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RESUMO 

 

O franchising é um dos sistemas de expansão empresarial atualmente praticados.           

Tal sistema, que se baseia na troca de experiências e forças entre participantes para              

gerar vantagem competitiva, trabalha com tendências e estilos que comportam o           

contexto atual de uma sociedade altamente globalizada, dinâmica e         

interdependente. O modelo de expansão por franchising apresenta certas         

especificidades e requisitos para garantir o sucesso da operação, significando que           

não é uma opção viável para todas as empresas. Portanto, foi feita uma pesquisa              

para determinar os fatores determinantes de franqueabilidade de empresas         

brasileiras e suas respectivas relevâncias entre si, com o intuito de levantar quais             

fatores têm uma real relevância na determinação da franqueabilidade de uma           

empresa, e dentro destes fatores, quais são os que mais têm relevância. Foi feita              

uma pesquisa documental para levantar os fatores na literatura, um estudo de casos             

múltiplos para determinar as relevâncias relativas entre os fatores, e uma           

triangulação com os sites das empresas e com especialistas para validar os            

resultados. Concluiu-se que os dois fatores que mais têm relevância na           

franqueabilidade de uma empresa são o modelo de negócio e o mercado e o              

produto. Em um segundo nível, apresentando uma relevância inferior aos fatores           

mencionados previamente, estão os fatores poder de marca, rentabilidade e          

disponibilidade de suporte para o franqueado. Por fim, determinou-se que os fatores            

com a menor relevância são replicabilidade e padronização, vantagens competitivas,          

bilateralidade de relacionamento, status contratual e compliance, e cultura         

corporativa. Com base nos resultados dessa pesquisa, empresários poderão utilizar          

as sugestões como auxílio em sua decisão de optar pelo franchising como método             

de expansão empresarial, além de analisarem a viabilidade de uma operação de            

franquias. 

 

Palavras-chave: Franchising. Franqueabilidade. Expansão por franchising. 

Franquias.  
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ABSTRACT 

 

Franchising is one of the currently practiced business expansion systems. This           

system, based on the exchange of experiences and strengths between participants           

to generate competitive advantage, works with trends and styles in tune with the             

context of a highly globalized, dynamic and interdependent society. The franchising           

expansion model holds certain specificities and requirements to ensure the success           

of its operations, meaning it is not a viable option for every company. Therefore, a               

research was done to determine the determinants of franchisability of Brazilian           

companies and their respective relevances, in order to determine which factors have            

a real relevance in determining the franchisability of a company, and within these             

factors, which ones are more relevant. Documentary research was done to raise the             

factors in the literature, as well as multiple case studies to determine the relative              

relevance between factors and a triangulation with company websites and experts to            

validate the results. It was concluded that the two factors that have more relevance in               

the franchise of a company are the business model and the market and the product.               

On a second level, presenting lesser relevance to the previously mentioned factors,            

are the branding power, profitability and availability of support for the franchisee.            

Finally, it was determined that the factors with the least relevance are replicability             

and standardization, competitive advantages, relationship bilaterality, contractual       

status and compliance, and corporate culture. Based on the results of this research,             

entrepreneurs can use the suggestions as an aid in their decision to opt for              

franchising as a method of business expansion, in addition to analyzing the feasibility             

of a franchise operation. 

 

Key words: Franchising. Franchisability. Expansion by franchising. Franchises. 
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1. Introdução 

  

1.1. Contextualização e Justificativa 

 

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

empresarial atualmente praticados. Tal sistema, que se baseia na troca de           

experiências e forças entre participantes para gerar vantagem competitiva, trabalha          

com tendências e estilos que comportam o contexto atual de uma sociedade            

altamente globalizada, dinâmica e interdependente.  

A Associação Brasileira de Franchising (ABF), em seu relatório de          

desempenho do franchising brasileiro em 2016, afirma que o setor de franquias            

brasileiro faturou cerca de 151,2 bilhões de reais no ano de 2016 – um aumento de                

8,3% do valor do ano anterior. Além disso, ela cita que 40% dos municípios              

brasileiros contém franquias, ou seja, quase metade do território nacional é coberto            

pelo sistema de franquias, e dentro destes municípios, mais de 90.000 postos de             

trabalho foram gerados – um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior.  

A International Franchising Association (IFA), em seu relatório em conjunto          

com a IHS Economics, afirma que, em 2015, 889 bilhões de dólares foram             

movimentados pelo setor de franquias nos Estados Unidos, além de 781.794 novos            

estabelecimentos criados, gerando cerca de 8 milhões de novos postos de trabalho.            

Pelo que pode ser observado, o franchising é um modelo extremamente lucrativo e             

altamente contribuinte para a economia mundial – especialmente para o Brasil           

(FRANCHISING, 2015; ECONOMICS, 2015). 

 O fato de existirem agências e associações – nacionais e internacionais –            

voltadas para o franchising, além de inúmeros livros sobre o assunto, sugere que o              

sistema tem importância significativa no cenário da gestão de empresas. Os           

números apontam para um crescimento positivo ao longo dos anos. Queiroz (2015)            

sugere que o crescimento no número de unidades justifica-se pelo interesse de            

muitos empreendedores em terem o próprio negócio e a esperança de menores            

riscos no modelo de franquia. 
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De acordo com Cherto (2006), o franchising tem importância cada vez maior            

na economia de diversos países, incluindo o Brasil, que hoje é um dos primeiros              

colocados no ranking mundial de franchising, tanto em matéria de número de redes,             

como de Unidades Franqueadas em funcionamento. Gigliotti (2012, p.4) diz que: 

 
O crescimento [do setor de franquias], que vem sendo observado          
tanto no Brasil como em diversos 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 pela possibilidade          
da rápida expansão de suas marcas e, consequentemente,        
proporcionando ganhos de escala, com custos e riscos        
aparentemente mais baixos (GIGLIOTTI, 2012, p.4). 

  

Gigliotti (2012) conclui que o sistema de franquias pode ser considerado           

favorável para ambos: o franqueador e o franqueado, além da economia do país. 

 O Brasil serviu de incubadora para várias franquias de sucesso nacionais e            

internacionais, sendo algumas delas McDonald’s, Subway, China In Box, O Boticário           

e Chilli Beans. O sistema funciona, afinal, trabalha-se com a junção de uma marca              

consolidada do franqueador com a expertise local e o capital do franqueado. Porém,             

nem toda operação de franquia naturalmente funciona. Como no caso da Arby’s,            

KFC, Livraria Siciliano e Pakalolo, a expansão da marca pelo território brasileiro a             

partir do modelo de franquias foi fracassada (ECONOMIA, 2012). 

 Neste sentido, Gigliotti (2012) questiona: se não são todas as marcas que            

obtém sucesso na expansão pelo modelo de franquias, quais são os quesitos            

necessários para obter sucesso na operação? 

É a partir deste questionamento que o presente trabalho se desenvolve, tendo            

o intuito de contribuir para dois públicos-alvo distintos: o franqueador, que precisa de             

informações para auxiliar na decisão de franquear a sua marca para terceiros ou             

não; e o franqueado, que necessita de uma forma de análise coesa e concisa para               

identificar o risco e a taxa de sucesso do investimento na franquia em questão.  

A existência de diferentes modelos individuais de cada autor sobre          

franqueabilidade de empresas e marcas, além da ausência de um modelo conciso            

que consiga abordar o conhecimento atual sobre o tema, são os principais fatores             

que sustentam para a elaboração desta dissertação. 
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1.2. Problema de Pesquisa 

 
 Levando-se em consideração o contexto levantado anteriormente,       

observa-se que o franchising é um sistema de expansão que pode ser muito             

lucrativo; porém, não foi desenvolvido para todo e qualquer tipo de empresa. O             

sucesso de uma operação de franquias é determinado por vários fatores, como            

apontado por Cherto et al (2006), Melo et al (2012), Ribeiro et al (2013) e Mauro                

(2013). Por exemplo, Cherto et al (2006) propõem critérios principais para uma            

avaliação de franqueabilidade, sendo seus elementos principais a empresa, o          

negócio, diferenciais/modelo de gestão, expansibilidade e riscos. 

Ribeiro et al (2013) usam um sistema similar, porém, mais holístico, adotando            

como elementos principais a marca e a imagem no mercado, mix de produtos e              

exclusividade de marcas ou de produtos, potencial de mercado e concorrência, um            

modelo financeiro e fontes de receita, know-how do negócio, potencial de cópia do             

negócio, barreiras de saída do negócio e estrutura atual e capacidade de            

investimento da empresa.  

A partir deste contexto a pergunta de pesquisa desta dissertação é: Quais            

fatores mais relevantes devem ser considerados na avaliação da franqueabilidade          

de potenciais empresas franqueadoras? 

  

 

1.3. Objetivos 

 
 
 O Objetivo Geral deste trabalho visa identificar os fatores mais relevantes           

para a franqueabilidade de empresas para o mercado brasileiro, que possam ser            

utilizados na avaliação do franchising como opção viável para o plano de expansão             

empresarial. 

  

Objetivos Específicos 
 

Como objetivos específicos, o estudo busca: 
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A. Levantar os principais fatores de franqueabilidade presentes na literatura; 

B. validar os fatores encontrados por meio de estudo de caso múltiplo; 

C. identificar o grau de relevância entre os fatores levantados, e; 

D. triangular e validar as relevâncias atribuídas por meio de websites das           

empresas e com especialistas na área de franqueabilidade. 

 

1.4. Justificativa 

 
Levando em consideração as pesquisas feitas e resultados obtidos, este          

trabalho visa sugerir uma forma de avaliação de franqueabilidade com base em            

fatores e relevâncias, que servirá como um passo inicial para a análise de             

viabilidade do sistema de franchising com a empresa em questão. 

Há vários autores que propõem modelos para a determinação do sucesso de            

uma franquia; porém, pelo fato de cada um trabalhar com contextos diferentes, cada             

sistema segue suas próprias regras e pressupostos, e não conta com uma base             

única e/ou comum.  

Foi feita uma busca nas bases de dados acadêmicos Dédalus, Scielo e            

Google Acadêmico por meio das palavras-chave “franchising”, “franqueabilidade”,        

“expansão por franchising” e “franquias”, além desses termos em inglês (franchising,           

franchisability, expansion by franchising e franchises). O número de resultados por           

canal em relação a cada item é expresso pela Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resultados da Pesquisa nas Bases de Dados Acadêmicas 

 

PALAVRA-CHAVE DÉDALUS SCIELO GOOGLE 
ACADÊMICO  

Franchising 0 38 36 

Franqueabilidade / 
Franchisability 

0 0 27 

Expansão por 
Franchising / 
Expansion by 
Franchising 

0 1 36 

Franquias / Franchises 0 40 36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nos resultados desta pesquisa nas bases de dados acadêmicas, observa-se          

que, em números, as palavras-chave obtiveram retornos de uma média de mais de             

30 artigos cada uma. Porém, ao olhar da relevância para esta dissertação, os artigos              

apresentados não tinham uma relevância adequada, pois tratavam de assuntos          

irrelevantes a esta pesquisa, como o licenciamento de jogos e marcas (que também             

é tratado como franchise em inglês) e também estudos de caso específicos, que não              

são de contribuição para esta dissertação. 

Portanto, a contribuição desta dissertação é para propor uma forma de           

avaliação de franqueabilidade com base em fatores e relevâncias que,          

mercadologicamente, trará uma visão mais unificada dos autores para um gestor           

que esteja cogitando expandir seu negócio pelo franchising e até mesmo para um             

possível franqueado, que queria avaliar a franqueabilidade de uma empresa.          

Academicamente, esta dissertação contribui sendo um ponto de partida para          

estudos futuros acerca da franqueabilidade de empresas, unificando o que existe           

atualmente na literatura e propondo sugestões para serem avaliadas futuramente. 
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1.5. Delimitação do Escopo do Trabalho 

 
 

Para a realização deste estudo, os seguintes limites serão definidos para           

determinar o escopo da dissertação: 

● O trabalho pesquisará o território brasileiro, portanto, qualquer        

conclusão levantada neste estudo levará em consideração somente a         

realidade brasileira. 

● Este estudo não fará análises microambientais isoladas e nem         

análises específicas de processos empresariais, pois o foco é olhar os           

processos e estratégias empresariais de uma forma holística e         

identificar seu impacto na sua franqueabilidade. 

 

1.6. Organização do Trabalho 

 
 
 Esta dissertação será dividida conforme a Figura 1: 

 
 
Figura 1– Organização do Trabalho 
 

 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018). 
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Após a Introdução e Contextualização feita neste Capítulo, este trabalho          

abordará um referencial teórico acerca das teorias atuais do franchising, modelos e            

abordagens, além de também trabalhar alguns conceitos complementares inerentes         

à construção de uma marca. Isto servirá como base para trabalhar o método,             

composto por cinco etapas. 

O Método delimita todas as etapas da pesquisa e explicita como que este              

trabalho foi desenvolvido. Após o Método, toda a Coleta de dados e análise será              

explicitada e o Índice de franqueabilidade será proposto.  

Por fim, este trabalho contemplará algumas conclusões finais sobre o          

desenvolvimento do mesmo. Acredita-se que, seguindo este formato, este trabalho          

poderá servir como base para estudos futuros sobre este tema. 
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2. Referencial Teórico 

 

Para sustentar o estudo deste trabalho, desenvolveu-se uma trajetória para o           

referencial teórico com uma abordagem caminhando do teórico ao aplicado; um           

trajeto onde estudou-se os conceitos mais amplos e afunilou-se até os conceitos            

mais pertinentes e específicos a este estudo. Portanto, o referencial teórico deste            

trabalho estrutura-se da seguinte maneira: começa-se pelas teorias do franchising,          

ou seja, o que é uma franquia, como se define, e quais definições são propostas por                

diferentes organizações.  

Para os fins deste trabalho, define-se como franqueador como a empresa que            

oferece o modelo de negócios e detém os direitos e gestão da marca, e franqueado               

como uma pessoa ou terceiro da empresa que está gerindo uma ou mais operações              

da empresa por meio do sistema de franchising. 

Em seguida, estuda-se os modelos conceituais de franchising, que trabalha          

como as franquias se estruturam no mercado e quais são suas possibilidades            

teóricas conceituais. Após isso, estuda-se abordagens mercadológicas de sistemas         

de franquias para entender como os modelos teóricos propostos no passo anterior            

se transformam no mercado atual.  

Em seguida, após as abordagens mercadológicas, estuda-se a teoria da          

franqueabilidade, como e porque uma empresa escolheria o franchising como opção           

de expansão, e finalmente, o referencial termina em tópicos complementares ao           

franchising, que são tópicos pertinentes para o bom desenvolvimento de uma marca,            

mas que não foram citados pelos autores anteriores. A Figura 2 demonstra como             

que se desenvolve essa trajetória.  
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Figura 2 - Arcabouço Teórico da Dissertação 
 

 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018). 

 

2.1. Teoria do Franchising 

 
 Com a disseminação cada vez mais frequente do modelo de franchising no            

mercado, surgiu a necessidade de ter uma definição mais concreta sobre o sistema             

de franquias e suas características. Porém, por razões de contexto e de            

comportamento de mercado, diferentes entidades regulamentadoras de franquias,        

como a International Franchise Association (IFA), Fédération Française de la          

Franchise (FFF), e a Associação Brasileira de Franquias (ABF), passaram a adotar            

definições diferentes em função às suas aplicações de mercado.  

Para a IFA, por exemplo, define-se franquia como um método para a            

expansão de um negócio e distribuição de bens e serviços a partir de um              

relacionamento de licenciamento (IFA, 2015). Já para a FFF, o processo de            
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franchising é composto por um método de colaboração entre duas empresas           

independentes, no qual um indivíduo pode empreender mais rápido e otimizar suas            

chances de sucesso e o franqueador pode estabelecer seu desenvolvimento          

comercial a partir de uma rede de empreendedores envolvidos em seus respectivos            

mercados (FFF, 2013).  

No mercado brasileiro, a ABF adota a definição proposta pelo Ministério do            

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Governo Federal, de acordo com           

a Lei 8.955/94: 

  
Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao           
franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de             
distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos 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 a remuneração direta ou indireta, sem que, no           
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. (Ministério do       
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2005, Art. 2º). 

  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)           

oferece sua própria definição do sistema de franquias. Para essa organização,  

 
O franchising é um modelo empresarial baseado na venda de licença de uso             
de um negócio com marca, know-how, estruturas, rotinas e produtos/serviços          
desenvolvidos por um franqueador. É uma estratégia de mercado para          
aqueles que desejam iniciar um novo projeto já com bases mais           
consolidadas, aplicações testadas e certo reconhecimento pelo público-alvo.        
Quem adquire esses direitos se torna um franqueado.(SEBRAE, 2016) 

 

Por ser uma organização voltada para pequenas e microempresas, com um           

foco especial para novos negócios e empreendedores, a definição utilizada pelo           

SEBRAE é focada nos princípios mais básicos do modelo de franchising. Porém, em             

seu site, a organização reconhece que não há uma definição única para franquia, e              

que,  

 
De forma simplificada podemos dizer que é uma estratégia empresarial para           
distribuição e comercialização de produtos e serviços e que a franquia de            
negócio formatado (Business Format Franchising) é a que melhor tem          
representado os sistemas comercializados hoje em dia” (SEBRAE, 2016). 

 

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/informacoes-uteis-para-o-empreendedor-que-quer-ser-um-franqueador,980039407feb3410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/a-franquia-certa-para-o-seu-perfil-profissional,596039407feb3410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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Em suma, percebe-se que, por mais que há uma intersecção entre as            

definições propostas por cada organização, a organização e comportamento de          

cada mercado faz com que esses órgãos adotem definições específicas para seus            

respectivos mercados. O Quadro 1 compara as diferentes definições de cada órgão            

e/ou organização. 

 

Quadro 1 - Comparação de definições de franchising dos órgãos regulamentadores 

ÓRGÃO / ORGANIZAÇÃO PAÍS RESUMO DA DEFINIÇÃO 

IFA Estados Unidos Método de expansão 

empresarial com base no 

relacionamento e 

licenciamento. 

ABF Brasil Segue obrigatoriamente a 

definição da Lei 8.955/94, que 

trabalha o direito de uso de 

uma marca ou patente por 

terceiros. 

FFF França Método de colaboração de 

empreendedorismo e 

desenvolvimento comercial. 

