 

franqueador e micro para o franqueado.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 PESQUISA DE CAMPO 

3.1.1 Elaboração do Questionário 

Conforme já explicitado na seção  1.5 (METODOLOGIA), para a elaboração do 

trabalho foi aplicado uma pesquisa do tipo Survey, com questionário previamente elaborado. 

Segundo Groves (2009), a metodologia Survey é quantitativa descritiva. Com isso, a pesquisa 

possui conclusões mais objetivas e menos empíricas e subjetivas, quando comparada a 

métodos qualitativos. 

Para a elaboração do questionário, alguns pontos básicos tiveram de ser previamente 

definidos: 

A primeira definição foi que o questionário teria de ser de fácil e rápido 

preenchimento, visto que seria aplicado a empreendedores de sucesso que,  em muitos casos, 

não dispõem de muito tempo livre. 

A segunda definição foi que a pesquisa, de natureza quantitativa, deveria ser de 

classificação do grau de importância de alguns fatores, que seriam levantados pelo autor. 

O terceiro e último passo da conclusão do questionário foi a definição de quais 

seriam esses fatores, questionados quanto ao grau de importância. A escolha dos fatores pelo 

autor foi baseada no conhecimento adquirido ao longo da revisão bibliográfica. 

 

3.1.2 Questionário 

A pesquisa aplicada seguiu a seguinte sequência: 

 

Sob a ótica do Franqueador, para se obter sucesso ao se franquear, atribua o grau 

de importância a cada item: 

0 – Pouco Importante 

1 – Importante 

2 – Muito Importante 

3 – Crucial; Importantíssimo 

? – Não sabe 

 



37 

 

Pontuação: 0 1 2 3 ? 

Profundo conhecimento da operação      

Elaboração de Manuais e Procedimentos      

Formatação de Unidade Modelo      

Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia)      

Treinamento aos Franqueados      

Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas)      

Completa cadeia de fornecedores      

Rigorosa seleção de Franqueados      

Sólida base financeira      

Metas      

Planejamento      

Boa Equipe Administrativa na Central      

Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão)      

Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado      

Consultorias Terceirizadas      

Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação      

Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados      

Parceria com outras marcas      

Logística      

 

3.1.3 Aplicação do Questionário 

O questionário deveria ser aplicado a pessoas que já vivenciaram experiências 

relacionadas ao tema franchising. O foco primordial são os Franqueadores, por terem 

vivenciados o processo desde o início e passados por todas as etapas. Por essa razão, possuem 

uma ampla experiência no assunto. Posteriormente, Franqueados e Profissionais do setor 

comercial de shopping center, que em muitos casos intermedeiam a relação Franqueador-

Franqueado. 

Ocorre que a obtenção da resposta de Franqueadores é muito difícil. Isso porque os 

Franqueadores além de serem em menor número, geralmente ficam localizados nas grandes 

capitais, distante da cidade onde o trabalho foi elaborado. Além disso, esses empreendedores 

não dispõem de muito tempo livre, devido à grande quantidade de responsabilidades 

acumuladas. 

O contato com os Franqueadores foi feito de três formas: via contato telefônico, e-

mail e entrevista presencial.  

O contato telefônico foi feito em dois casos, sendo os questionários enviados 

posteriormente via e-mail e respondidos. O contato unicamente por e-mail foi feito a vinte e 

sete Franqueadores, filiados à ABF, e escolhidos pelo autor. Desses, somente dois 
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responderam ao questionário. Já por meio da entrevista direta presencial, foram obtidas a 

resposta de dois Franqueadores. 

A obtenção das respostas de Franqueados e Profissionais do setor comercial de 

shopping center foi feita por meio de entrevista direta presencial. 

A visão que esses entrevistados possuem do processo é, em muitos casos, uma visão 

parcial do processo, visto que esses não franquearam uma marca e não passaram por todas as 

etapas ao longo do processo de franchising. Porém, embora essas respostas não tenham a 

mesma importância para o foco do trabalho quanto as respostas dos Franqueadores, são 

também muito importantes. 

