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RESUMO 
 
 

Após incursão no processo histórico de surgimento e evolução do sistema de 

negociação via modelo franquia, passa-se a demonstrar como objetivo central da 

pesquisa os principais fatores que influenciam o crescimento de unidades 

franqueadas nas redes brasileiras. O presente estudo foi realizado com o apoio de 

especialistas do setor de franquias e redes franqueadoras no mercado brasileiro. As 

redes de franquia brasileiras vêm sofrendo ao longo dos anos um processo contínuo 

de modernização e aperfeiçoamento de seus métodos de trabalho. Este estudo 

baseou-se em duas vertentes: a parte teórica conceitual, apresentada pela literatura 

que trata desse assunto e a parte prática. Ficou claro, no decorrer da pesquisa, que 

as redes de franquias frequentemente encontram dificuldades em determinados 

aspectos que influenciam o crescimento de seu negócio, o que induz a pensar que 

intervir corretamente nos fatores que contribuem para seu crescimento representa 

uma grande oportunidade e um diferencial competitivo para o bom êxito desse modelo 

de negócio. Alguns fatores aqui demonstrados se configuram como ferramentas 

fundamentais para serem alcançados os objetivos determinados. Para tanto foram 

realizadas pesquisas sobre o tema na literatura nacional e internacional, para testar 

se, na prática, a parte teórico-conceitual apontada confirma-se. Além da literatura, no 

estudo pesquisou-se o que os especialistas do setor consideram relevante para o 

crescimento das unidades fraqueadas e o que os franqueadores de sucesso 

consideraram fundamental em seu processo de crescimento de unidades 

franqueadas.  

O resultado encontrado é surpreendente porque justamente foram encontrados 54 

fatores apontados pela literatura, dos quais 24 foram corroborados pelos especialistas 

e apenas dois demostraram relevância estatística. 

 

 

Palavras-chave: franquias, franqueados, fatores de crescimento das redes de 
franquia.  
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ABSTRACT 
 

	
After incursion into the historical process of the emergence and evolution of the 

franchise model, it is now the central objective of the research to demonstrate the main 

factors that influence the growth of franchised units in Brazilian networks. The present 

study was carried out with the support of franchise specialists and franchising networks 

in the Brazilian market. The Brazilian franchise networks have been suffering over the 

years an ongoing process of modernization and improvement of their working 

methods. This study was based on two aspects: the conceptual theoretical part, 

presented in the literature that deals with this subject and the practical part. It became 

clear during the survey that franchise networks often encounter difficulties in certain 

aspects that influence the growth of their business, which leads one to think that 

correctly intervening in the factors that contribute to their growth represents a great 

opportunity and a competitive differential for the success of this business model. Some 

factors here demonstrated are configured as fundamental tools to achieve the 

determined objectives. In order to do so, we have carried out research on the subject 

in the national and international literature, in order to test whether, in practice, the 

theoretical-conceptual part mentioned is confirmed. In addition to the literature, the 

study investigated what industry experts consider relevant for the growth of weakened 

units and what successful franchisors considered fundamental in their process of 

growth of franchised units. 

The result found is surprising because 54 factors were found in the literature, of which 

24 were corroborated by the experts and only two showed statistical relevance. 

 
	
 

 

 

Keywords: franchises, franchisees, growth factors of franchise networks. 

 

 
 
 
 
 



7 
 

SUMÁRIO  
 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇAO ................................................................................ 13 

1.2 Problema de pesquisa e objetivos ..................................................................... 15  

1.2.1 Objetivo geral .................................................................................................. 15 

1.2.2 Objetivos específicos ...................................................................................... 16 

1.3 Justificativas do estudo ...................................................................................... 16 

1.4 Delimitação ......................................................................................................... 17 

1.5 Estrutura da pesquisa ......................................................................................... 17 

 

CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÔRICA ....................................................... 18 

2.1 O Sistema de franquias ...................................................................................... 18 

2.1.1 Principais termos do sistema de franquias ...................................................... 20 

2.1.1.1 Tipos de franquias ........................................................................................ 22 

2.1.2 Teorias econômicas que objetivam explicar o modelo de franquia ................. 23 

2.1.2.1 Teoria da escassez de capital ...................................................................... 23 

2.1.2.2 Teoria da agência ......................................................................................... 26 

2.1.3 Teorias dos estudos do conhecimento que objetivam explicar o modelo                 

  de franquia .............................................................................................................. 36 

2.1.2.1 Teoria da capacidade dinâmica .................................................................... 36 

2.1.3.2 Teoria da capacidade de absorção .............................................................. 39 

2.1.3.3 Teoria institucional ........................................................................................ 43 

2.1.4 Desenvolvimento do franchising e suas gerações .......................................... 49 

2.1.5 Franquias no Brasil .......................................................................................... 50 

2.1.6 Números do franchising brasileiro ................................................................... 52 

2.1.7 Fatores do crescimento do franchising no Brasil ............................................. 57 

2.1.8 Tendência do franchising brasileiro ................................................................. 62 

2.1.9 Principais fatores que influenciam o crescimento do número de unidades 

franqueadas nas redes de franquias apontados pela literatura ............................... 63 

2.1.10 Autores pesquisados e os fatores de sucesso apontados por eles .............. 66 

 

CAPÍTULO 3 – MÉTODO DE PESQUISA ............................................................... 87 

3.1 Tipo de pesquisa utilizada .................................................................................. 87 

3.2 Regressão linear ................................................................................................ 89 



8 
 

3.3 Etapas da pesquisa ............................................................................................ 93 

3.3.1 Primeira etapa – Análise por meio de estatística descritiva o setor  

de franquias brasileiro com mais de 5 anos ............................................................. 93 

3.3.2 Segunda etapa – Pesquisa da literatura que aborda o modelo  

de franquias .............................................................................................................. 93 

3.3.3 Terceira etapa – Questionário de pesquisa com os 54 fatores abordados  

pela literatura ............................................................................................................ 94 

3.3.4 Quarta etapa – Seleção e qualificação dos fatores que os especialistas  

Apontam ................................................................................................................... 96 

3.3.4.1 Aplicação do Método Survey ........................................................................ 98 

3.3.4.2 Amostra ...................................................................................................... 100 

3.3.4.3 Instrumento ................................................................................................. 101 

3.3.4.4 Validação e confiabilidade .......................................................................... 103 

3.3.4.5 Análise dos dados ...................................................................................... 104 

3.4 Plano de amostragem ...................................................................................... 105 

3.5 Coleta de dados ............................................................................................... 106 

3.6 Tratamento de dados ....................................................................................... 106 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................... 107 

4.1 Amostra obtida e análise de sua representatividade e validade ...................... 107 

4.2 Resultados para a totalidade da amostra ......................................................... 113 

4.3 Resultado para subamostra de alto crescimento ............................................. 114 

4.4 Fatores estatisticamente relevantes e citações dos autores ............................ 115 

 

CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................... 118 

5.1 Principais considerações do estudo ................................................................. 120 

5.2 Limitações da pesquisa .................................................................................... 121 

5.3 Sugestões de novas pesquisas ........................................................................ 121 

 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 122 

APÊNDICE I ........................................................................................................... 128 

APÊNDICE II .......................................................................................................... 129



 
LISTA DE QUADROS  
 
Quadro 1 – Relação das teorias com os fatores de crescimento ............................. 48 

Quadro 2 – Relação dos fatores de sucesso apontados pela literatura com a 

Pirâmide de sucesso do franchising ......................................................................... 65 

Quadro 3 – Fatores de sucesso apontados pela literatura ....................................... 86 

Quadro 4 – Relevância dos fatores que influenciam o crescimento de unidades 

franqueadas apontados pelos especialistas ............................................................ 95 

Quadro 5 – Questionário de pesquisa dos fatores que influenciam o crescimento de 

unidades franqueadas segundo os especialistas ..................................................... 97 

Quadro 6 – Estatística Descritiva – Crescimento médio .......................................... 112 

Quadro 7 – Fatores apontados pela literatura e sua relevância  

para os autores ........................................................................................................ 116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
LISTA DE TABELAS  
 
Tabela 1 – Questionário de pesquisa – Crescimento Médio, percentil de alto 

crescimento ............................................................................................................. 108 

Tabela 2 – Questionário de pesquisa – Crescimento Médio, percentil de crescimento 

médio ...................................................................................................................... 109 

Tabela 3 – Questionário de pesquisa – Crescimento Médio, percentil de baixo 

crescimento ............................................................................................................. 110 

Tabela 4 – Fatores de Crescimento de Unidades Franqueadas .............................. 111 

Tabela 5 - Resultados da totalidade da amostra ..................................................... 114 

Tabela 6 - Resultados da subamostra de alto crescimento .................................... 116 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE GRÁFICOS  
 
Gráfico 1 – Faturamento do setor de franquias brasileiro ........................................ 52 

Gráfico 2 – Crescimento do número de redes no Brasil ........................................... 53 

Gráfico 3 – Divisão geográfica das franqueadoras no Brasil ................................... 53 

Gráfico 4 – Participação dos segmentos do setor de franquias ............................... 54 

Gráfico 5 – Número de unidades franqueadas no Brasil ......................................... 54 

Gráfico 6 – Distribuição de unidades franqueadas no Brasil ................................... 55 

Gráfico 7 – Empregos diretos gerados pelo setor brasileiro de franquias ............... 56 

Gráfico 8 – Marcas brasileiras no exterior ............................................................... 56 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

LISTA DE FIGURAS  
 
Figura 1 –  Estrutura do estudo ................................................................................ 17 
Figura 2 -  Pirâmide de sucesso do franchising ........................................................ 64  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

1.  INTRODUÇÃO  

 O sistema de franquias nos últimos dez anos vem conquistando destaque no 

mundo dos negócios em função da sua curva de crescimento acentuada. Segundo a 

IFA, International Franchising Association (2015), o ritmo de crescimento de empresas 

de franquias estadunidenses foi mais rápido que o resto da sua economia. Enquanto 

o PIB estadunidense foi de 3,4 por cento em dólares nominais em 2015, o setor de 

franquias atingiu um produto interno bruto em dólares nominais em 5,2 por cento. No 

Brasil, essa tendência não é diferente. Analisando sua curva de crescimento, também 

nos últimos dez anos, constata-se forte tendência de crescimento do modelo.  

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (2015), em 2015 o crescimento do 

setor foi de 8,3 por cento, enquanto o PIB nacional brasileiro caiu 3,8 por cento. Esta 

tendência despertou aos donos de negócios já consolidados a oportunidade de 

crescimento por esse canal.  

 Atualmente presente em centenas de países espalhados pelo mundo, o 

McDonald`s é um referencial de sucesso para modelo de franchising. Em 1965, época 

em que seu modelo foi inaugurado, suas ações valorizaram mais de trezentas vezes, 

passando a fazer parte do seleto grupo de ações utilizadas para cálculo do índice Dow 

Jones da Bolsa de Valores de New York. 

 Com um passado pautado no sucesso nos EUA, Europa e Japão, e 

representando hoje um faturamento mundial da ordem dos trilhões de dólares, 

segundo a International Franchising Association (2015), o modelo de franchising 

apresenta-se como a maior inovação do marketing pós-guerra. 

 Caracterizado como uma forma de fazer negócio, por trás da decisão de 

implantar um sistema de franchising, existe uma avaliação de canais de distribuição e 

alternativas de desenvolvimento de negócio a serem analisados. Essa decisão, 

estratégica, é fundamental para as empresas que desejam explorar esse modelo, e 

deve ser feita com critérios bem definidos e rigorosa avaliação de todas as alternativas 

específicas para cada tipo de negócio.  

 O modelo de franchising é reconhecido com um poderoso veículo de expansão 

e crescimento de empresas em diversos setores da economia, entretanto muitos 

desafios do sistema ainda precisam ser vencidos. Um dos maiores desafios é garantir 

maior clareza dos papéis e responsabilidades de cada parte envolvida, franqueador e 
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franqueado. De um lado tem-se a franqueadora, proprietária da marca e do kow-how, 

que concede licenças (franquias) a terceiros (franqueados) com interesse em operar 

negócios bem estruturados.  

 Com a globalização da economia e dos mercados, o aumento da 

competitividade e crescimento da exigência dos consumidores, é mister para as 

organizações que a gestão de seus negócios se torne profissional. Segundo o Sebrae 

(2015), abrir um negócio é arriscado e altamente complexo. Num levantamento 

realizado em 2012, o Sebrae mostrou que 80% dos negócios abertos não sobrevivem 

mais do que cinco anos, e 60% não sobrevivem nem dois anos. Com relação às 

franquias, levantamento feito pela ABF, em parceria com a editora Globo (2012), com 

805 empresas franqueadoras, mostra que o índice de fechamento de franquias é de 

2,5%.  

 Porém, segundo Cherto (2011), para que o franchising exista e funcione de 

forma eficaz, é preciso que as franqueadoras desenvolvam um sistema sólido, não 

apenas capaz de prestar assessoria e suporte a seus franqueados mas também apto 

a atender à demanda dos consumidores.   

O sistema de franquias pressupõe a participação contínua e o estabelecimento 

de parcerias entre os agentes envolvidos. Essas parcerias possibilitam melhor 

relacionamento entre fornecedores, produtores, distribuidores e consumidores; 

resultam na ampliação das oportunidades de sucesso do negócio, viabilizadas por 

meio de vantagens de escala, do planejamento global, da ação descentralizada e da 

projeção de uma identidade comercial única. 

Cada negócio tem sua característica e, para se tornar franqueável, é 

fundamental que o franqueador busque a padronização por meio da criação de 

manuais de todos os processos que envolvam a franquia oferecida.  

Em síntese, o sistema de franquia apoia-se na busca incessante por uma 

formatação, padronização e evolução completa dos processos que envolvem o 

negócio, visando esclarecer as eventuais dúvidas e dificuldades que possam surgir 

no dia a dia da operação, indicando, ainda, a maneira mais correta de agir.  

Analisando os números disponibilizados pela Associação Brasileira de 

Franchising, nos últimos 10 anos, identifica-se que, ano após ano, houve crescimento 

significativo nos diversos parâmetros pesquisados, o que corrobora o expressivo 
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desenvolvimento do período. Tal fato sugere que o segmento franquias é bastante 

atraente, o que estimula um aprofundamento no tema proposto para a pesquisa.  

Entretanto observa-se que, apesar da abrangência e sucesso do modelo, poucas 

redes brasileiras conseguem um crescimento significativo.  

No entanto foram encontrados apenas 3 artigos voltados para mostrar os 

fatores relevantes que influenciam o crescimento do número de unidades franqueadas 

nas redes brasileiras.  

 Neste trabalho propõe-se o estudo dos principais motivos que influenciam tal 

crescimento em redes de franquias brasileiras, conforme detalhado no tópico 1.2 a 

seguir.  

1.2 Problema de pesquisa e objetivos    

A fim de orientar e direcionar o presente trabalho,  a pergunta de pesquisa é: 

Quais são os principais fatores que influenciam o crescimento do número de 

unidades franqueadas nas redes brasileiras? 

Entende-se, no presente trabalho, o crescimento das redes de franquia como a 

expansão do número de unidades fraqueadas da rede ao longo do tempo.  

1.2.1 Objetivo geral  

Como objetivo geral, nesta pesquisa busca-se identificar os principais fatores 

que influenciam o crescimento do número de unidades franqueadas nas redes 

brasileiras.    

1.2.2 Objetivos específicos  

 Pretende-se atingir o objetivo geral por meio dos seguintes objetivos 

específicos: 
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1. Classificar as franquias brasileiras em grupos em relação ao seu volume de 

crescimento histórico;  

 

2. Identificar similaridades e diferenças entre os grupos classificados;  

 

3. Pesquisar possíveis relações entre os grupos e os fatores de crescimento 

apontados pela teoria, identificando quais os principais aspectos que 

influenciam o crescimento das franquias nas redes brasileiras. 

1.3 Justificativas do estudo  

Justifica-se o corrente estudo, em três diferentes aspectos: (i) econômico- 

social; (ii) acadêmico e (iii) profissional.  

i) Aspecto econômico-social: o setor de franquias faturou 139.593 bilhões de 

reais em 2015 e gerou 1.189.785 milhões de empregos diretos (2015);  

ii) Acadêmico: apenas três artigos encontrados na base de dados do Google 

Acadêmico e da Ebsco; 

iii) Profissional: provável interesse das redes franqueadas no resultado da 

pesquisa com a finalidade de aplicar no próprio negócio. 

Assim, a pesquisa justifica-se dada a relevância econômico-social do objeto de 

pesquisa e o seu potencial impacto em contribuições acadêmicas para o tema, além 

da aplicação profissional dos fatores identificados na pesquisa.  

 

 

1.4 Delimitação  

Este estudo limita-se a uma abordagem do modelo de expansão por meio do  

sistema de franquia no mercado brasileiro, sob a perspectiva dos fatores que 

influenciam o crescimento de unidades franqueadas nas redes franqueadoras. 
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 1.5 Estrutura da pesquisa  
 

O presente estudo estrutura-se em cinco capítulos descritos na Figura 1.  

 

Figura 1 -  Estrutura do estudo 

  
Fonte: Autor. 

 

 

Ao final, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas, bem como o 

Apêndice I com a base de dados utilizada para a presente pesquisa e apêndice II 

com o questionário de pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. 1
• Apresentam-se o tema, as definições iniciais, além das 

questões de pesquisa e suas justificativas.

Cap. 2
• Apresenta-se a fundamentação teórica, bem como as principais 
ideias e conceitos das teorias sobre as franquias e da estratégia 
de operações destas.

Cap. 3
• É discutido o método de pesquisa utilizado a fim de se responder 
às questões de pesquisa. 

Cap. 4
• Contém os resultados obtidos por meio do método do trabalho.

Cap. 5
• Discutem-se as considerações finais da pesquisa, limitações do 
estudo e apresentam-se sugestões para trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Os referenciais teóricos do estudo, centrados no tema proposto da pesquisa, 

fundamentam-se em bibliografia, que demonstra ligação entre a situação-problema e 

o sistema de franquias.  

Os argumentos apresentados por especialistas encaixam-se conceitualmente 

no cerne do problema e levam a conclusões acerca da assertividade do caminho a 

ser tomado para o estudo.  

No presente capítulo busca-se criar um arcabouço teórico que sustente esta 

pesquisa. Para tanto, apresentam-se as principais teorias que explicam o fenômeno 

das franquias, bem como algumas das principais pesquisas sobre o assunto no Brasil.  

 

2.1 O sistema de franquias   
 

Segundo Ribeiro (2012), o sistema de franquias não foi essencialmente criado. 

Nota-se no início do século XII, em Londres, uma evolução natural das negociações. 

Desde então o sistema foi evoluindo até o ponto que atingiu hoje: um modelo de 

franquias bem estruturado, e ainda em franca evolução. 

Alguns historiadores sugerem que o conceito nasceu na Idade Média, quando 

a Igreja Católica passou a conceder licenças ou franquias a senhores de terras para 

que, em seu nome, fossem coletados impostos e taxas. De forma geral, como 

empreendimento empresarial, considera-se que o sistema de franquias começou nos 

EUA, após a guerra civil, quando a empresa de máquinas Singer estabeleceu uma 

rede de revendedores. 

O vocábulo franchising já se incorporou à realidade nacional há mais de três 

décadas e popularizou-se tanto, que se encontra até no Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras.  

A palavra franchising, de sonoridade inglesa e traduzida no português por 

franquia, nasceu da palavra francesa franchise. Com efeito, no idioma francês 

medieval, o elemento “fran” significava “concessão de um privilégio ou de uma 
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autorização”. 

As cidades ditas “francas” eram aquelas cidades que podiam utilizar em seu 

proveito um privilégio outrora reservado apenas ao Soberano local ou ao dono das 

terras. 

Na Idade Média, uma cidade “franca” ou “franqueada”, era uma cidade que 

oferecia a livre circulação das pessoas e dos produtos que nela podiam transitar. O 

verbo “franquear” significava, então, conceder um privilégio ou autorização mediante 

a cessão de uma serventia. Explicando melhor: os Soberanos ofereciam Lettres de 

franchise – cartas de franquia – às pessoas, mediante o pagamento de um certo valor 

financeiro, e concediam-lhes uma certa liberdade de trânsito ou de comercialização 

de produtos ou serviços, considerando sua autoridade. É esse pagamento que deu 

origem ao vocábulo royalties (de real, relativo a reis e soberanos). 

Para Lafontaine (1992), franquia caracteriza-se como um contrato entre dois 

agentes, no qual um vende o direito de uso de uma marca, um produto acabado e 

algum conhecimento ou sistema de gestão a outro em troca de uma remuneração.  

Stanworth (2004, p.128) propõe a seguinte visão sobre franquias:  

Franquia é um negócio que essencialmente consiste de uma 

organização – o franqueador – com um negócio testado no mercado, focado 

em produtos e / ou serviços, o qual entra em um relacionamento contratual com 

franqueados, tipicamente pequenas firmas autofinanciadas e autogeridas, as 

quais operam utilizando a marca registrada do franqueador para produzir ou 

comercializar bens e serviços em um formato definido pelo franqueador.  

Segundo Cherto (2005), franquia empresarial é essencialmente uma estratégia 

que uma organização pode utilizar para escoar seus produtos e serviços, levando-os 

até o mercado, destacando, dessa forma, o aspecto como estratégia de canal de 

distribuição e acesso aos mercados, por meio da replicação.  

Para Ribeiro (2015, p.11) a definição de franchising é: 

É uma estratégia de expansão dos negócios e acesso ao 

mercado, que envolve a transferência de know-how (conhecimento), 

know-why (por que saber) e métodos (como fazer) entre duas partes, a 

franqueadora (detentora do conhecimento, marca e produtos/serviços) 

e o franqueado (terceiro interdependente que investe e opera o 
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negócio), com foco não apenas na construção de uma relação de longo 

prazo visando a resultados sustentáveis e duradouros mas também  na 

ampliação de participação de mercado, de forma rentável e dentro de 

negócios em que o planejamento e a gestão são fundamentais para a 

consecução dos resultados.  

De acordo com o texto da Lei de Franquia Empresarial (Lei 8.955/94), franquia 

é um 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 ou serviços. Eventualmente, diz a lei, o franqueador também cede o direito 

de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 

operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta 

ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.  

Voltado para uma visão mais humanista no franchising, o especialista em 

franchising estadunidense, Greg Nathan (2011), em seu livro Parcerias Lucrativas, 

expõe diferentes perspectivas sobre o modelo. Seja qual for o negócio, para ele a 

natureza do relacionamento que surge do contrato entre franqueador e franqueado é 

fascinante e tende a ser descrita de diferentes formas;  depende de com quem você 

está falando. Para Nathan (2011), franchising é uma relação de forte interdependência 

entre as pessoas. 

Assim, para fins deste trabalho, define-se franchising como um sistema de 

parceria empresarial interdependente, no qual uma empresa franqueadora vende o 

seu conhecimento (o know-how), sua expertise e, acima de tudo, a experiência de 

operação de seu próprio negócio, já devidamente testado e comprovadamente 

rentável e eficiente.  

2.1.1  Principais termos do sistema de franquias  

 A seguir serão apresentados os principais termos utilizados no sistema de 
franquias.  

De acordo com o SEBRAE (2010), a palavra franquia serve tanto para nomear 

o sistema, quanto a pessoa jurídica que participa de uma rede de franquias (a unidade 

franqueada). Para a criação de uma rede de franquias, o sistema pressupõe dois 

participantes: o Franqueador e o Franqueado. 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Ribeiro (2011) apresenta os principais vocábulos utilizados no sistema de 

franquias da forma a seguir descritos.  

Franqueador – pessoa jurídica detentora dos direitos sobre determinada marca 

ou patente, que formata um modelo de negócio e cede a terceiros (franqueados) o 

direito de uso da marca ou patente e do know-how por ela desenvolvido, sendo 

remunerada por eles pelo uso do sistema.  