SEBRAE Brasil Método de venda de licença de 

uso de um produto ou serviço. 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018). 

 

Já na visão acadêmica, a definição de franchising tem suas peculiaridades.            

Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley (2004) definem a franquia como uma aliança            

sofisticada de empreendedorismo por qual milhares de indivíduos geram riqueza.          

Para eles, um processo caracteriza-se como franchising quando um empreendedor          

(o franqueador) desenvolve um modelo de negócios e vende os direitos de            

operacionalizar tal modelo para outro empreendedor, que em sequência torna-se o           

franqueado por um período de tempo e/ou área geográfica definida.  
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Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley (2004), também definem o franchising de           

duas formas distintas - business format franchising e franchising de produtos - cujos             

comportamentos diferem-se na área de operações, mas a essência mantém-se a           

mesma. O maior benefício de uma aliança de franquias, de acordo com os autores,              

é a exploração de uma oportunidade de negócios competitivamente, pois: 

 
Um dos maiores benefícios para você é uma compressão dramática do           
aprendizado de longo prazo, muitas vezes necessário para o sucesso          
empresarial. O franqueador reconhece uma oportunidade e projeta um         
sistema de entrega de serviços para explorar essa oportunidade de uma           
maneira única. O franqueador carrega a carga de avaliar o mercado, de criar             
o produto ou o serviço, de estabelecer a marca, de construir o plano de              
negócio, e de medir a competição. O franqueado pode começar para baixo            
para o processo de cultivar os clientes e uma consciência de que mudanças             
incrementais podem ser necessárias para garantir a franquia da vantagem          
competitiva em curso. A marca ou marca da franquia é o que cria o vínculo               
entre você e seu parceiro de franquia, o proprietário da marca. Você            
compartilha uma missão para manter e construir a marca, que já sinaliza uma             
relação preço-valor nas mentes de seus clientes. O franqueador traz a           
marca; você traz os instintos empresariais para gerenciar a venda do           
dia-a-dia. É preciso tanto de você para alcançar a aceitação do mercado da             
marca. (SPINELLI, JR., ROSENBERG E BIRLEY, 2004, p. 2-3)  

 

Já para Murray (2006), a definição contemporânea de franchising resume-se          

ao business format franchising, que consiste em um “sistema previamente testado           

de fazer negócios - de vender bens e serviços,” e que “possa ser replicado por               

terceiros” (MURRAY, 2006, p. 21, tradução do autor) Portanto, na visão do autor, o              

sistema de franquias é contemplado somente pelo sistema de formato de negócios,            

e não também pela franquia de produtos, indústrias, entre ooutros. 

Murray (2006), defende a proposição que a empresa, ao optar pelo método             

de expansão por franchising, oferece para o franqueador, em troca de capital, uma             

franchise package, que consiste em um conjunto de itens fundamentais para a            

operação da nova franquia. Este pacote consiste nos seguintes itens: 

● O conceito completo do negócio, explicado por meio de um manual; 

● A identidade visual da marca; 

● Sistemas financeiros e de contabilidade; 

● Treinamento; 

● Contrato de obrigações e responsabilidades do franqueador e do         

franqueado; 
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● Suporte de marketing, relações públicas e propaganda; 

● Direitos legais de operação em um território delimitado; 

● Suporte contínuo do franqueador (MURRAY, 2006, p. 21) 

Mauro (2013) aponta que o sistema de franchising é composto por duas            

definições diferentes, baseadas no ponto de vista do stakeholder em questão:           

franqueador ou franqueado. No ponto de vista do franqueador, a franquia é            

considerada como um canal de distribuição onde há uma proximidade maior entre os             

participantes do sistema. 

Segundo Mauro (2013), para o franqueado, o franchising é uma oportunidade           

para abrir um negócio, com a vantagem de receber todo o know-how e suporte da               

empresa franqueadora.  

Portanto, observa-se que cada stakeholder acaba adotando uma definição         

própria de franquia baseado em suas necessidades e objetivos, porém, em conjunto,            

ambas definições apontam para a sinergia entre o franqueador e o franqueado para             

obter êxito na operação. A Figura 3 concretiza o conceito franqueador-franqueado           

segundo Mauro (2013). 
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Figura 3 - Estruturação do modelo de franchising

 
Fonte: Mauro (2013, p. 21). 

 

Na Figura 4, Mauro demonstra que o franqueador e o franqueado trazem consigo              

diferentes contribuições para o sistema de franchising. O franqueador contribui para           

o sucesso da operação de franquias com todo seu capital já existente dentro de sua               

empresa, know-how e seu conhecimento do negócio, o poder da marca, suporte            

para o franqueado e a inovação constante para manter seu(s) produto(s) saudáve(is)            

no mercado. Já o franqueado, além de entrar com um capital para investir no              

negócio, entra com seu conhecimento pessoal de gestão de negócios e           

garra/vontade de empreender. Juntos, o franqueador e o franqueado deverão atingir           

uma sinergia entre si para entregar ao consumidor o melhor valor possível. 

Em conclusão, percebe-se que, mesmo complementares, as visões que os           

autores têm em relação ao franchising são diferentes. O Quadro 2 ilustra essa             

diferença entre suas definições. 
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Quadro 2 - Comparação de definições de franchising da literatura 

AUTOR ANO RESUMO DE DEFINIÇÃO 

Spinelli, Jr., 
Rosenberg e 
Birley 

2004 Empreendedor desenvolve um modelo de negócios e vende os 
direitos de operacionalização. 

Murray 2006 Apenas Business Format Franchising, que é a venda do direito de 
operacionalização de um modelo de negócios previamente testado. 

Mauro 2013 Há duas definições diferentes, de acordo com cada stakeholder. 
Para o franqueador, é ampliação do canal de distribuição, enquanto 
para o franqueado é uma oportunidade de empreendedorismo. 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018). 

 
      Nota-se que, em todas definições, o papel do franqueador e do franqueado e seu 

relacionamento é tido como a parte central do franchising. Porém, percebe-se que a 

divergência nas definições está no que o franqueador oferece para o franqueado. 

Para Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley (2004) e Murray (2006), o franqueador apenas 

vende os direitos de operacionalização; já para Mauro (2012), a sinergia entre o 

franqueador e o franqueador para levar valor ao consumidor é o que constitui o 

franchising. 

 
2.1.1. Modelos Conceituais de Franchising 
 

Mauro (2013) define tipos e modelos de franquia com base na segmentação e             

subclassificações subsequentes. O Quadro 3 ilustra seu arcabouço teórico. 
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Quadro 3 - Segmentações para o sistema de franchising 

SEGMENTOS OPÇÕES 

Pelo tipo de participação do canal ● Distribuição de produtos 
● Prestação de serviços 
● Social 
● Pública 

Pela natureza do negócio ● Serviços 
○ Pessoas jurídicas 
○ Pessoas físicas 
○ De alimentação 

● Varejo 
● Indústria 

De acordo com o tipo de ponto comercial ● Individual 
● Combinada 
● De conversão 
● Shop in shop 
● De mini-unidades 

De acordo com a natureza dos serviços 
prestados pelo franqueador à rede franqueada 

● De 1ª geração 
● De 2ª geração 
● De 3ª geração 
● De 4ª geração 
● De 5ª geração (rede inteligente) 

De acordo com o processo de expansão da 
rede 

● Unitária 
● Múltipla 
● Regional 
● Desenvolvimento de área 
● Máster 

De acordo com o tipo de remuneração recebida 
pelo franqueador 

● De distribuição 
● Pura 
● Mista 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Mauro (2013, p. 25). 

 

Para Mauro (2013), esta segmentação para os sistemas de franchising é feita            

de uma forma bem detalhada para auxiliar o franqueado na avaliação de uma             

franquia proposta. Portanto, não são categorias mutuamente exclusivas - são          

apenas formas diferentes de observar a realidade da empresa franqueadora em           

questão.  

Dentro do quadro proposto por Mauro (2013), destaca-se a segmentação de           

acordo com a natureza dos serviços prestados pelo franqueador à rede franqueada,            

pois, de acordo com o autor, “é a classificação mais importante, pois representa uma              
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evolução no sistema de franchising. As franquias são classificadas de acordo com o             

nível de integração do franqueador com sua rede” (MAURO, 2013, p. 30). 

Mauro (2013) classifica o relacionamento franqueador-franqueado em uma        

escala evolutiva de maturidade, dividida entre 1ª a 5ª geração: 

● 1ª geração: franqueador presta o mínimo de serviços à rede franqueada, e            

pouco ou nada se prepara para franquear (“falsas franquias”); 

● 2ª geração: franqueador terceiriza vendas e presta poucos serviços; 

● 3ª geração: sistema bem-resolvido e bem implementado; 

● 4ª geração: inclui reciclagem, internet, negociação de pontos comerciais,         

conselho de franqueados e recompra de unidades; e, 

● 5ª geração: redes inteligentes - os sistemas de franquia mais bem           

estruturados e desenvolvidos do mercado.  

Vale ressaltar os pontos principais que determinam o estágio de cada geração            

de franquias segundo Mauro (2013), até a 2ª geração, a maioria dos franqueadores             

não possui contrato de franquia, o que torna a operação de franquias ilegal. O que               

difere a 2ª geração da primeira é a distribuição de produtos, que passa a ser maior e                 

requer um relacionamento mais estreito entre o franqueador e o franqueado.  

Mauro (2013), explica que a partir da 3ª geração, o franqueador           

necessariamente precisa ter um contrato de franquia, e, de acordo com o autor, um              

diagnóstico de franqueabilidade do negócio tem de ser feito para passar segurança            

para o futuro franqueado.  

Na 3ª geração, há um plano de franchising concreto e disponível para todos             

os franqueados, além de oferta de treinamento pré-operacional, assessoria na          

escolha do ponto comercial e supervisão, suporte e controle das unidades (MAURO,            

2013). 

Para uma franquia ser considerada de 4ª geração, a franqueadora necessita            

contratar uma empresa terceirizada para desenvolver um plano de marketing e um            

plano de franchising, além de oferecer serviços como reciclagem do treinamento           

inicial, canal de comunicação aberto, reuniões de conselho de administração de           

franqueados, e principalmente um sistema de recompra ou revenda de unidades           

(MAURO, 2013). 
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Finalmente, para uma franquia ser considerada de 5ª geração, é          

imprescindível ter um sistema operacional (“rede inteligente”), composto por todas          

as características citadas da 3ª e 4ª geração em conjunto com previsões e análises              

computacionais (MAURO, 2013). 

Em contraposto, Ribeiro et al (2013) aponta definições diferentes para os           

modelos de franquias, apontando um total de seis gerações, sendo elas: 

● 1ª geração: franquias de produto e marca sem exclusividade; 

● 2ª geração: franquias de produto e marca com exclusividade; 

● 3ª geração: franquias de negócio formatado (business format franchising); 

● 4ª geração: franquia de aprendizado em rede (learning network         

franchising); 

● 5ª geração: rede inteligente; 

● 6ª geração: sustentabilidade. 

Percebe-se que há divergências notáveis entre os modelos propostos pelos          

dois autores. O Quadro 4 apresenta a relação entre o modelo de Mauro (2013) e               

Ribeiro et al (2013). 
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Quadro 4 - Comparação de modelos geracionais 

Geração Mauro (2013) Ribeiro et al (2013) 

1ª geração “Falsas Franquias” - pouca 
assistência do franqueador 

para o franqueado 

Franquias de produto e marca 
sem exclusividade 

2ª geração Franqueador terceiriza vendas 
e presta poucos serviços 

Franquias de produto e marca 
com exclusividade 

3ª geração Sistema “bem-resolvido” e 
“bem-implementado” - acordo 

mútuo entre franqueador e 
franqueado 

Business Format Franchising - 
franquias de negócio formatado 

4ª geração Sistema com recursos online, 
negociação de pontos 

comerciais, conselho de 
franqueados e recompra de 

unidades 

 
Learning Network Franchising - 

franquia de aprendizado em 
rede 

5ª geração “Redes Inteligentes” - os 
sistemas de franquia mais bem 
estruturados e desenvolvidos 

do mercado 

 
“Redes Inteligentes” 

6ª geração Não contemplada Redes sustentáveis 

 

Fonte: elaborado pelo Autor (2018), com base em Mauro (2013) e Ribeiro et al (2013). 

 

Diferentemente de Mauro (2013), Ribeiro et al (2013) não citam o problema            

de falsas franquias e da ausência do contrato de franquia nas duas primeiras             

gerações, mas define-os em relação à exclusividade da distribuição dos produtos, o            

que retrata uma realidade relativamente diferente.  

A 3ª geração mantém-se no mesmo patamar; porém, na 4ª, os autores            

retratam a geração como a franquia de aprendizado em rede, cujo discriminante é             

“[...] a maneira constante e contínua de desenvolvimento e aprendizado, e o            

aprendizado é fundamental como pilar de sustentabilidade do relacionamento”         

(Ribeiro et al, 2013, p. 17).  

Os autores mantêm a mesma definição para a 5ª geração, e incluem a 6ª              

geração, que foi instituída em 2009 após o evento da ABF e AFRAS (Associação              

Franquia Sustentável) e é pautada na prática de um modelo de negócios justo e              

sustentável (RIBEIRO et al, 2013, p. 16-18). 
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Já para o SEBRAE (2016), o franchising pode ser dividido em três modelos             

distintos: franquia unitária, franquia master, e franquia de desenvolvimento de área.           

O Quadro  5 contempla a diferença entre os três modelos propostos.  

 

Quadro 5 - Modelos de franquia do SEBRAE 

FRANQUIA 
UNITÁRIA 

Concessão de direito de abertura de uma unidade franqueada em um local 

determinado pelo franqueador. 

 
 
 

FRANQUIA 
MASTER 

O master franqueado tem controle sobre uma região geográfica e tem direito a 

oferecer contratos de franquias para “sub-franqueados”, e, com isso, recebe parte 

da taxa de franquia e royalties como pagamento para oferecer o treinamento e 

suporte para os franqueados subsequentes. 

 
 

FRANQUIA  
DE 

DESENVOL- 
VIMENTO 
DE ÁREA 

A franqueadora cria uma concessão de exploração de região para o franqueado 

durante um espaço de tempo definido; neste espaço de tempo, o franqueado 

desenvolvedor poderá abrir mais de uma unidade na região, e, dependendo do 

contrato, poderá vender unidades para outros franqueados, recebendo parte dos 

royalties e da taxa de franquia. Porém, nesse caso, todos os contratos são 

firmados pela franqueadora. 

Fonte: SEBRAE (2016). 

 

Além destes três modelos, o SEBRAE contempla um quarto modelo separado           

- as micro franquias - cujo único discriminante é o baixo valor de investimento inicial               

(até R$ 80 mil) e não requer um endereço comercial para funcionar (SEBRAE,             

2016).  

Murray (2006) conceitualiza três modelos distintos de franquias: 

1. Job Franchise: modelo de baixo investimento, composto geralmente por         

apenas um funcionário (que pode ser o franqueado) que oferece serviços           

diretamente para o consumidor final. O ponto de venda seria em uma van,             

onde o prestador de serviço poderia se deslocar para oferecer seus           

serviços. Este modelo também pode se expandir para múltiplas vans, etc. 

2. Management Franchise: modelo focado no mercado B2B, onde o produto          

oferecido é o capital intelectual. Alguns exemplos desse modelo são          

consultorias, agências de recrutamento, agências financeiras (não       
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existentes no mercado brasileiro, mas muito presentes no mercado         

americano, como a H&R Block), entre outros. O autor argumenta que esse            

modelo é relativamente mais complexo em termos de administração do          

que o modelo de Job Franchise. 

3. Retail Franchise: o modelo mais conhecido no mercado, o Retail Franchise           

é simplesmente uma franquia no varejo, onde produtos físicos e bens           

materiais são oferecidos (MURRAY, 2006).  

Murray (2006), ressalta que a observação deve focar o aspecto dos modelos            

conceituais de franchising na academia e no mercado é que, justamente como sua             

definição conceitual, não há um consenso estabelecido. Uma linha geral pode ser            

claramente estabelecida, mas cada autor organiza seus conceitos de forma única;           

isso mostra-se como uma lacuna no campo acadêmico de franchising.  

Assim, Murray (2006) discorre que com a pluralidade de definições          

conceituais e modelos de franchising, pode-se criar um panorama geral de como o             

franchising é definido na academia, como ilustrado pelo Quadro 6.  

 
Quadro 6 - Definições conceituais do modelo de franchising 
 
CONCEITO AUTORES RESUMO DIVERGÊNCIAS 

Geracional Mauro 
(2013), 
Ribeiro et al 
(2006) 

Os modelos são divididos em 
gerações, onde franquias com 
gerações mais elevadas se 
apresentam mais complexas 

Para Mauro (2013), há 
somente 5 gerações, enquanto 
para Ribeiro et al (2006), há 6 
gerações 

Geográfico / 
Expansivo 

SEBRAE 
(2016) 

Os modelos são divididos pelo 
tamanho da rede de franquias 
com base no franqueado, indo 
desde uma franquia única até o 
desenvolvimento de área 

- 

Por Canal Murray 
(2006) 

Os modelos são divididos com 
base no canal que atuam e com 
seu produto final 

- 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Mauro (2013), Ribeiro et al (2006), SEBRAE (2016) e                

Murray (2006). 

 

Em linhas gerais, conforme registrado na Figura 9, os autores trabalham a            

mesma ideia sobre os modelos de franchising, porém abordam o tema de formas             

diferentes. Todos os autores mencionados trabalham a ideia da complexidade da           
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franquia e da rede como base para o modelo, pois, em todos os modelos estudados,               

os modelos de franquia vão desde unidades pequenas com poucos funcionários (ou            

até com um funcionário) até com uma rede de unidades interconectadas dentro de             

um espaço geográfico expandido.  

O canal de venda também desempenha um papel importante na modelagem           

de franquias, pois o canal também define a quantidade de funcionários e,            

consequentemente, a complexidade do negócio  como visto na Figura 9.  

Para os fins deste trabalho, a definição de modelo conceitual de franquia            

utilizado será o do SEBRAE, pois é um dos órgãos principais na regulamentação e              

tratamento de franquias no território brasileiro. Porém, os conceitos dos outros           

autores serão utilizados para o tratamento de dados nos Capítulos 3 e 4 deste              

trabalho. 

