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RESUMO
O estudo teve como objetivo identificar parâmetros para que empresas que de-
sejam crescer utilizando o sistema de franquias possam analisar seu potencial
de utilizar este sistema. A metodologia usada foi a pesquisa exploratória com
revisão bibliográfica baseada em autores nacionais e internacionais, o que
permitiu construir um modelo teórico para se realizar o diagnóstico de fran-
queabilidade. A pesquisa também propõe um questionário para que novos
estudos possam quantificar e qualificar o modelo teórico textual proposto.
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ABSTRACT
This paper aimed to identify a set of references for companies interested in
franchising as a tool for their development. The authors did a research based
upon a bibliography review of Brazilian and foreign literature, from which a
theorical model was elaborated. The research also attached a questionaire for
qualitative and quantitativa measures related to the refered theorical model.
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1. INTRODUÇÃO
O sistema de franchising hoje, no Brasil e no mundo, tem uma importân-

cia significativa na economia, sendo um grande gerador de empregos, além
de responsável por uma representativa parte do PIB de um país. O Brasil é o
terceiro mercado mundial em número de franquias, atrás dos Estados Unidos
e Japão (ABF, 2006). Apenas 3% de unidades franqueadas não completam
dois anos de existência, contra 45% das empresas independentes. Essa taxa de
mortalidade se agrava até os cinco anos que chega a 80% para negócios inde-
pendentes contra 15% de unidades franqueadas (SEBRAE, 2006). Pesquisas
realizadas pelo SEBRAE (2006) demonstram que o faturamento anual da fran-
quia é o dobro do faturamento por funcionário do negócio não-franqueado.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF, 2006), existem no
país quase 1000 empresas franqueadoras de suas marcas, serviços ou produ-
tos. Isso significa, hoje, mais de 60 mil pontos de vendas dirigidos aos mais
variados segmentos que registraram um crescimento de 13% em 2005. Kotler
(2002) afirma que o franchising tem sido o desenvolvimento de varejo com
maior crescimento e interesse na atualidade. Essa afirmativa comprova-se pela
evolução do franchising brasileiro de 2001 a 2005. Conforme pesquisa realizada
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pela ABF (2006) o setor teve um crescimento no faturamento de 43,2%, e o
numero de redes cresceu 61,8% nestes 5 anos.

As franquias têm sido motivo de vários estudos no meio acadêmico, por
se tratar de um setor em constante crescimento. O franchising acompanha
uma tendência mundial de maior integração entre os membros do canal de
distribuição, do fabricante ao consumidor final, e permite um comprome-
timento que maximiza os resultados gerais do sistema (MAURO, 1994). O
sistema de franquia originado nos EUA tem se espalhado pelo mundo todo,
estatísticas apontam que o frandúsing nos Estados Unidos representa quase
50% das vendas do varejo (SHERMAN, 2004).

Contudo, apesar do crescimento positivo no setor, muitos negócios já exis-
tentes se lançam no sistema de franchising com o objetivo de expandir suas opera-
ções utilizando estes sistema sem uma prévia análise de seu potencial e condições
para se tornar uma empresa franqueadora, incorrendo em perdas financeiras
consideráveis e em muitos casos na falência (WEINRAUCH, 1986).

Dentro desse contexto, surge a necessidade de uma análise mais profunda
sobre o assunto, que direcione os entrantes no sistema de franchising, para uma
correta análise de seu potencial de expandir seus negócios através deste canal de
distribuição. Teoricamente, para se lançar no sistema de franquias é necessária a
analise do negócio, se é franqueável, e avaliar as competências da empresa (FEL-
DMAN, 1989). Entretanto, após consultas em bases nacionais e internacionais
notou-se a necessidade em desenvolver um trabalho mais profundo, buscando
um modelo teórico para avaliar o potencial franqueador de negócios. Assim, a
pesquisa será dirigida de modo a contribuir para a análise da viabilidade de um
negócio se tomar franqueador de sua marca ou modelo de negócio.

Fried (1997) coloca que as pesquisas sobre franchising têm emergido mais
comumente em três temas: franchising e a sociedade; as relações do franque-
ador e franqueado e um terceiro assunto sobre como operar o sistema de
franquias. O autor aponta que uma das questões mais debatidas são as razões
ou vantagens para se franquear um negócio. Assim, para aprofundar o tema
proposto será necessário um estudo exploratório.

Portanto, o estudo buscará, por meio de uma pesquisa exploratória,
identificar fatores que contribuam para o aprofundamento sobre o assunto.
Diante do exposto, esta pesquisa apresenta como objetivos específicos propor
parâmetros para que se possa analisar a franqueabilidade de um negócio na
sua fase inicial ou já estabelecido no mercado.