Franqueado – pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquias 

idealizada pelo franqueador, mediante o pagamento de um determinado valor pela 

cessão do direito de uso da marca ou patente e transferência de know-how, 

comprometendo-se a seguir o modelo por ele definido. 	

Royalty – remuneração periódica paga pelo franqueado pelo uso da marca e 

serviços prestados pelo franqueador. Geralmente é cobrado um percentual sobre o 

faturamento bruto, mas também pode ser cobrado pela compra de determinado 

produto. 	

Taxa de Franquia – valor único estipulado pelo franqueador para que o 

franqueado possa aderir ao sistema, pago na assinatura do pré-contrato ou contrato 

de franquia. Essa taxa também remunera o franqueador pelos serviços inicialmente 

oferecidos ao franqueado. 

Fundo de Promoção – montante referente às taxas de publicidade pagas pelos 

franqueados e pelas unidades próprias dos franqueadores; ele deve ser utilizado para 

ações de marketing que beneficiem toda a rede. Em geral, o franqueador é o 

administrador do fundo, mas deve prestar contas periódicas aos franqueados.  

Conselho de Franqueados - tem caráter consultivo e pode ser constituído pela 

franqueadora e por um grupo de franqueados principalmente para a administração do 

Fundo de Propaganda ou outra atribuição predefinida para o conselho. Podem existir 

diferentes conselhos em diversas áreas distintas da franqueadora. 

Circular de Oferta de Franquia – documento que, segundo a legislação 

brasileira, deve ser entregue pelo franqueador ao candidato a franqueado até 10 dias 

antes da assinatura do pré-contrato, contrato ou pagamento de qualquer valor. Ela 
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deve ser entregue por escrito e redigida de forma clara, contendo as informações 

sobre a franquia, a rede de franqueados e tudo o que será exigido do franqueado 

antes e após a assinatura do contrato de franquia.  

Contrato de franquia - é um documento que sela definitivamente a relação entre 

o franqueador e franqueado. As informações do contrato devem estar dispostas de 

maneira clara, para que não existam dúvidas nos direitos e obrigações envolvidos na 

relação.  O contrato de franquia está relacionado com os direitos e obrigações entre 

franqueador e franqueado.  

 

2.1.1.1 Tipos de franquias  

Segundo Mauro (2007), para expandir sua marca o franqueador pode escolher 

diversos tipos de franquias, optando por aquela que melhor atender à sua estratégia 

de crescimento. Conforme os locais onde pretende atuar e as responsabilidades que 

pretende transferir, ele poderá escolher o tipo de contrato com os franqueados e o 

papel que cada um terá na expansão da franquia.  

Assim,  alguns modelos de franquia se destacam:  	

Franquia unitária – cessão de direito de abertura de uma unidade, com 

exclusividade de atuação em local determinado pelo franqueador. Exemplo: uma loja 

ou quiosque num determinado Shopping Center. O mesmo franqueado pode adquirir 

outras franquias unitárias, dependendo de sua capacidade financeira, desempenho 

alcançado e plano de expansão do franqueador.  

Franquia Master – modelo comumente utilizado nos planos de 

internacionalização de franquias e em países de grandes dimensões geográficas, 

como o Brasil. O Master Franqueado assina um contrato que lhe dá o direito de 

implantar ou terceirizar outras unidades franqueadas numa determinada região. 

Nesse caso, os contratos serão assinados pelo Master Franqueado e ele receberá 

parte do valor da taxa de franquia e dos royalties cobrados dos franqueados, 

responsabilizando-se pelo treinamento e suporte a eles.  

Franquia de Desenvolvimento de Área – cessão de direito para a exploração 
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de uma determinada região, em que o franqueado abrirá mais de uma unidade num 

determinado espaço de tempo. Será firmado um contrato para o desenvolvimento da 

área e para cada unidade que ele abrir. O desenvolvedor de área também poderá 

vender unidades em sua região, recebendo parte do valor cobrado a título de taxa de 

franquia e royalties. Todos os contratos serão firmados com o franqueador.   

A seguir, serão apresentadas as teorias que dão sustentação ao modelo de 

expansão por meio de franquia. 

 No final das teorias, é apresentado o Quadro 1, em que se demonstra 

resumidamente a ligação entre teorias apontadas neste estudo com os fatores de 

sucesso para o crescimento de unidades franqueadas, apontados pelos autores 

pesquisados.     

 

2.1.2 Teorias econômicas que objetivam explicar o modelo de franquias   

          Analisando o modelo de franchising pela óptica econômica, algumas teorias 

acerca do franchising são fundamentais e contribuíram para o estudo das franquias. Entre os 

principais estudos e teorias, pode-se citar duas teorias que apoiam o modelo e que convergem 

com alguns dos fatores apontados nesta pesquisa: 

i) Teoria da escassez de capital; 

ii) Teoria da agência. 

 

2.1.2.1 Teoria da escassez de capital  

 A teoria da escassez de capital elucida o modelo de franquia como uma 

necessidade para obter recursos financeiros, recursos humanos e conhecimento do 

mercado local. Segundo a teoria da escassez, empresas de pequeno porte, não 

poderiam obter esses recursos se não por meio de franquias. Foi uma das primeiras 

teorias que tentou explicar a causa da existência das franquias, assumindo com isso, 

que as redes mitigariam a necessidade de utilizar recursos próprios em sua expansão, 

uma vez que o investimento no negócio é em parte efetuado por franqueados.  
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 Oxenfeldt e Kelly (1968), sugeriram que as empresas optam por um 

crescimento orgânico para garantir a gestão do crescimento de forma organizada e 

estruturada, já que as firmas esperam altas taxas de retorno pelo sistema de filiais. 

Todavia, conforme os autores, a expectativa de alcançar rapidamente economias de 

escala, pressiona as firmas a expandir com o uso de capital externo. Deste modo, 

pequenas empresas assim como jovens empresas, buscarão o sistema de franquias 

como impulsionador de sua expansão para obtenção do maior nível possível de 

economia de escala.   

 Para Oxenfeldt e Kelly (1968), embora exista o reconhecimento da importância 

dos franqueados como fonte de recursos para o franqueador, a critica a esta teoria é 

que o franqueador ao longo do seu ciclo de vida, após atingir determinado volume de 

crescimento na sua fase de expansão, passariam a não precisar mais do agente 

(franqueado), migrando para o modelo de unidades próprias, aumentando sua 

participação na rede.  

Na medida em que a rede alcançasse mais robustez e maturidade, a 

dependência de recursos de franqueados ficaria menor e o processo de expansão 

ocorreria com maior retenção da propriedade sobre as lojas. As vendas de novas 

franquias seriam reduzidas e os contratos vigentes não renovados. A proporção de 

lojas próprias cresceria.  

Segundo Olivo (2015) a publicação do artigo de Oxenfeldt e Kelly (1969) foi um 

marco inicial desta teoria que incitou outras pesquisas subsequentes na busca de sua 

validação. Embora tivessem definido que as redes de franquias de sucesso seriam 

convertidas em redes de unidades próprias, eles não descartaram a importância 

desse sistema de negócios.   

Hunt (1973), escreveu um artigo apresentando evidências empíricas que 

demostraram parcialmente a hipótese da conversão de redes de franquias de 

sucesso, em unidades próprias. Com o propósito de esclarecer seus dados, Hunt 

apresentou quatro justificativas para a hipótese da conversão:  

(i) Os lucros das unidades próprias seriam em média superiores aos das 

unidades franqueadas, destarte, as primeiras seriam mais eficientes do ponto de vista 

econômico que as segundas, aumentando a lucratividade geral da rede;  
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(ii) O franqueador aspiraria maior controle da rede por intermédio de maior 

participação de unidades próprias, com o objetivo de dar maior agilidade e eficácia 

para a inserção das políticas e diretrizes da empresa;  

(iii) Quanto maior a participação do franqueador na rede, menor a chance de 

disputa jurídicas com franqueados, que seriam onerosas e corroeriam a imagem do 

negócio;  

(iv) Determinadas limitações legais seriam prejudiciais ao franqueador, na 

medida em que dificultariam rescisões contratuais com franqueados que não se 

encaixariam nas normas e regras da rede ao mesmo tempo em que exigiriam do 

franqueador um oneroso grau de transparência.  

Ainda segundo Hunt (1973), devido as dificuldades legais e operacionais, 

mesmo seus dados indicando um crescimento do percentual de unidades próprias nas 

redes de franquias, ser pouco provável a conversão de 100% em unidades próprias 

em redes de franquias. 

O autor apresenta alguns dados que ratificam a validade da sua hipótese 

quanto a conversão: Em primeiro lugar o crescimento do percentual de unidades 

próprias nas redes de franquias dos Estados Unidos de 1,2% em 1960 para 9,5% em 

1970. Em segundo lugar a realidade de uma correlação positiva entre o tamanho das 

redes de franquia e o percentual de unidades próprias, e ainda de outra correlação 

positiva entre a idade da rede e o seu percentual de unidades próprias.  

Todavia, Caves e Murphy (1976), afirmam que no inicio do ciclo de vida de uma 

franqueadora, os recursos vindos do franqueado são imprescindíveis para o 

crescimento e fortalecimento da rede, mas ao longo de seu processo de expansão 

esta dependência vai ficando cada vez mais fraca, até finalmente desaparecer nas 

redes bem sucedidas.  A dependência de recursos financeiros do franqueado para o 

franqueador é diretamente ligado ao custo de oportunidade e da maturidade da rede 

e consequentemente da restrição de capital.       

 Suportando essa teoria, Norton (1995) afirma que as redes optariam pelo 

arranjo de franchising como alternativa relativamente mais barata para expandir suas 

operações, visto que desta forma se beneficiariam, com o aumento de receitas através 
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de taxas de franquia, royalties e vendas para franqueados. Assim, o crescimento da 

rede pela utilização do capital de um franqueado ligado a sua experiência local pode 

ocorrer de forma mais prática e intensa se comparado à utilização de fundos de 

capitais ou capital próprio para construir filias, que conta ainda com a necessidade de 

contratar e treinar um escopo gerencial.  

 Seguindo a mesma linha, Shane (1996) assegura que por meio do sistema de 

franquias, pequenas empresas podem superar a falta de expertise gerencial atraindo 

um número maior de gerentes qualificados, os franqueados. Algumas firmas durante 

seu processo de expansão, possuem gerentes intermediários que podem acrescentar 

preferencias distintas às estratégias de expansão da rede, como o deslocamento para 

uma nova região de expansão sem conhecimento do mercado local.   

Para Vance (2010), incialmente, o sistema de franquias seria atrativo em razão 

das restrições de recursos de empresas e do interesse em atingir, rapidamente, uma 

escala crítica. Num primeiro estágio os recursos do franqueado seriam importantes 

para o crescimento da rede, porém, conforme a disponibilidade de recursos 

financeiros e humanos fosse crescendo, a necessidade de franqueados cairia.  

Desta forma, como observado por vários teóricos, existe uma perspectiva 

dinâmica da evolução das redes de franquias que não pode ser desconsiderada. Se 

esta fosse apenas fonte de alavancagem financeira, seria esperado que o fenômeno 

fosse temporário (MARTIN, 1988), entretanto, os recursos providos por franqueados 

não estão restritos apenas à esfera financeira. Eles tendem a ter conhecimento do 

mercado local, capacidade administrativa e também capital. Assim, a teoria da 

escassez de capital ajuda a explicar o modelo de expansão via franchising, não 

podendo ser descartada, pois no mínimo pode ser usada de forma complementar a 

outras teorias que apoiam o sistema de franquias. 

 

2.1.2.2 Teoria da agência       

 A teoria da agência nasce na literatura do compartilhamento de risco, 

assumindo a existência de diferenças de atitude com relação ao risco entre as partes 

envolvidas (EISENHART, 1989). Desta forma, as partes envolvidas na transação, 
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agentes e principais, podem ter atitudes diferenciadas em relação ao risco.  

Deste modo, essa conexão entre agente e principal implica alguns custos 

(custo de agência), sendo eles: 

1. Gastos de monitoramento dos administradores pelos acionistas 

2. Gastos dos administradores para manter uma relação próxima com os 

acionistas 

3. Perdas residuais dessa relação 

 

          Essa teoria adota como pressupostos comportamentais a existência de risco 

moral e de seleção adversa. Devido as incoerências da teoria da escassez, a teoria 

da agência, surge como uma opção desta.    

Para Jensen e Meckling (1976), em Theory Of The Firm: managerial behavior, 

agency costs and ownership structure, a teoria da agência versa que nas 

organizações, em todos os graus de gestão, é imperativo manter pessoas (agentes) 

com autoridade para tomar decisões, com intenções de atingimento das metas 

propostas. Esses agentes são selecionados e recebem mandato para atuar em nome 

de outros (os principais), que podem ser, acionistas, controladores ou mesmo a 

sociedade.  

Dessa forma, percebe-se que sempre haverá conflitos entre os acionistas de uma 

organização e seus executivos, embora existam mecanismos nas organizações que 

visam alinhar os objetivos de ambos. Assim, os executivos seriam contratados para 

atender aos objetivos dos acionistas, que é a maximização dos lucros no longo prazo, 

mas, por buscarem maximizar suas utilidades pessoais, muitas vezes tomam atitudes 

que vão de encontro aos objetivos dos acionistas.  

A principal estratégia usada pelas organizações para mitigar a diferença de 

objetivos entre administradores e seus acionistas é o sistema de incentivos. Partindo 

da hipótese de que, por serem racionais, ambos buscam maximizar seus ganhos 

financeiros. Assim, os acionistas criaram uma estrutura que atrela os ganhos dos 

executivos ao resultado financeiro (lucro) da empresa. Com isso, torna-se interessante 

para ambos a maximização dos lucros da organização. Contudo, conforme pode ser 

observado na atualidade, não é isso que acontece. Embora essa estrutura (sistema 

de incentivos) faça com que os executivos busquem maximizar o lucro, eles o tratam 

como uma questão de curto prazo, pois serão remunerados pelos lucros neste tempo. 
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Apesar disso, para os acionistas, o interessante é a maximização dos lucros no longo 

prazo, uma vez que é só assim que os valores das ações da empresa aumentam. 

Assim, pode-se afirmar que o conflito entre administradores e acionistas permanece, 

mesmo com a implementação dos sistemas de remuneração sobre o lucro, pois este 

é afetado pela questão temporal do problema.  

 

No ponto de vista relacionada ao sistema de franquias, a teoria da agência 

afirma que monitorar e controlar unidades franqueadas (agentes) é mais barato que 

unidades próprias, pois o franqueado (agente) é também interessado e possui 

incentivos para gerar mais resultados, já que fica com parte do lucro do negócio. 

Oxenfeldt e Kelly (1969) consideram que o sistema de franquias serve para 

contornar obstáculos ao crescimento impostos não só pelas limitações de capital e 

pelo desconhecimento sobre o mercado local, mas principalmente pela dificuldade de 

obter gerentes ou gestores talentosos que tragam bons resultados ao negócio.  

Em estudo realizado com franquias de alimentação, Lillis et al. (1976) sugeriu 

que a restrição de capital não seria o principal fator para a decisão de franquear. Ao 

contrario da teoria da escassez, pesquisa dos autores apontou que independente da 

maturidade da rede (anos de existência) o fator mais relevante apontado pelos 

franqueadores para tomar a decisão de franquear seria a motivação do franqueado 

como diferencial competitivo, o segundo fator em ordem de importância seria a busca 

de uma rápida penetração de mercado, o terceiro motivo seria o compartilhamento de 

risco; A escassez de capital, ficaria apenas em quarto lugar em ordem de importância. 

Dessa forma a necessidade de capital seria um fator secundário e não o determinante 

para a decisão de franquear, contradizendo a teoria.   

      A teoria da agência pressupõe que redes de franquias possuem marcas 

conhecidas que garantem a uniformidade, as características e a qualidade de seus 

produtos ou serviços (Brickey e Dark, 1978). O sistema de franquias é comum em 

empresas onde a gestão da marca é centralizada, mas a produção e/ou a distribuição 

é feita de forma descentralizada (Scott, 1995). Dessa forma, tal situação levanta o 

problema da manutenção da imagem e qualidade da marca. A empresa tem vários 

pontos de venda ou unidades, onde os clientes esperam obter os produtos ou 

serviços, iguais aos definidos pela marca. No entanto, nem todos os empregados da 
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empresa ajustam o seu nível de esforço para manter a reputação da marca. Assim, 

um dos maiores problemas, enfrentados por estas empresas, é o controle das ações 

dos agentes que podem danificar a imagem da marca da cadeia (BRICKEY / DARK 

1987).   

As pesquisas sobre franquias têm tido uma parte de sua base teórica apoiada na 

teoria da agência, que vê o sistema de franchising como um mecanismo para melhorar 

o alinhamento de incentivos entre a empresa e as unidades.  

A raiz do problema da agência está no conflito de interesses entre agentes 

(franqueados) e principais (franqueador), sendo este oriundo da assimetria de 

informações. Esta ocorre quando uma das partes envolvida numa transação 

econômica detém informação de forma exclusiva, usando-a para obter benefícios 

próprios e prejudicando a outra parte. Essa assimetria pode ser de duas formas: 

i. Seleção adversa: que ocorre antes de uma transação econômica se concretizar 

ii. Risco moral: que ocorre depois da concretização da transação econômica 

Rubin (1978), é o primeiro autor a defender que os contratos de franquia surgem 

como um mecanismo que permite resolver problemas da supervisão e controle dentro 

da empresa. Ele elaborou forte critica a abordagem da escassez de capital. Ele 

considera que se o motivo subjacente ao sistema de franquias estivesse 

exclusivamente relacionado com um problema no acesso ao capital, então, faria mais 

sentido que o franqueador vendesse aos gestores dos pontos de venda uma carteira 

de participação sobre todas as unidades da empresa, em vez de optar por franquear 

as unidades. Os gestores, detentores desta carteira, teriam o seu risco diversificado 

e, portanto, exigiriam taxas de retorno inferiores as exigidas pelos franqueados, cujo 

risco não se encontra diversificado pois investem toda a sua riqueza pessoal numa 

única unidade. Desta forma, o franqueador pagaria um custo do capital inferior e o seu 

retorno seria superior. 

Portanto, na visão do autor, a teoria da escassez de capital não faria sentido 

econômico-financeiro, uma vez que o franqueador estaria optando pela fonte de 

capital mais onerosa.   

Apesar do trabalho de Rubin (1978) ter questionado fortemente o argumento 

financeiro, a opinião dos autores que abordam a questão do custo do capital obtido 
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através do sistema de franquias, parece ir no sentido de aceitar que o capital do 

franqueado é mais barato do que o proveniente de outras fontes. Em particular, o 

sistema de franquias pode ser uma fonte de capital mais barata por ser híbrida – o 

franqueado fornece capital e trabalho simultaneamente (Norton, 1988; Carney e 

Gedajlovic, 1991).  

Brickley e Dark (1987) distinguem três tipos de prevaricação do agente: 

i. Diminuição do nível de esforço (shirking),  

ii. Retirada de vantagens adicionais (perquisite-taking),  

iii. Redução da qualidade dos inputs (free-riding).  

Para Brickley et al. (1991), o sistema de franquias é um método de incorporação, pelo 

agente, dos custos da sua prevaricação. Na opinião destes autores, o gestor de uma 

unidade integrada verticalmente tem um incentivo maior do que o do franqueado para 

a prevaricação. Como a remuneração do gestor-empregado é essencialmente fixa, 

este não suporta a totalidade dos custos e dos benefícios das suas ações. No entanto, 

as ações do franqueado, que é gestor proprietário do ponto de venda, ao influenciarem 

o valor da unidade, refletem-se na sua riqueza pessoal. Brickley e Dark (1987) 

justificam a existência de contratos de franquia pela sua contribuição para a resolução 

de problemas de agência em unidades onde os custos de supervisão são elevados, 

principalmente em unidades de acesso difícil.  

Norton (1988), em sua pesquisa buscou identificar os principais fatores 

responsáveis pela utilização do modelo de franquias. Utilizando-se de uma base 

empírica de dados do comércio varejista dos Estados Unidos, o autor discordou da 

explicação da escassez de capital e propôs que a adoção do modelo de franquias está 

ligada a redução do risco para os tomadores de decisão da empresa. Nas empresas 

de grande porte, a propriedade é separada da gestão, ou seja, os acionistas ou 

proprietários geralmente não são os gestores, delegando a administração a 

executivos profissionais. Por outro lado, nas franquias o que normalmente ocorre é o 

contrário, ou seja, o investidor ou proprietário é o responsável pela gestão do negócio. 

Assim, os incentivos econômicos devem ter efeitos distintos em cada caso. A fim de 

investigar tais diferenças, Norton analisou dois conjuntos distintos de três variáveis 
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cada:  

a) Conjunto de incentivos ligados propriamente a relação principal / agente: foram 

analisadas o tamanho das unidades, a sua dispersão geográfica, bem como o grau 

de uso de mão de obra para o gerenciamento da unidade. Uma vez que estes fatores 

afetariam os custos de monitoramento e controle, o seu estudo permitiria avaliar o seu 

impacto na opção por franquear com base na economia deste tipo de gasto;  

b) Conjunto de incentivos para mitigar a assimetria de informações: outro aspecto 

relevante na teoria da agência é a assimetria de informações. O principal na relação, 

no caso o franqueador / proprietário da rede, possui menos informações da linha de 

frente dos negócios em relação ao agente, na situação, o franqueado / gerente 

contratado, o qual efetivamente opera a unidade. A fim de mitigar tal assimetria a rede 

deve oferecer incentivos específicos. A pesquisa utilizou como variáveis de 

investigação os seguintes fatores: a volatilidade da demanda pelos produtos ou 

serviços da rede, o valor da marca e o volume de gerentes disponíveis no mercado. 

Para Norton, os resultados obtidos corroboraram alguns pilares da teoria da 

agência por meio da aplicação de uma regressão múltipla sobre as varáveis descritas 

anteriormente. Desta forma, na base de dados analisada, foi detectada uma relação 

estatisticamente significativa entre dispersão geográfica e adoção das franquias.  

Lafontaine (1992) explica um contrato de franquia como uma combinação entre 

franqueador e franqueado, ou seja entre empresas independentes, onde de um lado 

o franqueador concede o direito ao franqueado de comercializar um produto ou 

serviço, utilizando a sua marca, em determinado local durante o período que o contrato 

estabelece. Segundo Lafontaine, o papel do franqueador é de apoio ao franqueado, 

dando-lhe formação e suporte técnico na gestão do negócio. Por outro lado o 

franqueado assumi o compromisso de acatar as especificações do franqueador e a 

forma de conduzir o negócio.  

Para Lafontaine, (1992) e Elango/Fried, (1997), a estratégia de expansão do 

sistema de franquias acontece por meio de contratos firmados entre o franqueador e 

os franqueados. A relação entre a franqueadora e os franqueados é estabelecida entre 

duas empresas independentes juridicamente, a empresa franqueadora delega à 

empresa franqueada a responsabilidade de representar a sua imagem e seu negócio 
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aos consumidores. Enquanto que as franquias ampliam a rede de distribuição, e 

limitam-se ao contato direto com os consumidores às unidades próprias.  

Segundo a teoria da agência, o sistema de franquia permitiria a redução dos custos 

de monitoramento por meio de incentivos à não utilização de “esforços reduzidos”. Por 

outro lado, também estimula o franqueado a “pegar carona” na marca, demandando 

uma ação por parte do franqueador para coibir a ameaça de oportunismo, tal como a 

manutenção de unidades próprias para sinalizar o compromisso com a qualidade.  

Combs e Castrogiovanni (1994), estudando as redes de franquias dos Estados 

Unidos, descobriram evidências que legitimam parcialmente a teoria da agência. 