Além dos modelos teóricos propostos pelos autores previamente citados, vale          

também ressaltar o papel das abordagens mercadológicas internacionais e         

nacionais do franchising, pois, além da teoria, também é necessário entender como            

o franchising é aplicado no mercado.  

 
2.1.2. Abordagens de Franchising no Brasil e no Exterior 
 

Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley (2004) conceituam que todo o funcionamento           

de uma franquia é explicado por meio do relacionamento entre as diversas partes             

integrantes do negócio, como finanças, mercado, marketing, etc. Para Spinelli, Jr.,           

Rosenberg e Birley (2004),  

 
Quaisquer alterações no cliente, nas necessidades do cliente ou no SDS têm            
consequências que afetam a aliança de franquia. O valor do FRM é que ele              
permite identificar a natureza dessas consequências. Uma vez que as causas           
são identificadas, a franquia pode ser melhorada, realinhando a         
responsabilidade da transação e reavaliar o bem-estar financeiro e a          
confiança em cada parceiro. (SPINELLI, JR., ROSENBERG; BIRLEY, 2004,         
tradução do autor, p. 19) 

 
A partir do consumidor, o service delivery system, ou modelo de negócios,            

tem que ser alterado, e, consequentemente, todos os outros aspectos no negócio. O             

sistema de entrega de serviços (modelo de negócio), diretamente relacionado com a            

movimentação dos consumidores, abastece os sistemas de análises de transações          
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e estruturas financeiras, que lidam diretamente com dinâmicas relacionais e          

problemas de agência. Além disso, todo o modelo é regido por questões de             

finanças, mercado, contratos (ambiente político-legal) e informação. 

Na visão de Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley (2004), a análise constante do             

papel do franqueador e do franqueado é de extrema importância para determinar o             

desenvolvimento da franquia, pois com papéis e responsabilidades pré-definidas,         

todos os problemas enfrentados pelo negócio podem ser resolvidos com maior           

rapidez. Portanto, para os autores, uma forma eficaz de abordar o sistema de             

franchising seria por meio de dinâmicas de relacionamento. 

Em outra ótica, Leslie e McNeill (2010) trabalham o conceito do valor de             

marca como fator determinante para a satisfação do franqueado com a proposta de             

franquia e o andamento do negócio, como ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Modelo Conceitual de Valor Percebido no Franchising 

 
Fonte: Leslie e McNeill (2010, p. 23). 

 

Percebe-se que, na Figura 4, o relacionamento franqueador-franqueado não é          

um processo dinâmico e cooperativo, mas sim algo mais unilateral. O franqueado            
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terá um valor percebido a partir de fatores como inovação e imagem de marca em               

conjunto com o custo de entrada. Este valor ditará as expectativas do franqueado             

em relação à satisfação com a operação, que em consequência ditarão se o             

franqueado decidirá continuar com a operação. Portanto, na ótica de Leslie e McNeill             

(2010), o consumidor não é o ponto conclusivo do processo de franchising, mas sim              

a satisfação do próprio franqueado no sistema. 

Além disso, o modelo da Figura 4 sugere que as expectativas do franqueado              

de desempenho de sua marca e operação são formadas pelo custo de entrada e              

valor de marca percebido, que serão determinantes na satisfação geral com a            

operação de franquias e, como resultado, em sua continuação. Para chegar no            

resultado esperado de continuação com a operação de franquia, o valor percebido            

da marca tem que usufruir de um saldo positivo em relação aos resultados             

financeiros apresentados, crescimento, inovação, coordenação, imagem de marca e         

pessoas (LESLIE, MCNEILL; 2010). 

A força deste modelo está na conceituação do pacote de valores que o             

franqueador tem que oferecer para que alguém se interesse em tornar seu            

franqueado, que não é contemplado no modelo de Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley             

(2004). Porém, na ótica deste modelo, o franqueador usa um sistema de operações             

empurrado ao seu franqueado, que em torno tomará a decisão de continuar ou não              

com a unidade com base em sua satisfação.  

Ambos sistemas são essencialmente complementares, pois trabalham partes        

diferentes de um conceito mais amplo do franchising. Cada modelo pode apresentar            

miopia de visão se analisados de forma individual, mas em conjunto formam uma             

visão muito mais holística, sendo que o modelo de Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley              

(2004) trabalha mais a relação franqueador-franqueado no quesito de resolução de           

problemas e, em seguida, no trabalho constante de aprimoramento da franquia em            

relação às necessidades do consumidor. 

No modelo de Leslie e McNeill (2010), trabalha-se o valor percebido pelo             

franqueado do pacote de valor oferecido pelo franqueador, consequentemente         

enfatizando a importância do papel do franqueador de oferecer um modelo de            

negócios que seja vantajoso para o franqueado a ponto de ele se propor a pagar               
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royalties para usá-lo. Portanto, ambos abordam diferentes aspectos importantes do          

relacionamento franqueador-franqueado. 

No mercado brasileiro, encontram-se abordagens similares ao sistema de         

franchising tradicional. Para Ribeiro et al (2013), o modelo de gestão estratégica de             

franquias no mercado brasileiro segue um sistema top-down, baseado na visão do            

franqueador e na consequente execução do plano pelos franqueados para obter           

resultados. A Figura 5 demonstra este modelo top-down de Ribeiro et al (2013). 

 

Figura 5 - Gestão Estratégica do Franchising 

 
Fonte: adaptado de Ribeiro et al (2013). 

O modelo defendido por Ribeiro et al (2013) é baseado na crença de que,              

para um modelo de franquia obtenha êxito, ele tem que seguir a visão do              

franqueador. Para os autores, “a nossa crença é que somente a Franqueadora deve             

ter uma missão e propósitos consistentes e amplamente difundidos para os seus            

Franqueados, que, por sua vez, devem segui-los e executar a estratégia com            

perfeição, focando nos resultados e objetivos definidos e acertados” (RIBEIRO et al,            

2013, p. 40).  

Portanto, o que se defende nessa abordagem é que fica sob            

responsabilidade somente da franqueadora criar sua missão, visão, valores e          

estratégia, pois o franqueado terá de se alinhar com o que o franqueador determina.              
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Esse modelo essencialmente defende uma estratégia top-down, que é um dos           

modelos mais praticados no mercado atualmente (RIBEIRO et al, 2013).  

Ribeiro et al (2013) não excluem a existência dos valores, missão, visão e             

estratégia dos franqueados, pois continuam carregando sua própria cultura de fazer           

negócios independentemente do que a franqueadora estabelece. Porém, os autores          

sugerem que “é preciso que haja um alinhamento fundamental [da estratégia], pois            

as partes serão fiéis na medida em que acreditarem nos princípios norteadores do             

negócio e esses forem vivenciados no decorrer da relação comercial” (RIBEIRO et            

al, 2013, p. 40).  

Portanto, por mais que existam culturas diferentes entre o franqueador e os            

franqueados, os autores conceituam que, para o bem-estar do empreendimento, a           

visão e cultura da franqueadora deve prevalecer (RIBEIRO et al, 2013). 

Cherto (2006) conceitua um modelo que defende a franquia como um canal            

de vendas da empresa. Caminhando de encontro à definição top-down de Ribeiro et             

al (2013), o autor acredita que o franchising “trata-se de uma estratégia de expansão              

de negócios via cobertura e penetração de mercado” (CHERTO, 2006, p. 22),  

Neste sentido, Cherto (2006) afirma que é apenas uma das aplicações da            

estratégia empresarial. Portanto, o franchising, em conjunto com outros canais de           

atuação da empresa, formariam o mix de canais, que representaria a forma de             

inserir a estratégia empresarial dentro do mercado.  

A visão de Cherto (2006) difere da de Ribeiro et al (2013) pois conceitua o               

franchising estritamente como um canal de distribuição, que pode ou não fazer parte             

de um mix de canais, enquanto o segundo conceitua o franqueado como o executor              

da estratégia proposta pelo franqueador, excluindo a possibilidade de um mix de            

canais. 

Christensen, Parsons e Fairbourne (2010) definem um sistema de franquias          

desenvolvido a partir das relações comerciais em mercados de subsistência - o            

microfranchising. Para os autores, a inovação nesse sistema consiste na adaptação           

do modelo tradicional de franquias, amplamente praticado em mercados         

desenvolvidos, para mercados de baixa renda. As adaptações principais que o           

microfranchising propõe em relação ao sistema tradicional do franchising são em           

relação ao tamanho, financiamento e cooperação.  
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Christensen, Parsons e Fairbourne (2010) ressaltam que além de trabalharem          

com um tamanho relativamente menor do que franquias tradicionais por causa de            

restrições de mercado, o sistema de microfranquias tem como pressuposto o           

crescimento cooperativo e o cunho social de aliviar os sintomas da pobreza no             

mercado.  

Para Christensen, Parsons e Fairbourne (2010), enquanto o franqueador no          

sistema de franquias tradicional busca crescimento e lucros elevados, o franqueador           

da microfranquias trabalha com crescimento e lucros elevados ao mesmo tempo que            

trabalha com a cooperação e o bem-estar do franqueado. Em outras palavras, o             

sistema de microfranquias não trabalha exclusivamente com a replicação de um           

modelo pré-definido, mas sim com o trabalho concomitante e cooperativo de um            

modelo de negócios que oferece oportunidades de empreendedorismo para os          

franqueados além da constante reformulação do modelo de negócios oferecido pelo           

franqueador.  

Ribeiro et al (2013) também contemplam a existência de microfranquias;          

porém, no contexto do mercado brasileiro, sua conceituação difere da oferecida por            

Christensen, Parsons e Fairbourne (2010). 

Para Ribeiro et al (2013), “microfranquias são negócios replicados por meio            

do modelo de franchising e que exigem baixo investimento para a sua implantação”.             

Portanto, a visão desses autores em relação ao microfranchising tem um viés            

econômico muito mais do que social.  

Além do mais, em contraposto com as microfranquias de Christensen,          

Parsons e Fairbourne (2010), que operam em mercados pouco regulamentados, as           

microfranquias brasileiras são sujeitas a uma regulamentação rígida do governo          

brasileiro, além de apoio de órgãos como o Banco Interamericano de           

Desenvolvimento, SEBRAE e o Fundo Multilateral de Investimentos. Na         

regulamentação brasileira, pode ser considerada uma microfranquia quando o         

investimento inicial vai até R$ 50.000,00, e em relação aos impostos, a            

microfranquia pode se encaixar no sistema do Micro Empreendedor Individual (MEI)           

ou no Simples Nacional, efetivamente reduzindo os impostos e custos de operar            

uma microfranquia.  
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Porém, por mais que essas medidas feitas pelo governo foram desenvolvidas           

para combater o desemprego e para gerar mais oportunidades de trabalho, a ótica             

da microfranquia no Brasil continua sendo muito mais econômica do que social, em             

contraposto com o conceito oferecido por Christensen, Parsons e Fairbourne (2010). 

No âmbito de internacionalização, Alon, Welsh e Falbe (2010) conceituam um           

modelo de internacionalização de franquias de varejo em mercados emergentes com           

base em stakeholders. A Figura 6 demonstra o modelo conceituado pelos autores. 

 

Figura 6 - Modelo de Internacionalização de Franquias de Varejo em Mercados 
Emergentes com Base em Stakeholders 
 

 
 
Fonte: Alon, Welsh e Falbe (2010, p. 17). 

 

Nesta abordagem de franchising, o consumidor é o foco central da operação            

nesse novo mercado, porém, para os autores, o franqueador deve ter uma visão             

holística do contexto no qual o consumidor do novo mercado está inserido, levando             

em consideração não só as necessidades e opiniões dos acionistas e consumidores            

diretos, mas também qualquer grupo que possa afetar o desenvolvimento da           

operação.  

 
O público em geral, por exemplo, pode estar interessado em como a            
empresa estrangeira pode promover ou derrotar os objetivos econômicos do          
país, ou simplesmente pode investigar a quantidade de poluição é incorrido.           
Em ambos os casos, as decisões da empresa afetam o bem-estar público, e             
possivelmente os direitos individuais, e, portanto, uma corporação prudente         
explorar novas fronteiras deve tentar levar em conta todos os cenários           
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possíveis, ou pode sofrer consequências irreparáveis (ALON; WELSH;        
FALBE, 2010, p. 17).  

 

Em suma, pode-se observar que as diversas abordagens de franchising          

presentes na literatura trabalham com paradigmas e resultados distintos. Enquanto          

Ribeiro et al (2013), Cherto (2006) e Alon, Welsh e Falbe (2010) defendem um              

modelo top-down, com o franqueado sendo apenas o executor das diretrizes da            

empresa, Christensen, Parsons e Fairbourne (2010) defendem um modelo mais          

cooperativo, cujo foco final é o desenvolvimento concomitante de todas as partes            

envolvidas. Leslie e McNeill (2010) apontam uma terceira ótica, similar à ótica            

top-down de Ribeiro et al (2013), Cherto (2006) e Alon, Welsh e Falbe (2010),              

porém com o produto final sendo a satisfação do franqueado em sua operação. 

Porém, mesmo que sejam diferentes, os modelos e óticas apontados          

trabalham com um conceito comum, de alta relevância para esta dissertação: o            

franchising como processo de geração de valor para stakeholders, que traz consigo            

a questão da franqueabilidade e se o processo de franchising é o que trará mais               

valor aos stakeholders em questão.  

 
 
 
2.2. Teoria da Franqueabilidade 

 

Para os fins deste trabalho, define-se franqueabilidade como a         

compatibilidade de uma empresa com o sistema de franchising. Há uma grande            

variedade de teorias e conceitos acadêmicos e mercadológicos acerca deste grau           

de compatibilidade - muitos deles aplicados a mercados e indústrias específicas -            

porém, pode-se observar alguns pontos em comum, que geram o cerne da questão.             

Após a identificação das teorias, o ponto comum será levantado, gerando conteúdo            

para a análise deste trabalho. 

Mauro (2013) defende um modelo com três fatores críticos para a           

implantação de uma franquia de sucesso, composto pela franquia, franqueado, e o            

ponto comercial, conforme observado na Figura 7.  
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Figura 7 - Fatores de Sucesso do Franchising 

                              
Fonte: Mauro (2013). 

 

A interdependência entre os três fatores é o essencial do conceito do autor,             

pois são a base para uma franquia se apoiar e poder funcionar com êxito. Em               

relação ao fator franquia, Mauro (2013) se refere ao modelo de negócio que está              

sendo oferecido.  

Se o modelo não for forte ou não tiver coesão e coerência, consequentemente             

terá chances menores de obter sucesso. Mauro (2013) sugere que franquias já            

consolidadas no mercado oferecem menos risco do que modelos novos. Em relação            

ao fator franqueado, se refere ao empreendedor, e no ponto comercial, se a             

localização está adequada. No fator ponto comercial, o autor se refere ao ponto de              

venda da franquia em si - sua localização, arquitetura e posicionamento - e como os               

seus fatores mercadológicos e físicos afetam o andamento da operação. 

Como ilustrado no Quadro 7, Ribeiro et al (2013) trabalham a           

franqueabilidade com base em oito fatores. Nesse modelo proposto, não há uma            

quantificação específica para determinar se a empresa é franqueável ou não. A            

decisão resta sob o franqueador, que deve avaliar se, olhando para o conjunto, o              

franchising parece ser uma boa opção para o seu negócio.  
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Quadro 7 - Fatores de Franqueabilidade 

FATOR CONCEITO 

Marca e imagem no mercado ● Força da marca 
● Qualidade da imagem 

Mix de produtos e exclusividade de marcas ou 
de produtos 

● Posicionamento  
● Amplitude e profundidade do mix de 

produtos 

Potencial de mercado e concorrência ● Potencial do mercado para o tipo de 
produto sendo oferecido 

● Concorrência direta, indireta e produtos 
substitutos 

Modelo financeiro e fontes de renda ● Margens de lucro 
● Despesas médias de operação 
● Localização do ponto comercial 
● Flexibilidade do mix da unidade 

Know-how do negócio ● Processos de gestão e operação do 
negócio 

● Possibilidade de padronização e 
replicação com um modelo de 
franchising 

Potencial de cópia do negócio ● O negócio é fácil de imitar? 

Barreiras de saída do negócio ● O que pode impedir o franqueado de 
decidir sair da rede franqueada 

○ Força da marca 
○ Exclusividade ou inovação em 

produtos 
○ Lucratividade e/ou rentabilidade 
○ Condições de compra 
○ Suporte 
○ Relação 

franqueador-franqueado 

Estrutura atual e capacidade de investimento da 
empresa 

● Capacidade da empresa de se tornar 
administradora de uma rede de 
unidades 

● Disponibilidade de capital para a 
operação 

Fonte: Ribeiro et al (2013). 

 

Para chegar nessa decisão, o gestor terá que medir a solidez de cada item              

pontuado, pois “quanto mais sólidos forem estes elementos no negócio em           

avaliação, maiores serão as chances de franqueá-lo com sucesso” (RIBEIRO et al,            

2013, p. 48). Porém, em contraposto com Mauro (2013), que aponta três fatores             

críticos para o sucesso de uma operação de franchising, Ribeiro et al (2013)             
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apontam vários fatores essenciais e exemplificam todos os seus subitens. Enquanto           

Mauro (2013) trabalha uma visão mais holística no funcionamento do negócio,           

Ribeiro et al (2013) trabalham com um sistema de checklist, focado muito mais nos              

detalhes de cada parte do negócio do que da visão. 

Campora (2006) trabalha um conceito similar ao de Ribeiro et al (2013),            

trabalhando fatores e subfatores. Porém, diferentemente destes autores, Campora         

(2006) especifica como que a avaliação de franqueabilidade deve ser feita. Para o             

autor,  

 
A conclusão da Análise de Franqueabilidade da empresa deve ser uma           
ponderação sobre cada um dos critérios, indicando os pontos fortes e os            
principais desafios da empresa; uma definição clara de pontos onde é           
possível a melhoria antes do início da operação de franchising; a definição de             
um plano de ações para ajustar os pontos onde foram encontradas           
deficiências no modelo existente, e uma definição dos fatores críticos de           
sucesso para o modelo de Franquias (CAMPORA, 2006, p. 107). 