2. METODOLOGIA
A metodologia, de acordo com Marconi e Lakatos (1999), estuda os meios

ou métodos de investigação do pensamento, visando delinear um determina-
" do problema, analisar e desenvolver observações ,criticá-las e interpretá-las a

partir das relações de causa e efeito. Para os autores Cervo e Bervian (1996),
o método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários
para atingir um fim ou um resultado desejado. Nas ciências, entende-se por
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método o conjunto de processos que o espírito humano deve empregar nas
investigações e demonstração da verdade.

Assim, o método permite identificar a forma pela qual pode-se alcançar
determinado fim ou objetivo, sendo portanto uma forma de pensar para se
chegar à natureza de determinado problema. A pesquisa, no presente estudo,
caracteriza-se, por sua natureza, como descritivo-exploratória, procurando •
observar, descrever, registrar, analisar e correlacionar fatos. Porém, os
estudos exploratórios "não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho,
restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre
determinado assunto de estudo." (CERVO e BERVIAN, 1996).

Portanto, como a pesquisa é de cunho exploratório, o método a ser
utilizado será a revisão bibliográfica, destacando pensamentos de autores
internacionais e nacionais. Serão realizadas pesquisas em artigos, periódicos,
sites e na literatura, na busca de descrições qualitativas do objeto em estudo.
No caso, o modelo de investigação é de natureza qualitativa.

Então, como produto final, esta pesquisa apresentará como resultado um
modelo teórico para análise da franqueabilidade de negócios baseado na re-
visão bibliográfica.

3. REVISÃO DA LITERATURA

3.1 O Conceito de franchising
Ao investir em franquia o empreendedor busca adquirir o valor gerado

na mente dos consumidores por uma determinada marca. Contudo, a idéia
é muito simples, uma empresa que já opera com sucesso no mercado, passa
a vender, além de seus produtos e serviços, também sua marca, a experiência
referente à administração do negócio e assistência permanente, a uma segun-
da organização.

Ato de franquear ou franqueamento é o sistema pelo
qual uma empresa outorga a outrem, o direito de uso
de sua marca e venda de produtos e/ou serviços, e
transfere a experiência e presta assistência permanente,
mediante um contrato que prevê o pagamento de taxas
referentes aos serviços prestados e aos direitos cedidos.
(SEBRAE, 2006)

Seguindo a conceituação da Lei Nü 8.955/94, conclui-se que o sistema
de franquia empresarial, ou franchising, é uma relação, estabelecida mediante
contrato, entre uma empresa franqueadora, que cede os direitos de uso de
sua marca ou modelo de negócio mediante uma contraprestação financeira, e
o franqueado, que irá atuar comercialmente utilizando a marca e os métodos
de operação de seu franqueador (BULGARELLI, 1990; BERNARD, 1993;
BARROSO, 1997; SCHNEIDER, 1992).

Foram feitas, inúmeras tentativas de se definir o Franchising. Porém, como
se trata de um sistema dinâmico e versátil, nenhuma delas ainda se consa-
grou. Contudo, o Franchisng pode ser definido como uma das estratégias de
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que uma organização pode fazer uso para escoar seus produtos e/ou serviços,
levando-os até o mercado. E também para interagir com o mercado através de
um canal de distribuição, para os produtos e/ou serviços gerados ou distribu-
ídos pela mesma (CHERTO, 2003).

Para Berman e Evans (1998) franquias são negócios formatados prontos
para o empreendedor iniciar sua empresa com plano de negócio e suporte
comercial. É necessário o pagamento da taxa de franquia para se entrar no
sistema, o pagamento de "royalties" e a taxa de publicidade.

3.2 A evolução do sistema de franchising
O primeiro modelo de franquia do mundo nasceu entre 1850-1860 nos

Estados Unidos quando a Singer Serving Machine (fabricante de máquinas de
costura) resolveu ampliar sua participação no mercado, e buscou parceiros
para tal empreendimento. Estes parceiros seriam comerciantes independentes,
que em suas lojas comercializassem os produtos da Singer. Para isso, elaborou
um sistema de franqueamento da marca, de seus produtos, de sua publicidade,
e principalmente do seu Know* how. Com o sucesso da Singer, outras grandes
empresas .utilizaram o mesmo método para expandir seus negócios, como a Ge-
neral Motors em 1898, e Coca-Cola em 1899. A partir do século XX o Franchising
começou a se difundir com outros fabricantes de automóveis e refrigerantes
aderindo ao sistema. Já em 1917 surgiram as primeiras franquias de mercea-
rias. Em 1921 foi a vez da Hertz, locadora de veículos. Em 1930 entra a Texaco
e partir dessa década, o Franchising tornou-se mais popular, como método de
expansão de redes de negócios em vários ramos (CHERTO, 1988).