Utilizando-se das variáveis: idade da rede, taxa de crescimento, tamanho da rede, 

valor do investimento inicial e a taxa de royalties detectaram evidências da importância 

dos custos de monitoramento e controle na decisão de franquear, resultados estes 

parecidos aos encontrados em seguida por Kehoe (1996). Os autores, contudo, 

também encontraram algumas evidências que sugerem que a teoria da escassez de 

capital poderia ser complementar a teoria da agência OLIVO (2015). 

Ainda na década de 1990, Shane (1996) testou duas hipóteses para a adoção 

das franquias como modelo de negócios: a primeira seria a relação entre a adoção 

das franquias e a taxa de crescimento da rede, enquanto a segunda visava relacionar 

a decisão de franquear e a probabilidade de sobrevivência da empresa. O autor 

encontrou suporte para ambas as hipóteses, concluindo assim que as franquias 

representariam uma resposta permanente para a escassez de gerentes qualificados, 

bem como para o risco do negócio, contradizendo a hipótese da conversão da teoria 

da escassez de capital e fortalecendo as explicações da teoria da agência OLIVO 

(2015). 

Combs e Ketchen (2003) observaram uma forte correlação positiva entre a 

dispersão geográfica das unidades e o uso do sistema de franquia. Esta associação 

estaria intimamente relacionada aos efeitos dessa variável sobre os custos de 

monitoramento da firma.  

Outro fator que parece influenciar a adoção do sistema de franquias é a ameaça 

de comportamento oportunista pelas partes. Combs e Kecthen (2003) reuniram em 
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seu trabalho uma série de variáveis que influenciariam a percepção desses riscos. 

Quando a operação é altamente padronizada, as ações do agente restringem-se a 

cumprir procedimentos. Nesse caso, a tendência da firma é a utilização de unidades 

próprias, pois se torna menos complexo o monitoramento do agente. Além disso, 

quando o franqueador promove a sua marca, aumentando a percepção dos 

consumidores quanto à qualidade, ele cria um incentivo ao franqueado “pegar carona”. 

Michael (1998) propõe que quanto maior o valor agregado pelo franqueador, maior o 

seu incentivo a enfatizar o uso de unidades próprias.   

No entanto, a literatura apresenta, também, um conjunto de problemas de agência 

associados à utilização do sistema de franquias, quer do lado do agente, quer do 

principal. Por um lado, o franqueado tem um incentivo para adotar um comportamento 

de free-rider, andando “de carona” quer na marca, quer no esforço dos outros 

franqueados. O free-riding na marca acontece quando o franqueado diminui a 

qualidade dos inputs, captando totalmente os benefícios decorrentes desse 

comportamento, mas partilhando os custos correspondentes quer com o franqueador, 

quer com os franqueados Brickley e Dark, (1987).  

Brickley e Dark (1997) explica através de evidencias empíricas, que numa unidade 

onde existem poucos clientes habituais se o franqueado reduzir a qualidade dos 

inputs, e consequentemente do produto, o ganho resultante da redução do custo 

beneficiará apenas o gestor proprietário dessa unidade. Mas, o custo da perda 

potencial dos clientes insatisfeitos é partilhado pelo franqueador e pelos franqueados 

de todas as unidades.  

Como resultado do comportamento de free-riding do franqueado, o franqueador 

tem que se preocupar com a sua supervisão que, contudo, é menos dispendiosa do 

que a monitoramento dos gestores empregados, por não exigir o deslocamento até à 

unidade. O franqueador pode controlar o nível da qualidade dos inputs do franqueado 

através de mecanismos como multas, relatórios de fornecimentos ou análise de 

amostras do produto, que não implicam a supervisão in loco e, portanto, são menos 

dispendiosos. Por outro lado, para o franqueador, a prevaricação do franqueado tem 

um custo inferior à do gestor da unidade, uma vez que parte desse custo é assumido 

pelo próprio franqueado.  
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Um segundo tipo de free-riding ocorre quando um franqueado se beneficia 

unilateralmente do esforço dos outros franqueados. Este problema não afeta o 

franqueador, mas apenas os franqueados, e talvez por isso, não é muito referenciado 

na literatura. Klein (1995) descreve o fato recorrendo ao exemplo de alguns 

concessionários de marcas de automóvel que, durante os anos 60, não possuíam um 

stand e vendiam por catálogo. Os clientes potenciais observavam os carros nos 

stands dos concessionários concorrentes e, posteriormente, compravam nos 

concessionários que, por não prestarem o serviço de pré-venda, tinham custos de 

estrutura inferiores e, portanto, podiam praticar preços mais competitivos.  

Do lado do franqueado, existe ainda o problema do sub-investimento, associado 

ao fato do investimento do franqueado não se encontrar diversificado e, portanto, este 

assumir o risco de forma ineficiente. Normalmente, o franqueado investe a maior 

parte, ou mesmo todo o seu capital, numa única unidade Rubin, (1978). Assim, ao 

contrário de um investidor diversificado, que apenas se preocupa com o risco 

sistêmico, o franqueado tem que se preocupar com o risco total, quando avalia um 

investimento. Assim, o custo de oportunidade do seu capital é superior ao de um 

investidor diversificado, como por exemplo o franqueador, cujos fluxos de caixa são 

provenientes de várias unidades com localização, risco e retorno esperado diferentes. 

Neste contexto, é possível que o mesmo projeto seja viável financeiramente se for 

realizado pelo franqueador, mas se demonstre inviável, quando realizado pelo 

franqueado, conduzindo a uma situação de sub-investimento Brickley e Dark, (1987).  

Do outro lado, o franqueador tem um incentivo para diminuir o seu investimento na 

manutenção da marca, por exemplo reduzindo as despesas com a publicidade ou com 

a supervisão dos franqueados, sempre que os benefícios do seu esforço reverterem, 

em primeiro lugar, para os franqueados. De acordo com Brickley e Dark (1987), 

existem três situações em que este incentivo é menos forte: quando o franqueador se 

preocupa com a manutenção da sua reputação pois pretende continuar a franquear 

no futuro, quando há lugar ao pagamento de royalties e quando existem unidades 

integradas verticalmente.   

Finalmente, os contratos de franchising possibilitam um comportamento 

oportunista por parte do franqueador, dada a existência de ativos específicos do 

franqueado. Quando o franqueado é obrigado a investir em ativos específicos, o 
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franqueador pode apropriar-se da quasi-renda gerada por esses ativos, através de um 

comportamento oportunista pós-contratual.  

Este fato é explicado por Brickley e Dark (1987). Um franqueado é forçado a 

construir o negócio, que por sua vez é da marca franqueada e cujo valor em utilizações 

alternativas, devido à sua especificidade, é muito baixo. Mas, antes do fim do período 

de vida útil do negócio, o franqueador tem a possibilidade de retirar o direito ao uso 

da marca, não renovando o contrato. Assim no momento da renovação, o franqueador 

estará em condições para postular ao franqueado, o pagamento do direito de ingresso 

superior, que este aceitará pagar. Desta forma, o franqueador apropria-se de parte da 

quasi-renda criada pelo negócio do franqueado.  

Para Carney e Gedajlovic, (1991), como resultado disso, quando há investimentos 

elevados em ativos específicos e portanto, a possibilidade do franqueador tomar um 

comportamento oportunista, os franqueados exigem taxas de retorno mais elevadas 

e os franqueadores têm mais dificuldade em atrair franqueados.  

Neste contexto, a opção entre franquear ou explorar diretamente as unidades 

envolve um trade-off entre custos de agencia. Por um lado, as unidades franqueadas 

são preferíveis em localizações onde o custo da supervisão in loco é superior 

(unidades distantes da sede; unidades localizadas em zonas rurais de acesso difícil).  

A relevância da teoria da agência para explicar a escolha pelo sistema de franquias 

como modelo de expansão, tem relevância nos diversos estudos apresentados ao 

longo da ultimas décadas. Essa teoria é sustentada em grande parte pela força dos 

resultados empíricos demostrados ao longo do tempo por estudiosos do assunto.  

Alguns autores sugerem que a teoria da agência por si, já explica o sistema de 

franquias, na medida que os dados empíricos que a sustentam seriam tão fortes que 

o modelo havia sido já explicado apenas por esta teoria NORTON (1995) e SHANE 

(1998).  
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2.1.3 Teorias dos estudos do conhecimento que objetivam explicar o modelo de 
franquias  

Como dito anteriormente, Nathan (2011), com sua visão mais humanista, 

coloca diferentes perspectivas sobre o modelo, para ele, a natureza do 

relacionamento que surge do contrato entre franqueador e franqueado tende a ser 

descrita de diferentes formas dependendo de com que você está falando. Segundo 

Nathan (2011), "franchising é uma relação de forte interdependência entre as pessoas, 

no qual uma empresa franqueadora vende o seu conhecimento (o know-how), sua 

expertise e acima de tudo, a experiência de operação de seu próprio negócio, já 

devidamente testado e comprovadamente rentável e eficiente”.  

Observado por essa ótica, algumas teorias a cerca do franchising são 

fundamentais e contribuíram para o estudo das franquias. Dentre os principais estudos 

e teorias, pode-se citar três teorias que apoiam o modelo: 

 i. teoria da capacidade dinâmica  

ii. Teoria da capacidade de absorção.  

iii. Teoria institucional.  

2.1.3.1 Teoria da capacidade dinâmica   

 A abordagem das capacidades dinâmicas tem por finalidade contribuir com um 

modelo lógico que explique como empresas desenvolvem vantagens competitivas e 

as mantém num determinado período de tempo. Esta temática oferece diversas 

definições feitas por pesquisadores desde que este conceito foi apresentado por 

Winter (1964). Entre esses pesquisadores, Collis (1994) entende que as capacidades 

dinâmicas estão voltadas as habilidades que as organizações têm em desenvolver 

novas estratégias em ritmo maior que os outros concorrentes mediante o 

reconhecimento de recursos distintos de valor.  

No artigo de Teece et al., (1997), os pesquisadores da área de estratégia em 

organizações consideram como o marco introdutório do conceito de capacidades 

dinâmicas (EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; HELFAT; 

PETERAF, 2009; BARRETO, 2010). Teece et al., (1997) iniciam a discussão partindo 
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do principal questionamento presente no campo da estratégia que consiste em como 

é formada a vantagem competitiva nas organizações. Os autores interpretam que os 

estudos na área de estratégia estão categorizados em quatro abordagens:  

i) A abordagem de Porter (1980), em que as bases estão presentes no modelo 

das cinco forças e busca entender a relação entre estrutura e o desempenho da 

organização;  

ii) A abordagem de Shapiro (1989) – conflito estratégico -, em que os alicerces 

são fundamentados nas ferramentas da teoria dos jogos visando compreender as 

imperfeições e falhas no mercado juntamente com as interações estratégicas entre os 

participantes;  

iii) A abordagem da visão baseada em recursos (VBR), em que se destaca os 

elementos internos da organização, ou seja, os recursos e as capacidades específicas 

das empresa;  

iv) A abordagem das capacidades dinâmicas, que segundo Teece et al., (1997) 

é tida como uma abordagem emergente voltada ao entendimento das dinâmicas 

ambientais a fim das organizações se adaptarem às mudanças.  

Eisenhardt e Martin (2000), desenvolveram outra proposta, nessa nova 

proposta, eles acrescentaram a noção de processos. Para eles as capacidades 

dinâmicas são processos organizacionais que geram valor para as organizações em 

mercados dinâmicos, mediante a utilização de recursos em novas estratégias para 

criação de valor.  

Os autores argumentam que, de forma distinta do que foi proposto, existem 

fatores comuns entre as capacidades que representam o melhor jeito de executar 

determinada capacidade dinâmica. Dessa forma, esses atributos comuns refletem 

algumas implicações para as capacidades dinâmicas.  

Teece (1997) adicionam ainda a definição de atributos comuns voltados às 

capacidades dinâmicas, afirmando que são processos idiossincráticos e únicos, que 

advém de diferentes trajetórias individuais das empresas.  

Considerando ainda que as capacidades dinâmicas são processos e rotinas 
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organizacionais, Winter (2003) enfatiza que na literatura existe concordância que 

capacidades dinâmicas é diferente de uma capacidade considerada ‘comum’ ou 

‘operacional’, reforçando que as capacidades dinâmicas são formadas por várias 

rotinas que trazem mudanças nas organizações. Além disso, percebeu que para uma 

capacidade poder ser considerada dinâmica, a empresa deve ser capaz de utilizá-la 

de forma deliberada, ou seja, de forma repetida e confiável. Isso se reflete na 

existência de uma forma padronizada necessária para que se prove a existência de 

uma capacidade dinâmica. 

Zollo e Winter (2002) confirmam a existência de dois conjuntos importantes 

voltados as atividades relacionadas às capacidades: i) atividades associadas com as 

funções operacionais – rotinas operacionais –; ii) atividades que se dedicam às 

transformações das rotinas operacionais, capacidades dinâmicas. Zollo e Winter 

(2002) referente as rotinas operacionais relacionam como o knowing na adoção das 

tarefas já conhecidas que derivam diretamente nas receitas e no desempenho que 

sustentam a empresa. Contudo, as capacidades dinâmicas, tem como objetivo, 

propiciar mudanças desejáveis e um conjunto preexistente de rotinas operacionais 

com o objetivo de melhoria de desempenho e resultados futuros.  

Ainda segundo esses autores, é importante direcionar as atenções para a 

carência de um padrão de aprendizado que seja estável e constante com foco na 

melhoria de processos e rotinas para que ocorra condições para a existência de 

capacidades dinâmicas. Para eles, esses processos de melhorias são um ciclo de 

enriquecimento do conhecimento, em que se faz uso de três mecanismo principais;  

i. acumulação de experiência;  

ii. articulação do conhecimento;  

iii. codificação do conhecimento.  

 

As rotinas configuram o que chamam de “memória procedural” da organização. 

Isso pode ser esclarecido considerando que as rotinas organizacionais são o reflexo 

da sabedoria da experiência, na proporção que ela reflete o resultado do aprendizado, 

da seleção e retenção de conhecimentos passados COHEN / BACADAYAN, (1994),  
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ZOLLO / WINTER (2002) e GAVETTI (2005).  

Quanto a articulação do conhecimento, a competência organizacional evolui na 

grandeza em que as pessoas ficam mais conscientes dos impactos das suas 

respectivas ações no desempenho geral da organização ZOLLO / WINTER (2002). 

Na ótica de Zollo e Winter (2002), a codificação do conhecimento tende a facilitar a 

capacidade de absorção dos indivíduos e consequentemente da organização, dado 

que nos estudos de Wang e Ahmed (2007) quando se refere às capacidades 

dinâmicas entende-se que é a capacidade da organização em empregar recursos, de 

maneira combinada, englobando tanto os processos explícitos como os elementos 

tácitos, refletindo-se na habilidade da empresa em reconhecer o valor de novas 

informações advindas do ambiente externo, assimilá-las e aplicá-las para objetivos 

comerciais COHEN / LEVINTHAL (1990), ZAHRA / GEORGE (2002) e WANG / 

AHMED (2007).  

Conforme exposto ao longo dessa seção, a teoria da capacidade dinâmica 

relaciona-se diretamente ao sistema de franquias, uma vez que, uns dos pressupostos 

deste sistema, são rotinas e padronização de atividades e processos. Também pode-

se relacionar diretamente com o sistema de franquias, o que Collis (1994) entende 

sobre a capacidade dinâmica, já que, no sistema de franquias é essencial que as 

habilidades que a organização têm em desenvolver novas estratégias, em ritmo maior 

que os outros concorrentes, mediante o reconhecimento de recursos distintos de 

valor, é mister para o desenvolvimento do sistema.  

 

2.1.3.2 Teoria da capacidade de absorção  

 Cohen e Levinthal (1990) apresentaram o conceito de capacidade de absorção 

definindo-a como a habilidade de valorizar, assimilar e aplicar novos conhecimentos. 

Porém, vale ressaltar que a premissa dessa abordagem está presente na necessidade 

da organização em adquirir um conhecimento prévio voltado à assimilação e 

exploração dos novos conhecimentos. Por essa razão, a capacidade de absorção de 

uma empresa depende particularmente da capacidade de absorção dos sujeitos que 

a constituem.  
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Assim, para Cohen e Levinthal (1990) a capacidade de absorção tende a ser 

melhor estimulada e mantida dentro das atividades de rotinas, por ser tratar da relação 

entre o domínio de conhecimento que a empresa pretende explorar alicerçado numa 

base de conhecimento atual. Considerando que a concorrência está concentrada no 

conhecimento e que as organizações devem desenvolver habilidades de 

entendimento do seu próprio conhecimento, Lane e Lubatkin (1998) salientam que 

uma organização precisa voltar suas lentes ao gerenciamento das capacidades e dos 

recursos para atender às demandas ambientais.  

Numa tentativa de aprimorar o conceito de capacidade de absorção, Zahra e 

George (2002) promoveram um ajuste no conceito da capacidade de absorção 

incorporando uma outra dimensão denominada de ‘transformação’. Esta nova 

conceituação apresenta duas características que contribuíram para o avanço da 

definição das capacidades absortivas. A primeira consiste em apontar que a 

capacidade de absorção é visualizada como uma capacidade dinâmica alocada nas 

rotinas e processos da organização e possibilitando analisar variáveis, tais como 

níveis de estoques e fluxos de uma empresa e relacioná-las com a criação de 

vantagem competitiva sustentável. A segunda característica sugere que as quatro 

etapas (aquisição, assimilação, transformação e exploração) presentes nessa 

definição e que são componentes da capacidade de absorção tem sua natureza 

combinatória, ou seja, sua formação pode gerar capacidades dinâmicas para a 

organização.  

Referindo-se a capacidade de absorção potencial, pode-se entender como a 

vocação que a organização possui para adquirir e assimilar conhecimento no 

ambiente externo que seja relevante para suas rotinas e processos. Dentro da 

capacidade de absorção potencial estão presentes as dimensões de ‘aquisição’ e 

‘assimilação’ (ZAHRA; GEORGE, 2002). A dimensão da ‘aquisição’ é explicada como 

a capacidade que a organização tem em reconhecer, conferir valor e obter 

conhecimento externo suficientes para suas respectivas operações. Tratando ainda 

do contexto de aquisição, Zahra e George (2002) entendem que a intensidade e a 

velocidade dos esforços realizados pelas organizações orientados para obter 

conhecimento são condições determinantes da qualidade da capacidade de aquisição 

de conhecimento inerente da organização. Logo, o direcionamento dos esforços 

apresenta influência sobre os caminhos que a organização transita para conseguir 
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conhecimento externo.  

A dimensão ‘assimilação’, presente na capacidade de absorção potencial está 

voltada de forma direta à questão das rotinas e dos processos da organização, de 

maneira a permitir o entendimento, a análise e a interpretação das informações 

oriundas das fontes externas. Szulanski (1996) e Zahra e George (2002) ressaltam 

que o conhecimento oriundo do ambiente externo apresenta especificidade num 

determinado contexto. Logo, apenas as empresas que estão inseridas nele e 

interagem nesse ambiente conseguem entendê-lo e replicá-lo.  

Para Liao, Welsch e Stoica (2003), a capacidade de absorção potencial busca 

explorar dois elementos fundamentais do fluxo do conhecimento organizacional: i) a 

consciência; ii) a capacidade de respostas a esses elementos. Em outras palavras, 

pode-se entender que a organização não deve se restringir apenas a possuir o 

conhecimento, mas deve ter uma prontidão a tomar atitudes a fim de buscá-los e 

implantá-los nas rotinas e processos. Destarte, os elementos que formam a 

capacidade de absorção potencial apresentam uma tendência a identificar se a 

organização possui ambiente favorável juntamente com processos e rotinas eficientes 

para que o próximo nível seja executado com excelência.  

Esse nível, como fora mencionado nessa seção, consiste na capacidade de 

absorção realizada. Ela abrange as dimensões de ‘transformação’ e ‘exploração’ do 

conhecimento. Acerca da ‘transformação’, Zahra e George (2002) fazem referência à 

capacidade de desenvolver e aprimorar as rotinas que facilitem a integração do 

conhecimento já existente com os conhecimentos assimilados. Dessa forma, esse tipo 

de capacidade possibilita que as organizações identifiquem a forma de como adaptar 

o novo conhecimento às demandas específicas.  

Sobre a dimensão ‘exploração’, se faz presente na capacidade da organização 

em empregar o conhecimento externo com a intenção de atingir os objetivos (LANE; 

LUBATKIN, 1998). Entretanto, para Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999) e 

Spender (1996) a exploração volta-se a capacidade da empresa em incorporar novos 

conhecimentos em suas operações, tendo como resultados de constantes processos 

exploradores para a criação de novos produtos ou serviços. Zahra e George (2002) 

salientam que os mecanismos de integração social são condições necessárias para 
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facilitar o compartilhamento e o processo de exploração de um eventual 

conhecimento. Logo, existem dois tipos de mecanismos: i) o informal, voltados as 

redes de relacionamentos entre os sujeitos; ii) o formal, caracterizado pela 

coordenação das atividades funcionais da organização. Zahra e George (2002) 

argumentam que o uso dos mecanismos de integração social diminuem a lacuna 

existente entre a capacidade de absorção potencial e a capacidade de absorção 

realizada, elevando o nível de eficiência. Vale ressaltar, que os mecanismos de 

capacidade de integração também podem reduzir as barreiras inerentes ao 

compartilhamento e transferência de conhecimentos, elevando, por sua vez, o grau 

de eficiência de assimilação e transformação.  

Verifica-se que a transformação está dirigida para o desenvolvimento de rotinas 

que acordam os conhecimentos já existentes com os novos conhecimentos adquiridos 

e assimilados (capacidade de absorção potencial), enquanto que a exploração tem 

sua orientação direcionada às rotinas que permitem as organizações ampliarem e 

desenvolverem competências já existentes ou gerar novas capacidades, agregando e 

modificando o conhecimento nas operações.   

Lane, Koka e Pathak (2006) chamam a atenção que a conceituação sobre a 

capacidade de absorção vem sendo considerada como uma das abordagens mais 

importantes que surgiu na literatura de estratégia voltada para o conhecimento 

organizacional nos últimos anos. Esse conceito pode ser percebido como uma 

capacidade que uma organização (inserida numa determinada economia) possui para 

aproveitar e absorver a informação advinda do ambiente externo, assim como os 

recursos disponíveis.  

Nas pesquisas de Flatten, Greve e Brettel (2011), foi desenvolvido e validada 

uma escala que mensura o construto capacidade de absorção. Essa escala 

apresentou quatorze itens categorizados em quatro dimensões. Mesmo existindo 

alguns direcionamentos congruentes e antagônicos para o estudo da capacidade de 

absorção, este trabalho se restringe ao modelo elaborado por Zahra e George (2002), 

em função de que outras estratégias de mensuração do construto capacidade de 

absorção são apenas variantes de um modelo já preexistente nos trabalhos desses 

autores juntamente com o trabalho seminal de Cohen e Levinthal (1990).  
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Para o sistema de franquias, a relevância da teoria da absorção é demostrada 

através dos diversos estudos apresentados nessa sessão, uma vez que, no sistema 

de franquias a capacidade de incorporar novos conhecimentos, assim como o 

compartilhamento desses novos conhecimentos, são fundamentais para o 

desenvolvimento de uma rede de franquia. Também é importante mencionar, que 

esse conhecimento deve ser adquirido numa via de mão dupla, onde, tanto o 

franqueador quanto o franqueado, contribuem para desenvolvimento, aprimoramento 

e compartilhamento de novos conhecimentos na sua rede. 

 

2.1.3.3  Teoria institucional       

As procedências da teoria institucional moderna são achadas nos trabalhos de 

Berger e Luckman (1967), que tratam como a realidade social é uma construção 

humana, que emerge através da interação entre os diversos agentes nos processos 

sociais.  

Levam o nome de institucionalização, os processos e ações que são repetidas 

e assimiladas por uma determinada organização, como afirma Scott e Meyer (1991). 

Meyer e Rowan (1977) ressaltam que as sociedades têm muitas regras 

institucionalizadas que munem a estrutura para a formação das organizações formais.  