 

Portanto, deve-se trabalhar a análise de franqueabilidade com os pontos          

fortes e fracos de cada fator e subfator, e determinar a ponderação com base em               

cada empresa. Os fatores e subfatores levantados pelo autor são: 

1. Empresa 

a. Cultura e Experiência 

b. Imagem da Empresa 

2. Negócio 

a. Modelo de Negócios 

b. Produtos e Serviços 

c. Concorrência 

d. Viabilidade Financeira 

e. Acessibilidade 

3. Diferenciais e Modelo de Gestão 

a. Padrões e Sistemas 

b. Know-how 

4. Expansibilidade 

a. Potencial de Crescimento 

5. Riscos 
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a. Riscos do Negócio 

b. Barreiras de Saída 

c. Riscos para a Empresa 

Além disso, Campora (2006) indica um quadro para a avaliação ser feita,            

ilustrado pelo Quadro 8. 

 
Quadro 8 - Avaliação de Franqueabilidade 

ÁREA CRITÉRIO AVALIAÇÃO FORÇAS E 
OPORTUNIDADES DESAFIOS 

Empresa 
Cultura e experiência    

Imagem    

Negócio 
Modelo de negócios    

Concorrência    

Viabilidade financeira    

Gestão 
Acessibilidade    

Padrões de sistemas    

Know-how    

Expansibilidade Potencial    

Riscos 

Riscos do negócio    

Barreiras de saída    

Riscos para a empresa 
   

Fonte: Campora (2006, p. 108) 

 

Em outra ótica de franqueabilidade, encontram-se autores que sugerem que a           

decisão de franquear uma empresa surge a partir de problemas de agência e de              

altos custos de monitoramento. Minkler (1990) defende uma teoria em que, se o             

franqueado (ou no caso, o operador do ponto comercial) tiver o incentivo de repartir              

os lucros com o franqueador ao invés de trabalhar com um salário fixo, a empresa               

terá menos gastos com monitoramento de operações e conflitos de agência.  

Além disso, Minkler (1990) descreve que pontos comerciais mais próximos           

do headquarter da empresa e com altos índices de consumidores novos (ou seja,             

um índice baixo de reincidência de consumidores) são propensos a serem operados            

pelo franqueador pelo baixo custo de monitoramento. Em contraposto, operações          

mais distantes do headquarter da empresa ou com altos índices de reincidência de             
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consumidores são propensas a serem operadas por franqueados, pois os custos de            

monitoramento são mais altos.  

Bitti (2012) traz essa teoria para o mercado brasileiro em sua tese de             

doutorado e chega à conclusão de que a distância e dispersão geográfica das             

unidades de uma empresa são fatores determinantes para a franqueabilidade de um            

negócio, pois os custos de monitoramento e controle são maiores. Portanto, deve-se            

considerar a dispersão geográfica como um fator importante para o índice de            

franqueabilidade de uma empresa por causa dos custos de monitoramento e de            

controle. 

Em suma, percebe-se que há uma variedade de teorias complementares em           

relação ao franchising e à franqueabilidade. Claramente há divergências conceituais          

entre os autores, como por exemplo, para Mauro (2013), há somente 5 gerações de              

franquias, enquanto Ribeiro et al (2006) postulam a ideia de 6 gerações; porém, em              

uma visão holística, percebe-se que os autores chegam a alguns pontos em comum,             

que serão utilizados no capítulo seguinte deste trabalho. Os pontos em comum são: 

● Franquias são baseadas em uma relação de benefício mútuo entre o           

franqueador e o franqueado (MAURO, 2013; RIBEIRO ET AL, 2013;          

SEBRAE, 2016; MURRAY, 2006). 

● A probabilidade de uma operação de franquias obter sucesso depende do           

modelo oferecido pelo franqueador, da capacidade de gestão do         

franqueado, e de fatores microambientais da operação, como ponto         

comercial, entre outros (MAURO, 2013; RIBEIRO ET AL, 2013;         

CAMPORA 2006; MINKLER, 1990; BITTI, 2012). 

● A sinergia entre todos os stakeholders da operação de franchising é           

essencial para seu bom desenvolvimento, e conflitos de agência são a           

base para um mal desenvolvimento da operação (SPINELLI, JR.,         

ROSENBERG E BIRLEY, 2004; LESLIE E MCNEILL, 2010; RIBEIRO ET          

AL, 2013; CHERTO, 2006; CHRISTENSEN, PARSONS E FAIRBOURNE,        

2010; ALON, WELSH E FALBE, 2010). 

Tendo em vista toda a informação levantada neste capítulo e com os pontos             

em comum encontrados entre os autores, determina-se como fatores de          

franqueabilidade, para os fins deste trabalho, no Quadro 9: 
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Quadro 9 - Fatores de Franqueabilidade 

FATOR MÉTRICAS AUTORES 

1. Modelo de 
Negócio 

● O modelo de negócios oferecido pelo 
franqueador contém todas as 
instruções e materiais necessários 
para o franqueado seguir com a 
operação? 

● O valor percebido pelo possível 
franqueado do modelo de negócios é 
positivo? 

● O modelo de negócios comporta uma 
expansão de canais de venda por 
parte de terceiros? 

 
 

Ribeiro et al (2013) 
Cherto (2006) 
Mauro (2013) 

Campora (206) 
SEBRAE (2016) 

Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley  
(2004) 

2. Mercado e 
Produto 

● O mercado tem uma aceitação 
positiva do produto oferecido? 

● O produto é suscetível a 
sazonalidade? 

● O produto é suscetível a hábitos de 
consumo regionais? 

 
Ribeiro et al (2013) 

Campora (2006) 
Alon, Welsh e Falbe (2010) 

Leslie e McNeill (2010) 

3. Disponibilidade 
de Suporte para o 
Franqueado 

● O franqueador disponibiliza canais de 
comunicação e suporte com os 
franqueados? 

● O franqueador oferece treinamento e 
suporte para o franqueado 
periodicamente? 

● O franqueado consegue ajuda 
diretamente com a franqueadora com 
facilidade? 

 
 
 

Alon, Welsh e Falbe (2010) 
Mauro (2013) 

Ribeir et al (2013) 

4. Replicabilidade e 
Padronização 

● O modelo de negócio consegue ser 
replicado e padronizado com 
facilidade por um franqueado? 

● O franqueado poderá oferecer o 
mesmo nível de qualidade que o 
franqueador? 

 
 

Campora (2006) 

5. Vantagens 
Competitivas 

● O modelo de negócios dispõe de 
vantagens competitivas adequadas 
para manter a saúde e longevidade? 

● O modelo de negócios dispõe de 
barreiras de entrada e saída para 
concorrentes? 

 
Ribeiro et al (2013) 

Campora (2006) 
Spinelli, Jr., 

 Rosenberg e Birley (2004) 
 

6. Poder de Marca ● A marca é reconhecida facilmente? 
● O posicionamento da marca é 

adequado? 
● A marca tem um share of mind 

positivo? 

 
Leslie e McNeill (2010) 

Ribeiro et al (2013) 
Campora (2006) 

7. Rentabilidade ● O payback oferecido pelo modelo de 
negócios é adequado com o valor de 
investimento inicial? 

 
 

Ribeiro et al (2013) 
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● O retorno previsto da operação é 
atrativo para um possível 
franqueado? 

Campora (2006) 

8. Bilateralidade de 
Relacionamento 

● O franqueador está disposto a evoluir 
seu modelo de negócio com base no 
feedback do franqueado? 

● O franqueador está disposto a ter um 
bom relacionamento com seus 
franqueados? 

 
Mauro (2013) 

Alon, Welsh e Falbe (2010) 
Spinelli, Jr., 

 Rosenberg e Birley (2004) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

  

 



50 

3. Método de Pesquisa 

 

O objetivo principal deste trabalho visa identificar os fatores mais relevantes           

para a franqueabilidade de empresas para o mercado brasileiro, que possam ser            

utilizados na avaliação do franchising como opção viável para o plano de expansão             

empresarial. Portanto, para satisfazer esses objetivos, foi feito um levantamento          

bibliográfico (Capítulo 2) para analisar os conceitos de franquias e de           

franqueabilidade na Academia.  

Além disso, no levantamento bibliográfico realizado, a identificação de fatores          

que afetam o desempenho de operações de franquia foi feita. Com base nesse             

levantamento de fatores, a pesquisa desta dissertação se desenvolve para chegar à            

proposição das relevâncias dos fatores de franqueabilidade. 

  

3.1. Etapas de Pesquisa 

 
Em linhas gerais, a pesquisa deste trabalho será um estudo exploratório, pois            

tem o intuito de levantar os principais fatores de franqueabilidade para empresas e             

suas relevâncias relativas. O Quadro 10 resume a metodologia usada nesta           

pesquisa: 
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Quadro 10 - Resumo da Metodologia Usada na Pesquisa 

Critérios Etapa 1 
Levanta- 

mento 
bibliográfico 

Etapa 2 
Elabora- 
ção dos 
fatores 

Etapa 3 
Estudo de caso 

múltiplo 

Etapa 4 
Triangulação 
com sites das 

empresas 

Etapa 5 
Triangulação 

com 
especialistas 

Tipo Exploratória 

Natureza e 
Abordagem 

Teórica, 
qualitativa 

Aplicada, 
qualitativa 

Aplicada, 
qualitativa 

Aplicada, 
qualitativa 

Aplicada, 
qualitativa 

Método Pesquisa 
bibliográfica 

Estudo de 
caso 

Estudo de caso Pesquisa 
documental 

Estudo de caso 

Amostra N/A N/A  1 gestor e 1 
franqueado de 6 
empresas de 3 

setores diferentes 

Websites das 
empresas 

3 especialis- 
tas em franquias 

Coleta de 
Dados 

Livros, 
revistas e 

publicações 

Dados 
proveni- 
entes da 
Etapa 1 

Entrevistas Sites Entrevistas 

Objetivo? Levantar os principais 
fatores de franqueabilidade 
presentes na literatura. 

Validar os fatores 
encontrados por 
meio de estudo 

de caso múltiplo e 
identificar o grau 

de relevância 
entre os fatores 

levantados. 

Triangular e validar as relevâncias 
atribuídas por meio de websites das 

empresas e com especialistas na 
área de franqueabilidade. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Nota-se que, para a definição do método deste trabalho, a pesquisa feita será             

dividida em cinco etapas distintas - cada uma com seu objetivo próprio. A linearidade              

destas etapas é essencial para o andamento do projeto porque elas representam um             

processo de construção de um conceito, sendo a primeira etapa a mais abstrata e a               

quarta etapa a mais concreta. Portanto, é essencial seguir as etapas do projeto             

explicitamente nessa ordem para garantir o bom desempenho do projeto. 

 

3.1.1. Etapa 1 - Levantamento Bibliográfico 
 

A primeira etapa da pesquisa pode ser considerada, em termos de tipologia,            

como uma pesquisa exploratória. Para Gil (2008, p. 27), “as pesquisas exploratórias            

têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias,           

 



52 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis            

para estudos posteriores”. Esta etapa tem como objetivo fazer um estudo           

aprofundado sobre os conceitos de franchising e suas abordagens, franqueabilidade          

e tópicos complementares à franqueabilidade. Também segundo Gil (2008), 
 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de        
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de        
determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente         
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre           
ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Em conclusão,        
pelo fato de que esta etapa requer um estudo mais aprofundado           
sobre estes temas previamente citados, ela se encaixa na tipologia          
de pesquisa exploratória. Em consequência, pelo fato de que essa          
etapa aborda um estudo sobre conceitos de franchising e         
franqueabilidade, ela caracteriza-se de natureza teórica. (GIL, 2008,        
p. 27)  

  

Para identificar as relevâncias dos fatores, é necessário vislumbrar todos os           

possíveis fatores que possam afetar a franqueabilidade; portanto, um estudo sobre           

esse arcabouço teórico é requerido. 

Em relação à abordagem de pesquisa, essa etapa será qualitativa. Pelo fato            

de que, nesta etapa, os objetos de estudo principais são conceitos, sua natureza e              

suas abordagens, ela inevitavelmente se caracteriza como qualitativa. Além do mais,           

o objeto de estudo não são números ou simplesmente a quantidade de algo, mas              

sim a qualidade e o peso dos conceitos. Flick (2009), vai ao encontro com essa               

proposição, enumerando uma lista preliminar de aspectos da pesquisa qualitativa,          

que acentua a importância da perspectiva e diversidade neste método: 

● apropriabilidade de métodos e teorias; 

● perspectivas dos participantes e sua diversidade; 

● reflexividade do pesquisador e da pesquisa; e, 

● variedade de abordagens e de métodos na pesquisa qualitativa (FLICK,          

2009, p. 23). 

Além disso, Flick (2009) também defende que a validade do estudo da            

pesquisa qualitativa está primordialmente no objeto sendo estudado, e não na           

validade dos métodos e critérios científicos. 

Merriam (2002, apud Godoi et al, 2010) sugere que a “pesquisa qualitativa é             

um conceito ‘guarda-chuva’, que abrange várias formas de pesquisa e nos ajuda a             
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compreender e explicar o fenômeno social com o menor afastamento possível do            

ambiente natural”.  

Para atingir o objetivo desta etapa, o método de pesquisa bibliográfica será             

usado, pois os conceitos e abordagens de franchising e franqueabilidade têm de ser             

extraídos da literatura para atuarem como ponto de partida para o estudo.  

Para Flick (2009, p.62), “na pesquisa qualitativa, o pesquisador utiliza os           

insights e as informações provenientes da literatura enquanto conhecimento sobre o           

contexto, utilizando-se dele para verificar afirmações e observações a respeito de           

seu tema de pesquisa naqueles contextos”. 

Além disso, Gil (2008) sugere que a pesquisa exploratória geralmente envolve           

a pesquisa bibliográfica e documental como método de pesquisa principal. Portanto,           

para chegar a um construto de conceitos coeso e completo, o método de pesquisa              

bibliográfica é o mais pertinente. O conteúdo desta etapa foi completado no capítulo             

dois desta pesquisa, que, além de atuar como um referencial teórico para a             

pesquisa, também atua como a primeira etapa do método de pesquisa do trabalho.  

Em termos de amostra, já que essa etapa se trata de um estudo exploratório              

com o objetivo de abordar de forma generalista os conceitos de franchising e             

franqueabilidade, não há uma amostra formal. 

Em termos de coleta de dados, fontes secundárias foram utilizadas para o             

estudo bibliográfico. Artigos, livros e revistas acadêmicas sobre o assunto foram           

utilizadas para a construção do arcabouço teórico da pesquisa.  

Como propriamente dito por Flick (2009), a literatura (neste caso, dados           

secundários) serve como uma base coesa para verificar afirmações e observações           

sobre o objeto de estudo. 

 

3.1.2. Etapa 2 - Elaboração dos Fatores 
 

Após a identificação dos fatores de franqueabilidade, feitos na etapa anterior,           

esta etapa tem o objetivo de construir um grupo condensado com os fatores mais              

citados pela literatura, com o intuito de criar uma ponte entre os diferentes autores e               

seus respectivos pontos de vista. Por isso, sua natureza é aplicada e sua             
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abordagem é qualitativa, pois esta etapa eminentemente trabalha com a qualificação           

dos fatores encontrados na etapa anterior.  

 

3.1.3. Etapa 3 - Estudo de Caso Múltiplo 
 

A terceira etapa deste método consiste em uma pesquisa explicativa,          

concretizada pelo método de estudo de caso múltiplo, onde os fatores levantados e             

criados nas Etapas 1 e 2 foram analisados por profissionais atuantes no mercado de              

franquias. Define-se pesquisa explicativa como “pesquisas que têm como         

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a            

ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2008, p. 28).  

A categorização de pesquisa explicativa faz sentido para esta etapa porque           

ela tem o intuito de explicar o porquê dos sucessos e fracassos das operações de               

franchising estudadas na etapa anterior. Ela atua como validação dos insights           

providos pela etapa anterior, além de uma oportunidade de geração de novos            

insights para a pesquisa. Portanto, a caracterização de pesquisa explicativa é a            

melhor opção para esta etapa (GIL, 2008). 

Define-se estudo de caso como o “estudo profundo e exaustivo de um ou de              

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado” (GIL,             

2008, p. 57-58). Yin (2010) conceitua uma matriz de tipologias de estudo de caso,              

cujas extremidades são: 

A. Caso único / casos múltiplos. 

B. Holístico / integrado. 

Esta definição de Yin (2010) tem como objetivo auxiliar a escolha de métodos             

de coleta de dados apropriados para cada tipo de estudo de caso. Para esta etapa,               

o estudo de caso será um estudo de casos múltiplos sobre uma ótica integrada, pois               

além de validar os insights com diferentes organizações, será necessário validar os            

mesmos insights para todas as organizações estudadas para que a ponderação de            

cada fator de sucesso/fracasso seja validada. 

O método de coleta de dados utilizado para esta etapa do projeto foi por meio               

de entrevistas individuais e estruturadas, conduzidas presencialmente ou por         

telefone (GIL, 2008, p. 109) discorre que,  
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Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para            

a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem,           

esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como           

acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes           

(GIL, 2008, p. 109). 

 

Nessas entrevistas, os entrevistados seguiram um roteiro pré-estabelecido        

composto por duas etapas: a primeira com perguntas abertas e a segunda com             

perguntas de escala. Os entrevistados foram avisados que seu nome e o nome da              

sua empresa seriam mantidos em sigilo, e também foram notificados que não            

haveria resposta certa ou errada, e que eles poderiam responder da forma que             

acreditassem ser correta. O roteiro de entrevista pode ser visto no Apêndice I. 

Na primeira etapa da entrevista, houveram duas etapas: a introdução e as            

perguntas abertas. Na parte de introdução, o contato inicial entre o entrevistador e o              

entrevistado foi feito, e com ele o projeto e a pesquisa foram explicadas para que o                

entrevistado pudesse se contextualizar. O intuito da entrevista e da pesquisa foram            

explicitados, e os limites e pormenores da entrevista também foram alertados, como            

o sigilo dos nomes. Após o contato inicial ser feito, as seguintes perguntas abertas              

foram feitas: 

1. Qual é o seu cargo atual onde você trabalha?; 

2. Quanto tempo de contato você tem, em total, com o sistema de            

franquias?; 

3. Descreva o seu histórico de atuação com o sistema de franquias; 

4. Em sua opinião, quais fatores são primordiais para que uma empresa seja 
franqueável? 

As perguntas 1, 2 e 3 têm o intuito de criar um panorama do entrevistado,               

evidenciando sua validade e relevância para a pesquisa. Os dados que foram            

extraídos dessas perguntas foram meramente para identificar se o entrevistado          

poderia ser considerado como válido para este projeto. 