Contudo, a grande explosão do franchising só viria a ocorrer após à Segun-
da Guerra Mundial, quando ex-combatentes americanos voltaram a seus lares
determinados a serem seus próprios patrões. Talentosos e com muita garra,
porém sem muita experiência, esses homens encontraram no sistema de fran-
quia a grande saída. Na década de 50 surgiram a Burger Kíng, McDonald's,
Dunkin'Donuts e outras redes.

Já no Brasil o franchising teve início nos anos 60, nessa década, com o
lançamento das franquias da escola de idiomas Yázigi. Nos anos 70 houve
ativa expansão dos franqueadores americanos em todo o mundo. A rede
McDonalds chegou ao Brasil, com unidades próprias, abrindo sua primeira
franquia 10 anos depois. Na década de 80 outras franquias despontaram no
cenário nacional, como O Boticário, Água de Cheiro e Bob's (que nasceu em
1952, mas só passou a franquear em 1984). Mas, só em 1987 nasce a ABF, As-
sociação Brasileira de Franchising que passou a ser o órgão oficial neste setor.
Só a partir da década de 90 com a abertura de mercado, várias marcas estran-
geiras fincaram suas bandeiras no Brasil. A partir disso o sistema de franquias
tem sido um dos setores que mais cresce no Brasil (CHERTO, 2003).

O sistema de franchising é utilizado por empresas dos mais diversos ramos.
Praticamente tudo o que se encontra nas páginas amarelas pode ser, ou já é,
efetivamente, franqueado. Até mesmo algumas atividades que nem sequer
têm fins lucrativos podem ser franqueadas.

36



A BUSCA DE UM MODELO PARA ANÁLISE DA FRANQUEABILIDADE DE NEGÓCIOS

3.3 Estatísticas do franchising no Brasil
A Associação Brasileira de Frachising (ABF) em parceria com o Grupo

Cherto anunciou em Abril de 2006 sua pesquisa anual sobre o desempenho
do setor de franquia no Brasil. O estudo registrou um faturamento de mais
de R$ 35 milhões do setor, no ano passado, que representa um crescimento
de 13% em relação ao registrado em 2004, contribuindo significativamente
para a economia nacional, crescendo mais que o PIB brasileiro. Além do au-
mento no faturamento, registrou-se um acréscimo no número de redes, que
passou de 814, em 2004, para 971, em 2005. Houve também um incremento
no número de unidades franqueadas, que passou de 59 mil para mais de 61,4
mil. Outro fator importante registrado pela pesquisa foi o aumento da gera-
ção de emprego, o sistema respondeu por 22 mil novos postos de trabalho
durante o ano, 4,1% superior a 2004 e que atualmente totalizam 553 mil. A
pesquisa, que é bastante minuciosa e abrangente, está dividida em 12 setores,
conforme mostra a tabela 1.

Há vários tipos de franquias, desde empresas que transferem apenas a
marca, até aquelas que repassam aos seus franqueados o modelo completo
do negócio.
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De acordo com a Tabela l os segmentos que mais cresceram foram: Aces-
sórios pessoais e Calçados, quase 300%; Hotelaria e Turismo, 230%; Infor-
mática e Eletrônicos, 190%; Esporte, Saúde e Lazer, 186%; Veículos, 180%;
e Educação e Treinamento, 154%.

3.4 Tipos de franquias
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Franquia individual. A modalidade individual não divide
espaços com outras franquias. E a mais usual, por manter o
conceito adequado de franquia. Funciona num ponto comer-
cial especificamente escolhido para o negócio, independente
do ramo de atividade anteriormente existente no local.

Franquia de produto. Neste tipo de franquia o franqueado
comercializa somente os produtos exclusivamente produzi-
dos pelo franqueador.

Franquia de distribuição. Este modelo adota o fornecimen-
to de produtos ou serviços do franqueador para o franquea-
do, cuja fabricação advém de terceiros.

Franquia de serviços. Esta se refere ao fornecimento de servi-
ços, assistência técnica, garantia de produtos, componentes,
equipamentos e insumos utilizados.

Franquia industrial. Esta forma tem como finalidade a fabri-
cação do produto pelo franqueado.