Para Scott (1987), a teoria institucional é composta por duas divisões: o velho 

institucionalismo e o novo institucionalismo. O velho institucionalismo iniciou com os 

estudos de Philip Selznic, já o novo institucionalismo está nos trabalhos de Meyer e 

Rowan (1992), DiMaggio e Powell (1991, 1983), Scott e Meyer (1991).  

Para DiMaggio e Powel (1982): O processo de definição ou estruturação 

institucional consiste em quatro elementos: 

i. Um aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo;   

ii. O surgimento de estruturas de dominação e padrões de coalizões 

interorganizacionais claramente definidos;   

iii. Um aumento na carga de informação com a qual as organizações dentro de 
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um campo devem lidar;   

iv. Desenvolvimento de uma conscientização mútua entre os participantes de um 

grupo de organizações de que estão envolvidos num negócio comum.   

Para Meyer e Rowan (1977), uma vez que diferentes organizações no mesmo 

ramo de negócios, estejam estruturadas num campo concreto, pelo Estado e pelas 

categorias profissionais, levando-as a se tornarem mais similares uma às outras, cria-

se uma força institucional benéfica as organizações. A medida que uma inovação se 

espalha, alcança-se um limiar além do qual sua adoção proporciona legitimidade em 

vez de melhorar o desempenho. Estratégias que são racionais para as organizações 

individualmente podem não o ser se adotadas por grande número delas.    

O conceito que melhor capta o processo de homogeneização é o de 

“isomorfismo”. Hawley (1968) isomorfismo estabelece um processo de restrição que 

força uma unidade numa população a se assemelhar a outras unidades que encaram 

o mesmo conjunto de requisitos ambientais. O isomorfismo pode acontecer porque as 

formas não-ótimas são excluídas de uma população de organizações, ou porque os 

tomadores de decisões nas organizações aprendem respostas adequadas e ajustam 

seus comportamentos de acordo com elas. Foco no processo de seleção.  

No âmbito populacional os atributos organizacionais são alterados na direção 

de uma compatibilidade crescente com as características do ambiente; o número de 

organizações numa população é função da capacidade de sustentação do ambiente; 

e a diversidade de configurações organizacionais é isomórfica à diversidade 

ambiental.  

Existem dois tipos de isomorfismo Meyer (1979):   

  i. Competitivo - supondo uma racionalidade sistêmica que enfatiza a 

competição no mercado, a mudança de nichos e medidas de adequação. Mais 

adequada para os campos nos quais exista competição livre e aberta.   

  ii. Institucional – constitui uma ferramenta útil para se compreender a política e 

o cerimonial que permeiam parte considerável da vida organizacional moderna.  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Existem três mecanismos por meio dos quais ocorrem mudanças isomórficas 

institucionais, cada um com seus próprios antecedentes:  

a. Isomorfismo coercitivo – que deriva de influências políticas e do problema da 

legitimidade. Resulta tanto de pressões formais quanto de pressões informais 

exercidas sobre as organizações por outras organizações das quais elas dependem, 

e pelas expectativas culturais da sociedade em que as organizações atuam. Tais 

pressões podem ser sentidas como coerção, como persuasão, ou como um convite 

para se unirem em concluiu. À medida que Estados e outras grandes organizações 

racionalizadas expandem, as estruturas organizacionais refletem cada vez mais 

regras institucionalizadas e legitimadas pelo Estado e dentro do Estado, tornando- se 

cada vez mais homogêneas e organizadas em torno de rituais em conformidade com 

as instituições maiores. Pode ser mais sutil e menos explícito;   

b. Isomorfismo mimético – que resulta de respostas padronizadas à incertezas. 

Quando as tecnologias organizacionais são insuficientemente compreendidas, as 

metas são ambíguas ou o ambiente cria uma incerteza simbólica, as organizações 

podem a vir tomar outras como modelo. Esse processo também possui um aspecto 

ritualístico: as empresas adotam “inovações” para aumentar sua legitimidade, para 

demonstrar que estão as menos tentando melhorar suas condições de trabalho. Tanto 

uma força de trabalho experiente quanto uma ampla base de clientes podem 

impulsionar o isomorfismo mimético. As organizações tendem a tomar como modelo 

em seu campo outras organizações que elas percebem ser mais legítimas ou bem-

sucedidas;  

c. Isomorfismo normativo – associado a profissionalização – luta coletiva de 

membros de uma profissão para definir as condições e os métodos de seu trabalho, 

para controlar a “produção dos produtos” e para estabelecer uma base cognitiva e 

legitimação para a autonomia de sua profissão. O apoio da educação formal e da 

legitimação numa base cognitiva produzida por especialistas universitários e o 

crescimento e a constituição de redes de profissionais que perpassam as 

organizações e por meio das quais novos modelos são rapidamente difundidos, são 

fontes importantes de isomorfismo da profissionalização. Outro importante mecanismo 

estimulador do isomorfismo normativo é a seleção de pessoal. Kanter (1977) se referiu 

como “reprodução homossexual da gestão”. Dentro de um campo organizacional, os 
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fluxos de pessoal são impulsionados pela homogeneização estrutural, como por 

exemplo, a existência de títulos e trilhas de carreiras comuns.  

A teoria do isomorfismo institucional pode ajudar a explicar as observações de 

que as organizações estão se tornando mais homogêneas e de que as elites 

frequentemente assumem suas posições, permitindo ao mesmo tempo compreender 

a irracionalidade, a frustração sobre o poder e a falta de inovação, tão comuns na vida 

organizacional.  

A abordagem da institucionalização relacionada com Meyer e seus estudantes 

indicam a importância de mitos e cerimônias, mas não questiona como esses modelos 

surgem e a quais interesses eles inicialmente servem.  

Há muito a ser ganho atendendo tanto à similaridade quanto à variação entre 

as organizações e, em particular, à mudança no grau de homogeneidade ou variação 

ao longo do tempo.  

As estruturas formais têm tanto propriedades simbólicas como capacidade de 

gerar ação. As estruturas podem ser revestidas de significados socialmente 

compartilhados e então, além das funções “objetivas”, podem servir para informar um 

público tanto interno quanto externo sobre a organização.  

A noção de que organizações têm aspectos simbólicos não era totalmente 

nova: vários autores, ao especificarem missões da organização, arranjos estruturais 

ou estudarem os membros do alto escalão organizacional, acentuaram as funções 

simbólicas que representavam.  

O trabalho de Meyer e Rowan (1977), ajuda na compreensão das implicações 

do uso da estrutura formal para propósitos simbólicos, particularmente formal para 

propósitos simbólicos, particularmente no sentido de ressaltar as limitações de 

explicações de cunho mais racional da estrutura.  

Scott (2008), observa que grande parte da ausência de consenso sobre os 

principais conceitos, métodos e formas de mensuração, na literatura especializada, 

deve-se à variedade de níveis de análise considerados e ao propósito das construções 

teóricas reunidas sob tal título. Identifica três grandes pilares que predominam entre 

os institucionalistas: o regulativo, o normativo e o cognitivo.  
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Os institucionalistas, Meyer e Rowan (1977), que realizaram a grande ruptura 

com a forma convencional de se pensar sobre a estrutura organizacional, ao 

destacarem seu sentido simbólico. Propuseram, em primeira mão, a ampliação 

conceitual da visão de ambiente em termos técnicos e institucionais, como facetas de 

uma mesma dimensão.  

Deste modo, a interação entre a organização e o ambiente vão além do 

comportamento dos seus membros, chegando até as suas estruturas econômicas. É 

desafio das organizações encontrar recursos e transformá-los. Esta transformação 

certamente não faria sentido se não levasse em conta o ambiente, afinal de nada 

interessa produzir algo pelo o que outros não se interessem.  

Portanto, a cultura organizacional é de fundamental importância a um gestor 

para que este adapte o funcionamento da organização aos padrões do ambiente, em 

vários sentidos, desde a simples organização dos funcionários para a melhor 

eficiência possível da mão de obra, até o que a empresa fornece ao ambiente.   

As três teorias possuem em comum pressupostos que tais fatores são 

fundamentais para o crescimento do negócio nas redes de franquias.   

A abordagem institucional adota compreensões de atributos do modelo de 

franquia que contribuem para o entendimento quanto ao relacionamento ente o 

franqueador e o franqueado. 

A seguir no Quadro 1 - Relação das teorias com fatores de crescimento, 

apresenta-se resumidamente a relação entre as teorias e os fatores apontados pelos 

autores.  
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Quadro 1 - Relação das teorias com fatores de crescimento 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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2.1.4 Desenvolvimento do franchising e suas gerações  

 O franchising ao longo do tempo passou por um processo de evolução e 

profissionalismo. Segundo Tieghi (2011), alguns conceitos novos foram criados e 

denominados gerações como uma forma de classificação do franchising e seu estágio 

de desenvolvimento.  

1ª Geração – Franquias de produtos e marcas (sem exclusividade) – Franqueado 

licencia sua marca e distribui seus produtos sem exclusividade, ou seja, os mesmos 

produtos podem ser encontrados em outros varejistas que não os franqueados. Não 

há controle envolvido no modelo de expansão, apenas acesso ao mercado. 

2ª Geração – Franquias de Produtos e Marcas (com exclusividade) – Franqueadora 

licencia sua marca ao franqueado e vende produtos de forma exclusiva. Não há muito 

controle do ponto de vendas e dos processos.  

3ª Geração – Franquias de Negócio Formatado (Business Format Franchising) – Tem 

como essência, além da licença de uso de marca, o fato de a franqueadora repassar 

o Know-how operacional a toda a rede, prestando serviços de assessoria e 

acompanhamento do dia a dia da operação dos franqueados. Tem padrões rígidos 

de controle, no qual praticamente tudo que precisa ser conhecido sobre o negócio 

está manualizado para os franqueados simplesmente seguirem as regras.  

4ª Geração – Franquia de Aprendizado em Rede (Learning Network Franchising) – 

Caracteriza-se pela maneira constante e continua de desenvolvimento e aprendizado 

do negócio , a franqueadora da as diretrizes e regras e os padrões num nível de 

orientação. O aprendizado é fundamental como pilar de sustentabilidade do 

relacionamento. A franqueadora passa não ser mais a única detentora do 

conhecimento, e sim a grande integradora do conhecimento gerado pelas ponta, o 

franqueado. A participação ativa dos franqueados se torna fundamental para o 

relacionamento, existe grande contribuição de todos na formação das ideias e 

melhores práticas do negócio. 

5ª Geração – Chamadas de Rede Inteligente ou Rede Operacional, nesta geração as 

unidades interagem e por meio da informática. A franqueadora é responsável pelo 

levantamento dasf atos críticos de sucesso do negócio para os franqueados 
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monitorarem seu desempenho, agindo assim sem ser o emissor central das 

mudanças, tornando-se o franqueador, um coordenador e fiscalizador do processo. 

Nessa geração o franqueador também garante a recompra da franquia. 

6ª Geração – Essa geração surgiu em 2009, com o objetivo de considerar a 

capacidade de transformar realidades e colaborar para consolidar negócios rentáveis, 

mas também justos e sustentáveis. Essa geração procura enxergar o modelo de 

franchising como um todo, e todos os stakeholders participantes, devem gerar valor 

ao negócio, sem deixar de lado as questões éticas e morais.  

 

2.1.5 Franquias no Brasil  

No Brasil o sistema de franquias foi introduzido pela rede de ensino Yázigi em 

1963, a qual ampliou sua rede por meio de unidades que continham os elementos 

essenciais dos sistemas de franquias contemporâneos MARICATO (2006). Em 1969, 

também a rede de ensinos CCAA iniciou seu modelo de franquias no Brasil, em 

seguida as engarrafadoras de bebidas, concessionárias de veículos e revendedoras 

de combustíveis.  

A disseminação do sistema de franquias no Brasil como modelo de negócios 

ocorreu a partir da década de 1980. Em 1979, o Mc Dolnad`s inaugurou sua primeira 

loja no em nosso país, embora apenas em 1987 a rede tenha introduzido o 

franqueamento de sua marca, com inauguração de sua primeira unidade franqueada. 

No início da década de 1980, empresas como O Boticário, Água de Cheiro, Bob`s e 

Ellus também passaram a adotar o sistema de franquias.  

Em 1987, foi fundada a Associação Brasileira de Franchising (ABF), com a 

missão de divulgar, defender e promover o desenvolvimento técnico e institucional 

deste sistema de negócios, o sistema de franquias.  

Com a promulgação da Lei nº 8.955/94 que estabelece as regras do sistema 

de franquias, em 1994, foi regulamentado a franquia empresarial no Brasil. Ela define 

e regulamenta os contratos de franquia empresarial. Em seu artigo 2º define franquia 

como: 
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Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao 

franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição, 

exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente, também ao 

direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 

operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta 

ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.  

Neste mesmo ano, o Brasil iniciou seu processo de estabilidade econômica e 

em decorrência destes fatores o Brasil passou a fazer parte na estratégia de 

expansão de diversas redes de franquias internacionais, como Pizza Hut, Arby`s e 

Subway.  

Segundo Ribeiro (2011), os principais fatores para a popularização desse 

sistema no mercado brasileiro das décadas de 1980 e 1990 foram a chegada ao país 

de marcas internacionais, o crescimento do setor de shoppings centers, a mobilização 

de grupos de interesses para a regulamentação e organização do setor.   

Segundo A Associação Brasileira de Franchising, o mercado de franquias 

cresceu rapidamente nos anos 2005 e 2006, atingindo no Brasil um faturamento de 

R$ 35 bilhões em 2005, o que representou um crescimento de 11% em relação a 

2004, quando o faturamento atingiu R$ 31 bilhões. 

O crescimento deveu-se, sobretudo, a estabilidade econômica do país, à 

abertura de novos pontos comerciais e principalmente à construção de novos 

shopping centers no interior e nas regiões norte e nordeste. Também contribui o 

conhecimento das pessoas sobre o modelo de franquias, o que fez com que vários 

donos de negócios próprios os convertessem em franquias. 

O setor de franquias, recebeu nos últimos anos atenção especial por parte de 

investidores e empresários. O crescimento deste setor, que vem sendo observado 

tanto no Brasil como em diversos outros países, parece ser sedutor por tratar-se de 

uma escolha que substitui o emprego ou por ser uma opção para a realização do 

sonho de ser empreendedor. Ao mesmo tempo, vai ao encontro do anseio das 

empresas franqueadoras pela possibilidade de rápido crescimento de suas marcas. 
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2.1.6 Números do franchising brasileiro  

 Ao longo dos últimos 10 anos o sistema de franquias brasileiro passou por um 

processo de crescente expansão. Segundo Cristofoletti (2016), presidente da ABF, 

isso se deve, ao profissionalismo do setor, que busca incessantemente por mais 

eficiência, novos mercados e a ações para atrair novos consumidores ainda retraído. 

Ainda segundo Cristofoletti, a operação em rede é mais eficiente e favorece o 

negócio, tornando-o mais competitivo e o desenvolvendo com mais assertividade.    

 A seguir serão apresentados os números relevantes do setor de franquias para 

esse estudo.  

Gráfico 1- Faturamento do setor de franquias brasileiro 

Fonte: ABF  

 Percebe-se com relação ao faturamento bruto do setor de franquias 

uma evolução significativa dos últimos cinco anos, passando de um 

faturamento de 88 bilhões em 2011 para 140 bilhões em 2015. Esse fato 

torna-se ainda mais relevante, se considerar-se que a economia nacional, a 

partir do ano de 2010 estagnou-se e que do ano de 2012 a 2016 recuou 

consideravelmente, obtendo números negativos.  

 Para o ano de 2016, houve crescimento de 8% no faturamento bruto 

do setor, passando de R$ 139 bilhões para R$ 151 bilhões.  
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Gráfico 2 – Crescimento do número de redes no Brasil  

Fonte: ABF 

Gráfico 3 – Divisão geográfica das franqueadoras no Brasil 

Fonte: ABF 

Com relação ao número de redes de franquias, a evolução seguiu a 

mesma linha do faturamento do setor, e apresentou crescimento 

significativo, passando de um total de 2031 franqueadoras em 2011 para 

3073 franqueadoras em 2015. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados 

que mais concentram sedes de franqueadoras. 

Comparando-se o quadro de distribuição de redes de franquias com 

o dos anos anteriores, observa-se um crescimento maior de sedes de 

franqueadoras na região Nordeste. Pode-se apontar como um dos fatores 

para isso o foco no desenvolvimento e o aumento dos investimentos nessa 

região por parte governo e do setor privado.  

Em 2016, houve crescimento de 1,1% de redes franqueadoras e a 

distribuição manteve-se.   
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Gráfico 4 – Participação dos segmentos do setor de franquias 

Fonte: ABF 

 Quanto a participação de mercado, chama-se atenção para o 

segmento de Negócios, Serviços e Outros Varejos. Esse segmento superou 

os segmentos de Alimentação e Esporte, Saúde, Beleza e Lazer, que 

durante toda a serie histórica de analises da ABF, liderou a participação de 

mercado do setor de franquias. Segundo a ABF (2016), isso deve-se ao 

exponencial crescimento das microfranquias no mercado brasileiro, que 

devido ao baixo valor de investimento, tendem a ter um crescimento mais 

acelerado que os demais segmentos que demandam maiores investimentos. 

 Para o ano de 2016 a participação por segmento se manteve a 

mesma. 

Gráfico 5 – Número de unidades franqueadas no Brasil 

Fonte: ABF 
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Gráfico 6 – Distribuição de unidades franqueadas no Brasil 

Fonte: ABF 

Seguindo a mesma tendência de evolução do faturamento e número 

de franqueadoras, o quadro de unidades franqueadas, demonstra um 

crescimento de mais de 48% nos últimos 5 anos, o que aponta para uma 

maturidade do modelo de franquia no Brasil. Analisando pela ótica do 

conceito do modelo de franquias, observa-se por parte das franqueadoras 

brasileiras, um extremo profissionalismo e consistência no rápido 

crescimento do número de unidades franqueadas no mercado nacional.  

No quadro de distribuição de unidades, também seguindo a mesma 

tendência nacional, a região sudeste com 57%, concentra o maior número 

de unidades franqueadas do país.  

Para o ano de 2016, houve crescimento de 3,1% no número de 

unidades franqueadas, passando de 138.343 mil para 142.593 mil unidades 

franqueadas. Quanto a distribuição geográfica de unidades se manteve a 

mesma.  
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Gráfico 7 – Empregos diretos gerados pelo setor de franquias brasileiro 

Fonte: ABF 

 O setor de franquias em 2015 gerou mais de 90 mil postos de trabalho 

direto no país, empregando no mesmo ano mais de 1 milhão de 

trabalhadores. Nota-se que a evolução na geração de empregos no setor de 

franquias, é diretamente relacionada aos números de evolução dos quadros 

de faturamento e crescimento de franqueadoras e unidades franqueadas, o 

que sugere, que o setor de franquias quando cresce, além de gerar riqueza 

aos empresários, investidores e para o país, contribui diretamente para a 

geração de empregos.  

Para o ano de 2016, houve crescimento de 0,2% na geração de empregos 

diretos, passando de 1.189.785 mil empregos diretos para 1.192.495 

empregos diretos  

Gráfico 8 – Marcas brasileiras no exterior 

Fonte: ABF 

 As marcas brasileiras já estão presentes em mais de 60 países, com 

134 redes nacionais em operações no exterior, 110 unidades e 24 
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exportadoras. Segundo a ABF (2016), o objetivo das redes brasileiras é 

tornar suas marcas globais, expandindo seus negócios para o mercado 

consumidor externo.  

 Em 2016 mais 4 marcas brasileiras passaram pelo processo de 

internacionalização.  

 A seguir será demonstrado os fatores de crescimento do franchising 

no Brasil.  

 

2.1.7 Fatores de crescimento do franchising no Brasil  

Toda atividade empresarial envolve riscos, que dentro do Sistema de 

Franchising, se impõem ao franqueador como desafios a serem enfrentados. Devido 

à sua influência no sucesso ou insucesso de uma franquia.  

As franquias nascem basicamente de duas formas diferentes; o mais comum, 

é criá-la a partir de um negócio já existente de sucesso, com padrões testados e uma 

marca consolidada. A segunda é conceber um negócio já pensado em conceder 

franquias. Porém, o mais importante em ambos os casos, é saber avaliar se o negócio 

pode ser franqueado.  

Mauro (2006), em seu livro Guia do franqueador, narra a partir a história do 

franchising brasileiro partir da década de 80. Segundo ele, o franchising no Brasil 

concentrou-se na distribuição de veículos, combustíveis e engarrafamento de 

bebidas., franquias tradicionais de produto e marca.  

Para Mauro (2006), os principais motivos para o crescimento do franchising 

brasileiro na década de 80 foi o desenvolvimento do setor de shopping centers por 

todo o país e o fortalecimento da internacionalização do país, levando ao 

desenvolvimento quase que automático das redes de varejo, concentradas nas áreas 

de confecções e cosméticos.  

O Plano Cruzado deu em 1986, um impulso nunca antes visto na economia 

como um todo e no franchising, isso refletiu diretamente, aumentando, o número de 



58 
 

franqueadores e franqueados por todo o país.  

Outro fator apontado por Mauro (2006) para o crescimento de franquias no 

mercado brasileiro, foi o fato apontado em pesquisas de uma forte tendência à adoção 

do modelo de franquias por empresas já consagradas no mercado. Esse movimento, 

fez com que o número de redes crescessem em 20% naquela década. 

Aliado a tudo isso, Mauro também imputa a criação em 1994 de uma  legislação 

própria para o mercado de franquias, a Lei Magalhães Teixeira, ou Lei do Franchising 

que para ele, torna-se um marco, divisor de aguas para o modelo, porque a partir 

daquele momento traria mais segurança e entendimento para todos os participante no 

segmento.  

Para Plá (2001), o franchising é o sistema de distribuição que mais cresce no 

país, como já apresentado em tópicos anteriores, nos últimos 10 anos em média 

cresce 10% ao ano. Apesar de números expressivos de crescimento, o franchising, 

como todo sistema evolutivo, vem ao longo dos anos passando por uma seleção 

natural que tem levado ao seu constante aprimoramento.   

Plá (2001), diz que um os fatores mais importantes para o crescimento deste 

modelo no país foram a demanda reprimida e o grande potencial de consumo 

existente no mercado consumidor nacional.  

Para Cherto (2011), um dos principais motivos para o crescimento do sistema 

de franquias no mercado brasileiro é o fato do empresário brasileiro ter adquirido 

maturidade empresarial, aliado ao perfil empreendedor e alta adaptabilidade a 

dificuldades.  Com relação ao país, Cherto (2011) também ressalta para o novo 

ambiente e os fatores econômicos das ultimas décadas, que proporcionaram mais 

segurança para as marcas estrangeiras expandirem seus negócios para o Brasil.   

Ribeiro (2012), afirma que o mercado brasileiro ainda é jovem e pouco 

explorado, com elevado índice de potencial de consumo, o que atrai o interesse de 

redes externas para o Brasil. Também chama a atenção para a expectativa do 

aumento do número de unidades e também surgimento de novas oportunidade no 

formato de quiosques, tanto com novas marcas como em marcas já existentes e 

tradicionais que formataram novos modelos de negócios.  
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Segundo a Associação Brasileira de Franchising (2015), o mercado de 

franchising está em plena expansão, o crescimento do setor foi de 8,3% quando 

comparado ao ano anterior. O total chegou a R$ 139,593 bilhões. Avaliando os dados 

de ampliação das unidades de franquia, o resultado foi de 10,1%, atingindo 138.343 

pontos de venda. 

Esses resultados comprovam que o mercado de franchising no Brasil está 

crescendo mesmo em meio à crise. Entre as razões que motivaram esses números 

estão o amadurecimento dos empreendedores, que diminuíram os custos, 

aumentaram as vendas, otimizou processos, treinou e capacitou colaboradores.  