O fato de todas essas entrevistas terem sido presenciais, foi de grande proveito ao 

autor, que pôde ouvir com detalhes a opinião e a vivência de cada um e aprender mais a fundo 

sobre o tema. Foi notado também, a grande disparidade de suporte e estrutura existente entre 

as diversas franqueadoras do país. O suporte dado ao Franqueado varia muito conforme a 

marca. Muitas vezes essas marcas com suportes diferentes estão presentes num mesmo 

shopping center. 

No total obteve-se respostas de dezenove questionários: seis Franqueadores, dois 

Profissionais do setor comercial de shopping center e onze Franqueados. 

 

3.1.4 Entrevistados 

Foram preservadas as identidades das pessoas e empresas que responderam aos 

questionários. A seguir, um breve resumo da função e do ramo de atividade do entrevistado: 

 

Franqueador 1: Sócio-Proprietário, Co-Fundador e Presidente de um grupo com 7 

marcas, nos ramos de acessórios femininos e alimentação. O grupo encerrou o ano de 2013 

com 381 lojas e presença em diversos países (fonte: site da empresa). 

Franqueador 2: Diretora de Franquia de uma marca do ramo de roupa íntima. 

Encerrou o ano de 2013 com mais de 250 lojas e presença direta em 21 países (fonte: site da 

empresa e documentos oficiais). 

Franqueador 3: Diretora Comercial no Brasil de uma franquia do ramo de limpeza 

(lavanderia). A empresa encerrou o ano de 2013 com 381 lojas no Brasil. No mundo, mais de 

2200 lojas e presença em 33 países (fonte: ABF). 
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Franqueador 4: Franquia do ramo de calçados infantis. A empresa encerrou o ano de 

2013 com 57 lojas. Presença direta somente no Brasil (fonte: ABF). 

Franqueador 5: Proprietário e Fundador de uma loja de doces e sobremesas. Iniciou a 

estruturação para o franchising há cerca de 6 meses. Contratou uma consultoria para auxiliá-

lo na estruturação. 

Franqueador 6: Proprietário de uma Franquia no ramo de alimentação. É também 

Sócio-Proprietário de uma marca própria com 6 lojas de fast-food (hambúrguer). Iniciou o 

processo de franchising há cerca de 18 meses. Contratou uma consultoria especializada em 

franchising, ao custo de investimento de R$80.000,00. Trabalhou 20 anos no ramo de 

franquia, antes de ser proprietário de empresa. Desses, 10 anos na empresa Bob’s e 10 anos na 

empresa Roasted Potato. No Bob’s chegou a supervisionar 25 lojas simultâneas, como um dos 

Supervisores da Rede. 

 

Profissional Shopping 1: Empreendedor e proprietário de diversos shopping centers. 

Trabalha há cerca de 25 anos no ramo, tendo começado como superintendente e 

posteriormente na área de gestão comercial. Nesses anos, intermediou muitas relações e 

conflitos Franqueador-Franqueado. 

Profissional Shopping 2: Empreendedora e proprietária de diversos shopping centers. 

Trabalha há cerca de 5 anos no ramo, na área de construção e comercialização. 

 

Franqueado 1: Proprietária de uma franquia no ramo de Bijuterias e Acessórios. Está 

há 6 anos no mercado. É também sócia em outra franquia. Está no ramo do comércio há cerca 

de 20 anos. 

Franqueado 2: Proprietário de uma franquia no ramo de Roupa Íntima. Possui esta 

loja há menos de 1 ano. É também sócio em outra franquia. Está no ramo do comércio há 

cerca de 25 anos. 

Franqueado 3: Proprietário de uma franquia no ramo de comércio varejista de 

Produtos Naturais. Possui esta loja há menos de 1 ano. 

Franqueado 4: Proprietário de uma franquia no ramo de alimentação fast-food 

(lanche). Possui esta loja há 6 anos. 

Franqueado 5: Proprietária de uma franquia no ramo de Praia e Fitness. Possui esta 

loja há 6 anos. 
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Franqueado 6: Proprietária de uma franquia no ramo de Brinquedos e 

Entretenimento. É também sócia em outra franquia. Possui esta loja há cerca de 2 anos. 