A pergunta 4 têm uma relevância muito grande no enredo da entrevista            

porque ela já inicia o trabalho de conceituação de fatores de franqueabilidade, e             

propõe a visão pura do entrevistado sem o viés dos fatores já coletados. Neste caso,               

os dados coletados seriam uma validação da relevância dos fatores selecionados           
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pelas etapas 2 e 3, além de atuar como uma captura de fatores importantes que               

possam não estar presentes no modelo criado. 

Feitas as perguntas da primeira parte, a segunda parte iniciou-se, composta           

por duas perguntas de escala. Nestas perguntas, o entrevistado seria exposto aos            

fatores levantados teria que avaliá-los com base na escala em questão. Ambas as             

perguntas eram iguais, mas a diferença foi na escala utilizada.  

Na primeira pergunta, a escala utilizada foi a de Likert (1976). Nesta pergunta,             

o entrevistado teve que avaliar cada fator individualmente a partir de uma escala             

ordinal de 1 à 5 em relação à importância do fator em questão em relação à                

franqueabilidade de uma empresa.  

Os valores foram apresentados como: 1 (irrelevante para a franqueabilidade),          

2 (pouca relevância para a franqueabilidade), 3 (relevância neutra para a           

franqueabilidade), 4 (boa relevância para a franqueabilidade) e 5 (indispensável para           

a franqueabilidade). Na segunda pergunta, a escala utilizada foi a ordinal, e neste             

caso, o entrevistado teve que avaliar os fatores entre si e colocá-los em uma escala               

ordinal de importância e relevância para a franqueabilidade de uma empresa, sendo            

o valor 1 o mais importante e o 10 o menos importante. 

A Escala de Likert (1976) foi empregada na primeira pergunta da segunda            

parte da entrevista como uma forma de avaliação e validação dos fatores levantados             

na literatura. Como a Escala de Likert (1976) é uma forma de avaliação             

não-comparativa, os entrevistados puderam analisar os fatores individualmente, sem         

levar em consideração sua participação perante o conjunto.  

O resultado coletado pela Escala de Likert teria duas funções: a de determinar             

os fatores de maior importância sem relacioná-los um ao outro e também de             

identificar se algum fator não deveria fazer parte do grupo. As notas 5 seriam              

indicadores de importância para os fatores, e as notas 2 e 1 seriam indicadores de               

que os fatores não teriam relevância dentro do grupo e portanto não deveriam ser              

considerados fatores de franqueabilidade. Em consequência, se um dos fatores          

presentes recebesse uma nota média abaixo de 3 (relevância neutra para a            

franqueabilidade), ele seria desconsiderado do resultado final da pesquisa, pois          

estaria sendo avaliado como pouco relevante. 

 



57 

Já a escala ordinal, que tem uma natureza comparativa, foi utilizada na            

segunda pergunta da segunda etapa justamente para evidenciar a importância e           

relevância dos fatores entre si. Neste caso, os entrevistados teriam que ordenar os             

fatores em uma escala de importância, forçando-os a identificar qual o fator de maior              

importância dentro do grupo, e qual o de menos importância. Os dados coletados             

nessa etapa serviriam como indicadores de ranqueamento de relevância, já que os            

entrevistados teriam que avaliar os fatores entre si. 

Após as entrevistas serem feitas, os dados foram compilados em uma tabela            

unificada. Após a compilação, as seguintes análises foram feitas: 

1. Validação da primeira parte das entrevistas: as entrevistas foram analisadas          

para identificar se o entrevistado teria mencionado algum fator não presente           

na lista atual, e os fatores mencionados seriam validados com os da lista; 

2. Tratamento da Escala Likert: 

a. Soma dos pontos atribuídos para cada fator; 

b. Nota média atribuída para cada fator; 

c. Peso de cada fator em relação à soma total; 

3. Tratamento da Escala Ordinal: 

a. Média de lugar atribuído; 

b. Divisão das médias atribuídas em porcentagens; 

c. Peso de cada fator em relação à divisão das médias atribuídas em            

porcentagens 

4. Média das Escalas 

 

Ao final, uma média de relevância foi atribuída para cada fator com o fim de               

entender a real diferença de relevância entre cada fator. Essa média também foi             

utilizada para dividir os fatores em três grupos: relevância muito alta, reservado para             

o fator mais importante; relevância alta, reservado para os fatores que tiverem uma             

relevância maior do que a “média” para o grupo, que é de 12,5%; e relevância               

neutra, reservado para os fatores que tiverem uma relevância abaixo de 12,5%.  
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3.1.4. Etapa 4 - Triangulação com os Sites das Empresas 
 

Em seguida da coleta de dados e tratamento da Etapa 3, as Etapas 4 e 5                

consistem em triangulações dos resultados obtidos pelas Etapas 1-3. Na Etapa 4, a             

validação foi feita pela análise dos sites respectivos de cada empresa pesquisada.  

Foi analisado se os fatores eleitos como mais importantes pela Etapa anterior            

são mencionados no portal de franchising das empresas em questão. Isso atuaria            

como uma validação da importância e relevância dos fatores levantados. Em           

decorrência disso, uma pesquisa documental foi feita para determinar se os fatores            

foram mencionados nos sites ou não. O roteiro da pesquisa foi: 

1. Acessar o site oficial da empresa; 

2. Procurar pelo portal de franquias/franqueados; 

3. Ler o portal completo e suas sub-páginas; 

4. Identificar se algum dos fatores foi mencionado no texto da páginas. As            

palavras-chave dos fatores buscados foram: 

a. Modelo de Negócio: negócio, business, modelo, proposta; 

b. Mercado e Produto: mercado, produto, qualidade; 

c. Disponibilidade de Suporte para o Franqueado: suporte; 

d. Replicabilidade e Padronização: processos, padrão, padrões; 

e. Vantagens Competitivas: segredo, sucesso, força; 

f. Poder de Marca: marca, força, qualidade, tradição; 

g. Rentabilidade: sucesso, retorno; 

h. Bilateralidade de Relacionamento: suporte, juntos. 

 

3.1.5. Etapa 5 - Triangulação com Especialistas 
 

Para a última Etapa desta pesquisa, foram feitas entrevistas com três           

especialistas em franchising. Estas entrevistas tiveram o intuito de validar os           

construtos feitos ao longo do trabalho e adicionar outra etapa de triangulação dos             

resultados.  

As entrevistas seguiram um formato estruturado e foram conduzidas         

presencialmente. O roteiro das entrevistas foi composto por duas perguntas abertas           

com conteúdo similares: os entrevistados foram apresentados aos fatores em          
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formato de porcentagem (pergunta 1) e em formato de ordem de importância            

(pergunta 2), e foi solicitado para avaliar os resultados apresentados, ou seja, se             

concordavam ou não com a disposição, e o que mudaram e o porquê. O roteiro de                

entrevista para os Especialistas pode ser vista no Apêndice 2. 
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4. Análise dos Resultados 

 

4.1. Etapas 1 e 2 - Referencial Teórico e Elaboração dos Fatores 

Após feito o referencial teórico e o cruzamento entre os diferentes autores,            

construiu-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 11 - Fatores de Franqueabilidade 

FATOR MÉTRICAS AUTORES 

1. Modelo de 
Negócio 

● O modelo de negócios oferecido pelo 
franqueador contém todas as 
instruções e materiais necessários 
para o franqueado seguir com a 
operação? 

● O valor percebido pelo possível 
franqueado do modelo de negócios é 
positivo? 

● O modelo de negócios comporta uma 
expansão de canais de venda por 
parte de terceiros? 

 
 

Ribeiro et al (2013) 
Cherto (2006) 
Mauro (2013) 

Campora (206) 
SEBRAE (2016) 

Spinelli, Jr., Rosenberg e Birley  
(2004) 

2. Mercado e 
Produto 

● O mercado tem uma aceitação 
positiva do produto oferecido? 

● O produto é suscetível a 
sazonalidade? 

● O produto é suscetível a hábitos de 
consumo regionais? 

 
Ribeiro et al (2013) 

Campora (2006) 
Alon, Welsh e Falbe (2010) 

Leslie e McNeill (2010) 

3. Disponibilidade 
de Suporte para o 
Franqueado 

● O franqueador disponibiliza canais de 
comunicação e suporte com os 
franqueados? 

● O franqueador oferece treinamento e 
suporte para o franqueado 
periodicamente? 

● O franqueado consegue ajuda 
diretamente com a franqueadora com 
facilidade? 

 
 
 

Alon, Welsh e Falbe (2010) 
Mauro (2013) 

Ribeir et al (2013) 

4. Replicabilidade e 
Padronização 

● O modelo de negócio consegue ser 
replicado e padronizado com 
facilidade por um franqueado? 

● O franqueado poderá oferecer o 
mesmo nível de qualidade que o 
franqueador? 

 
 

Campora (2006) 

5. Vantagens 
Competitivas 

● O modelo de negócios dispõe de 
vantagens competitivas adequadas 
para manter a saúde e longevidade? 

● O modelo de negócios dispõe de 
barreiras de entrada e saída para 
concorrentes? 

 
Ribeiro et al (2013) 

Campora (2006) 
Spinelli, Jr., 

 Rosenberg e Birley (2004) 
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6. Poder de Marca ● A marca é reconhecida facilmente? 
● O posicionamento da marca é 

adequado? 
● A marca tem um share of mind 

positivo? 

 
Leslie e McNeill (2010) 

Ribeiro et al (2013) 
Campora (2006) 

7. Rentabilidade ● O payback oferecido pelo modelo de 
negócios é adequado com o valor de 
investimento inicial? 

● O retorno previsto da operação é 
atrativo para um possível 
franqueado? 

 
 

Ribeiro et al (2013) 
Campora (2006) 

8. Bilateralidade de 
Relacionamento 

● O franqueador está disposto a evoluir 
seu modelo de negócio com base no 
feedback do franqueado? 

● O franqueador está disposto a ter um 
bom relacionamento com seus 
franqueados? 

 
Mauro (2013) 

Alon, Welsh e Falbe (2010) 
Spinelli, Jr., 

 Rosenberg e Birley (2004) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
4.2. Etapa 3 - Estudo de Caso Múltiplo 

 
Nesta Etapa, 2 entrevistados de 6 empresas diferentes foram selecionados          

para participar da pesquisa, totalizando 12 entrevistas no total. Foram selecionadas           

duas empresas dos três segmentos mais expressivos do relatório de desempenho           

da ABF do terceiro trimestre de 2017: Alimentação, Moda e Casa e Construção.  

Em cada empresa foram entrevistados um franqueado e um gestor da           

franqueadora, evidenciando duas visões complementares sobre a empresa e o          

ramo. O Quadro 12 ilustra como foram divididas as entrevistas. Os nomes das             

empresas e dos entrevistados foram mantidos em sigilo, mas foi autorizada a            

divulgação de informações profissionais sobre cada profissional como parte da          

validação dos resultados obtidos. 
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Quadro 12 - Esquema das Entrevistas da Etapa 3 

RAMO EMPRESA ENTREVISTADO CARGO 

 
 
 

Casa e Construção 
 
 

 

 
Empresa A 

Entrevistado 1 Gestor 

Entrevistado 2 Franqueado 

 
Empresa B 

Entrevistado 3 Gestor 

Entrevistado 4 Franqueado 

 
 
 

Moda 

 
Empresa C 

Entrevistada 5 Gestora 

Entrevistado 6 Franqueado 

 
Empresa D 

Entrevistado 7 Gestor 

Entrevistada 8 Franqueada 

 
 

Alimentação 

 
Empresa E 

 

Entrevistado 9 Gestor 

Entrevistado 10 Franqueado 

 
Empresa F 

Entrevistada 11 Gestora 

Entrevistado 12 Franqueado 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 
4.1.1. Empresa A 

 
A Empresa A, que faz parte do ramo de casa e construção da ABF, trabalha               

com produtos de cama, mesa e banho. Foi fundada em 1986 no Brasil e atualmente               

possui 161 lojas em todo o território brasileiro, com a predominância de lojas nas              

regiões sudeste e sul. Destas 161 lojas, a grande maioria são franquias.  

A Empresa A iniciou seus negócios com lojas próprias e, em 2004, iniciou a              

abertura de unidades franqueadas. É associada à ABF desde 2008 e atualmente            

possui o Selo de Excelência em Franchising pela ABF. O faturamento médio de uma              

unidade sua é de R$ 140 mil mensais. 

 

4.1.1.1. Entrevistado 1 (Gestor da Empresa A) 

 
O Entrevistado 1 atualmente é diretor administrativo da Empresa A. Suas           

responsabilidades dentro da empresa incluem o gerenciamento administrativo,        

financeiro, logístico e de overlook da Empresa A. Teve seu primeiro contato com             
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franquias em 2004, com o início da abertura de unidades franqueadas da Empresa             

A, e tem contato com franquias desde então. Em relação ao franchising, o             

Entrevistado 1 já teve experiência com estruturação do processo de franchising,           

prospecção de candidatos, suporte, pontos comerciais e treinamento, além de toda a            

gestão financeira das operações.  

Em sua opinião, os fatores primordiais para a franqueabilidade de uma           

empresa são “poder da marca e estrutura”.  

Para ele, “a marca tem que ser objeto de desejo”, ou seja, o produto ou               

serviço tem que gerar desejo para o consumidor. “Com um produto que provoca             

desejo, você tem o que é necessário para franquear, pois o resto você consegue              

comprar. ”  

Além disso, a empresa tem que dispor de uma estrutura para poder            

franquear, pois é fundamental dispor de suporte para os franqueados e para atender             

à expansibilidade consequente da empresa. 

Em seguida, a ‘bilateralidade de relacionamento”, segundo o Entrevistado 1,           

é muito importante, pois “o franqueado e o franqueador precisam crescer juntos. Se             

você não quiser isso, você pode apenas abrir um IPO, que é muito mais fácil”.  

A Tabela 2 ilustra os resultados da segunda parte da entrevista. 

 

Tabela 2 - Resultados do Entrevistado 1 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 5 2 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

3 8 

Replicabilidade e Padronização 5 5 

Vantagens Competitivas 5 4 

Poder de Marca 5 3 

Rentabilidade 4 6 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 7 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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Pelos resultados, percebe-se que, na Escala Likert, nenhum fator recebeu          

uma nota 2 ou 1, portanto, de acordo com o Entrevistado 1, todos os fatores               

propostos são relevantes para a franqueabilidade de uma empresa. 

Um dado relevante levantado nessa entrevista é o fato de que, antes de ver               

os fatores propostos, o Entrevistado 1 considera o Poder de Marca como fator             

primordial para a franqueabilidade de uma empresa, além da bilateralidade de           

relacionamento.  

Porém ao deparar-se com a Escala Ordinal, optou como primeira opção o            

modelo de negócios, nona opção para a disponibilidade de suporte para o            

franqueado, e atribuiu a terceira posição para o poder de marca e a sétima posição               

para a bilateralidade de relacionamento. 

 

4.1.1.2. Entrevistado 2 (Franqueado da Empresa A) 

 
O Entrevistado 2 atualmente é franqueado da Empresa A. Além de           

franqueado da Empresa A, ele possui uma carreira na área jurídica, em direito             

empresarial. O Entrevistado 2 conta com 10 anos de experiência com franquias -             

todos na área jurídica e contratual e 7 anos na área de gestão operacional das               

franquias como franqueado. Hoje conta com duas unidades franqueadas da          

Empresa A, abertas em 2010 e 2012, respectivamente.  

Em sua opinião, os fatores primordiais para a franqueabilidade de uma           

empresa são rentabilidade, consolidação no mercado, payback no máximo em 24           

meses, e treinamento. “O fator mais importante tem que ser a rentabilidade. Se não              

dá dinheiro, não tem como franquear”, disse o Entrevistado 2. Em segundo plano,             

ele considera a consolidação no mercado e o treinamento importantes, pois a marca             

precisa ser conhecida e o franqueado precisa aprender como vender o produto.  

Tabela 3 demonstra as respostas do Entrevistado 2 sobre as escalas. 
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Tabela 3 - Resultados do Entrevistado 2 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 3 

Mercado e Produto 5 2 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

4 6 

Replicabilidade e Padronização 3 7 

Vantagens Competitivas 4 8 

Poder de Marca 5 4 

Rentabilidade 5 1 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 5 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

. 
Pelos resultados, percebe-se que a opinião inicial do Entrevistado 2 está de            

acordo com suas atribuições de notas - rentabilidade, poder de marca e modelo de              

negócio estão marcados como “5” na Escala Likert, e rentabilidade está marcada            

como opção 1 na Escala Ordinal, enquanto poder de marca está como quarta opção              

e modelo de negócio como segunda opção. 

É interessante ressaltar que o Entrevistado 2 destaca a importância do           

treinamento na primeira parte da entrevista, porém na escala ordinal, avalia a            

replicabilidade e padronização como “neutro” em importância de replicabilidade - um           

quesito que engloba a questão do treinamento. Porém, a não ser essa questão,             

todas as suas atribuições estão alinhadas com sua opinião inicial. 

 

4.1.2. Empresa B 
 

A Empresa B, que faz parte do ramo de casa e construção da ABF, trabalha               

como produtos de cama, mesa, banho e decoração. Atualmente trabalha com os            

canais multimarcas, lojas próprias e franquias. A empresa foi fundada em 2011 no             

Brasil e iniciou suas operações em franquias em 2015.  

Atualmente conta com 70 unidades franqueadas em território nacional, com a           

predominância de lojas nas regiões sudeste e sul. O faturamento médio mensal de             
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uma unidade franqueada da Empresa B é de R$ 170 mil. A Empresa B não possui o                 

Selo de Excelência em Franchising pela ABF.  

 

4.1.2.1. Entrevistado 3 (Gestor da Empresa B) 

 

O Entrevistado 3 atualmente é diretor de operações e expansão da Empresa            

2. As áreas de serviço ao cliente e e-commerce também estão sob seu comando.              

Ele conta com quatro anos e meio de experiência com franquias, somente dentro da              

Empresa 2, pois não trabalhou com franquias em suas outras experiências           

profissionais.  

Quando começou a trabalhar na Empresa 2, a empresa já havia franqueado            

suas unidades, então suas contribuições neste aspecto incluem a criação de um            

sistema robusto de CRM e métricas para a Empresa 2, além de instalar um sistema               

rígido de controladoria, que a empresa passou a utilizar em todos os seus processos              

em franchising e em lojas próprias. 