No entanto, existem outros fatores que também colaboraram muito, como 

segurança e experiência de compra diferenciada.  

Segundo o SEBRAE (2014), uma das vantagens do franqueado em atuar nesse 

tipo de negócio é o suporte do franqueador. O franqueador tem o conhecimento, o 

know how para repassar ao franqueado – e isso diminui as oportunidades de a 

franquia dar errado. É importante lembrar de que a taxa de sobrevivência das 

empresas nos primeiros dois anos é de 73%. Ou seja, há 27% de possibilidades de 

falir nesse período. Assim, é importante ressaltar que o fato de o modelo de franquias 

já ser testado e dar certo é mais um motivo que oferece segurança ao franqueado. 

Como o público já conhece os produtos, tende a adquiri-los com mais facilidade. Além 

disso, o suporte do franqueador, os treinamentos e capacitações realizados ajudam a 

sobreviver no mercado. Assim, o investimento inicial torna-se bastante baixo, 

especialmente se forem consideradas essas vantagens adicionais da franquia. 

Participar de uma rede de franquias tende a trazer um aumento nas vendas. 

Isso ocorre porque os produtos já são conhecidos e aceitos pelo mercado. Por isso, 

não há aquela barreira natural de ganhar a confiança do consumidor. 

Outra vantagem de estar numa rede de franquias é o poder de negociação. Por 

ser uma marca conhecida há mais credibilidade e o franqueado pode negociar mais 

com fornecedores e colaboradores, obtendo melhores condições. 

Participar de uma rede de franquias também oferece mais dois pontos positivos em 

relação a concorrentes: franqueados podem se juntar para comprar grandes 

quantidades e pagar um preço menor e também podem diluir o custo de investimento 

para ter mais visibilidade e vender mais, com por exemplo contratar uma assessoria 

de imprensa ou fazer uma ação conjunta em grande mídia. 

Para o SEBRAE (2014), numa rede de franquias, todos os franqueados passam 
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pela mesma situação e possuem problemas comuns. Por isso, é mais fácil poderem 

conversar e entenderem as situações cotidianas pelas quais passam. Outra vantagem 

de compartilhar experiências é poder encontrar uma solução.  

Nos últimos anos, o consumidor vem adotando uma nova forma de agir, 

estando mais consciente e exigente. Por isso, ele quer ter uma experiência de compra 

diferenciada. Em meio à crise, essa preocupação tende a aumentar, porque o 

consumidor só gastará seu dinheiro se achar que realmente vale a pena. 

Portanto, a franquia deve investir em atitudes que agregam valor, como estoque 

suficiente para atender a demanda e sincronizado para não deixar faltar produtos, 

propaganda, marketing em mídias sociais, sites com ações de marketing de conteúdo, 

aplicativos etc. Boa parte dessas ações já é oferecida pelo franqueador, mas o 

franqueado precisa acompanhar o mercado e também saber se diferenciar dentro das 

diretrizes estipuladas pela rede de franquias. 

A franquia tem uma reação mais rápida perante às sazonalidades do mercado. 

Por isso, a tendência é que se adapte mais facilmente às crises. Os resultados 

apresentados anteriormente confirmam essa afirmação. 

Para Vigatto (2016), economista especializado na área de planejamento 

estratégico, e consultor do mercado de franquias no Brasil, existem cinco principais 

motivos para o crescimento das franquias no Brasil.  

I. Marcas internacionais  

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (2015), com a alta do dólar, o 

Brasil atraiu ainda mais o interesse de marcas internacionais. Apesar de toda a 

dificuldade e incerteza econômica, o país ainda é a 7ª maior economia do mundo. 

Como diz o ditado, “enquanto uns choram, outros vendem lenços”. Muitas empresas 

entendem que esse é o momento de investir para estar melhor estruturadas e 

posicionadas quando a crise acabar.  

Nos últimos três anos, observa-se a tendência de muitas marcas internacionais 

entrando no país, como a Donkin’ Donuts. A marca tentou se consolidar no Brasil em 

2005, mas o mix de produtos pensado apenas para o gosto americano, não caiu nas 

graças do brasileiro. Em 2015, a Donkin’ Donuts voltou com novos lanches e bebidas, 

visando a uma maior aceitação. 

A entrada de grandes marcas com modelos de negócios e produtos testados em 

outros países atraiu novos investidores. Eles querem a segurança de investir em 
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marcas consolidadas e que tenham estrutura para dar o suporte necessários aos 

franqueados. 

II. Segurança 

Uma franqueadora que tenha know how de longo prazo do mercado, atenda a 

demanda de suporte da rede e invista em inovações e tendências não só facilita a vida 

do novo franqueado como possibilita maior segurança. 

Se comparar-se a taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas 

brasileiras nos primeiros dois anos de vida (24%) com a taxa de mortalidade de 

franquias no mesmo período (3,7%), entende-se por que esse mercado é 

extremamente atrativo.  

III. Taxa de desemprego 

Segundo o IBGE (2014) a taxa de emprego atingiu níveis abaixo de 5%. Ainda 

segundo o IBGE (2016) num cenário totalmente diferente, a taxa é de 8,1%, com 

tendência de aumentar para o ano de 2017, podendo chegar a mais de 10%.  

As empresas, vendo seu faturamento diminuir e os custos aumentarem 

consideravelmente, precisam se reestruturar. O primeiro passo para isso é cortar os 

funcionários que mais as oneram.  

Muitos desses demitidos são funcionários de longa data. Ao receber valores 

consideráveis de rescisão, e diante de um difícil cenário para procurar emprego e se 

recolocar, veem o mercado de franquias como uma chance de conquistar 

independência financeira.  

IV. Investimento baixo com suporte 

Em 2014, a quantidade de microfranquias teve um salto de 12,8% em comparação 

a 2013. E a tendência é que 2015 haja um crescimento ainda maior. 

Os candidatos à franquia que citada acima buscam franquias com investimento 

acessível. Esse é um dos motivos que fazem o mercado de microfranquias estar 

visado. Em contrapartida, os investidores estão mais criteriosos em suas analises, não 

focando somente no investimento inicial, mas  também no suporte fornecido. 

A franqueadora tem o know how, e o franqueado busca esse conhecimento para 

ter mais segurança. Ter suporte para a escolha do ponto de venda, treinamento inicial 

e suporte presencial do consultor de campo periodicamente tornou-se uma segurança 

que o franqueado exige. Sabendo dessa tendência, muitas marcas melhoraram sua 

estrutura interna para satisfazer o franqueado e não perder a atratividade, 

aproveitando o mercado em crescente expansão. 
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V. Experiência de compra diferenciada 

O consumidor brasileiro e no resto mundo está ficando cada vez mais exigente e 

conscientes. Levam em conta a qualidade do produto, a forma de apresentação e o 

relacionamento da marca com seus clientes. No Brasil, onde cada vez mais a renda 

disponível diminui, o cliente fica ainda mais criterioso na hora de gastar seu suado 

dinheiro. 

Um dos principais critérios de fidelização dos clientes em que as marcas estão 

investindo é o atendimento. A experiência de compra do cliente é o que vai diferenciá-

lo dos concorrentes. E-commerce com estoque sincronizado com o ponto de venda, 

aplicativos da marca, redes sociais, propagandas e marketing de conteúdo são 

algumas das ações focadas em agregar valor para o cliente. 

Para o sistema de franquias brasileiro torna-se essencial que os fatores 

destacados permaneçam fazendo parte do ambiente de negócios do modelo. Em suas 

previsões mundiais, a FIA colocou o Brasil como uma das forças do franchising 

mundial, em parte pela própria elevação esperada de um país desenvolvido e, em 

parte pela aderência de tamanho de mercado consumidor e características 

populacionais.  

Outro fator que se vislumbra a médio prazo, é a ida de franqueadores brasileiros 

para o exterior, o que nos levará a níveis de crescimento ainda mais expressivos. 

  
 

2.1.8 Tendências do franchising brasileiro      

 Segundo Wance (2012) no Brasil a expansão do sistema de franquias é 

recente. Na economia norte américa o modelo de franquia predomina como formato 

de negócio. No Brasil, ainda é adotado na maioria das redes atuantes o modelo de 

marca e produto. O sistema de franquias no Brasil avança com taxas de crescimento 

médio de 10% ao ano, podendo ser comparado com países como a China, um dos 

países com maior taxa de crescimento econômico na ultima década. 

 De acordo com Dfreire (2006), uma tendência recente é a internacionalização 

de empresas nacionais. Alguns exemplos de internacionalização de marcas nacionais 

bem sucedidas são as marcas Bob`s, Boticário e Giraffas. De forma geral as marcas 

que decidiram voltar sua estratégia para a internacionalização já atingiram um nível 

de satisfação e de consolidação em suas redes no território nacional e, embora ainda 
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possam continuar explorando o potencial de mercado nacional, entendem que montar 

unidades com suas marcas em outros países trará resultados adicionais. Para Ribeiro 

(2011), estar consolidado no mercado doméstico acaba sendo um pré-requisito para 

a internacionalização.  

 Outra tendência atual, é o papel do multifranqueado. Segundo Altino 

Cristofoletti atual presidente da ABF, a maturidade do sistema de franquias trouxe a 

figura do multifranqueado, que tem mais de uma unidade. Para Altino, com os 

multifranqueados, o sistema fica mais equilibrado e mais focado em resultados. “Ele 

é um franqueado que tem papel importante como referência para quem está 

começando. A relação entre franqueador e multifranqueado é mais madura, de 

interdependência. Eles sabem que, juntos, podem conquistar mais. Isso facilita muito 

as relações”. 

 Para a Associação Brasileira de Franchising (2016), uma tendência do setor de 

franquias para o ano 2017 é a continuidade no lançamento de modelos de franquias 

mais baratos, mirando nos empreendedores que possuem um capital menor para 

investir, as chamadas microfranquias, que apresentam também formatos home based, 

quiosques e food truck.  

2.1.9 Principais fatores que influenciam o crescimento do número de unidades 
franqueadas nas redes de franquias apontados pela literatura  

O sucesso de um franqueador está ligado diretamente ao sucesso do seu 

negócio, isto é, não é o franchising, o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, mas 

pode ser um fator incremental para tal. Após a validação do sistema de franchising 

como modelo ideal de negócio para uma determinada empresa, esta deverá seguir 

um caminho assertivo para um crescimento salutar.  

Conforme o Quadro 1, poucos são os autores que falam sobre os fatores que 

determinam o sucesso do crescimento de unidade franqueadas numa rede 

franqueadora. No Brasil, uma nova geração de autores e especialistas em franchising 

(Quadro 1) defende que o crescimento de uma rede franqueadora se dá em 

consequência de três principais fatores. Esses fatores, listados abaixo, servem como 

pilares de sustentação para os demais encontrados na literatura: 
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i. Modelo de negócio (modelo bem definido, negócio de sucesso) 

ii. Franqueador (líder/empreendedor/experiente, franqueador de sucesso) 

iii. Franqueado (gestor/líder, franqueado de sucesso) 

Modelo da pirâmide de sucesso no sistema de franchising.  

Este modelo em forma de pirâmide demonstra a relação direta entre os pares 

e indica a importância de o sistema interagir para a sustentabilidade do modelo de 

franquia.  

Figura 2 - Pirâmide de sucesso do sistema de franchising 
  

 

                                                                         Fonte: Elaborada pelo Autor.  
 
 

 
 

 A seguir no Quadro 2 - Relação dos fatores de sucesso apontados pela 

literatura, com a Pirâmide de sucesso do franchising,  apresenta-se uma síntese.  

 
 
 
 
 
 
 

Modelo de 
Negócio 

Franqueado Franqueador 
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Quadro 2- Relação dos fatores de sucesso apontados pela literatura com a 
Pirâmide de sucesso do franchising 

 
 

 
 

   Fonte: Autor. 
 
 



66 
 

A seguir, são apresentados os autores pesquisados nesse estudo e quais os 

fatores de sucesso para o crescimento de unidades franqueadas nas redes são 

citados por eles. 

 

Ao final é apresentado o Quadro 3 – Fatores de sucesso apontados pela 

literatura, em que se resumem os autores pesquisados e os principais fatores de 

sucesso para o crescimento de unidades franqueadas em redes de franquias 

apontados por eles. 

 

 

2.1.10 Autores pesquisados e os fatores de sucesso apontados por eles 

     
Segundo Cintra (1991), todo e qualquer sistema, antes de ser implantado na 

prática, precisa sofrer uma avaliação das condições existentes para que a introdução 

ao mercado se faça com maior segurança. Cintra cita cinco fatores que considera 

indispensável para o sucesso de um franqueador.  

 

i. Retorno do investimento: A franquia deve ser viável financeiramente. A 

viabilidade econômica também deve ser comprovada a partir do percentual de 

lucro líquido mensal verificado no fluxo de caixa do negócio.  

 

ii. Localização do PDV: O estudo da localização do ponto comercial é complexo, 

pode ser dividido em micro e macrolocalização, também é importante 

considerar a área de influencia dominante. Quando mal feito pelo franqueador 

inviabiliza o negócio e compromete o crescimento da rede. 

 

iii. Nicho de mercado: Outro condicionante de sucesso é pertencer ao nicho de 

mercado que o público consumidor deseja, negócios bem sucedidos, 

pertencem a nichos com pouca cobertura pela concorrência.  

 
iv. Marca forte: A condicionante inicial para ter sucesso e consequentemente obter 

crescimento numa rede de franquias, é possuir uma marca forte já estabelecida 

no mercado a algum tempo. Sob todos os pontos de vistas, uma imagem forte 
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da marca, tanto para o franqueador quanto para o franqueado e para clientela, 

é a melhor garantia de sucesso para um negócio.  

 
v.  Operação simples: Os conceitos operacionais devem ser simplificados ao 

máximo, para facilitar a sua compreensão a implantação e a operacionalização 

do negócio em todas as suas etapas. Cintra afirma que se o know-how de 

operação, administração e comercialização puder ser transferido com um 

mínimo de treinamento e supervisão a qualquer pessoa, a instalação do 

sistema será facilitada, possibilitando maior garantia de sucesso.  

 

De acordo com Mauro (1994), a maioria dos franqueadores mal sucedidos, não 

desenvolveu adequadamente um ou mais dos três fatores principais para o sucesso 

de um sistema de franquias. Mauro aponta dez fatores que considera importantes para 

o crescimento de unidades em redes franqueadoras:  

i. Avaliação estratégica e de franqueabilidade de conceito e elaboração do plano 

de franchising: A implementação do sistema de franchising requer o 

cumprimento de uma serie de etapas divididas em atividades e tempo, qualquer 

negócio só pode ser replicado se atender as condições básicas necessárias, o 

modelo de franchising é amparado justamente por essa ideia.  

 

ii. Implantação de unidade piloto: A unidade piloto é fator crítico, se a empresa 

não tem nenhuma experiência de gestão da unidade franqueada, não poderá 

transmitir o know-how necessário para uma unidade franqueada. 

 

iii. Consecução do capital necessário para a implantação: Os custos inicias para 

o desenvolvimento do sistema devem ser provisionados e cobrir o 

planejamento estratégico e de franchising. O desenvolvimento de manuais, 

programas de treinamentos, material de marketing e vendas, pessoal, etapa-

piloto, pesquisa de mercado suporte operacional e outros. 

 

iv. Manutenção da velocidade de implantação compatível com sua estrutura 

operacional financeira: Em geral o franchising abre uma perspectiva de 

crescimento rápido da rede. A alavancagem financeira que o sistema permite 
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é altamente atraente para o crescimento fácil. Por outro lado, essa vantagem 

também pode ser um risco para crescimento porque permite um crescimento 

se estruturação do negócio. A expansão é um caminho natural das empresas 

franqueadoras e deve ser feita de forma planejada, de preferência no modelo 

espiral, isto é, a empresa deve abrir seu mercado a partir de um ponto.  

 

v. Captação e seleção de bons franqueados: Com o crescimento e 

profissionalização do franchising, a preocupação com a capacitação e seleção 

do franqueado passou a ser vital para o sucesso do negócio. Ë ele quem faz a 

gestão do ponto de vendas, é quem tem o relacionamento direto com o cliente 

final e por isso torna-se fundamental. Além disso é importante ressaltar-se que 

o franqueado quando adentra ao sistema, passa a ser um sócio, o qual o 

franqueador não poderá simplesmente demitir como um executivo comum de 

uma empresa. Os riscos de um franqueado inadequado são muito grandes, 

indo desde a inoperância em relação ao mercado, passando pela inobservância 

das normas e regras da rede franqueadora o que em princípio trás enormes 

prejuízos e enfraquecimento da rede franqueadora.  

 

vi. Capitação e seleção de bons pontos comerciais: Franqueadores devem 

determinar seu plano de expansão e as características dos locais onde 

pretende abrir suas unidades franqueadas. Já deve ter definido todas as 

cidades e bairros onde serão abertas as futuras unidades.  

 

vii. Assistência na pré-inauguração e abertura: O franqueador deve auxiliar o 

franqueado a implantar sua unidade e a se preparar para administrá-la, desde 

a aprovação do ponto comercial, negociação do aluguel, instalações, aquisição 

de equipamentos, aquisição de insumos e produtos, treinamento e 

inauguração.  

 

viii.  Manutenção de sistema de supervisão, suporte e controle da rede: Segundo 

Seltz (1983), 16,9% dos motivos de queixas relacionados a franqueadora é a 

falta dos serviços de suporte oferecido ao franqueado. A assistência ao 

franqueado é muito importante, principalmente no início da operação, quando 

o franqueado ainda tem muitas dificuldades. Um dos principais objetivos da 



69 
 

supervisão é ajudar o franqueado no seu desempenho, além de auxilia-los em 

suas atividades e controlar os padrões e regras estabelecidas na rede. A 

supervisão também pode ser uma ferramenta de identificação de necessidade 

de algum tipo de reciclagem e novo treinamento do franqueado e equipe da 

unidade. O nível de suporto ou supervisão do franqueador dependerá do tipo 

de negócio e filosofia do franqueador.  

 

ix.  Estabelecimento de um canal de comunicação aberto com a rede: Alguma 

informações da rede são importantes para serem compartilhada entre todos, 

faturamento, custos, resultados, desempenhos de produtos, avaliação de 

promoções, análise de desempenho das franquias, análise das sugestões 

enviadas e outros, são informações que trazem vantagens para todos os 

franqueados, são instrumentos mínimos de comunicação para serem 

implantados, devendo o franqueador desenvolver sua relação com o 

franqueado, mantendo aberto os diversos canais de comunicação entre as 

partes. As informações vindas das unidades devem ser compartilhas pelo 

franqueador para toda a rede, assim como as boas e mas experiências 

reveladas em suas unidades pelos franqueados.  

 

x. Pré-avaliação periódica do conceito e do sistema: A auto avaliação do negócio 

deve ser feita pelo menos uma vez ao ano, junto com o plano de estratégia da 

empresa. Muitos franqueadores só percebem que seu negócio não está bem 

quando já existe um descontentamento geral na rede.  

De acordo com Foster (1995), quando as pessoas compram uma franquia, 

estão tentando repetir o sucesso pessoal do franqueador. Um empresário com 

pequeno negócio bem sucedido, geralmente ingressa no franchising, em função da 

demanda de candidatos a franqueados. Assim, Foster considera que os fatores de 

sucesso de franqueador para o crescimento de unidades em sua rede são: 

 

i. Tempo de experiência no negócio: Quanto mais tempo de experiência tiver o 

franqueador no negócio, mais aprendizado terá para compartilhar com seu 

franqueado. O tempo de mercado o ajudará a aprender como funciona melhor 

o seu negócio.  
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ii. Tempo de operação de franquia: Quanto mais tempo um franqueador estiver 

envolvido com franchising, mais capacidade técnica ele tem para liderar, guiar 

e motivar os franqueados da rede.  

 

iii. Disputas ou outros problemas jurídicos: Franqueadores que procuram resolver 

seus problemas com os franqueados de forma interna, com habilidade e 

convencimento, evitam disputas jurídicas. Disputas jurídicas normalmente são 

reflexo de insatisfação de alguma das partes, e nesse caso, alguma falha 

aconteceu na formatação da parceria entre franqueador e franqueado.  

 

iv. Tempo no ramo de atividade: Alguns franqueadores, tem muito tempo de 

mercado, mas apenas uma parcela relativamente pequena no ramo de 

atividade atual.  

 

v. Qualificação da equipe do franqueador: Os executivos e gerentes da 

franqueadora necessariamente devem ser qualificados para o trabalho que 

fazem. Sua experiência deve ser apropriada para o nível de exigência que a 

rede demanda.  

 

vi. Participação de mercado ou influência: Quanto maior for a influência do 

franqueador no mercado, maior serão os benefícios para os franqueados da 

rede. 

 

vii. Alcance da propaganda: Franqueadores que promovem campanhas de 

propaganda nacional e regional, tendem a consolidar a suas marcas com mais 

capilaridade regional. 

 

viii.  Capacidade financeira: Franqueadores de sucesso, possuem capacidade 

financeira solidas em seus negócios, uma franqueadora em média demora 

cerca de 10 anos para atingir sua estabilidade financeira, e nesse período, 

parte do capital necessário para o crescimento da rede, provavelmente sairá 

de recursos externos ao negócio.  
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ix. Qualidade no programa de treinamento: O programa de treinamento que o 

franqueador oferece para seus franqueados é um dos fatores mais importantes 

de sucesso para Foster, segundo ele, um programa bem planejado pelo 

franqueador, além de evitar problemas nas unidades franqueadas, possibilita 

maiores vendas nas franquias e consequente maior faturamento da rede.  

 

x. Padronização: A padronização dos processos e dos produtos, possibilitam a 

singularidade do negócio, além de facilitar o trabalho de auditoria da 

franqueadora contribuem para o aprimoramento continuo no negócio. 

 

xi.  Manualização: Manais de operação, marketing, administrativo e financeiro, 

são alguns exemplos de manuais indispensáveis para uma rede de sucesso. 

Nos manuais encontram-se todos os procedimentos para a correta replicação 

do negócio.  

Segundo Pamplona (1999), junto a aplicabilidade do franchising, são geradas 

reais possibilidades de expansão da empresa, dessa forma ela considera como 

fatores mais importantes que contribuem para o crescimento de unidades franqueadas 

em redes de franquias os seguintes: 

 

i. Assistência na implantação da loja, ponto e layout: O franqueador terá que 

analisar onde fica e como é o ponto em que a unidade franqueada deverá 

estabelecer-se, além da estruturação interna e externa da unidade. 

 

ii. Suporte operacional: O franqueador detém a expertise do negócio tornando-se 

dessa forma, essencial o apoio e as orientações relacionadas a operação da 

franquia. 

 

iii. Suporte de marketing e publicidade: O franqueador fornece orientação de 

mercado e direcionamento da estratégia global de marketing ao franqueado. 

 

iv. Suporte administrativo, financeiro, jurídico e contábil: Esse suporte oferecido 

pelo franqueador, resolve uma grande problemática, que segundo ela, é 

comum às empresas incipientes que tem que se preocupar com uma serie de 
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questões relacionadas a administração, finanças e aspectos jurídicos do 

negócio.   

 

v. Seleção e treinamento de equipe da unidade franqueada: A empresa 

franqueadora seleciona e treina a equipe de colaboradores da unidade 

franqueada, mantendo assim o padrão e o perfil de funcionários mais 

adequados ao negócio.  

Conforme Plá (2001), o cominho que permitirá um franqueador ter sucesso de 

forma solida em seu negócio passa por quatorze etapas que serão descritas abaixo: 

 

i. Definição do tipo de franquia: Definir o tipo de franquia que será empregada 

para fazer a expansão e decidir que serviços oferecer para os franqueados. 

 

ii. Ponto de equilíbrio da franquia: A analise do ponto de equilíbrio que determina 

os valores que podem ser cobrados ou investidos pelo futuro franqueado. 