Franqueado 7: Proprietário de uma franquia no ramo de Bolsas, Calçados e 

Acessórios finos. É também sócio de uma outra empresa que vai iniciar o processo de 

franchising. 

Franqueado 8: Ex-Proprietário de uma franquia no ramo de alimentação (self-service 

de culinária asiática). Trabalhou no ramo 5 anos. 

Franqueado 9: Sócia de uma franquia no ramo de Bijuterias e Acessórios. Trabalha 

há cerca de 10 anos com essa franquia. 

Franqueado 10: Sócia de uma franquia no ramo de Roupa Íntima. Trabalha há cerca 

de 5 anos com essa franquia. 

Franqueado 11: Sócio de uma franquia no ramo de artigos Esportivos. 

3.2 RESULTADOS OBTIDOS 

A seguir uma tabela que correlaciona cada um dos dezenove fatores questionados 

quanto ao seu grau de importância a um respectivo número: 

Fator N°

Profundo conhecimento da operação 1

Elaboração de Manuais e Procedimentos 2

Formatação de Unidade Modelo 3

Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia) 4

Treinamento aos Franqueados 5

Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas) 6

Completa cadeia de fornecedores 7

Rigorosa seleção de Franqueados 8

Sólida base financeira 9

Metas 10

Planejamento 11

Boa Equipe Administrativa na Central 12

Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão) 13

Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado 14

Consultorias Terceirizadas 15

Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação 16

Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados 17

Parceria com outras marcas 18

Logística 19  
Tabela 3 - Número relacionado a cada Fator 
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A seguir uma tabela com todos os resultados das dezenove entrevistas aplicadas, com 

cores para uma análise mais visual: 

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Franqueador 1 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 0 2 2 0 1

Franqueador 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 0 3 2 1 3

Franqueador 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3

Franqueador 4 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 0 2

Franqueador 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3

Franqueador 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2

Profissional Shopping 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3

Profissional Shopping 2 3 1 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 0 3

Franqueado 1 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3

Franqueado 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3

Franqueado 3 1 3 3 3 3 3 0 3 2 3 3 3 2 3 0 2 3 1 3

Franqueado 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3

Franqueado 5 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 3

Franqueado 6 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 2

Franqueado 7 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

Franqueado 8 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 2 0 0 0

Franqueado 9 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3

Franqueado 10 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Franqueado 11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3  
Tabela 4 - Resultado das Entrevistas Aplicadas (colorido) 

3.3 ANÁLISE DO RESULTADO 

3.3.1 – Soma Ponderada dos Resultados, por Fator 

Para que haja uma conclusão final dos resultados obtidos, é preciso que haja um 

processamento desses dados e, ao final, obtenha-se uma conclusão que compile todos os 

dados coletados, para cada fator. 

Logo, inicia-se a análise utilizando o procedimento da soma do grau de importância 

atribuído a cada fator. Essa soma deve ser feita de forma ponderada, pois o conhecimento 

sobre o assunto varia, de forma geral, conforme a função do entrevistado. 

Os Franqueadores possuem um peso maior, devido ao fato de esses possuírem mais 

vivência e mais experiência no assunto.  

Aos Profissionais do setor comercial de shopping center, deu-se um peso 

intermediário, devido ao fato de esses já terem vivenciado e intermediado diversos conflitos 

na relação Franqueador-Franqueado. Além disso, o contato com diversas redes é muito 

proveitoso, visto que cada uma segue um caminho. Umas crescem rapidamente e logo após 

acabam, outras crescem constantemente de forma sustentada e estruturada, outras encerram as 

atividades antes mesmo de uma expansão, etc. 
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Por fim, o peso menor foi dado aos Franqueados, por possuírem uma visão menos 

completa do processo do que os demais. Logo, o peso definido pelo autor aos questionários 

foram 1, 3 e 5. 