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são desejo, produto vendável, venda margem, controle de custo, e           

franquias pequenas. Primordialmente, para o Entrevistado 3, é necessário haver um           

desejo pelo produto ou serviço sendo vendido, pois “se as pessoas não querem, não              

desejam o seu produto, não tem como expandir”. 

Isso também leva a questão do produto vendável, que segue a mesma linha              

de pensamento. Em um segundo plano, o Entrevistado 3 acha essencial a empresa             

ter uma margem relevante em suas vendas, pois “o sistema de franquias não             

comporta margens pequenas”, além de um sistema de controle de custos rígido,            

pois “é fácil gastar e perder dinheiro entre todos os processos que acontecem desde              

a matriz até o franqueado”.  

Por último, mas não em relevância, o Entrevistado 3 opina que franquias            

modernas no setor de varejo têm que ter operações pequenas, com um tamanho             

médio de 60m2, pois “franquias maiores, em geral, não são muito rentáveis, e tem              

muita pessoa reduzindo o tamanho das unidades para reduzir os custos”.  

A Tabela 4 demonstra as respostas do Entrevistado 3 sobre as escalas. 
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Tabela 4 - Resultados do Entrevistado 3 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 5 4 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

3 8 

Replicabilidade e Padronização 4 5 

Vantagens Competitivas 4 3 

Poder de Marca 4 6 

Rentabilidade 5 2 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

3 7 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Em relação à Escala Likert, pode-se perceber que a opinião inicial do            

Entrevistado 3 manteve-se coerente, pois modelo de negócio, mercado e produto, e            

rentabilidade foram atribuídos como nota 5, e são as categorias que ele mencionou             

em sua opinião inicial. Porém, na Escala Ordinal, percebe-se que houve algumas            

divergências entre as atribuições de notas e a opinião inicial.  

A primeira coisa que o Entrevistado 3 menciona em sua primeira opinião é a              

questão do desejo pelo produto ou serviço, e consequentemente sua capacidade de            

venda; na Escala Ordinal, o poder de marca, que engloba o desejo pelo produto,              

está como sexta opção, e o mercado e produto, que também englobam essas             

questões, estão colocados como quarta opção. 

Porém, em relação à margem de vendas e controle, a opinião inicial está de               

acordo com a Escala Ordinal, pois o modelo de negócio, que engloba controle e              

processos, está como primeira opção, e rentabilidade logo como segunda opção. 
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4.1.2.2. Entrevistado 4 (Franqueado Empresa B) 

 

O Entrevistado 4 atualmente é um multifranqueado, contando com três          

unidades franqueadas. Uma de suas unidades é da Empresa B. Sua unidade da             

Empresa B foi inaugurada em janeiro de 2015.  

Em relação à sua experiência profissional, o Entrevistado 4 é formado em            

controladoria e tem 14 anos de experiência em franquias. No sistema de franquias,             

já trabalhou em uma franqueadora, atuando na área de controladoria, finanças,           

contabilidade, operações e na conversão de lojas próprias para franquias. Hoje, ele            

lida com o dia-a-dia das operações de suas unidades. 

Para o Entrevistado 4, o fator primordial para que uma empresa seja            

considerada franqueável é o lucro. Em sua opinião, este é o fator essencial - todos               

os outros estão em uma importância inferior ao lucro. 

A Tabela 5 demonstra as respostas do Entrevistado 4 sobre as escalas.  

 

Tabela 5 - Resultados do Entrevistado 4 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 3 

Mercado e Produto 5 4 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

5 6 

Replicabilidade e Padronização 5 7 

Vantagens Competitivas 5 2 

Poder de Marca 5 5 

Rentabilidade 5 1 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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Pelos resultados obtidos na segunda etapa da pesquisa, percebe-se que há            

uma divergência entre a opinião inicial do Entrevistado 4 e as atribuições da Escala              

Likert. Na opinião inicial, o Entrevistado 4 opina que o fator mais importante é o               

lucro, e que todos os outros estão em segundo plano; porém, na Escala Likert, ele               

atribuiu a nota máxima para todos os fatores exceto cultura corporativa, que recebeu             

uma nota neutra (3).  

Porém, na Escala Ordinal, os resultados estão de acordo com a opinião inicial             

do Entrevistado 4, pois a primeira opção é a rentabilidade, que está diretamente             

relacionada com lucro, e os fatores remanescentes seguem como opções          

secundárias.  

 

4.1.3. Empresa C 
 

A Empresa C, pertencente ao segmento de moda da ABF, trabalha com            

produtos de vestuário. Foi fundada em 1966 no Brasil, trabalhando no mercado            

multivarejo, e iniciou suas operações em franchising em 2005. Atualmente conta           

com 162 unidades franqueadas por todo o território brasileiro, e possui o Selo de              

Excelência em Franchising pela ABF. O faturamento médio mensal de uma de suas             

unidades é de R$ 110 mil.  

 

4.1.3.1. Entrevistada 5 (Gestor da Empresa C) 

 

A Entrevistada 5 atualmente trabalha como consultora de franquias para a           

Empresa C. Ela conta com mais de 25 anos de experiência no ramo de franquias,               

passando por duas outras empresas antes de chegar na Empresa C em 2014. No              

ramo, já trabalhou com visual merchandising, giro de produto, pesquisa de mercado,            

acompanhamento de KPIs, diagnóstico de problemas e desenvolvimento de         

showroom.  

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são uma estrutura interna bem-resolvida, produto/serviço de qualidade,         

boa administração e acompanhamento diário. 
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Para a Entrevistada 5, “a empresa precisa ter uma estrutura interna super             

bem-resolvida para poder franquear, pois é essa estrutura que você acaba           

vendendo para o franqueado. Sem isso, você não consegue expandir”. 

Ela também acredita que o produto/serviço em questão precisa ter boa            

qualidade, não só preço, pois “se o produto não tem boa qualidade, fica difícil uma               

pessoa querer ser seu franqueado.” Por fim, uma boa administração e           

acompanhamento diário por parte da franqueadora são essenciais para que a           

empresa consiga ser uma boa franqueadora. 

A Tabela 6 demonstra as respostas da Entrevistada 5 sobre as escalas.  

 

Tabela 6 - Resultados do Entrevistado 5 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 4 6 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

5 5 

Replicabilidade e Padronização 5 8 

Vantagens Competitivas 5 7 

Poder de Marca 5 3 

Rentabilidade 5 2 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

4 4 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Em relação aos resultados, percebe-se que as atribuições da Escala Likert           

estão alinhadas com a opinião inicial da Entrevistada 5 - estrutura, qualidade e             

gestão se equivalem à disponibilidade de suporte para o franqueado e mercado e             

produto, ambos com nota 5. Porém, em relação à Escala Ordinal, percebe-se que a              

Entrevistada 5 optou como primeira opção o próprio modelo de negócio, e elegeu a              

disponibilidade de suporte para o franqueado como sexta opção e o mercado e             

produto como sétima opção. 
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4.1.3.2. Entrevistado 6 (Franqueado da Empresa C) 

 

O Entrevistado 6 atualmente é um gestor multifranqueado. Ele possui três           

unidades de franquias de diferentes marcas no ramo de moda e home care, e em               

2016 abriu sua unidade franqueada da Empresa C. Conta com mais de 18 anos de               

experiência em franquias, sendo 11 anos como franqueador e 7 anos como            

franqueado. No ramo do franchising, sua experiência inclui elaboração de planos de            

franqueabilidade, identificação de oportunidades, expansão, formatação de modelo        

de franquias, e, mais recentemente, acompanhamento no dia-a-dia da operação de           

franquias múltiplas. 

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são um bom processo logístico, solidez de marca, e solidez no mercado.             

“Como eu sou um gestor multifranqueado, vejo que o processo logístico é algo muito              

importante na hora de franquear uma empresa, pois muitos dos problemas que            

enfrento como franqueado são decorrentes de logística”.  

Além disso, o Entrevistado 6 acredita que a empresa precisa ter um            

produto/serviço e uma marca sólidos, pois em sua experiência como franqueador e            

franqueado, “a operação não anda se a marca e o produto não forem redondos”. 

A Tabela 7 demonstra as respostas do Entrevistado 6 sobre as escalas. 
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Tabela 7 - Resultados do Entrevistado 6 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 5 4 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

4 6 

Replicabilidade e Padronização 4 7 

Vantagens Competitivas 5 5 

Poder de Marca 4 2 

Rentabilidade 3 3 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

4 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

De acordo com os resultados da segunda etapa da entrevista, percebe-se           

que, em partes, a opinião inicial do Entrevistado 6 está de acordo com sua atribuição               

de notas na Escala Likert. 

O fator “mercado e produto”, que representa o fator “solidez no mercado”,             

recebeu nota 5. Porém, os fatores “poder de marca” e “disponibilidade de suporte             

para o franqueado”, que representam a solidez de marca e o processo logístico bom,              

receberam nota 4, o que não entra muito de acordo com a opinião inicial do               

Entrevistado 6.  

A Escala Ordinal também segue o mesmo comportamento, com o fator “poder            

de marca” recebendo a segunda posição (logo após o fator “modelo de negócio”),             

mercado e produto a quarta, e disponibilidade de suporte para o franqueado a sexta              

posição.  

 

4.1.4. Empresa D 
 

A Empresa D, pertencente ao segmento de moda da ABF, trabalha           

primordialmente com calçados. Fundada em 1993 no Brasil, a Empresa D conta com             

cerca de 550 lojas em 18 países, com um mix de lojas próprias e franquias. No                
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Brasil, conta com 421 unidades franqueadas ao redor do território nacional.           

Atualmente não possui o Selo de Excelência em Franchising pela ABF. 

 
4.1.4.1. Entrevistado 7 (Gestor da Empresa D) 

 
O Entrevistado 7 atualmente trabalha como supervisor comercial da Empresa          

D. Em suas responsabilidades, também se encontram a gestão de operações das            

lojas próprias e franquias da Empresa D na região sudeste e sul. Atualmente conta              

com 6 anos de experiência com franquias. Sua experiência profissional inclui cargos            

como gerente de multifranquias por parte de um franqueado, gestão de operações            

por parte da franqueadora, e análise de mercado. Também conta com uma            

experiência prévia na indústria. 

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são visão empreendedora, capacidade de entender regionalidades e a          

diversidade de consumidores, compartilhamento de conhecimento entre o        

franqueador e o franqueado, padronização e planejamento. 

O Entrevistado 7 acredita que uma empresa, para se tornar franqueadora,            

necessita ser flexível e entender a diversidade existente no mercado de varejo,            

especialmente em relação ao comportamento do consumidor.  

Além disso, ela precisa estar aberta para crescer com seus futuros           

franqueados, pois “os franqueados vão desempenhar uma parte importante na          

vanguarda da empresa, então se ela não souber lidar com isso, vai haver uma              

desconexão e a operação dela vai falhar”. 

É importante que a empresa tenha processos robustos, claros e detalhados            

para viabilizar a padronização. Por fim, é muito importante que a empresa tenha um              

bom planejamento na retaguarda, pois “seus passos precisam ser muito bem           

calculados quando se lida com o capital de terceiros”. 

A Tabela 8 demonstra as respostas do Entrevistado 7 sobre as escalas. 
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Tabela 8 - Resultados do Entrevistado 7 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 3 

Mercado e Produto 5 2 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

5 4 

Replicabilidade e Padronização 5 6 

Vantagens Competitivas 5 8 

Poder de Marca 5 1 

Rentabilidade 5 5 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 7 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Os resultados obtidos na segunda etapa da entrevista não entraram de           

acordo com a opinião inicial do Entrevistado 7. Na Escala Likert, todos os fatores              

receberam relevância igual e alta, portanto validando todos os fatores como           

relevantes, mas o Entrevistado 7 não ressaltou seus fatores iniciais como mais            

importantes que os outros. Já na Escala Ordinal, o fator “poder de marca” recebeu a               

primeira posição, e fatores mencionados pelo Entrevistado 7, como a padronização,           

bilateralidade de relacionamento, receberam posições inferiores à sexta.  

 

4.1.4.2. Entrevistada 8 (Franqueada da Empresa D) 

 

A Entrevistada 8 atualmente é supervisora de franquias para um gestor           

multifranquias. Uma das unidades que ela supervisiona é da Empresa D. Ela conta             

com 7 anos de experiência em franquias, e sua experiência profissional no            

franchising inclui a gestão de operações e processos de pontos de venda.            

Atualmente, suas responsabilidades como supervisora incluem a gestão de         

franquias de marcas diferentes, giro de estoque, gestão do ponto de venda,            

compliance e comunicação no ponto de venda. 
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Para a Entrevistada 8, os fatores primordiais para uma empresa ser           

considerada franqueável são ter um produto desejável, presença forte nas redes           

sociais, forte investimento em TI, e colaboradores que vistam a camisa da empresa.             

Em sua opinião, a coesão e sinergia entre os colaboradores da empresa é essencial              

para torná-la franqueável, pois “você tem que passar essa energia para o futuro             

franqueado.  

Se a sua equipe não estiver caminhando na mesma direção, não tem como             

ter certeza que seu franqueado vai gerir a operação dele da forma adequada, e isso               

pode estragar a sua marca”. Também, além de ter um produto que desperte desejo              

no consumidor, a Entrevistada 8 acredita que um bom investimento em tecnologia e             

estar ancorada nas redes sociais ajuda uma empresa a ser franqueável no século             

XXI. 

A Tabela 9 demonstra as respostas da Entrevistada 8 sobre as escalas. 

 

Tabela 9 - Resultados do Entrevistado 8 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 5 

Mercado e Produto 5 1 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

3 7 

Replicabilidade e Padronização 5 6 

Vantagens Competitivas 5 2 

Poder de Marca 4 3 

Rentabilidade 4 4 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Percebe-se, pelos resultados obtidos na segunda etapa da entrevista, que a           

Entrevistada 8 manteve sua opinião inicial em relação ao quesito “produto desejável”            

- o fator “mercado e produto” recebeu nota 5 na Escala Likert e foi atribuído a                

primeira posição na Escala Ordinal, porém, atribuiu nota 3 na Escala Likert para o              
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fator “cultura corporativa” e o colocou em décima posição; este fator contempla a             

sinergia dentro da matriz, e é nítido a divergência de resultados entre a opinião              

inicial da Entrevistada 8 e suas atribuições nas escalas. 

 

4.1.5. Empresa E 
 

A Empresa E, que pertence ao segmento de alimentação da ABF, trabalha            

com restaurantes casual dining no estilo americano. Foi fundada em 2003 no Brasil             

e iniciou suas operações em franquias em 2007. Atualmente conta com 6 unidades             

ao redor do território brasileiro, com enfoque em São Paulo e no Distrito Federal. O               

faturamento médio de suas unidades é de R$ 300 mil / mês. Atualmente, não possui               

o Selo de Excelência em Franchising pela ABF. 

 

4.1.5.1. Entrevistado 9 (Gestor Empresa E) 

 

O Entrevistado 9 atualmente é VP de operações na Empresa E. Conta com             

15 anos de experiência na área de franchising, e sua experiência profissional inclui             

modelagem de sistemas de franquias, treinamento, expansão e, atualmente,         

operações. Hoje, suas responsabilidades na Empresa E são sua gestão de           

operações, expansão e treinamento.  

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são rentabilidade, modelo de negócios de sucesso, padronização e          

capacidade de capilaridade. 

Para o Entrevistado 9, acima de tudo, uma operação de franquias tem que              

ser rentável; portanto, para uma empresa ser considerada franqueável, ela tem que            

oferecer primordialmente um modelo rentável. Em segundo lugar, “o modelo de           

negócios sendo vendido tem que ser de sucesso, se não, ninguém quer comprar sua              

marca”.  

Em seguida, vêm as questões da padronização e capilaridade, que          

assegurariam a capacidade da marca de aguentar novos locais e novos           

comportamentos de compra sob a gestão de um franqueado. 

A Tabela 10 demonstra as respostas do Entrevistado 9 sobre as escalas. 
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Tabela 10 - Resultados do Entrevistado 9 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 4 3 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

4 6 

Replicabilidade e Padronização 5 2 

Vantagens Competitivas 4 4 

Poder de Marca 3 7 

Rentabilidade 4 5 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

3 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

De acordo com os resultados, a opinião inicial do Entrevistado 9 está            

parcialmente de acordo com ambas as escalas. Os fatores “modelo de negócio” e             

“replicabilidade e padronização” receberam nota 5 na Escala Likert e estão em            

primeiro e segundo lugar, respectivamente. Em terceiro lugar, com uma atribuição           

de nota 4, está o fator “mercado e produto”. Isso, em suma, vai de acordo com sua                 

opinião inicial, porém, a rentabilidade, que, de acordo com o Entrevistado 9 é o mais               

importante para a franqueabilidade de uma empresa, recebeu nota 4 na Escala            

Likert e está na sexta posição na Escala Ordinal. 

 

4.1.5.2. Entrevistado 10 (Franqueado da Empresa E) 

 

O Entrevistado 10 atualmente é franqueado da Empresa E. Conta com 32            

anos de experiência em franchising, ambos como franqueador e franqueado.          

Sempre trabalhou com franquias no ramo de alimentação, e sua experiência em            

franquias vai desde os microprocessos até a gestão de marca. Hoje, na Empresa E,              

ele é franqueado master da zona de Santo André, SP, portanto detém todos os              

direitos de trabalhar o mercado dessa região.  
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Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são ser uma franqueadora sólida, ser parceiro do franqueado, ter uma            

boa seleção de franqueados, ter um bom departamento de marketing e trabalhar            

com a expansão da forma espiral (expandindo geograficamente aos poucos). 

Primeiramente, para o Entrevistado 10, “a franqueadora precisa ser sólida. Se           

não tiver seus processos certos, padronizados e uma marca boa no mercado, não             

tem como franquear.” Além disso, para ele, é essencial que a franqueadora esteja             

disposta a ter um bom relacionamento com seus franqueados, pois isso irá            

impulsionar a empresa no futuro. Por fim, a empresa necessita adotar um sistema de              

expansão em espiral, trabalhando regiões próximas primeiro antes de tentar          

franquear longe, e o departamento de marketing precisa estar pronto para tornar sua             

marca em um objeto de desejo. 

A Tabela 11 demonstra as respostas do Entrevistado 10 sobre as escalas. 