Somente com um ponto de equilíbrio viável na franquia é possível pensar e 

expansão e crescimento de uma rede. 

 

iii. Definição de taxas: As taxas cobradas, devem ser diretamente ligadas aos 

serviços oferecidos, assim como proporcionais ao investimento e aos ganhos 

que o negócio proporciona. 

 

iv. Perfil do franqueado: Acertar na escolha de um franqueado é uma tarefa basal 

para o franqueador de sucesso. No franchising, a relação dos pares, 

franqueador e franqueado é de longo tempo, sendo assim, franqueados que 

não tem perfil adequado para o negócio tendem a gerar resultados negativos 

para a franquia, além de desgastes e prejuízos para rede, ao contrario, 

franqueados com perfil adequado normalmente geram resultados positivos 

para a franquia e para a rede.  

 

v. Programa de treinamento do franqueado: Formatar um programa de 

treinamento amplo e bem estruturado para o franqueado e sua equipe é 

essencial para garantir a qualidade de toda a rede. Somente quando se planeja 
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o que deve ser compreendido pelos novos colaboradores, é possível manter o 

padrão e a qualidade necessário para o crescimento da rede.  

 

vi. Manual de franquia: Esse é um documento importante para a operação de uma 

franquia. No manual é descrito todas as normas e procedimentos exigidos pela 

rede. Manais eficientes não são estáticos, e devem constantemente ser 

atualizados de acordo com a evolução do negócio.  

 

vii. Padronização: A padronização mantém qualidade definida pelo franqueador. 

Funciona como um script para o franqueado e para os colaboradores. A 

padronização além de ser utilizada nos produtos que serão vendidos, também 

deve ser utilizada no atendimento e dos demais processos inerentes ao 

negócio do franqueado.  

 

viii. Unidade piloto: A unidade piloto ou unidade própria, é aquela que o franqueador 

utilizou para testar o negócio. Ela também serve para o franqueador ao longo 

do tempo testar novos processos, produtos e serviços. Plá afirma, que o maior 

erro que um franqueador pode cometer é não testar a operação do negócio 

antes de implantar o sistema de franquia na sua empresa.  

 

ix. Recursos humanos: O franqueador precisa ter uma estrutura interna mínima 

para implantar com sucesso o sistema de franquia. A escolha certa dos 

recursos humanos da franqueadora é mister para o negócio, são esses 

profissionais que serão responsáveis pela transferência de know-how e pelo 

suporte a franquia, além de, dependo do nível ocupacional, definição da 

estratégia da rede. 

 

x. Humanização da franquia: No sistema de franchising, em que a propriedade é 

compartilhas uma vez que a imagem da empresa não depende apenas das 

ações de seus controladores, torna-se ainda mais significativo o habito de 

valorizar ações de franqueados e colaboradores em geral. Desenvolver uma 

cultura de ética e observar atentamente questões de parceria e confiança 

passam a ser determinante para o sucesso da rede.  
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xi. Consultoria de campo: Franqueadoras que obtiveram crescimento sustentável, 

preocuparam-se muito com esse ponto. A consultoria de campo é responsável 

pelo acompanhamento e assistência ao franqueado e sua equipe. Ë através do 

consultor de campo que a franqueadora se relaciona com o franqueado, 

destarte, é importante os profissionais sejam preparados para atende com 

precisão as demandas do franqueado e as demandas da franqueadora.  

 

xii. Planejamento da expansão: Planejar a expansão da rede, estabelecendo o 

número e o prazo para a abertura de novas unidades, além dos locais de 

interesse para instalação das franquias, é imperativo para de uma rede sólida 

e sustentável. Saber para onde e quando crescer, permite um  crescimento d 

planejado e estruturado e ainda gerir o negócio de forma eficaz considerando 

todas as variáveis existentes no processo de expansão.  

 

xiii. Ponto comercial: O ponto comercial é um aspecto que determina o sucesso de 

uma unidade franqueada. Saber escolher o ponto adequado, é uma vantagem 

competitiva significativa para uma rede, e pode ser determinante para sustentar 

o crescimento da rede.  

 

xiv. Aspectos legais: Como todo negócio, o franchising oferece aspectos nos quais 

são destacados pontos importantes na formatação de uma franquia. Na 

estruturação do sistema, é necessário que o franqueador tenha atenção  para 

formatação de todos os documentos legais relacionados ao negócio.  

Para Cherto (2006), cita sete práticas comuns a franqueadores de sucesso, 

para ele estas práticas são comuns às franqueadoras que atingiram um grande 

numero de unidades franqueadas e os ajudam a gerir melhor seus recursos 

financeiros, inovar na prestação de serviços, ofertar produtos e principalmente 

expandir sua atuação em novos mercados.  

 

i. Processos claros e bem definidos: A natureza do franchising está na concepção 

de processos que possam ser executados de forma similares por pessoas 

diferentes, em qualquer lugar, sem que isso interfira significativamente no 

resultado final. 
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ii. Capacitação de todos os colaboradores: Além de tratar de aspectos técnicos, 

o treinamento também deve servir para compartilhar os propósitos da empresa 

com os funcionários e mostrar como todos podem trabalhar para melhor para 

o negócio. Assim, os colaboradores aprenderão como fazer as coisas da 

maneira correta, seguirão regras e garantirão que o serviço seja executado de 

forma linear. 

 

iii. Parâmetros para interpretar indicadores financeiros: analise o desempenho das 

unidades e, a partir dos resultados médios da rede, defina alguns parâmetros. 

Ao observar as finanças das unidades, é possível estabelecer, por exemplo, 

qual é o valor máximo do aluguel que uma franquia deve pagar sem que isso 

interfira na sua lucratividade. 

 

iv. Ambiente propício à inovação e divulgue boas práticas: Nas redes de franquias 

bem geridas, há uma comunicação de mão dupla. Franqueados e 

franqueadores dialogam sobre as principais decisões da empresa, debatem 

estratégias e trocam informações sobre produtos e serviços. 

 

v. Divulgação da marca: As redes de franquias, normalmente tem um fundo de 

propaganda que cada franqueado contribui mensalmente. Esse dinheiro 

arrecadado mensalmente, não pertence à franqueadora, mas pode ser gerido 

por ela ou por um comitê de franqueados. Esse fundo possui uma função muito 

simples: unir esforços de todos para ampliar a divulgação da marca e atingir 

mais consumidores. Essa prática possibilita que franqueadoras de médio porte, 

por exemplo, consigam fazer campanhas nacionais em grandes veículos de 

comunicação. 

 

vi. Prioridade para donos do negócio: Uma unidade gerida por um franqueado 

costuma ter um desempenho superior a uma unidade gerida por um gerente, 

afinal, o franqueado investiu seus sonhos e seus recursos financeiros naquela 

franquia, portanto, é de seu total interesse que a empresa tenha ótimos 

resultados e certamente ele vai se empenhar ao máximo para consegui-los. 
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vii. Modelo testado antes de crescer:  Franquia é um negócio que é testado e 

aprovado para só depois ser copiado. Por isso, o grande aprendizado que as 

franquias trazem é não replicar um modelo de negócio em larga escala antes 

de conferir se ele dá lucro. Isso pode evitar grandes prejuízos no futuro. 

 Segundo Ribeiro (2011), o projeto de franqueamento de um negócio tem como 

um dos escopos principais a formatação de um canal de vendas que seja apto a 

garantir um volume crescente de vendas, seja por meio da entrada de novos mercados 

ou do fortalecimento da atuação em mercados em que a marca, produto ou serviço já 

estejam presentes. Isso, segundo ele, envolve a abertura de novas unidades, ou seja, 

a expansão, o crescimento de unidades franqueadas da rede. Ribeiro chama a 

atenção e considera como o fator principal para o crescimento de uma rede, os 

objetivos da marca com a rede. O que se pretende obter com a abertura de novas 

unidades? A expansão do negócio por meio da abertura de novas unidades pode ser 

o caminho para o crescimento de uma rede, por outro lado, Ribeiro assim como Mauro, 

também chama a atenção para equívocos a concessão de franquias do negócio 

simplesmente porque aparecem interessados ou porque a rede tem a pretensão de 

crescer. “Expandir uma rede sem a correta definição de posicionamento que se 

pretende ter no mercado e saber claramente onde quer chegar leva uma rede ao 

fracasso”. Para Ribeiro os principais fatores de sucesso para o crescimento de 

unidades franqueadas numa rede de franquias são: 

 

i. Marca & Imagem no Mercado: A força da marca e boa imagem, estão 

diretamente ligadas ao tempo de operação e sucesso do negócio. Também se 

relaciona com a qualidade dos produtos, serviços e atendimento ofertados. 

 

ii. Mix de produtos e exclusividade de marcas ou de produtos: Segundo Ribeiro é 

importante no sentido da oferta de opções para os clientes. Está ligado com o 

posicionamento de mercado do negócio. Cabe também uma análise de 

amplitude e profundidade do mix. A amplitude está ligada a quantidade de 

produtos ofertados. A profundidade do mix está relacionada à oferta de opções 

ou variações dentro de uma mesma linha de produtos. 
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iii. Potencial de mercado & concorrência: É preciso avaliar o potencial de mercado 

para o tipo de produto ou serviço. Um ponto importante para análise é a 

existência de concorrentes quanto ao tamanho e qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos. Outro ponto são os preços. É necessário compara-los com 

os dos concorrentes. Preço é fator de competitividade e leva negócios a 

incorrer em margens de lucro pequenas ou insuficientes para eu sustento.  

 

iv. Formatação do negócio: Franquias bem formatadas, com clareza nos 

processos, modelo financeiro bem definido, operação estruturada, marketing 

aderente ao conceito do negócio, são fatores importantes e amparam 

positivamente um bom modelo de negócio.  

 

v. Modelo financeiro e fonte de receita: É necessário analisar as margens de lucro 

do produto e as despesas médias de operação. Negócios de margens baixas 

por exemplo, não podem estar localizados em locais com pouco fluxo. Quanto 

as fontes de receitas, pode-se avaliar se itens complementares cabem no mix 

e agregam receita sem aumentar os custos ou despesas do negócio. 

 

vi. Know-how e qualidade dos processos do negócio: Este está unido ao processo 

de gestão e de operação do negócio: é preciso avaliar quanto o conhecimento 

de operação do negócio está consolidado e estável, e de alguma forma já 

padronizado e documentado para a replicação em escala. 

 

vii. Lucratividade e rentabilidade do negócio: Negócios lucrativos e com boa 

rentabilidade são mais atrativos e se sustentam com mais facilidade. 

 

viii. Potencial de cópia do negócio: Quanto mais difícil for o potencial de cópia do 

negócio, mais fortalecido o negócio se torna.  

 

ix.  Qualidade do suporte prestado ao franqueado: A qualidade do suporte 

oferecido ao franqueado pelo franqueador, é determinante para o crescimento 

da rede, é através desse serviço que o franqueador identifica problemas nas 

unidades, reconhece erros operacionais e se aproxima dos franqueados. O 

suporte também proporciona o reconhecimento de boas práticas utilizadas em 
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determinada unidade da rede, proporcionando a oportunidade do franqueador 

de divulga-las e implanta-las nas demais unidades da rede. 

 

x. Qualidade da relação entre franqueador e franqueado: O franqueador e o 

franqueado devem ter um relacionamento colaborativo. O sucesso de uma 

franqueadora é reflexo direto do sucesso de seus franqueados e vice e versa, 

portanto, sua relação deve ser harmoniosa e construtiva.  

 

Para Nathan (2011), existem três pilares distintos de sucesso que sustentam 

os fatores de sucesso apontados para o crescimento de unidades franqueadas nas 

redes franqueadoras foram:  

 

i. Fornecer liderança clara e positiva: Franqueados consideram como fator 

importante e por isso esperam de seu franqueador uma boa liderança. Segundo 

Nathan, boa liderança de franquia temo os seguintes aspectos principais. 

1- Visão e objetivos: O franqueador deve definir e compartilhar para a rede de 

franquias. Isso inclui metas especificas de longo e curto prazo, relativas a participação 

de mercado, número de franquias, desenvolvimento de produtos, prestação de 

serviços e questões estratégicas de marketing. 

2- Competência: O franqueador deve garantir que exista uma equipe de gestão 

apta e com as competências necessárias para lidar com as demandas estratégicas e 

operacionais dos negócios.   

3- Integridade: O franqueador deve ser honesto e digno de confiança em suas 

negociações e no cumprimento das promessas. 

4- Coerência: O franqueador deve ser justo e coerente nas decisões, estar 

preparado para tomar decisões importantes para rede e quando necessário, decisões 

impopulares.    

5- Entusiasmo: Um importante papel do franqueador é motivar e lembrar os 

franqueados os benefícios do cumprimento das regras do sistema.   

 

ii. Ajudar franqueados a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais: Boas 

empresas franqueadoras continuamente se preocupam com os resultados de 

seus franqueados, sempre buscam agregar valor aos negócios dos 
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franqueados com oportunidades para aumentar a rentabilidade de suas 

franquias.  

 

iii. Proteger a estratégia da marca: O franqueador deve manter-se a par das 

tendências do mercado garantindo que ele esteja se posicionando e provendo 

sua marca de forma que se ajuste às expectativas e necessidades do mercado 

alvo.  

 

iv. Apoio oferecido: O apoio oferecido pelo franqueador ao franqueado deve 

atender as necessidades de crescimento da rede, dessa forma torna-se 

fundamental o mapeado pelo franqueador das principais demandas de apoio 

da rede.  

 

v. Retorno financeiro: Ter bem definido com seus franqueados o retorno 

financeiro do negócio, e nunca gerando expectativas ilusórias quanto ao 

retorno financeiro da franquia.  

 

vi. Seleção de franqueados: Assertividade na escolha de bons franqueados. A 

franqueadora deve saber qual tipo de franqueado se encaixa em sua rede, ter 

bem defino o perfil necessário que atenda as demandas e necessidades 

estratégicas e operacionais do negócio.   

  

vii. Nível de consultoria: Na visão de Nathan, a consultoria de campo, além de ter 

competências como liderança, pensamento estratégico, tático e operacional, 

também deve ter habilidade de relacionamento interpessoais, saber ouvir e dar 

oportunidade do franqueado dar sua opinião sobre determinado assunto.   

 

viii.  Senso de rede: Uma das mais poderosas necessidades humanas é ter um 

senso de pertencimento, ou senso de comunidade, nesse sentido, o 

franqueador deve estimular nos franqueados a participação ativa na rede, 

incentivando e apoiando as suas sugestões.  

 



80 
 

ix. Definição clara das obrigações de cada parte: Franqueadores e franqueados 

tem obrigações diferentes na rede, assim, as obrigações de cada parte, 

franqueador e franqueado, devem ser definidas com clareza.   

 

x. Relacionamento da rede: Para Nathan esse é ponto que considera principal 

para o crescimento de unidades numa rede, o nível do relacionamento entre 

franqueador e franqueado o que motiva a maioria das pessoas num sistema de 

franquia a trabalhar duro e com foco em resultados. Ele ainda aponta oito 

questões que contribuem para o bom relacionamento entre o franqueador e 

seus franqueados, que são:  

1- Mantenha em vista os valores que fizeram do seu sistema de franquia um 

sucesso e recompense as pessoas por coloca-los em prática  

2- Trate as pessoas com respeito, ouvindo seu ponto de vista, e fique aberto pra 

ideias, mesmo que elas sejam contrárias. 

3- Conheça as metas dos seus franqueados e faça tudo o que puder para ajuda-

los a alcança-las. 

4- Reconheça os sentimentos pessoais de seus franqueados, e se for o caso, peça 

desculpas. 

5- Incentive e participe de grupos de trabalho para melhorar o marketing, o 

desenvolvimento de produtos e os processos operacionais. 

6- Apoie os franqueados que estão dispostos a assumir responsabilidades para 

melhorar seu negócio. 

7- Mantenha sempre aberto os canais de comunicação da rede, não importa quão 

frustrado você se sinta.  

8- Não invista tempo e dinheiro na tentativa de resolver problemas de 

relacionamento ou comunicação com soluções jurídicas.  

 

Para Bittencourt (2012), os fatores de sucesso apontados para o crescimento de 

unidades franqueadas nas redes franqueadoras foram:  

 

i. Qualidade no relacionamento com seus franqueados: Independente do tempo 

de mercado as empresas conseguiram estabelecer com os franqueados uma 

comunicação eficaz, uma política de avaliação de desempenho contínua e um 
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relacionamento aberto e transparente com toda a rede, diferenciaram-se das 

demais empresas. O resultado dessa postura do franqueador é a maior 

satisfação dos franqueados, fato que contribui de forma muito positiva com a 

imagem da marca e do conceito de negócio no mercado. 

 

ii. Investimento em estrutura e capacitação: Investimentos constantes na 

estruturação interna e capacitação de suas equipes e, capacitar e assessorar 

os franqueados da rede para a obtenção dos melhores resultados, é um 

conjunto de atitudes que contribui com o sucesso, sustentabilidade e 

competitividade do negócio no mercado. 

 

iii. Agregar competências externas, internamente: Agregar mais competência 

internamente, principalmente para assimilar a cultura de gestão de redes de 

negócios. O franqueador precisa saber identificar quais são as limitações de 

sua equipe e, ser assertivo na contratação de profissionais consultores 

especializados que supram estas deficiências e, com isso, elimine o risco de 

conflitos e desgastes com a rede por falta de conhecimento e preparo. 

 

iv. Manter-se informado: O Franqueador para manter-se competitivo no mercado, 

deve estar atento ao que acontece no mundo, deve conhecer outros mercados.  

 

v. Realizar pesquisas e incentivar a inovação e criatividade: Deve aplicar 

pesquisas de satisfação com seus clientes, franqueados e fornecedores; além 

de promover workshops com os profissionais da rede de franquias para 

incentivar a criatividade e inovações para o negócio. 

 

vi. Cuidar bem da rede franqueada: Outro fator fundamental é cuidar bem da rede; 

programas de acompanhamento da gestão e da performance de cada unidade, 

contribuem de forma efetiva para que os franqueados obtenham os resultados 

projetados e se tornem os maiores divulgadores e defensores da marca e do 

sistema de franquias que fazem parte. 
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De acordo Fugice Jr. (2012), nem todos estão preparados para transformar o 

negócio próprio em franquia. Segundo ele, antes de decidir entrar no sistema de 

franquias, é necessário se prepara bem para isso e ver se essa realmente é a 

alternativa correta para o seu negócio. Para ele, os fatores de sucesso para o 

crescimento de unidade franqueadas numa rede estão ligadas a algumas 

características que são essenciais, são elas: 

i. Saber o momento certo de crescer: Para ter um crescimento sólido, é preciso 

mapear as regiões nas quais a empresa pode fazer sucesso, analisando 

concorrentes e a necessidade da demanda local.  

 

ii. Preencher os documentos fundamentais com transparência: Esse processo 

começa pela Circular de Oferta de Franquia (COF), que é a carta de 

apresentação do empreendimento. Ela reúne dados do negócio em si, como foi 

concedido e formatado. A COF deve ser um retrato fiel da sua situação como 

franqueador, com transparência aos franqueados e possíveis interessados.  

 

iii. Escolher o franqueado certo: O franqueador de sucesso trata o franqueado 

como um sócio. Prioriza franqueados com bom conhecimento de gestão, que 

trabalham juntos com a franquia e se dedicam à marca.  

 

iv. Dar suporte à rede de franquias: É imperioso para o franqueador dar suporte 

continuado à seus franqueados, atuar na qualificação da equipe de funcionários 

e nas estratégias de marketing. Para facilitar esse trabalho, um monitoramento 

mensal dos resultados da rede de franquias é indispensável.  

v. Estudar o mercado: Para Junior, estudar o mercado é a característica mais 

importante para ter bons resultados como franqueador.   

Para o SEBRAE (2014), no sistema de franquias, alguns fatores assumem papel 

preponderante para que os melhores resultados sejam atingidos, segundo ele, os 

principais fatores de sucesso que representam o crescimento de unidades 

franqueadas em redes de franquias são: 
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i. Bom relacionamento entre franqueadores e franqueados: É com frequência  

citado, como um dos principais fatores de sucesso, franqueados satisfeitos com 

seu franqueador, tendem a ter bons resultados em suas unidades.  

 

ii. Definição clara do perfil do franqueado: É papel fundamental do franqueador 

saber definir com clareza e assertividade o perfil ideal de seus franqueados.  

iii. Estratégia Multicanal: Empresas que atuam no sistema de franquias devem 

também atuar em outros canais de distribuição como, multimarcas, venda 

direta, vendas corporativas e venda pela web. Percebe-se que, nos casos de 

sucesso, as empresas possuem regras clara a fim de não promover disputas 

entre os canais, fazendo uso de alternativas como segmentação de portfólio, 

política nacional de preços e preservação de área, para minimizar o atrito e 

conquistar o mercado da concorrência, não o da própria empresa. 

iv. Consultoria de Campo: O supervisor de franquias ou consultor de campo é o 

principal elo entre a franqueadora, as unidades franqueadas e o mercado. 

Investir de forma assertiva em seleção, capacitação e retenção desse quadro 

se mostra altamente eficaz. As redes de sucesso possuem consultores com 

capacidade de diagnóstico e gestão e não meros auditores de padrões. 

v. Conselho de Franqueados: Os franqueados possuem muitos recursos para 

contribuir com a rede. A participação de membros escolhidos pela 

franqueadora e pelos franqueados em forma de conselho acarreta diversos 

benefícios, como maior proximidade com a rede, sensação de “voz escutada” 

dos franqueados e compartilhamento de responsabilidade em decisões chave 

para a rede. 

vi. Universidade Corporativa: Num mercado em que produtos mudam 

rapidamente, que consumidores já detém a informação e que empreendedores 

precisam estar sempre atualizados, possuir um processo de aprendizado 

constante nos negócios é atitude essencial para o crescimento da rede.  

vii. Central de Compras: Existem redes de franquias que representam sozinhas um 

excelente potencial de compra. Fazer uso dessa sinergia para negociações e 



84 
 

compras centralizadas de todos os tipos gera significativas economias de 

escopo e de escala, melhorando margens e aumentando a padronização. 

viii.  Marketing Local: Franqueadoras deve pensar globalmente e agir localmente 

por intermédio de seus franqueados e consultores de campo. Controlar, 

orientar e acompanhar a utilização de verbas locais de marketing pode 

aumentar a percepção da marca e a atratividade das operações 

ix. Expansão profissional: Toda a rede deve ter clara a estratégia de expansão, 

saber o quanto e para onde quer crescer, e de qual forma fará isso. Existem 

mapeamentos do mercado consumidor que permitem esboçar um plano de 

expansão com bastante eficácia, garantindo que a rede cresça de forma 

organizada e sustentável. 

x. Programa de avaliação de franqueados: Elaborar um programa de avaliação e 

classificação de franqueados que possa recompensar os que apresentam 

melhor performance traz enormes benefício. Cultura de meritocracia, maior 

clareza dos objetivos e maior acompanhamento das ações fazem com que 

tanto franqueadora quanto franqueados colham excelentes frutos. 

xi. Central de atendimento aos franqueados: Direcionar os inúmeros chamados 

operacionais para uma central digital de atendimento, fará com que o consultor 

de campo tenha melhores condições de estar focado na gestão e na melhoria 

da performance de suas unidades. 

xii. Planejamento de suprimento: O planejamento de suprimento, com apoio em 

análise de dados, projeções de mercado e apostas conjuntas é um instrumento 

extremamente eficiente, garantindo que haverá produtos disponíveis para os 

consumidores e que as remarcações por sobra não serão representativas.   

xiii.  Sistema de gestão integrada: Concentrar as principais atividades de gestão de 

uma franqueadora num sistema de gestão, possibilita nivelamento das 

informações e foco na ação de melhoria e na captação dos dados. Investir em 
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tecnologia para a gestão da rede aumentará a capacidade de crescimento e a 

eficiência do trabalho da franqueadora. 