Para o peso aplicado a cada questionário, tem-se a Tabela 5: 

Peso 

Franqueadores 5 

Profissional do setor comercial de shopping center 3 

Franqueados 1 

Tabela 5 - Peso Atribuído a cada Questionário 
 

Fazendo-se a soma ponderada, chega-se aos seguintes resultados, por ordem 

decrescente: 

N° Fator Soma Ponderada

5 Treinamento aos Franqueados 138

1 Profundo conhecimento da operação 133

6 Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas) 127

13 Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão) 126

4 Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia) 121

3 Formatação de Unidade Modelo 120

14 Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado 120

7 Completa cadeia de fornecedores 117

19 Logística 117

11 Planejamento 116

10 Metas 112

16 Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação 112

9 Sólida base financeira 111

8 Rigorosa seleção de Franqueados 109

12 Boa Equipe Administrativa na Central 106

2 Elaboração de Manuais e Procedimentos 105

17 Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados 104

18 Parceria com outras marcas 68

15 Consultorias Terceirizadas 51  
Tabela 6 - Soma Ponderada de cada Fator, em ordem decrescente 
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De forma gráfica, tem-se: 

 
Figura 7 -  Soma Ponderada de cada Fator 

 

Logo, conclui-se que os principais Fatores Chaves de Sucesso para se franquear uma 

marca, de acordo com a visão dos empreendedores entrevistados no Sudeste Brasileiro são: 

� Treinamento aos Franqueados; 

� Profundo conhecimento da operação; 

� Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas); 

� Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão); 

� Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia); 

� Formatação de Unidade Modelo; 

� Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado; 

Os fatores menos importantes ao se franquear, segundo esse mesmo grupo, são: 

� Parceria com outras marcas 

� Consultorias Terceirizadas 

 

3.3.2 – Verificação de Consenso, por Fator 

Pode ocorrer de um fator não ser consenso entre os entrevistados. Para que isso seja 

verificado, deve-se calcular os desvios-padrão de cada fator, que mede a dispersão estatística 

da amostra em relação à média. Após o cálculo, devem ser analisados os resultados obtidos. 
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3.3.2.1 – Desvio-Padrão 

O desvio-padrão amostral (s), tem a seguinte equação (LARSON, 1982, p.122): 

 

                 
 

 

Onde: 

n é o número de elementos na amostra (no caso, n=19) 

é a média da amostra (varia para cada fator) 

 é cada elemento da amostra (variando de x1 a x19, para cada fator) 

 

Para o desvio-padrão de cada fator, em ordem decrescente, tem-se a Tabela 7: 

N° Fator Desvio Padrão (s)

18 Parceria com outras marcas 1,230

2 Elaboração de Manuais e Procedimentos 0,865

15 Consultorias Terceirizadas 0,803

12 Boa Equipe Administrativa na Central 0,793

19 Logística 0,777

9 Sólida base financeira 0,735

10 Metas 0,709

13 Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão) 0,695

11 Planejamento 0,687

4 Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia) 0,683

7 Completa cadeia de fornecedores 0,655

3 Formatação de Unidade Modelo 0,653

17 Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados 0,549

14 Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado 0,544

8 Rigorosa seleção de Franqueados 0,515

16 Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação 0,491

6 Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas) 0,462

1 Profundo conhecimento da operação 0,433

5 Treinamento aos Franqueados 0,247  
Tabela 7 - Desvio-Padrão de cada fator, em ordem descrescente 

 

A análise de tais resultados poderia ocasionar conclusões erradas, visto que a média 

dos fatores não é a mesma. Logo, para uma melhor compreensão da análise dos resultados 

numéricos obtidos, deve-se usar um indicador de dispersão relativa. 

Equação 1 - Desvio-Padrão 
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3.3.2.2 – Coeficiente de Variação 

O Coeficiente de Variação, é uma medida de dispersão relativa e é expresso como 

porcentagem da média. A Equação 2 apresenta o cálculo do Coeficiente de Variação 

(LARSON, 1982, p.122): 

 

 

 

Onde, 

é o próprio Coeficiente de Variação 

é o desvio-padrão da amostra 

é a média da amostra 

 

Logo, segue que os Coeficientes de Variação, em ordem decrescente (do menor 

consenso ao maior), por fator são: 