 

Tabela 11 - Resultados do Entrevistado 10 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 4 3 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

5 6 

Replicabilidade e Padronização 5 4 

Vantagens Competitivas 5 7 

Poder de Marca 5 2 

Rentabilidade 4 5 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

5 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

De acordo com os resultados obtidos na segunda etapa da entrevista, a            

opinião inicial do Entrevistado 10 está alinhada com as atribuições nas escalas em             

relação ao quesito da “franqueadora sólida”, que pode ser representado pelo fator            

“modelo de negócio”, que recebeu nota 5 na Escala de Likert e o primeiro lugar na                
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Escala Ordinal. Porém, a questão de “ser parceiro do franqueado”, ilustrado pelo            

fator “bilateralidade de relacionamento”, foi atribuída a décima posição na Escala           

Ordinal, mesmo recebendo uma nota 5 na Escala de Likert.  

 

4.1.6. Empresa F 
 

A Empresa F, que pertence ao segmento de alimentação da ABF, trabalha            

com restaurantes fast food. Foi fundada em 1960 nos Estados Unidos, e iniciou suas              

operações em franchising em 1967. Possui 13,811 unidades em 85 países, e no             

Brasil, conta com 196 unidades franqueadas ao redor do território nacional. O            

faturamento médio mensal de suas unidades brasileiras é de R$ 155 mil.            

Atualmente, possui o Selo de Excelência em Franchising pela ABF. 

 

4.1.6.1. Entrevistada 11 (Gestora da Empresa F) 

 

A Entrevistada 11 atualmente é coordenadora de expansão da Empresa F.           

Ela está encarregada de trabalhar todo o mercado do estado de São Paulo em              

relação à expansão da marca da Empresa F. Atualmente, a Entrevistada 11 conta             

com 2 anos de experiência na área de franquias, ambos os anos sendo na Empresa               

F. Profissionalmente, a Entrevistada 11 também possui experiência na área          

comercial. 

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são suporte para o franqueado, marca conhecida no mercado, e ter um             

pacote de negócios pronto e robusto. Para ela, os três fatores são de igual              

importância, e cada um complementa uma parte da ideia principal da           

franqueabilidade, que é a atratividade e a viabilidade do projeto.  

“Para uma expansão dar certo, ” diz ela, “é necessário ter a disponibilidade de              

dar o suporte necessário para o franqueado, pois ele não vai conseguir gerir o              

próprio negócio sozinho, e também é preciso ter uma marca muito forte no mercado,              

porque facilita a gestão do franqueado.” 

A Entrevistada 11 também defende a ideia de que um franqueado, quando             

procura possíveis franquias para abrir, quer um modelo de negócios pronto, “se não,             
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ele abriria o negócio ele mesmo. O franqueado não quer pensar, ele quer resultados              

e quer crescer. A franqueadora precisa estar pronta para dar isso pra ele, sempre.              

Se não, não tem negócio. ” 

A Tabela 12 demonstra as respostas da Entrevistada 11 sobre as escalas. 

 

Tabela 12  - Resultados da Entrevistada 11 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercado e Produto 3 8 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

5 3 

Replicabilidade e Padronização 5 4 

Vantagens Competitivas 4 7 

Poder de Marca 5 2 

Rentabilidade 4 5 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

4 6 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

De acordo com os resultados obtidos na segunda etapa da entrevista,           

observa-se que a opinião inicial da Entrevistada 11 está de acordo com suas             

atribuições nas escalas. Os seus quesitos mencionados, que se equivalem aos           

fatores “modelo de negócio”, “poder de marca” e “disponibilidade de suporte para o             

franqueado”, receberam nota 5 na Escala Likert e receberam as três primeiras            

posições na Escala Ordinal.  

 

4.1.6.2. Entrevistado 12 (Franqueado da Empresa F) 

 

O Entrevistado 2 atualmente é franqueado da Empresa F. Ele é proprietário            

de sua própria operação de franquias da Empresa F, e a abriu em 2016. Antes de ter                 

sua própria franquia, ele trabalhou por 15 anos na área de recursos humanos na              
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indústria. Por ter sua primeira unidade em 2016, o Entrevistado 12 tem 1 ano de               

experiência em franquias, justamente como proprietário e gestor do negócio. 

Em sua opinião, os fatores primordiais para uma empresa ser considerada           

franqueável são produto, aceitação no mercado, volume de vendas, poder de           

barganha com os fornecedores para insumos, e investimento em TI. Para ele, o             

principal é o produto ser de excelente qualidade e ser aceito no mercado, pois ele               

pagou por um modelo de negócios que deveria facilitar um volume alto de vendas.  

Além disso, por ter uma franquia no ramo de alimentação, o poder de             

barganha da marca com os fornecedores é de extrema importância, pois a compra             

dos insumos acarreta em uma alteração direta em seus custos de manufatura. Por             

fim, em sua opinião, “uma empresa conectada, hoje em dia, tem muito mais chance              

de ter sucesso.” 

A Tabela 13 demonstra as respostas do Entrevistado 12 sobre as escalas. 

 

 
Tabela 13 - Resultados do Entrevistado 12 

FATOR ESCALA LIKERT ESCALA ORDINAL 

Modelo de Negócio 5 1 

Mercadoo e Produto 5 2 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

4 6 

Replicabilidade e Padronização 5 5 

Vantagens Competitivas 4 4 

Poder de Marca 5 3 

Rentabilidade 3 8 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

4 7 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

De acordo com os resultados obtidos na segunda etapa da entrevista,           

observa-se que a opinião inicial do Entrevistado 12 está de acordo com suas             

atribuições nas escalas. Os seus quesitos principais mencionados, que se equivalem           
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aos fatores “modelo de negócio”, “poder de marca” e “disponibilidade de suporte            

para o franqueado”, receberam nota 5 na Escala Likert e receberam as três             

primeiras posições na Escala Ordinal.  

 

4.1.7. Resumo dos Resultados da Etapa 3 (Franqueadores e Franqueados) 

 

Após finalizar as entrevistas, os resultados obtidos para ambas as escalas           

foram: 

 
Tabela 14 - Resumo dos Resultados da Escala de Likert 

FATOR SOMA DOS PONTOS NOTA MÉDIA RELEVÂNCIA 

Modelo de Negócio 60 5,0 20% 

Mercado e Produto 55 4,58 13,4% 

Disponibilidade de 
Suporte para o 

Franqueado 

50 4,17 9,8% 

Replicabilidade e 
Padronização 

56 4,67 10,8% 

Vantagens 
Competitivas 

55 4,58 11,1% 

Poder de Marca 55 4,58 13,4% 

Rentabilidade 51 4,25 12% 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

52 4,33 9,5% 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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Tabela 15  - Resumo dos Resultados da Escala Ordinal 

FATOR ORDINAL MÉDIA 1 / ORDINAL MÉDIA RELEVÂNCIA 

Modelo de Negócio 1,83 0,55 26.25% 

Mercado e Produto 3,42 0,29 14,08% 

Disponibilidade de 
Suporte para o 

Franqueado 

5,92 0,17 8,13% 

Replicabilidade e 
Padronização 

5,5 0,18 8,75% 

Vantagens 
Competitivas 

5,08 0,20 9,47% 

Poder de Marca 3,42 0,29 14,08% 

Rentabilidade 3,92 0,26 12,29% 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

6,92 0,14 6,96% 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Levando em consideração os pesos sugeridos por ambas as escalas, foi feita            

uma média entre os dois pesos de cada fator, resultado na relevância sugerida pela              

Tabela 16: 
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Tabela 16 - Relevância e Ranking dos Fatores de Franqueabilidade com Base nos 

Resultados do Estudo de Caso Múltiplo 

FATOR RELEVÂNCIA RANKING 

Modelo de Negócio 20% 1 

Mercado e Produto 13,4% 2 

Disponibilidade de Suporte para 
o Franqueado 

9,8% 7 

Replicabilidade e Padronização 10,8% 6 

Vantagens Competitivas 11,1% 5 

Poder de Marca 13,4% 2 

Rentabilidade 12% 4 

Bilateralidade de 
Relacionamento 

9,5% 8 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Estes pesos são somente ilustrativos para demonstrar numericamente a         

dimensão de importância de cada fator dentro deste grupo. Portanto, o valor            

absoluto de cada peso não deve ser levado em consideração isoladamente, mas sim             

sua participação no todo. Sob uma ótica mais holística, pode-se concluir algumas            

coisas diante dos resultados obtidos: 

1. O fator “modelo de negócio” é o que tem maior relevância perante os             

outros. 

2. Os fatores “poder de marca” e “mercado e produto” têm uma relevância            

equivalente. 

3. Os fatores “modelo de negócio”, “poder de marca” e “mercado e produto”            

podem ser considerados os mais relevantes no processo de         

franqueabilidade. 

4. Os fatores “modelo de negócio”, “poder de marca” e “mercado e produto”,            

em conjunto com o fator “rentabilidade”, contém mais da metade da           

relevância dentro da amostra, contabilizando 58,8% da relevância total. 

Portanto, leva-se como conclusão desta etapa as sugestões elencadas no Quadro           

13: 
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Quadro 13 - Relevância dos Fatores Após Estudo de Caso Múltiplo 

FATOR RELEVÂNCIA 

● Modelo de Negócio Muito Alta 

● Poder de Marca 
● Mercado e Produto 
● Rentabilidade 

 
Alta 

● Disponibilidade de Suporte para o 
Franqueado 

● Replicabilidade e Padronização 
● Vantagens Competitivas 
● Bilateralidade de Relacionamento 

 
 
 

Neutra 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

4.2. Etapa 4 - Triangulação com os Sites das Empresas 

 
4.2.1. Empresa A 
 

O site da Empresa A não dispõe de um portal para novos franqueados, nem              

menciona que suas lojas são franquias. A única forma de uma pessoa se interar              

sobre o processo de franchising da empresa é pelo menu “fale conosco”, e dentro da               

caixa “assunto”, o usuário poderá selecionar a opção “seja um franqueado”. O            

acesso foi feito no dia 10 de janeiro de 2018. Portanto, nenhuma informação pôde              

ser levantada no site da Empresa A.  

 

4.2.2. Empresa B 
 

O site da Empresa B conta com uma pequena parte sobre franquias na seção              

“sobre nós”. A parte conta com uma foto da fachada da loja da marca e a frase                 

“Aposte na tradição de uma marca com potencial incrível para você realizar seus             

sonhos.”  

Não há mais informações além dessa frase, mas pode-se perceber que a            

Empresa B menciona o fator “poder de marca” (ilustrado pela frase “[...] tradição de              

uma marca [...]”) e “modelo de negócio” (“[...] com um potencial incrível para você              

realizar seus sonhos”). O acesso foi feito no dia 10 de janeiro de 2018. 
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4.2.3. Empresa C 
 

O site da Empresa C conta com uma página inteira dedicada ao modelo de              

franchising oferecido por ela. Já na barra superior de navegação, o site conta com              

cinco opções, sendo elas “A Marca”, “Por que a Empresa C”, “O que Oferecemos”,              

“Modelo de Negócio” e “Contato”. Desde já, pode-se perceber que a empresa            

menciona os fatores “poder de marca”, “modelo de negócio” e “disponibilidade de            

suporte para o franqueado”. O acesso foi feito em 13 de janeiro de 2018. 

Dentro da seção “A Marca”, a empresa menciona que é líder no segmento             

onde atua, o que realmente demonstra a presença do fator “poder de marca” em seu               

site. Na seção “Visual Merchandising”, o site trabalha o conceito de “disponibilidade            

de suporte para o franqueado”, pois fala que “dedica-se transformar o PDV (ponto de              

venda) em PDR (ponto de relacionamento)”. Neste caso, “a loja recebe books,            

manuais e dicas de visual merchandising para reforçar aquilo que propomos:           

unificação e padronização.” Isso ressalta a “disponibilidade de suporte para o           

franqueado” como um valor importante para a marca em termos de franchising. 

Além da sessão “Visual Merchandising”, a Empresa C ressalta sua          

disponibilidade de suporte para o franqueado com a seção “O que oferecemos?”,            

que é uma lista extensa de várias formas de suporte que ela oferece para seus               

futuros e atuais franqueados para assegurar seu bem-estar. O site finaliza com uma             

explicação do modelo de negócio oferecido, assegurando sua viabilidade e sucesso           

a partir de detalhes arquitetônicos e de investimento. 

 

4.2.4. Empresa D 
 

O site da Empresa D conta com um portal separado de seu site, voltado              

exclusivamente para a captação de novos e possíveis franqueados. Seu portal conta            

com seis páginas distintas: “Home”, “Conceito”, “Modelos de Franquias”, “Materiais          

Educativos”, “Blog” e “Contato”. O acesso foi feito no dia 13 de janeiro de 2018. 

Dentro da seção “Home”, pode-se visualizar um vídeo conceito sobre a           

marca, e logo abaixo uma chamada escrita “A excelência da marca”, que claramente             

trabalha o conceito de “poder de marca” em sua franqueabilidade. Além disso, a             

seção “Conceito” também trabalha a questão do “poder de marca” por meio de             
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explicações sobre a liderança da marca no mercado e a força de seu branding ao               

redor do mundo. 

A seção “modelos de franquias” está inteiramente voltada para explicar o fator            

“modelo de negócios”, pois explica o investimento em cada modelo de franquias que             

se posssa adquirir na Empresa D e mostra o potencial de sucesso, além de todo o                

suporte oferecido por ela. O fator “disponibilidade de suporte para o franqueado”            

está presente nesta seção, mas está muito mais explícito na seção “Materiais            

Educativos”, onde a Empresa D demonstra todas as oportunidades de suporte de            

oferece para assegurar o bem-estar de seus franqueados. As seções “blog” e            

“contato” são meios de informar os franqueados sobre as novidades da empresa e             

oferecer um ponto de contato entre franqueado e franqueadora. 

 

4.2.5. Empresa E 
 

O site da Empresa E conta com uma página dedicada para explicar seu             

modelo de franquias e captar leads para novos franqueados. O acesso foi feito no              

dia 13 de janeiro de 2018. Além de já de antemão disponibilizar um formulário de               

contato, a Empresa E lista todas as razões para que alguém deveria ser um              

franqueado dela.  

Há a menção do fator “poder de marca” na frase “Vantagens de abrir             

franquias Empresa E: fazer parte da franquia brasileira número 1 em tradição no             

segmento”; porém, é só uma frase perante o restante das outras frases, que             

trabalham os fatores “modelo de negócio” e “disponibilidade de suporte para o            

franqueado”, pois são exemplos de facilidades que a franqueadora emprega para           

assegurar o bem-estar de seus franqueados e demonstrar as razões pelas quais            

novas operações franqueadas obteriam sucesso. 

 

4.2.6. Empresa F 
 

O site da Empresa F conta com uma página dedicada para captar novos e              

possíveis franqueados. O acesso foi feito no dia 13 de janeiro de 2018. Composto              

por três seções, a primeira parte do site explica a história da marca e como se                
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tornou famosa, além de explicar um pouco dos “segredos” de seus produtos. Isso             

pode ser considerado uma menção do fator “poder de marca”, mas é uma menção              

bem mais forte do fator “produto e mercado”, pois explica como o produto traz a               

qualidade de sua matriz americana ao mesmo tempo que trabalha as regionalidades            

brasileiras. 

A segunda seção é uma pequena explicação do grupo que foi selecionado            

para trabalhar o franchising da Empresa F no Brasil. Esta seção trabalha a missão e               

visão deste grupo, mas não trabalha nenhum fator de franchising explicitamente. 

Pode-se considerar que o fator “modelo de negócio” é mencionado, pois o             

intuito desta seção é mostrar a solidez do grupo para poder liderar o franchising no               

território brasileiro. A terceira seção, porém, é a que mais explicita o fator “modelo de               

negócio”, pois é a seção onde o modelo de franquias oferecido pelas Empresa F no               

Brasil é explicado.  

 

4.2.7. Conclusões 
 

O resumo dos fatores mencionados no portal de cada empresa está           

explicitado no quadro 14. 
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Quadro 14 - Fatores de franqueabilidade mencionados nos sites das empresas 

entrevistadas 

EMPRESA FATORES MENCIONADOS 

Empresa A N/A 

Empresa B ● Poder de marca 
● Modelo de negócio 

Empresa C ● Poder de marca 
● Modelo de negócio 
● Disponibilidade de suporte para o 

franqueado 

Empresa D ● Poder de marca 
● Modelo de negócio 
● Disponibilidade de suporte para o 

franqueado 

Empresa E ● Poder de marca 
● Modelo de negócio 
● Disponibilidade de suporte para o 

franqueado 

Empresa F ● Poder de marca 
● Modelo de negócio 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Percebe-se que, em geral, os fatores considerados como “muito alto” e “alto”            

pela Etapa 4 foram encontrados nos sites. É importante ressaltar também que o fator              

“rentabilidade”, que foi considerado como relevância alta pela Etapa 4, não foi            

mencionado explicitamente nos sites. Provavelmente, isso se dá porque as          

empresas não podem generalizar a rentabilidade de todas as suas operações de            

franqueados e também por se tratar de um dado relativamente sigiloso. 

Portanto, isso não diz que o fator “rentabilidade” está diagnosticado com uma             

relevância errônea - é somente uma limitação do próprio canal acessado, que não             

pode divulgar essas informações por sigilo.  

Além disso, algo importante que surgiu nessa etapa foi a recorrência do fator             

“disponibilidade de suporte para o franqueado”. Metade dos sites ressaltam esse           

fator como um dos fatores primordiais para o iminente sucesso de uma nova             

operação franqueada deles, o que pode significar que este fator deveria ter uma             
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relevância alta. Portanto, como contribuição desta etapa, as relevâncias dos fatores           

são: 

 

Quadro 15 - Relevância dos Fatores Após Consolidação das Etapas 1-4 

FATOR RELEVÂNCIA 

● Modelo de Negócio Muito Alta 

● Poder de Marca 
● Mercado e Produto 
● Rentabilidade 
● Disponibilidade de Suporte para o 

Franqueado 

 
Alta 

● Replicabilidade e Padronização 
● Vantagens Competitivas 
● Bilateralidade de Relacionamento 

 
 
 

Neutra 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

4.3. Etapa 5 - Triangulação com Especialistas 

 

Para a etapa final da pesquisa, três especialistas foram entrevistados para           

avaliar a tabela de relevâncias formada pela Etapa 4. Cada um avaliou se             

concordava com o que estava sendo proposto e propuseram considerações em           

relação ao modelo proposto. O resultado unificado desta etapa pode ser visto no             

Quadro 16. 
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Quadro 16 - Resultado das Entrevistas da Etapa 5 

ESPECIA- 
LISTA 

BACKGROUND CONCORDA? CONSIDERAÇÕES 

A Ex-gestora da Empresa A, 
cuidou de toda a 
formatação e expansão do 
projeto de franchising da 
Empresa A, além de 
formatar o suporte e o 
financeiro das operações. 
Hoje trabalha no conselho 
da Empresa A. Tem cerca 
de 14 anos de experiência 
com franquias. 