Franquia de conversão. Na franquia de conversão, a experi-
ência empresarial e investimentos do franqueado se revertem
para o franqueador, num mesmo ramo de negócios. Inclui
os fracassos ou sucessos do empreendimento com adaptação
às normas gerais da respectiva franquia. Nesta modalidade,
o empresário independente transfere sua tecnologia de negó-
cio isolado para o franqueador, numa troca de experiências.
Aproveita e valoriza o ponto comercial já existente, visando
maior rentabilidade e menor investimento entre as partes.

Franquia combinada. A franquia combinada reúne fran-
quias diferentes, com um mesmo franqueado, num mesmo
ponto comercial. As unidades de negócios são similares,
numa linha complementar de produtos/serviços. Visa van-
tagens através uma integração total de atividades, desde que
não haja restrição por parte dos franqueadores.

Franquia shop in shop ou Mini-unidades. O empresário,
nesta modalidade, aproveita seu atual ramo de negócios, in-
cluindo seu ponto comercial, para incorporar uma franquia,
de outro ramo de negócios. Franquia de Mini-Unidades trata-
se de uma modalidade da franquia individual, com ponto co-
mercial versátil. Pode funcionar numa pequena loja, quiosque,
carrinho, ponto de coleta de serviços, ou seja, com área reduzi-
da para operação do negócio. Objetiva uma linha de produto/
serviço específica e centralizada em unidades satélites.
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O SEBRAE (2006) identifica que o sistema de franquias pode ser classifi-
cado conforme sua modalidade, atuação geográfica, estágios, entre outros.

3.4.1 Classificação quanto a modalidade



Franquia unitária. Modalidade em que o franqueador cede
o direito de implantação e operação ao franqueado. Exige
uma unidade específica em local determinado, com exclu-
sividade. Caso o franqueado almeje conciliar outro tipo de
franquia, deverá consultar o franqueador, como, por exem-
plo, casas lotéricas e Correios e Telégrafos.

Franquia múltipla. Este tipo de franquia permite ao franque-
ado formar sua própria rede local ou regional, envolvendo
outras franquias unitárias, após seu crescimento até o limite
de mercado. Importante: as partes do negócio mantêm um
controle rigoroso sobre a multiplicação da franquia em rede
para não perderem unidade do negócio e proximidade com
o público consumidor.

Franquia regional. Esta modalidade abre a atuação geográfi-
ca ao franqueado, por tempo e áreas determinadas. Envolve
taxa de franquia regional, negociada em pagamento à vista
na primeira etapa, e pagamentos sucessivos a cada unidade
de franquia aberta. Faz parcerias, sob sua responsabilidade,
por meio de contratos individuais na região.

Franquia de desenvolvimento de área. Este tipo de franquia
tem atuação geográfica definida, possibilitando ao franquea-
do abrir tanto unidades próprias, quanto unidades em parce-
rias, em sua área de atuação. Os contratos são assinados in-
dividualmente, pelo franqueador principal. Os franqueados
do franqueado intermediário desenvolvem e multiplicam
suas áreas. E proibida a subfranquia. O franqueado detentor
da área recebe taxas por franquias desenvolvidas com paga-
mento inicial para desenvolvimento das outras franquias.

Franquia Máster. Também conhecida como Máster Franchi-
sing. É a franquia limitada à determinada região geográfica.
Dá direito à subfranquias por parte do franqueado, que po-
derá criar outras unidades individuais como, por exemplo,
franquia internacional, sujeita a legislação e adaptações cul-
turais do país onde se expande.

Franquia de representação. Neste caso, o franqueador não
cede os direitos geográficos de atuação. Não estrutura as
filiais para suporte. O franqueado responsabiliza-se por de-
terminados serviços, treinamentos, inspeção, publicidade,
vendas de franquia etc.

Sistema de Franquia Formatada. Business Format Franchising
- BBF. Esta é geralmente a forma mais comum de franquea-
mento em que a empresa franqueadora transfere para o seu
franqueado o modelo de negócio ou de gestão do empreen-
dimento podendo também ceder produtos.
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Franquia de primeira geração. A primeira geração de fran-
quia é caracterizada pela pouca prestação de serviços ao fran-
queado, tem como principal relação somente o desenvolvi-
mento do produto ou serviço e com investimentos quase
nulos para implantação do sistema de franquia, ausência de
contrato e apoio operacional.

Franquia de segunda geração. Na Segunda geração o fran-
queador dipõe algum serviço de implantação de tecnologia
e controle dos franqueados, há algum investimento de im-
plantação do sistema de franquia e em alguns casos raros o
contrato de franquia e estrutura interna do franqueador para
suporte de sua rede.