A seguir é apresentado o Quadro 3 – Fatores de sucesso apontados pela 

literatura, em que se resumem os autores pesquisados e os principais fatores de 

sucesso para o crescimento de unidades franqueadas em redes de franquias 

apontados por eles. 
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Quadro 3 – Fatores de sucesso apontados pela literatura 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base na literatura. 
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3.  MÉTODO DE PESQUISA            

 No presente capítulo, objetiva-se demonstrar não apenas o detalhamento do 

método a ser utilizado para responder às questões no início do estudo, mas também 

a estrutura da pesquisa. Neste capítulo são apresentados:  

(i) classificação científica da pesquisa;  

(ii) etapas da pesquisa;   

(iii) método;  

(vi) coleta dos dados e  

(v) tratamento dos dados.  

3.1 Tipo de pesquisa utilizada  

Objetivando estudar se os fatores apontados pela teoria são suficientes para 

explicar o crescimento de unidades franqueadas nas redes brasileiras, foi utilizada na 

pesquisa a metodologia do tipo descritiva e explicativa, com o uso de regressão linear, 

para análise dos dados  

  Método de pesquisa descritiva  

Segundo Gil (pag. 45), as pesquisas descritivas objetivam principalmente a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Diversos estudos podem ser 

classificados sob este título e uma de suas particularidades mais significativas 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 

questionário e a observação sistemática. 

Para Triviños (1987, p.112), os estudos descritivos podem ser criticados 

porque pode haver uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem 

da possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às 

vezes não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e 

os resultados podem ser errados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas 
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quantificáveis, gerando dúvidas.   

Na pesquisa descritiva realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. São exemplos de 

pesquisa descritiva as pesquisas mercadológicas e de opinião Barros / Lehfeld 

(2007). 

 

Para Perovano, (2014), o processo descritivo visa à identificação, registro e 

análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno 

ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso 

aonde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as 

variáveis para uma posterior determinação do efeitos resultantes numa empresa, 

sistema de produção ou produto. 

A pesquisa descritiva pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudos de 

campo, levantamentos, e outros, desde que se estude a correlação de, no mínimo, 

duas variáveis. 

A pesquisa descritiva pede do investigador uma série de informações sobre 

o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 

Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo 

estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, 

procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental entre outros.  

Método de pesquisa explicativa  

Para Fonseca (2002), a pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou 

exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos. Investiga-se uma pessoa ou grupo capacitado (sujeito da 

investigação), abordando aspectos da realidade (objeto da investigação), no senti- do 

de comprovar experimentalmente hipóteses (investigação experimental), ou para 

descrevê-la (investigação descritiva), ou para explorá-la (investigação exploratória).  

Para Gil (pag. 45), a pesquisa explicativa, têm como preocupação central, 

identificar os fatores que motivam ou que contribuem para a ocorrência dos 
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fenômenos. É o tipo de pesquisa que mais penetra no conhecimento da realidade, 

porque explica a razão, e o porquê das coisas. 

Pesquisas desse tipo podem ser classificadas como experimentais e ex-

postfacto GIL (2007).  

Pode-se dizer que o conhecimento científico está ajustado nos resultados 

oferecidos pelos estudos explicativos.  

Quanto aos procedimentos, de acordo com Fonseca (2002), a pesquisa 

possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a investigar, como um 

processo permanentemente inacabado. Ela se processa através de aproximações 

sucessivas da realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção real.  

Segundo Lakatos e Marconi (2011), a pesquisa explicativa registra fatos, analisa-

os, interpreta-os e identifica suas causas. Essa prática visa ampliar generalizações, 

definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses 

numa visão mais unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses 

ou ideias por força de dedução lógica.  

A pesquisa explicativa exige maior investimento em síntese, teorização e reflexão 

a partir do objeto de estudo. Visa identificar os fatores que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos ou variáveis que afetam o processo. Explica o porquê das 

coisas. 

 

3.2 Regressão linear 
O modelo de regressão múltipla é um método estatístico que compreende três 

ou mais variáveis, portanto, estimadores. Ou seja, ainda uma única variável 

dependente, porém duas ou mais variáveis independentes, diferente da regressão 

simples, que é um método estatístico que visa estudar a relação entre duas variáveis.  

Para o entendimento do modelo de regressão múltipla, faz-se necessário uma 

breve introdução do modelo de regressão simples.  

O modelo de regressão simples é um método utilizado no estudo da relação 

entre duas variáveis. Essa técnica estatística que busca analisar a relação entre duas 

variáveis começou a ser desenvolvida inicialmente por Francis Galton ainda em fins 
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do século XIX. Seu interesse era estudar a relação entre a altura de um pai e a de seu 

filho. Karl Perarson, posteriormente deu prosseguimento ao trabalho de Galton, 

iniciando o desenvolvimento atual destes tipos de métodos, em particular da 

regressão linear. (ANDERSON et al, 2011). 

 Dessa forma, a regressão simples busca estudar estatisticamente a relação 

entre duas variáveis, classificadas na literatura como variáveis independentes e 

variáveis dependentes. Quando a relação entre as variáveis se aproxima 

geometricamente de uma reta, chama-se de regressão linear simples. Deste modo a 

relação pode ser representada geometricamente pelo seguinte modelo de regressão: 

 Dados n pares de valores de duas variáveis, Xi, Yi (com i = 1, 2, ..., n), se 

admitir-se que Y é função linear de X, pode-se estabelecer uma regressão linear  

simples, cujo modelo estatístico é: 

 

                                       y = β0 + β1x + ε                          equação 3.1 

 
No modelo, β0 representa o ponto no qual a reta da regressão intercepta o eixo 

y e β1 consiste na inclinação da reta. O termo ε é uma variável aleatória denominada 

termo de erro.   

Caso os parâmetros populacionais sejam conhecidos o valor de y pode ser 

calculado diretamente. Contudo, muitas vezes os valores populacionais são 

desconhecidos e assim uma amostra é utilizada para estimar esses valores. Neste 

caso a equação da regressão linear é estimada da seguinte forma:   

                                          yˆ = b0 + b1 x                                 equação 3.2 

 

No modelo estimado, b0 indica a estimativa do ponto no qual a reta da 

regressão intercepta o eixo y e b1 a estimativa na inclinação da reta. Ainda na 

equação, yˆ é o valor estimado de y. Objetivando estimar b0 e b1 o método mais 

usado é o critério dos mínimos quadrados.  
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Portanto, dada uma amostra de pontos a reta de regressão estimada será 

aquela que minimiza o quadrado da distância entre os pontos e a reta. Anderson et al 

(2011) demonstram que b0 e b1 podem ser calculados pelo método dos mínimos 

quadrados mediante as seguintes equações:  

 

																																						𝑏# =
∑&'(		)	'*&+(			)	+*
∑('(	)		') .	                                                                    equação 3.3  

 

 

																																											𝑏/	 − 		𝑌 −	𝑏#	𝑋	                                                                 equação 3.4 

 

 

Nas equações   

X¡ = valor da variável independente para a i-ésima observação  

Y¡ = valor da variável dependente para a i-ésima observação  

X = valor médio da variável independente  

Y = valor médio da variável dependente  

n = número total de observações   

 

 Como uma ampliação da regressão simples, é a regressão linear múltipla. À 

medida que na regressão simples existe apenas uma variável independente para 

relacionar a variável dependente, na regressão linear múltipla, incorporam-se mais 

duas ou mais variáveis independentes para o mesmo fim. Assim, de modo analógico 

à equação 3.2 da regressão múltipla pode ser definida como: 

 

yˆ = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3........ + bp xp                          equação 3.5 
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 Da mesma forma que na regressão simples, o método dos mínimos quadrados 

amostrais produz os valores de b0 , b1 ,....... bp que modificam num mínimo o somatório 
dos resíduos quadráticos observados entre as variáveis independentes e a variável 

dependente. As equações 3.3 e 3.4 indicam os cálculos dos coeficientes b0 e b1 para 

uma regressão simples. Para uma regressão múltipla, contudo, tais coeficientes são 

de cálculo mais complexo.   

 Os coeficientes de regressão b0 , b1 ,....... bp sozinhos, contudo, não indicam a 

qualidade ou robustez estatística das relações encontradas entre as variáveis 

independentes e a variável dependente. Para tanto se faz necessário a utilização de 

testes e coeficientes para a analise dos resultados da regressão:  

i. Coeficiente de determinação (r2). O coeficiente de determinação ou (r2), é uma 

medida da eficiência do ajuste da equação de regressão estimada. Os seus valores 

podem variar de 0,0 e 1,0. No extremo 1,0 o ajuste da reta seria perfeito e no outro 

extremo seria nulo. Portanto quanto mais próximo de 1,0 melhor é a eficiência do 

modelo.  

ii. Coeficiente de correlação de Pearson (r). O r de Pearson, coeficiente de correlação 

é uma medida de intensidade da associação linear entre duas variáveis. Ele mede o 

grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. É um indicie admissional 

com valores situados entre -1,0 e +1,0. Um valor igual a =1,0 significa que as duas 

variáveis estão perfeitamente relacionadas num sentido linear positivo, ou seja, todos 

os pontos de dados estão numa linha reta que tem uma inclinação positiva. Um valore 

de -1,0 indica um relacionamento linear perfeitamente negativos pontos de dados 

estão numa linha reta de inclinação negativa.  

iii. Teste F de significância; O teste F é usado para estabelecer se existe significância 

entre a variável dependente e o conjunto de todas as variáveis independentes, ou 

seja, é um teste de significância global. A interpretação do teste F se dá por intermédio 

de um teste de hipótese, em que a hipótese nula significa que todos os coeficientes 

da regressão são iguais a zero e a hipótese alternativa de que um ou mais coeficientes 

são diferentes de zero. Dessa forma se a hipótese nula for rejeitada, há evidencias 

estatísticas para apontar que um ou mais parâmetros são diferentes de zero e que a 

relação global ente as variáveis independentes e a variável dependente é significativa.   
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iv. Teste t de significância. O teste t-Student ou apenas teste t é um teste de hipótese 

que usas conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a 

estatística de teste (t) segue distribuição t-Student. Essa premissa é normalmente 

utilizada quando a estatística de teste, na verdade, segue uma distribuição normal, 

mas a variância da população s3 é desconhecida. Nesse caso é usada a variância 

amostral S2 e, com esse ajuste a estatística de teste passa a seguir uma distribuição 

t-Student. Na utilização da regressão múltipla, o teste t é fundamental para contemplar 

a análise dos resultados.  

 No presente estudo a análise da regressão múltipla foi realiza por meio de 

testes F e t combinados descritos acima.   

 A seguir serão apresentadas as etapas de pesquisa do presente estudo.  

 

3.3 Etapas da pesquisa  

A presente pesquisa foi divida em quatro etapas, conforme demostrado nos 

itens abaixo: 

 

3.3.1 Primeira etapa - Análise por meio de estatística descritiva o setor de 
franquias brasileiro com mais de 5 anos 

A primeira etapa, consistiu na análise por meio de estatística descritiva do setor 

de franquias brasileiro com mais de 5 anos, que será separado, nos dois grupos 

denominados nesse trabalho como, ”totalidade da amostra” e “alto crescimento”, 

descritos em maiores detalhes no tópico 3.4.  

 

3.3.2 Segunda etapa - Pesquisa da literatura que aborda o modelo  
de franquias 

 A segunda etapa constitui numa pesquisa da literatura que aborda o modelo de 

franquias. Por meio dessa pesquisa, foi levantado quais os fatores que os autores 
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apontam como fatores de sucesso para o crescimento de unidades franqueadas. Esta 

pesquisa se deu com onze autores, nove brasileiros e outros dois da literatura 

internacional.  

 

3.3.3 Terceira etapa - Questionário de pesquisa com os 54 fatores abordados  
pela literatura 

 Na terceira etapa, foi desenvolvido um questionário com os 54 fatores 

abordados pelos autores pesquisados da etapa dois. Esse questionário foi 

encaminhado para trinta especialistas que estudam ou atuam no mercado de 

franquias. O objetivo desse questionário, foi identificar se os fatores apontados pela 

literatura, também eram os fatores que os especialistas consideram como fatores 

importantes para obter sucesso no crescimento de unidades franqueadas. Como 

resultado da pesquisa com os especialistas, dos cinquenta e quatro fatores abordada 

pela literatura pesquisada nesse estudo, vinte e quatro fatores foram considerados 

como “muito relevantes”, ou “relevantes” e trinta fatores foram considerados como 

“pouco relevantes” ou “sem relevância”, para o crescimento de unidades franqueadas 

nas redes, conforme demonstrado abaixo no Quadro 4 – Relevância dos fatores que 

influenciam o crescimento de unidades franqueadas apontados pelos especialistas.  
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Quadro 4 – Relevância dos fatores que influenciam o crescimento de unidades 
franqueadas apontadas pelos especialistas 
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           Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

 

3.3.4 Quarta etapa - Seleção e qualificação dos fatores que os especialistas  
apontam 

Para a quarta etapa, foram selecionados os fatores que os especialistas 

pesquisados apontaram como “muito relevantes” e “relevantes” para o crescimento de 

unidades franqueadas. Foram vinte e quatro fatores apontados pelos especialistas 

como “muito relevante e “relevantes. Com esses fatores selecionados, foi 

desenvolvido um novo questionário, agora com o objetivo de pesquisar a opinião dos 

franqueadores e identificar entre os vinte quatro fatores selecionados, quais são 

considerados por eles como fatores principais que influenciam o crescimento de 

unidades franqueadas, conforme demonstrado no Quadro 5 - Questionário de 

pesquisa dos fatores que influenciam o crescimento de unidades franqueadas, 

segundo os especialistas.   
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Quadro 5 – Questionário de pesquisa dos fatores que influenciam o 
crescimento de unidades franqueadas segundo os especialistas 

 

 

Fonte: Autor. 
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3.3.4.1  Aplicação do método Survey 

Neste estudo foi utilizado o método Survey. Por intermédio de um questionário 

utilizando os 54 fatores apontados pela literatura, foi feito um levantamento com 

especialista em franquias e em seguida com franqueadores, a fim de identificar quais 

fatores mais importantes para o crescimento da rede franqueada, para isso, foi 

utilizado a base de dados por conveniência.  

Os métodos de pesquisa podem ser quantitativos (survey, experimento etc.) ou 

qualitativos (estudo de caso, focus group etc.), devendo sua escolha estar associada 

aos objetivos da pesquisa. Ambos os tipos possuem, naturalmente, vantagens e 

desvantagens. Não há obrigação alguma de se eleger apenas um método; cada 

desenho de pesquisa ou investigação pode fazer uso de diferentes métodos de forma 

combinada, o que se denomina de multimétodo, ou seja, aliando o quantitativo ao 

qualitativo (e não só tendo mais de uma fonte de coleta de dados). Nessa pesquisa, 

aborda-se especificamente, o método de pesquisa survey, principalmente via 

questionário.  

A pesquisa survey pode ser descritiva como a obtenção de dados ou 

informações sobre características ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado com representante de uma população-alvo, por meio de 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário (Tanur apud Pinsonneault & 

Kraemer, 1993). Flick (1995), discorre sobre o que é esse método, sua utilidade e 

quando deve ser utilizado, bem com sobre os principais aspectos relacionados com 

uma survey. Como principais características do método de pesquisa survey podem 

ser citadas: o interesse é produzir descrições quantitativas de uma população; e faz 

uso de um instrumento predefinido. 

O método de pesquisa survey é apropriado quando:  

• Se deseja responder questões do tipo “o que”, “como” e “quanto”, ou seja, 

quando o foco de interesse é sobre “o que está acontecendo” ou “como e por 

que isso está acontecendo”.; 

• Não se tem interesse ou não é possível controlar as variáveis dependentes e 

independentes; 

• O ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenômeno de interesse; 
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• O Objetivo de interesse ocorre no presente ou no passado recente.  

 

Pinsonneault & Kraemer (1993) classificam a pesquisa survey quanto ao seu 

propósito em:  

• Explanatória – tem como objetivo testar uma teoria e as relações casuais; 

estabelece a existência de relações casuais, mas também questiona por que a 

relação existente; 

• Exploratória – o objetivo é familiarizar-se com o tópico ou identificar os 

conceitos iniciais sobre um tópico, ser medido e com devem ser medidos, 

buscar descobrir novas possibilidades e dimensões da população de interesse; 

• Descritiva – busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões 

estão manifestos numa população; descreve a distribuição de algum fenômeno 

na população ou entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma 

comparação entre essas distribuições. Neste tipo de survey a hipótese não é 

casual, mas tem propósito de verificar se a percepção dos fatos está ou não de 

acordo com a realidade.   

Quanto ao número de momentos ou pontos de tempo em que os dados são 

coletados, a pesquisa pode ser, segundo Sampieri et al. (1991): 

• Longitudinal – a coleta dos dados ocorre ao longo do tempo em períodos ou 

pontos especificados, buscando estudar a evolução ou as mudanças de 

determinadas variáveis ou, ainda, as relações entre elas; 

• Corte-transversal (cross-sectional) – a coleta dos dados ocorre num só 

momento, pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou varias 

variáveis num dado momento.  

Outro ponto a saber é a adequação dos respondentes (indivíduos que se 

pretende analisar), ou seja, que os respondentes realmente representem a 

unidade de análise. Segundo Pinsonneault & Kraemer (1993), a unidade de 

análise pode ser um indivíduo, nesse caso coincidindo com o respondente, mas 

também um grupo, um setor da organização ou a própria organização, entre 

outras.  
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3.3.4.2 Amostra  

Segundo Flick (1995), a melhor amostra é a representativa da população ou 

um modelo dela. Contudo, nenhuma amostra  é perfeita; o que pode variar é o grau 

de erro ou viés. Alguns aspectos devem ser fortemente considerados, como ter 

claramente definido com tem com a realização da survey, o que dará melhores 

condições de assegurar se a amostra é adequada ou não; como definir objetivamente 

os critérios de elegibilidade dos respondentes, ou seja, quais as condições que 

definem se uma pessoa pode ou não participar da amostra.  

Perrien, Chéron e Zins (1984) consideram que o progresso da amostragem é 

composto pela definição da população alvo, pelo contexto de amostragem, pelo 

tamanho da amostra e pela seleção da amostra ou pela execução do processo de 

amostragem.  

A principal característica da amostragem probabilística é o fato de todos os 

elementos da população terem a mesma chance de ser escolhidos, resultando numa 

amostra representativa da população. Isso implica utilizar a seleção randômica ou 

aleatória dos representantes, eliminando a subjetividade da amostra.  

A amostra não probabilística, caso dessa pesquisa, é obtida a partir de algum 

tipo de critério, e nem todos os elementos da população têm a mesma chance de ser 

selecionados, o que torna os resultados não generalizáveis. Guardando suas 

limitações, esse tipo de amostra pose se conveniente quando os respondentes são 

pessoas difíceis de identificar ou grupos específicos ou ainda, quando existe restrição 

no orçamento da pesquisa Flick (1995). De acordo com Bickman e Rog, (1997), 

podem ser identificados alguns tipos de amostra não probabilística:  

• Por conveniência (convenience) – os participantes são escolhidos por estarem 

disponíveis; 

• Mais similares ou mais diferentes (most similar / dissimilar cases) – os 

participantes são escolhidos por julgar-se que representam uma situação 

similar ou, o inverso, uma situação muito diferente; 

• Por quotas (quota) – os participantes são escolhidos proporcionalmente a 

determinado critério, a amostra é composta por subgrupos;  

• Bola de neve (snowball) – os participantes inicias indicam novos participantes; 
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• Casos típicos (typicla cases) – os participantes são escolhidos por 

representarem a situação típica, não incluindo extremos.  

Conforme afirma Flick (1995), em seu livro How to sample in surveys, o tamanho 

da amostra se refere ao número de respondentes necessário para que os resultados 

obtidos sejam precisos e confiáveis, e que o aumento do tamanho da amostra diminui 

o erro. Naturalmente, essa tendência tem limites; a partir de certa quantidade não se 

tem mais uma forte contribuição agregada por coletar-se maior número de 

questionários.  

Moscarola (1990), apresenta uma leitura no qual ele ressalta a “lei dos grandes 

números”, segundo a qual com uma amostra inferior a 30 observações se tem 

possibilidades de encontrar tanto um valor errôneo ou defasado como um valor se 

aproximando da realidade. As oportunidades de obtenção de valores ou resultados 

alinhados com a realidade aumentam consideravelmente com 100 observações e são 

ainda melhores com 300.  

 

3.3.4.3 Instrumento  

 Um dos instrumentos que podem ser utilizados para a realização da survey é o 

questionário, tendo como estratégia de aplicação a entrevista pessoal, envio pelo 

correio ou via internet, etc. Na escolha da estratégia de aplicação deve-se atentar para 

o custo, o tempo e, também para a forma que venha a garantir uma taxa de resposta 

aceitável para o estudo. Oppenheim (1992), aborda esse assunto no livro 

Questionnaire desing, interviewing and atitude measurement.  

 Flick (1995), em seu livro How to ask survey questions, encontra-se um 

adequado referencial e guia prático para tal atividade, como a aderência das questões 

ao contexto, a questão difícil de se oferecer perguntas abertas ou fechadas, as 

escolhas e medidas inerentes às respostas oferecidas, e um interessante debate 

envolvendo conhecimento, atitude e comportamento.  

 Moscarola (1990), desenvolve interessante abordagem a respeito do 

questionário e de sua elaboração, definindo primeiro todo o grande macroambiente 

que cerca ou define o contexto: cultura e modo de vida, economia, técnicas, 
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sociedade, organizações, locais, geografia; depois, aproxima-se mais com aspectos 

de marketing, como comunicação e publicidade, preços e qualidade, distribuição, 

produtos e mercados, para então chegar nas questões essências: “quem?, “onde?”, 

“o que?”, “quando”, “como” e “por que”. Ele faz uma triangulação interessante dos 

métodos de observação ao conteúdo, associando o tema ou significado da 

observação (identidade, comportamento, motivos, valores) à natureza do objetivo 

(fatos, comportamentos, opiniões) e aos meios (ou métodos de observação, ou seja, 

observação direta, entrevista fechada, entrevista semi-aberta ou entrevista aberta).  

 Segundo Bourque & Fielder (1995), há diferentes formas de realização da 

enquete, as quais podem ser, entre outras, pela observância direta, face a face, por 

telefone, por correio, por internet, entre outras.  

 Alguns cuidados devem ser tomados na elaboração do questionário Gil, (1991) 

que são: 

• As alternativas para as questões fechadas devem ser exaustivas para cobrir 

todos as possíveis respostas; 

• Somente questões relacionadas ao problema devem ser incluídas; 

• Deve-se considerar as implicações das perguntas quanto aos procedimentos 

de tabulação e análise dos dados; 

• O respondente não deve sentir-se incomodado ou constrangido para responder 

as questões;  

• As questões devem ser redigidas de forma clara e precisa, considerando o nível 

de informação dos respondentes;  

• As questões devem possibilitar uma única interpretação e conter uma única 

ideia;  

• O número de perguntas deve ser limitado; 

• A sequencia das perguntas deve ser considerada sempre que houver a 

possibilidade de contágio; preferencialmente, deve-se iniciar pelas perguntas 

mais simples e terminar com as mais complexas, assim como iniciar pelos 

temas mais amplos, passando [ara questões mais delicadas no meio do 

instrumento e terminando com os dados sociodemográficos; 

• As perguntas não devem induzir as respostas; 

• A apresentação gráfica do questionário deve ser observada, procurando-se 
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facilitar o preenchimento; 

• Deve haver um cabeçalho que informe, de forma resumida, o objetivo da 

pesquisa, a importância das respostas e a entidade patrocinadora; 

• Deve haver instrumento sobre como preencher corretamente o questionário.  

Deve-se assegurar ao respondente, sempre que for caso, no próprio texto 

inicial, a confidencialidade dos dados e dos resultados, como dados individuas ou 

mesmo coletivos.  