N° Fator Coeficiente de Varição

18 Parceria com outras marcas 85,0%

15 Consultorias Terceirizadas 74,0%

2 Elaboração de Manuais e Procedimentos 38,7%

12 Boa Equipe Administrativa na Central 35,2%

19 Logística 31,2%

9 Sólida base financeira 31,1%

10 Metas 29,7%

11 Planejamento 27,8%

4 Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia) 26,5%

7 Completa cadeia de fornecedores 26,3%

13 Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão) 25,9%

3 Formatação de Unidade Modelo 25,6%

17 Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados 24,8%

8 Rigorosa seleção de Franqueados 22,2%

14 Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado 21,3%

16 Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação 20,6%

6 Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas) 17,1%

1 Profundo conhecimento da operação 15,3%

5 Treinamento aos Franqueados 8,4%  
Tabela 8 - Coeficiente de Variação de cada Fator, em ordem decrescente 

 
 

Equação 2 - Coeficiente de Variação 
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Graficamente, tem-se: 

 
Figura 8 - Coeficiente de Variação por Fator 

 

Os fatores sobre os quais há o menor consenso são: 

� Parceria com outras marcas; 

� Consultorias Terceirizadas; 

 

Os fatores sobre os quais há o maior consenso são: 

� Consultoria de Campo (Fiscais/Consultores da Central nas lojas franqueadas); 

� Profundo conhecimento da operação; 

� Treinamento aos Franqueados; 

 

Os fatores em que há um consenso médio, são: 

� Elaboração de Manuais e Procedimentos; 

� Boa Equipe Administrativa na Central; 

� Logística; 

� Sólida base financeira; 

� Metas; 

� Planejamento; 
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� Elaboração de uma boa C.O.F. (Circular de Oferta de Franquia); 

� Completa cadeia de fornecedores; 

� Forte Identidade/Unidade da Marca (Todas lojas iguais; com o mesmo padrão); 

� Formatação de Unidade Modelo; 

� Boa gestão no Conflito de Interesse com os Franqueados; 

� Rigorosa seleção de Franqueados; 

� Sólido apoio do Franqueador ao Franqueado; 

� Marketing / Publicidade / Promoção / Divulgação; 

 

4. PROPOSTA DO MODELO  

Após o estudo durante a revisão bibliográfica, a aplicação dos questionários e 

as conversas durante as entrevistas diretas (algumas chegaram a durar mais de 90 

minutos), pode-se concluir que o Modelo de Franqueamento usado na Região Sudeste 

Brasileira se baseia nos seguintes Fatores Chaves de Sucesso: 

� O primeiro passo a ser dado deve ser abrir uma ou mais unidades e obter 

Profundo Conhecimento Técnico e Específico da Operação; 

� Deve-se Formatar uma Unidade Piloto (modelo) e nela testar a operação, 

simulando diferentes situações e prevendo possíveis erros. O modelo deve ser 

analisado exaustivamente e aperfeiçoado o máximo possível, antes de ser 

definido e replicado; 

� Então, devem ser elaborados Manuais e Procedimentos para todas as micro 

operações executadas de forma repetitiva. Esse será um dos meios para se obter 

padrão; 

� Deve-se elaborar uma completa Circular de Oferta de Franquia. Além de ser Lei, 

previne possíveis conflitos e problemas entre Franqueador e Franqueado e auxilia 

na boa gestão do conflito de interesse; 

� Deve ser determinado uma completa Cadeia de Fornecedores, que se tornarão 

parceiros da empresa e a acompanharão por muito tempo. Sempre que possível, 

deve-se ter mais de um fornecedor além do principal, para o caso de eventuais 

problemas de suprimento. É muito importante a seleção dos fornecedores por 

dois motivos principais: melhor negociação de preço, devido ao volume e à 
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periodicidade e manutenção do padrão dos insumos recebidos, permitindo à 

empresa manter a qualidade dos produtos comercializados; 

� Deve ser feita uma Rigorosa Seleção de Franqueados, para que o perfil desses 

esteja alinhado com as intenções da empresa; Sócios investidores devem ser 

evitados, principalmente no início; O perfil mais desejado para Franqueado é: 

trabalhador, com prévia experiência em comércio e possuir capital próprio; 