 
 
 

Sim 

● Muito alto: modelo de negócio, 
mercado e produto, rentabilidade 

● Alto: poder de marca, 
disponibilidade de suporte para o 
franqueado, replicabilidade e 
padronização 

● Neutro: vantagens competitivas, 
bilateralidade de relacionamento. 

B Sócio-diretor de uma 
empresa especializada na 
expansão em redes de 
varejo, franquias, food 
service e entretenimento, 
com atuação em todo o 
Brasil. Tem mais de 18 
anos de experiência em 
franquias, e já atuou em 
franqueadoras e como 
consultor de franquias. 

 
 
 
 

Sim 
 
 

● Muito alto: modelo de negócio, 
mercado e produto 

● Alto: vantagens competitivas, 
poder de marca, rentabilidade 

● Neutro: replicabilidade e 
padronização, bilateralidade de 
relacionamento, disponibilidade 
de suporte para o franqueado 

C Diretora-geral de um grupo 
de consultoria de 
franchising. Tem mais de 
32 anos de experiência 
com a criação e formatação 
de operações de franquias. 

 
 

Sim 

● Muito alto: modelo de negócio, 
mercado e produto 

● Alto: vantagens competitivas, 
poder de marca, rentabilidade 

● Neutro: replicabilidade e 
padronização, bilateralidade de 
relacionamento, status contratual 
e compliance, disponibilidade de 
suporte para o franqueado 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Pelos resultados obtidos nessa etapa, percebe-se que, de forma geral, os três            

entrevistados concordaram com o formato geral das sugestões. Porém, houve          

algumas pequenas sugestões fundamentadas, que devem ser levadas em         

consideração: 

1. Mercado e Produto: este fator deve ser considerado como importância          

muito alta, pois se não há demanda para o produto/serviço sendo oferecido            

ou se não há espaço para mais operações no mercado, então a empresa não              

é franqueável. De acordo com o Especialista B, “para uma empresa ser            

franqueável, é muito importante ter espaço no mercado, e o produto ou            
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serviço sendo oferecido não se tratar de um modismo. O mercado tem que             

precisar do que está sendo vendido, e preferencialmente à longo prazo”. 

2. Cultura Corporativa: os Especialistas B e C acreditam que a          

franqueadora precisa ter uma cultura empreendedora e estar preparada para          

receber franqueados. “O perfil do gestor é de extrema importância para uma            

operação de franchising”, diz a Entrevistada C.  

Portanto, levando-se em consideração as contribuições providas pela Etapa         

5, sugere-se que o fator “mercado e produto” fique com a relevância “muito alta” ao               

invés de “alta”. 

 

4.4. Resultados Finais 

 

Levando em consideração todas as etapas concluídas nesta pesquisa, as          

relevâncias sugeridas para os fatores de franqueabilidade são: 

● Muito alta: 

− Modelo de Negócio. 

− Mercado e Produto. 

● Alta: 

− Poder de Marca. 

− Rentabilidade. 

− Disponibilidade de Suporte para o Franqueado. 

● Neutra: 

− Replicabilidade e Padronização. 

− Vantagens Competitivas. 

− Bilateralidade de Relacionamento. 
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5. Considerações Finais 

 

Tendo todos os dados coletados e suas análises subsequentes executadas,          

apresenta-se a seguir, como conclusão, uma retomada da problemática apresentada          

pelo projeto, os objetivos principais e as principais respostas e conclusões aos            

objetivos propostos pela pesquisa, além das limitações encontradas durante o          

processo de pesquisa e sugestões para pesquisas futuras dentro deste tema. 

 

5.1. Retomada do Problema, Objetivos de Pesquisa e Principais Conclusões 

 

Como apresentado no capítulo 1, o problema principal apresentado pela          

pesquisa é a falta de uma base única e/ou comum para os fatores de              

franqueabilidade de empresas que ainda não iniciaram seu processo de franchising,           

além da relevância e da importância de cada fator em relação ao ato que criar-se               

uma operação de franquias. 

Levando isso em consideração, determinou-se como pergunta de pesquisa         

“Quais fatores mais relevantes devem ser considerados na avaliação da          

franqueabilidade de potenciais empresas franqueadoras?”. Esta pergunta serviu        

como base para o desenvolvimento de cinco objetivos específicos, que serviriam           

como base para respondê-la. Os objetivos são: 

A. Levantar os principais fatores de franqueabilidade presentes na literatura. 

B. Validar os fatores encontrados no objetivo específico A por meio de estudo            

de caso múltiplo; 

C. Identificar a diferença de relevância entre os fatores levantados no objetivo           

A; 

D. Triangular e validar as relevâncias atribuídas no objetivo C por meio de            

websites das empresas dos estudos de caso e com especialistas na área            

de franqueabilidade; 

A seguir, apresenta-se as conclusões e contribuições principais para cada um           

destes objetivos. 
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5.1.1. Objetivo Específico A - Levantar os principais fatores de franqueabilidade 
presentes na literatura 
 

Dentro deste objetivo, almejava-se procurar dentro da literatura os principais          

fatores de franqueabilidade, a partir da conexão e triangulação dos fatores           

mencionados entre os autores. A partir de uma análise detalhada de conceitos e             

abordagens de franchising nacionais e internacionais, teoria da franqueabilidade e          

tópicos complementares, concluiu-se que os fatores principais para a         

franqueabilidade de uma empresa são (Quadro 17): 

 

Quadro 17 - Principais Fatores de Franqueabilidade 

FATOR AUTORES 

1. Modelo de Negócio Ribeiro et al (2013), Cherto (2006), Mauro (2013), 
Campora (2006), SEBRAE (2016), Spinelli, Jr., 

Rosenberg e Birley (2004) 

2. Mercado e Produto Ribeiro et al (2013), Campora (2006), Alon, Welsh e 
Falbe (2010), Leslie e McNeill (2010) 

3. Disponibilidade de Suporte para o 
Franqueado 

Alon, Welsh e Falbe (2010), Mauro (2013), Ribeiro et 
al (2013) 

4. Replicabilidade e Padronização Campora (2006) 

5. Vantagens Competitivas Ribeiro et al (2013), Campora (2006), Spinelli, Jr., 
Rosenberg e Birley (2004) 

6. Poder de Marca Leslie e McNeill (2010), Ribeiro et al (2013), Campora 
(2006) 

7. Rentabilidade Ribeiro et al (2013), Campora (2006) 

8. Bilateralidade de Relacionamento Mauro (2013), Alon, Welsh e Falbe (2010), Spinelli, Jr., 
Rosenberg e Birley (2004). 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

Dentre todos os fatores levantados, apenas o fator 4 - “replicabilidade e            

padronização” - não pôde ser triangulado diretamente com outros autores além de            

Campora (2006), pois não foi citado diretamente em seus modelos. Porém, a            

questão da replicabilidade e da padronização foi citada indiretamente nas definições           

conceituais do SEBRAE (2016) e na teoria geracional de Mauro (2013) e Ribeiro et              

al (2006), onde a padronização e a replicabilidade são essenciais para uma            

operação de franquias “subir de geração”. Excluindo o fator 4, todos os outros             
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fatores foram triangulados por meio de autores diferentes e, consequentemente,          

foram validados como fatores importantes para a franqueabilidade. 

 

5.1.2. Objetivo Específico B - Validar os fatores encontrados no objetivo específico A 
por meio de estudo de caso múltiplo 
 

Para validar os fatores citados no objetivo específico A, foi feito um estudo de              

caso múltiplo com seis empresas diferentes de três segmentos diferentes. Este           

estudo foi viabilizado por meio de entrevistas com doze pessoas diferentes, sendo            

um gestor e um franqueado de cada empresa selecionada.  

Os entrevistados tiveram que avaliar os fatores propostos e analisar a           

relevância de cada um a partir de uma Escala de Likert e uma Escala Ordinal. Não                

houve nenhum problema durante esta fase da pesquisa e as respostas coletadas            

serviram como validação dos fatores propostos. 

A validação mais importante obtida nesta etapa da pesquisa foi o fato de que               

nenhum entrevistado atribuiu uma baixa relevância para nenhum fator, o que           

significa que todos os fatores propostos têm sim uma importância no processo de             

franqueabilidade. 

 
5.1.3. Objetivo Específico C - Identificar a diferença de relevância entre os fatores 
levantados no objetivo A 

 

Para satisfazer este objetivo, os dados coletados pelas entrevistas foram          

computados e analisados. As respostas coletadas para ambas escalas (Likert e           

Ordinal) foram tratadas na seguinte maneira: uma nota média foi atribuída para cada             

fator e um peso foi sugerido para cada fator com base na sua contribuição para o                

modelo, ou seja, em forma de porcentagem.  

Após isso, uma média foi feita dos pesos sugeridos de cada fator, resultado             

em uma sugestão quantificada final de relevância de cada fator. Dividiu-se os fatores             

em três categorias de relevância: “muito alta”, que representava o fator com a nota              

mais alta; “alta”, que representava fatores com uma nota maior que 10%, ou seja,              

fatores com uma relevância maior do que se as relevâncias fossem igualitárias; e             

“neutra”, que representava o restante dos fatores.  
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5.1.4. Objetivo Específico D - Triangular e validar as relevâncias atribuídas no 
objetivo C por meio de websites das empresas dos estudos de caso e com 
especialistas na área de franqueabilidade 
 

Após a atribuição das relevâncias aos fatores, duas fontes foram utilizadas           

para triangular e consequentemente refinar o modelo final proposto, os websites das            

empresas e entrevistas com especialistas em franquias.  

Em relação aos websites, foi feita uma pesquisa documental, onde          

procurou-se por informações sobre como a empresa se posicionava em relação à            

franqueabilidade, e se ela mencionava algum fator em seu site. Nos sites que tinham              

páginas dedicadas à captação de candidatos a franqueadores, concluiu-se que as           

atribuições de relevância previamente estabelecidas estavam corretas exceto pelo         

fator “disponibilidade de suporte para o franqueado”, que foi mencionado em quase            

todos os portais. Portanto, concluiu-se que este fator deveria constar na categoria de             

relevância “alta”, e não “neutra”. 

Nas entrevistas com os especialistas, perguntou-se se eles concordavam com          

a categorização proposta, e se tinham alguma sugestão de alteração para o modelo.             

De modo geral, os entrevistados concordaram com o modelo proposto, mas todos            

ressaltaram a importância do fator “mercado e produto”.  

De acordo com o Especialista B, “Para uma empresa ser franqueável, é muito             

importante ter espaço no mercado, e o produto ou serviço sendo oferecido não se              

tratar de um modismo. O mercado tem que precisar do que está sendo vendido, e               

preferencialmente à longo prazo”. Portanto, a partir deste dado coletado, concluiu-se           

que o fator “mercado e produto” deveria constar na categoria “muito alta”, e não alta. 

Após as triangulações, o modelo proposto foi refinado e concluiu-se que o            

fator “disponibilidade de suporte para o franqueado” deveria constar na categoria de            

relevância “alta”, e não “neutra”, enquanto o fator “mercado e produto” deveria            

constar na categoria “muito alta”, e não alta. De resto, o modelo permaneceria o              

mesmo. 
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5.2. Contribuições Teóricas e Empíricas 

 

Considerando-se os principais contribuições teóricas e empíricas da pesquisa,         

determinou-se a relevância dos seguintes fatores determinantes para a         

franqueabilidade de uma empresa: 

● Muito alta: 

− Modelo de Negócio. 

− Mercado e Produto. 

● Alta: 

− Poder de Marca. 

− Rentabilidade. 

− Disponibilidade de Suporte para o Franqueado. 

● Neutra: 

− Replicabilidade e Padronização. 

− Vantagens Competitivas. 

− Bilateralidade de Relacionamento. 

O fator modelo de negócio foi unânime entre os entrevistados e sites, e             

percebe-se que a robustez do modelo de negócio oferecido, além de todo o pacote              

oferecido pela franqueadora, é o fator mais relevante para decidir se uma empresa             

pode ser considerada franqueável. O mercado e o produto ganharam relevância pelo            

fato de que a aceitação e sazonalidade do mercado em relação ao produto ou              

serviço sendo oferecido é um deal breaker para a operação. 

Conclui-se também que os fatores que têm uma relevância alta, ou seja, uma             

relevância menor do que a muito alta, mas maior do que a neutra, são o poder de                 

marca, rentabilidade e disponibilidade de suporte para o franqueado.  

Neste sentido, esses fatores não são primordiais, mas também necessitam          

ser alinhados para assegurar a franqueabilidade da empresa. Uma empresa com um            

baixo poder de marca dificilmente pode ser franqueável porque o poder de marca faz              

com que possíveis franqueados queiram se tornar parte das operações da empresa,            

além de ser um catalisador de vendas.  
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A disponibilidade de suporte para o franqueado também tem uma relevância           

elevada porque a franqueadora precisa dispor de o máximo de ferramentas o            

possível para poder assegurar o bem-estar do franqueado.  

Além do mais, quanto mais suporte a empresa der para o franqueado, mais             

chances ele terá de cuidar da marca como se fosse a franqueadora. Por fim, a               

rentabilidade também tem uma relevância elevada porque se o negócio não for            

rentável ou não der um lucro relevante em relação ao investimento, não há como              

sustentar o argumento de vender um modelo de negócios pronto para um possível             

franqueado. 

Também se conclui que o restante dos fatores levantados na literatura são            

relevantes para a franqueabilidade, mas não tanto quanto os fatores de relevância            

muito alta e alta. Isso significa que esses fatores têm sim um poder de afetar a                

franqueabilidade de uma empresa, porém são mais fáceis de serem ajustados e não             

têm um poder tão forte de tornar uma empresa não-franqueável. 

 

5.3. Limitações de Pesquisa 

 

Determina-se como limitações de pesquisa os seguintes quesitos: 

1. Generalização e amostra: como a amostra de pesquisa foi relativamente          

pequena, não pode-se considerar os resultados desse trabalho como         

generalizáveis, e muito menos como um modelo conciso. É necessário          

expandir a amostra e conduzir pesquisas quantitativas para desenvolver         

um modelo verdadeiramente generalizável. Os resultados obtidos nesta        

pesquisa servem como ponto de partida para projetos futuros neste          

assunto. 

2. Natureza qualitativa: pelo fato de que métodos qualitativos foram utilizados          

nesta pesquisa, os resultados são fruto das características intrínsecas das          

empresas e pessoas entrevistadas. Portanto, não é possível dizer que os           

fatores concluídos como mais relevantes para a franqueabilidade são os          

mesmos de modo geral. Para isso, uma pesquisa quantitativa com uma           

amostra maior é sugerida para atingir esses resultados. 

 

 



99 

5.4. Sugestões de Pesquisas Futuras 

 
Esta pesquisa foi feita com o intuito de ser um ponto de partida para              

pesquisas futuras mais detalhadas no âmbito da franqueabilidade. Detalhes         

qualitativos foram levantados das empresas e entrevistados, e um ponto em comum            

pôde ser observado. Porém, para prover ainda mais contribuições acadêmicas, este           

trabalho poderia ter uma escala maior e mais generalizável.  

Levando em consideração as limitações desta pesquisa, sugere-se que         

trabalhos futuros com métodos quantitativos e amostras maiores sejam feitos para           

que os resultados obtidos neste trabalho sejam considerados generalizáveis. 

Além disso, sugere-se que estudos futuros sejam feitos exclusivamente por           

segmento de mercado, para que os modelos propostos sejam mais fidedignos.           

Afinal, cada segmento de mercado tem suas peculiaridades, e aprofundar o modelo            

para ser mais fiel a cada segmento aumentará sua capacidade de prever o sucesso              

ou fracasso de uma nova expansão por franchising.  
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE ENTREVISTA DE ESTUDOS DE CASO 
 

 

Parte 1: Introdução 

● Nome do entrevistado; 

● Cargo atual exercido; 

● Tempo total de experiência/contato com franquias; 

● Breve histórico e participação na implantação de franquias; 

● Responda, na sua opinião, quais são os fatores primordiais para a 

franqueabilidade de uma empresa? 

 

Parte 2: Ranqueamento 

 
 

FATOR RELEVÂNCIA 
1 - 5, sendo 1 relevância muito baixa e 5 

relevância muito alta 

Modelo de Negócio   

Mercado e Produto  

Disponibilidade de suporte para o franqueado  

Replicabilidade e padronização   

Vantagens competitivas  

Poder de marca  

Rentabilidade  

Bilateralidade de relacionamento  

 
Justifique suas respostas. 
 

FATOR RANKING 
1 sendo o mais importante e 8 o menos 

importante 

Modelo de Negócio   

Mercado e Produto  
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Disponibilidade de suporte para o franqueado  

Replicabilidade e padronização   

Vantagens competitivas  

Poder de marca  

Rentabilidade  

Bilateralidade de relacionamento  

 
Justifique suas respostas.  
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 
 
 
Parte 1: Introdução 

● Nome do entrevistado; 

● Cargo atual exercido; 

● Tempo total de experiência/contato com franquias; 

● Breve histórico e participação na implantação de franquias; 

● Responda, na sua opinião, quais são os fatores primordiais para a 

franqueabilidade de uma empresa? 

 

Parte 2: Análise 

 

“Você concorda com a seguinte divisão de fatores? O que mudaria? Justifique sua 

resposta.” 

FATOR RELEVÂNCIA 

● Modelo de Negócio Muito Alta 

● Poder de Marca 
● Mercado e Produto 
● Rentabilidade 
● Disponibilidade de Suporte para o 

Franqueado 

 
Alta 

● Replicabilidade e Padronização 
● Vantagens Competitivas 
● Bilateralidade de Relacionamento 

 
Neutra 

 

 