 De acordo com Hoppen (1996), a elaboração do instrumento e o seu 

refinamento constituem as duas fases que devem ser consideradas para a validação 

do conteúdo. Os enunciados que compõem o instrumento devem ser baseados na 

revisão da literatura pertinente ao fenômeno. Esse tipo de validação implica que todos 

os aspectos do atributo que estão sendo medidos sejam considerados pelo 

instrumento, ou seja, que os indicadores construídos são uma boa representação do 

fenômeno a ser estudado. 

 Na Sequência deve-se realizar o pré-teste do instrumento. O pré-teste tem 

como objetivo refinar o instrumento, visando à garantia de que ele realmente irá medir 

aquilo a que se propõe. Na análise deve-se observar se todas as questões foram 

respondidas quanto ao entendimento da questão e quanto à forma de preenchimento 

do questionário. Segundo Gil (1991), devem ser considerados no pré-teste os 

seguintes aspectos: clareza e precisão dos termos, qualidade de perguntas, forma 

das perguntas, ordem das perguntas e introdução.  

 

3.3.4.4 Validade e confiabilidade 

 Segundo Litwin (1995), a validade e a confiabilidade ou fidedignidade 

(reliability) são requisitos essenciais para uma medição. Para que uma medida tenha 

validade, ela necessita apresentar confiabilidade, contudo uma medida confiável 

poderá ou não ser válida.  

 Para Mattar (1994), a medição é formada por três elementos: a medida 

verdadeira, o erro amostral e o erro não amostral ou sistemático. Os erros amostrais 

ocorrem em virtude do tamanho e do processo de seleção da amostra, enquanto os 
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erros não amostrais são não-respostas, entrevistadores não treinados ou desonestos.

  

• A validade de uma medição refere-se a quanto o processo de medição está 

isento, simultaneamente, de erros amostrais e de erros não amostrais; 

• A confiabilidade de uma medição refere-se a quanto o processo está isento 

apenas dos erros amostrais.  

De acordo com Gil (1995), uma escala é tida como fidedigna quando produz 

consistentemente os mesmos resultados, uma vez aplicada à mesma amostra. A 

medição da confiabilidade pode ser feita por meio dos seguintes coeficientes: medida 

de estabilidade, método de formas alternativas ou paralelas, método de metades 

partidas, coeficiente Alfa de Cronbach e coeficiente KR-20.  

 

3.3.4.5 Análise dos dados  

 Uma pesquisa bem planejada e realizada deveria permitir que, utilizando-se as 

ferramentas certas, se chegasse com tempo hábil e com energia à exploração dos 

dados. Nem sempre isso ocorre. Além disso, não pode haver equívoco: para obter-se 

algo bom dos dados, deve-se conhece-los a fundo, quanto mais, melhor, e dedicar 

tempo a essa tarefa. Quanto mais tempo, mais qualidade terão as inferências e 

conclusões.  

 Por outro lado, há toda uma questão em torno de usar-se métodos qualitativos 

ou métodos quantitativos, de usar-se dados qualitativos ou dados quantitativos, de 

usar-se diferentes instrumentos e técnicas, de usar-se tudo isso em diferentes etapas, 

e um único método ou, então, em multimétodo. Não é simples e nem fácil lidar com 

tudo isso.  

 Os dados obtidos com a realização da survey devem ser analisados por meio 

de ferramentas estatísticas para a obtenção das informações desejadas, devendo-se, 

para tanto, considerar o tipo de análise estatística aplicável às variáveis e, estudo.  

 Segundo Maxwell (1997), as decisões sobre a análise dos dados devem ser 

consideradas durante o desenho da pesquisa, embora muitos pesquisadores as 
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considerem somente a posteriori.  

 Flick (1995), apresenta um adequado referencial e guia prático para tal 

atividade: que tipo de estatística aplicar ou realizar, busca de relações e de 

correlações, e métodos mais comumente utilizados.  

 

3.4 Plano de amostragem   

 Conforme discutido na seção anterior, o presente estudo consiste numa 

pesquisa descritiva e explicativa, onde se busca encontrar a percepção dos 

franqueadores sobre os fatores mais importantes para o crescimento de 

unidades franqueadas nas redes brasileiras.  

 O questionário foi enviado para 30 especialistas em franquias, para que 

eles selecionassem os fatores que consideravam relevantes para o crescimento 

de unidades franqueadas.  

 Em seguida, já com os fatores selecionados pelos especialistas, o 

questionário foi enviado para grupos de franqueadores que o autor tem acesso, 

num total de 102 franqueadores.  

 A amostra foi analisada como um todo, bem como a subamostra com alto 

crescimento, para validar e dar maior riqueza de análise aos resultados obtidos. 

A divisão de alto crescimento foi por percentil, 33 por cento de crescimento 

superior da amostra.  

As empresas analisadas neste estudo foram selecionadas por 

conveniência,  

 Os critérios adotados, (i), (ii) e (iii), acima descritos, são relevantes para o 

resultado da pesquisa. Observa-se através dos dados, que muitas franqueadoras 

atingem a quantidade de cem unidades franqueadas, mas não conseguem 

manter o número de unidades, o que justifica a forma escolhida na pesquisa para 

análise.  
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3.5 Coleta de dados  
 

A coleta de dadas foi realizada na totalidade da base de dados apresentado 

nesse estudo por meio do instrumento apresentado na tabela 1. (tabela com os fatores 

apontados pela literatura). 

 

3.6 Tratamento dos dados  
 
 Foram analisadas as repostas do ranqueamento geral da base de dados desse 

estudo divididas nos 2 grupos já descritos acima: totalidade da amostra e alto 

crescimento.  
A partir da coleta dos dados, as respostas foram compiladas em torno de 

tópicos relevantes que influenciassem o resultado nos fatores propostos para a 

pesquisa.   
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No presente capítulo são apresentados os principais resultados estatísticos 

obtidos na dissertação, sobre os fatores de crescimento de unidades franqueadas. O 

capítulo apresenta os resultados dos testes realizados para a validação da amostra e 

em seguida os demais resultados estatísticos. Para a análise foram empregadas 

estatísticas descritivas e técnicas de análise de regressão linear sobre os dados 

coletados.  

Os resultados serão apresentados em três seções: Na seção 4.1 são 

analisadas a validade e representatividade da amostra; Na seção 4.2 são analisados 

os dados da amostra como um todo, enquanto na seção 4.3 são analisados os dados 

do percentil de alto crescimento e na seção 4.4, os autores que apontam os fatores 

estatisticamente relevantes.   

 

 

4.1 Amostra obtida e análise de sua representatividade e validade 
 

A amostra proveniente deste estudo foi coletada por conveniência, tendo o 

autor entrado em contato com diversos grupos auto-organizados de franqueadores 

para troca de experiências e informações sobre o mercado de franquias. Apesar de a 

amostra ter sido coletada por conveniência, ela se apresenta robusta quanto a sua 

validade e sua qualidade. A amostra colhida foi de 102 franqueadores num universo 

de 2800 associados à ABF, o que corresponde a 3,65% do universo das 

franqueadoras, representando um número relevante do universo pesquisado.  

Os resultados da amostra estão descritos naa Tabelas 1, 2 e 3 que 

correspondem ao Questionário de Pesquisa Crescimento Médio, e na Tabela 4, que 

corresponde aos Fatores de crescimento de unidades franqueadas do presente 

estudo.  
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Tabela 1 – Questionário de pesquisa Crescimento Médio, percentil de alto 
crescimento  

 
      Fonte: Autor.  
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Tabela 2 – Questionário de pesquisa Crescimento Médio, percentil de 
crescimento médio 

 

 

Fonte: Autor. 
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Tabela 3 – Questionário de pesquisa Crescimento Médio, percentil de baixo 
crescimento 

 

 
Fonte: Autor.  
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Tabela 4 - Fatores de Crescimento de unidades franqueadas (percentis de auto, 
médio e baixo crescimento) 

 

Fonte: Autor. 
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Por meio da análise do crescimento médio de unidades nesta pesquisa, pode-

se observar que a amostra foi representativa. Os números de crescimento indicados 

na população da ABF (2015), 10% corroboram o número de crescimento de 11,38% 

nas unidades franqueadas, indicado na amostra nessa pesquisa, conforme se 

demostra no Quadro 6 – Estatística descritiva, crescimento médio anual.   

Quadro 6 -  Estatística Descritiva – crescimento médio anual 
 

Coluna1  

   

Média 11,38%  

Erro-padrão 2,05%  

Mediana 4,48%  

Modo 8,45%  

Desvio-padrão 20,71%  

Variância da amostra 4,29%  

Curtose 176,86%  

Assimetria 147,88%  

Intervalo 104,78%  

Mínimo -27,52%  

Máximo 77,26%  

Soma 1161,23%  

Contagem 10200,00%  

Nível de confiança (95,0%) 4,07%  
         Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
 

A ABF não divulga variância, desvio-padrão nem demais medidas de estatística 

descritiva sobre o crescimento de população, assim só é possível comparar as 

médias, as quais estão bastante alinhadas. 

Corroborada a relevância e representatividade da amostra frente ao universo, 

as seções a seguir trarão as análises sobre resultados obtidos dos fatores da literatura 

sobre o crescimento de unidades franqueadas. 
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4.2 Resultados para totalidade da amostra 
  

Para a amostra toda, foi analisado por meio de regressão linear, como variável 

dependente, o número de franquias e, como variável independente, os fatores de (P5 

a P28), considerando que as siglas P5 a P28 são correspondentes às perguntas do 

questionário enviado aos fatores de crescimento presentes na literatura, e as siglas 

de P1 a P4 são para o levantamento da variável dependente do crescimento do 

número de franquias. 

Realizada a regressão, os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 5 – 

Resultados da totalidade da amostra.  

 

Tabela 5 – Resultados da totalidade da amostra 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Das 24 variáveis independentes analisadas, apenas a variável P27 

(Lucratividade e Rentabilidade da Franqueadora) apresentou relevância estatística 

com valor-P de 0,0000956, ou seja, menor que 5%, limite adotado nesta dissertação. 

Ademais, a intercessão também mostrou-se estatisticamente relevante. 

O f de significação, no caso, foi igual ao valor-P por se tratar de apenas um 

fator significante, indicando novamente a relevância do fator P27 (Lucratividade e 

Rentabilidade da Franqueadora).  
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Como resultado da regressão, foi obtida a equação:  

Y= 0,5207376 - 0,048372 x P27 

 

Com relação ao R-Quadrado, também chamado de coeficiente de explicação, 

o resultado foi baixo, de apenas 0,1418431, indicando que a regressão foi capaz de 

explicar apenas cerca de 14% da variável dependente, crescimento. O resultado é 

fraco, uma vez que 86% do crescimento não puderam ser explicados pelos 24 fatores 

levantados pela literatura. 

 
 

4.3 Resultados para subamostra de alto crescimento  
 

Para a subamostra de alto crescimento foi analisado, por meio de regressão 

linear como variável dependente, o número de franquias e, como variáveis 

independentes, os fatores de (P5 a P28), considerando que as siglas P5 a P28 são 

correspondentes às perguntas, no questionário enviado, aos fatores de crescimento 

presentes na literatura, e as siglas de P1 a P4 são para o levantamento da variável 

dependente do crescimento do número de franquias. 

Realizada a regressão, os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 6 – 

Resultados da subamostra de alto crescimento.  

 
Tabela 6 - Resultados da subamostra de alto crescimento 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Das 24 variáveis independentes analisadas, apenas duas, P23 (Franqueado 

Investir em Pesquisa e Desenvolvimento) e P27 (Lucratividade e Rentabilidade da 

Franqueadora), apresentaram relevância estatística com valor-P de 0,023928, para 

P23, e 0,012298, para P27, ou seja, menor que 5%, limite adotado nesta dissertação. 

Ademais, a intercessão também mostrou-se estatisticamente relevante. 

O f de significação apresentou valor de 0,004832, indicando que essa 

regressão possui relevância estatística.   

Como resultado da regressão, obteve-se a equação:  

 

Y= 0,900742 – 0,027397 x P23 – 0,4341 x P27 

 

Com relação ao R-Quadrado, também chamado de coeficiente de explicação, 

o resultado foi baixo, de apenas 0,2834332, indicando que a regressão foi capaz de 

explicar apenas cerca de 28% da variável dependente, crescimento. O resultado é 

fraco no sentido em que 72% do crescimento não pode ser explicado pelos 24 fatores 

levantados pela literatura. 

 

 

4.4 Fatores estatisticamente relevante e citações dos autores   
 
Na presente pesquisa, conforme apresentado nas seções 4.2 e 4.3, apenas 

dois fatores demostraram relevância estatística, Lucratividade e Rentabilidade da 

Franqueadora e Pesquisa e Desenvolvimento. A seguir, o quadro 7, apresenta todos 

os fatores apontados pela literatura pesquisada, e indica a relevância de cada fator 

apontado pelos autores pesquisados.    

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Quadro 7. Fatores apontados pela literatura e sua relevância para os 
autores  

 

 
Fonte: Autor. 
 

No presente quadro, observa-se que dos onze autores pesquisados, apenas 

cinco autores apontam em seus livros, os fatores estatisticamente relevantes 

Lucratividade e Rentabilidade da Franqueadora e Pesquisa e Desenvolvimento.  
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Fatores estatisticamente relevantes e citações dos autores 

 

(i) Lucratividade e Rentabilidade da Franqueadora - Os autores Daniel Plá e Adir 

Ribeiro citaram em seus livros como fatores relevantes para o crescimento de 

unidades franqueadas nas redes brasileiras.  

(ii) Pesquisa e Desenvolvimento – Os autores Marcelo Cherto, Greg Nathan e 

Bittencourt citaram em seus livros com fatores relevantes para o crescimento de 

unidades franqueadas nas redes brasileiras.  

 

 Podemos concluir que os fatores estatisticamente relevantes são pouco citados 

pela literatura pesquisada e que os fatores que são mais citados pela literatura, são 

justamente os fatores que tem baixo coeficientes de explicação, apontando assim 

dissonância entre a literatura e a teoria.  

 

 No Capítulo 5, estão as discussões das análises, assim como as limitações e 

as sugestões para pesquisas futuras. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O objetivo da presente pesquisa consistiu na identificação dos fatores que 

influenciam o crescimento do número de unidades franqueadas nas redes brasileiras; 

para tanto, foi utilizada, para a análise da amostra e para a subamostra de alto 

crescimento, a técnica de regressão linear múltipla. Foi considerado para a amostra e 

para a subamostra de alto crescimento, como variável dependente, o número de 

franquias (P1 a P4), e como variável independente os 24 fatores (P5 a P28), que a 

literatura aponta como fatores que influenciam o crescimento de unidades em redes 

de franquias. Considerou-se que as siglas P5 a P28, variáveis independentes, são 

correspondentes às perguntas no questionário enviado aos fatores de crescimento 

presentes na literatura, e as siglas de P1 a P4, correspondentes ao levantamento da 

variável dependente do crescimento do número de franquias. 

 

Neste estudo, inicialmente, foram levantados 54 fatores que a literatura 

pesquisada aponta como influentes para o crescimento de unidades franqueadas. Em 

seguida aos 54 fatores, os especialistas selecionaram 24 fatores considerados por 

eles como relevantes; entretanto  os resultados obtidos neste estudo contrariam em 

larga escala os apontamentos da literatura pesquisada. 

Dos 24 fatores selecionados como relevantes para o crescimento de unidades 

franqueadas nas redes brasileiras, para a amostra com um todo, somente o fator P27, 

Lucratividade e Rentabilidade da Franqueadora, foi considerado relevante com 

relação ao R-Quadrado, ou coeficiente de explicação, o que aponta  um resultado 

baixo, de apenas 0,1418431, indicando que a regressão foi capaz de explicar apenas 

cerca de 14% da variável dependente, crescimento. Para a subamostra de alto 

crescimento, apenas os fatores P23, Franqueador Investir em Pesquisa e 

Desenvolvimento, e P27, Lucratividade e Rentabilidade da Franqueadora, foram 

considerados relevantes, com relação ao R-Quadrado, ou coeficiente de explicação, 

o que também aponta um resultado baixo, de apenas 0,2834332, indicando que a 

regressão foi capaz de explicar apenas cerca de 28% da variável dependente, 

crescimento.  

Os resultados são dissonantes e não confirmam a teoria, pois, na amostra 

como um todo, 86% do crescimento não puderam ser explicados pelos 24 fatores 
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levantados pela literatura e, na subamostra de alto crescimento, 72% do crescimento 

não puderam ser explicados pelos 24 fatores levantados pela literatura.  

Os dois fatores indicados neste estudo pela regressão linear no alto 

crescimento, porém, fazem sentido, visto que o fator P27, Lucratividade e 

Rentabilidade da Franqueadora, é considerado um fator de atração para novos 

franqueados, porque as franqueadoras mais rentáveis são as maiores, as mais bem 

sucedidas e as mais conhecidas do mercado. Naturalmente, têm maior apelo para 

atrair novos candidatos à franquia que, por sua vez,  sentem-se mais seguros em 

investir nessas redes. Outra questão importante quanto ao fator P27, Lucratividade e 

Rentabilidade da Franqueadora, é o fato de que as franqueadoras que obtêm 

melhores resultados financeiros, ou seja, que são mais rentáveis e lucrativas, têm 

maiores possibilidade de investir no seu negócio, em fatores que as tornem mais 

atrativas para novos franqueados, e que lhes possibilitem obter maior taxa de 

crescimento. Fatores como propaganda, inovações e qualidade de seus 

colaboradores contribuem para isso.  

 

Quanto ao fator P23, Franqueador Investir em Pesquisa e Desenvolvimento, a 

atuação de um departamento bem estruturado e ativo em pesquisa e desenvolvimento 

é de fundamental importância e garante a competitividade de uma franqueadora, 

podendo fornecer a seu modelo de negócio constante evolução. É mister que um dos 

determinantes decisivos da competitividade seja o desenvolvimento tecnológico. 

Nesse sentido, tem-se que a Pesquisa e Desenvolvimento de uma empresa levam a 

uma vantagem competitiva nos diversos setores da organização. Partindo dessa 

premissa, observa-se que as franqueadoras que mais investem em Pesquisa e 

Desenvolvimento são as franqueadoras que obtêm maiores ganhos ou benefícios 

diretos em suas empresas. Essas franqueadoras estão sempre à frente das demais, 

constantemente inovam em seus produtos, em seus conceitos de negócio, diminuem 

seus custos de produção, aprimoram seus métodos e o gerenciamento de suas 

empresas e até mesmo inovam na atração de novos franqueados para suas redes. 

Essas franqueadoras, portanto, têm maiores possibilidades de crescerem e de 

prosperarem, formando um ciclo que se autoalimenta e que possibilita que elas 

sempre estejam na vanguarda de seus concorrentes.  
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5.1 Principais considerações do estudo 
 

O resultado encontrado é surpreendente porque justamente foram analisados 

24 fatores corroborados pelos especialistas e apenas dois mostraram relevância 

estatística. 

As principais conclusões e descobertas do presente estudo, levantadas no 

Capítulo 4 e discutidas na sessão anterior, em relação ao objetivo principal, ou seja, 

identificar os fatores que influenciam o crescimento do número de unidades 

franqueadas em rede brasileiras, estão resumidas a seguir: 

 

a) os fatores apontados pela literatura são insuficientes para explicar o 

crescimento do número de unidades franqueadas em redes brasileiras;  

 

b) o estudo indica que a literatura é incompleta pelo baixo grau (14% e 28%) 

de explicação estatística; 

 

c) alguns fatores relevantes não foram levados em consideração pela literatura: 

i. fatores macroeconômicos – taxa de juros, crescimento do PIB, câmbio, 

inflação, grau de confiança dos empresários;  

ii. acesso ao crédito – facilidade a linhas de crédito específicas para o segmento 

de franquia;  

iii. ambiente de negócio – fatores propícios para o bom ambiente de negócios, 

custo de abertura de empresa, custos trabalhistas, regulamentações sobre o 

setor de franquias e leis apropriadas; 

iv. capacidade do mercado brasileiro – o Brasil é país grande, de mercado 

consumidor potencialmente pouco explorado, principalmente nas regiões Norte 

e Nordeste. Com o desenvolvimento dessas regiões nas últimas décadas, 

abriu-se a possibilidade de exploração desse novo mercado. 

A seguir serão discutidas as limitações do presente estudo, bem como as 

sugestões de possíveis novos trabalhos a fim de complementar e aprofundar o 

conhecimento nesse campo de estudo.  
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5.2 Limitações da pesquisa  
 

 Como todo trabalho científico, o presente estudo apresenta limitações 

provenientes de cinco principais fatores, aqui descritos:   
  

i. a amostra foi feita por conveniência;  

ii. as respostas foram baseadas na opinião dos respondentes; 

iii.  o estudo limitou-se geograficamente às regiões do Brasil;   

iv. não foi possível mensurar pela coleta a proporcionalidade dos segmentos de 

franquia, podendo por isso ocasionar uma distorção nos resultados obtidos;  

v. o estudo foi feito em período de crise econômica e incertezas no Brasil.  

 

O estudo é limitado em três fatores principais: 
 

(i)  limitação geográfica ao Brasil;  

(ii)  análise limitada à percepção;  

(iii) análise apenas focada em franqueadores, sem se considerarem os franqueados 

e demais stakeholders.  

 

 

5.3 Sugestões de novas pesquisa 
 

Com o intuito de aumentar o objeto de pesquisa e diminuir as limitações do 

presente estudo, sugerem-se novas pesquisas que ampliem e incorporem novos 

fatores aos que já são apontados na literatura. Sugere-se que seja feita uma 

pesquisa com uma amostra realmente aleatória. Por fim, que se amplie o escopo 

geográfico do estudo, extrapolando para outros países.   
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APÊNDICE I 

Base de dados da pesquisa.  
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APÊNDICE II 

 
Questionário de pesquisa enviado aos franqueadores. 
 
 
FATORES QUE INFLUENCIAM O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE 
UNIDADES FRANQUEADAS NAS REDES BRASILEIRASLETA 

P1 Quantas lojas sua rede possuía há 5 anos?   

P2 Quantas lojas sua rede possuía há 3 anos?   

P3 Quantas lojas sua rede possuía há 1 ano?   

P4 Quantas lojas sua rede possui atualmente?   

Numa escala de 0 a 10, preencha o questionário indicando o que você considera 
mais importante para:  

P5 Suporte operacional para o franqueado  

P6 Suporte administrativo financeiro para o franqueado  

P7 Suporte de marketing para o franqueado   

P8 Seleção de bons franqueados  

P9 Qualidade dos colaboradores da franqueadora  

P10 Bom relacionamento franqueador / franqueado  

P11 Estratégia de crescimento / Planejamento da expansão  

P12 Programa de treinamento para franqueados  

P13 Modelo de negócio já testado (unidade-piloto)  

P14 Aspectos legais  

P15 Retorno sobre o investimento da franquia  

P16 Capacidade financeira da franqueadora  
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P17 Seleção de bons pontos comerciais  

P18 Imagem e divulgação da marca  

P19 Padronização dos processos do modelo de negócio  

P20 Padronização dos produtos do modelo de negócio   

P21 Manualização do modelo de negócio  

P22 Potencial de mercado do modelo de negócio  

P23 Franqueador investir em pesquisa e desenvolvimento  

P24 Assistência para o franqueado na pré-inauguração e abertura 
da franquia   

P25 Análise de parâmetros e indicadores de desempenho do 
modelo de negócio   

P26 Formatação do modelo de negócio  

P27 Lucratividade e rentabilidade da franqueadora  

P28 Manutenção da informação (tendências e acontecimentos 
relevantes de mercado)  

 

Três fatores mais importantes para sua rede.  

 

                         P29 Dos fatores apontados acima, quais são os três que você considera 

                         mais importantes para o crescimento da sua rede?   

         

                 

 