� Após selecionado, todo Franqueado deve receber Treinamentos Intensivos. Esses 

treinamentos devem abordar: trabalho alguns dias em lojas já consolidadas, 

cursos para alinhar o Franqueado com os valores, intenções e estratégias da 

Franqueadora, conhecimento técnico dos produtos, gestão financeira e de 

pessoal, etc. Os treinamentos devem ser feitos constantemente e só ter o ritmo 

diminuído após alguns anos de loja aberta; 

� Durante o processo de crescimento da Marca, o Franqueador nunca pode deixar 

de: 

o Possuir uma Boa Equipe Administrativa na Central, visto que essa equipe 

oferece segurança e suporte aos Fraqueados; 

o Manter o padrão e a qualidade dos produtos e processos; 

o Manter a Unidade e Identidade da Marca forte. Todas as lojas devem ser 

iguais, possuindo o mesmo padrão. Isso é muito importante para 

proporcionar ao cliente a mesma experiência de compra em qualquer uma 

das franquias da marca. Regionalidades só devem ser aceitas com o aval 

da Franqueadora; 

o Ter Consultoras de Campo (supervisoras) que além de garantir os 

interesses da Franqueadora, auxiliam os Franqueados. Além disso, elas 

são as responsáveis por levar as inovações dos Franqueados para a 

Franqueadora, que se julgar interessante para a marca, replica em todas as 

outras lojas. De forma geral, atribui-se o máximo de 20 lojas pro 

Consultora; 

� Além disso, uma boa Gestão Logística é fundamental por dois aspectos: para 

gerenciar o estoque, mantendo-o no menor nível possível, diminuindo a 

necessidade de capital de giro, custo de manutenção e risco de obsolescência. E 

para garantir que as mercadorias serão entregues aos Franqueados no local, prazo 

e com as quantidades determinadas; 
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Observações: 

� O Marketing Maciço só deve ser feito quando a rede tiver estruturada, pois 

ocasiona em aumento de vendas que, se ocorrer com lojas sem estar estruturadas 

mancham o nome da empresa; 

� Tudo isso deve ser elaborado por meio de Metas, Planejamento e uma boa base 

Financeira; 

� Não há um consenso em relação a parcerias com outras marcas. A necessidade 

dessas parcerias depende de diversos fatores, como o ramo de atuação da 

empresa. Entre as empresas de alimentação, pôde-se perceber a maior 

necessidade desse item. Porém, esse trabalho não aborda de maneira profunda as 

causas dessa falta de consenso; 

� Não há consenso também em relação à contratação de consultorias terceirizadas 

especializadas. Não foi identificado pelo autor a razão dessa falta de consenso. 

Esse trabalho não aborda de maneira profunda as causas dessa falta de consenso; 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do trabalho foi alcançado, levando-se em conta o objetivo proposto 

inicialmente e as limitações observadas. Foi apurado na região Sudeste Brasileira como é feito 

o processo de franchising e foi feita uma comparação com o Estado da Arte estudado. O 

modelo encontrado está alinhado com a pesquisa bibliográfica feita pelo autor. Esse modelo 

busca auxiliar futuros empreendedores que desejam franquear sua marca, servindo de norte 

durante o processo. 

Vale lembrar que, como todo negócio, Franquia também apresenta riscos, conforme 

levantados na seção 2.4.2. O Manual apresentado não é garantia de sucesso, até porque esse 

não é seu objetivo. O objetivo do Manual é minimizar os riscos e servir de guia a 

empreendedores que não dominam o assunto. 

O tema é extremamente abrangente, e não foi esgotado. É um tema incipiente, que 

está em franco crescimento no Brasil e no mundo. Devido a isso, espera-se que após esse 

trabalho, muitos trabalhos com temas parecidos irão surgir na região. 

Como sugestões para futuros trabalhos ficam: 

� O motivo pelo qual o crescimento do número de unidades no Brasil não se dá no 

mesmo ritmo de expansão do número de marcas e do faturamento total do setor. 

� Quais são as vantagens de outros modelos mundiais de franchising que seriam 

proveitosas trazer para o Brasil? 

� Quais seriam os principais pontos que deveria ser observado por quem deseja se 

tornar um Franqueado? 
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