Franquia de terceira geração. Na terceira geração do siste-
ma o franqueador possui a proposta do desenvolvimento
do negócio formatado, assim como o contrato de franquia e
manuais desenvolvidos, há serviços de treinamento, assesso-
ria na escolha do ponto comercial, e supervisão e suporte às
afiliadas da rede.

Franquia de quarta geração. Segundo os autores, nas fran-
quias de quarta geração o franqueador oferece ao seu fran-
queado regiões regionais, comunicação interna efetiva.
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Franquia de distribuição. Trata-se de um tipo de franquia de
remuneração básica do franqueador com base nos produtos
ou serviços. Não há taxa explícita de royalties ou taxa inicial da
franquia. Na maioria das vezes, esses custos estão embutidos
na receita do franqueado, envolvendo posteriormente maio-
res taxas de impostos. Recomenda-se atenção especial por par-
te do franqueado, considerando a propaganda enganosa no
custo final de taxas.

Franquia pura. Esta modalidade ocorre mais no setor de
alimentos e serviços. Oferece mais tecnologia, com taxas de
royalties e taxas de franquia sobre a rentabilidade. Importan-
te: o franqueador não se enquadra como fornecedor e não
tem remuneração sobre fornecimento de terceiros.

Franquia mista. Este tipo de franquia tem se expandido
mais no mercado. Caracteriza-se pelas taxas de fornecimento
de produtos, royalties, taxas de franquia. Tem as funções de
distribuição definidas e separadas das receitas de administra-
ção da rede.

3.4.4 Classificação quanto ao estágio de vida do negócio
As franquias são classificadas pelo seu estágio de desenvolvimento e pro-

fissionalismo, o que significa um risco maior ou menor de investimentos para
o franqueado, evitando riscos no negócio.

3.4.3 Classificação quanto à remuneração



3.5 Vantagens e desvantagens do sistema de franchising
O franchising oferece algumas vantagens e desvantagens, tanto para o fran-

queador quanto para o franqueado. As vantagens e desvantagens da relação
franqueador e franqueado podem ser visualizados no quadro 2.

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens do sistema de franquias

O sistema de franquias tem sido muito utilizado devido aos benefícios de
rápida expansão para a empresa que adota esta forma de trabalho. Discorren-
do sobre os benefícios do sistema, Hammelt e Filgueiras (2005) colocam que
o sistema de franquia se sobrepõe a todas as restrições que a teoria da firma
impõe sobre a expansão de empresas. Os autores colocam que o sistema de
franchising suprime todas estas restrições, dando para a empresa- um cresci-
mento eficaz.

As restrições à expansão de empresas de acordo com a teoria da firma
podem ser financeiras, de demanda e administrativas. As restrições financei-
ras são de investimento e de economias de escala, uma vez que o sistema de
franchising permite a expansão da empresa com capital de terceiros e com eco-
nomias de escala. A restrição de demanda está na incapacidade da empresa
em aumentar seu número de clientes, esta restrição é suprida pelo sistema de
franchising devido ao fato do seu crescimento ser descentralizado e ágil, per-
mitindo a cobertura de grandes áreas em um curto espaço de tempo. A res-
trição administrativa reside no fato da incapacidade da equipe administrativa
em gerir de forma eficiente as várias filiais da empresa, o sistema de franquias
elimina o problema de controle e motivação, com a figura do empreendedor
na condução do negócio (DOWIE, 1958; PENROSE, 1959).

Seguindo a mesma linha de pensamento, Castrogiovanni e Combs (1994)
colocam que três teorias emergem da decisão de se utilizar o sistema de fran-
chising. A primeira é a teoria dos recursos escassos, que neste sistema a ex-

Franquia de quinta geração. Já os franqueadores de quinta
geração possuem um Conselho de Franqueados, condições
de financiamento e mecanismo de recompra das unidade-
problema e ainda um cargo de ombudsmam.
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3.6 Os requisitos para se tornar um franqueador
Vários autores nacionais e internacionais apontam os requisitos básicos

que um negócio deve ter para ser franqueável e crescer utilizando o sistema de
franquia. Nota-se que as condições colocadas por ambos os grupos de autores
convergem nas mesmas condições.

Segundo Plá (2001), o primeiro requisito para uma empresa estabelecida
se tornar uma rede franqueadora é ter base financeira sólida, pois deverá arcar
com os custos de implantação de suas primeiras unidades franqueadas que
exigirão um esforço promocional maior. O autor ainda afirma que as melhores
franquias são as que possuem um diferencial em relação à concorrência, difícil
de ser copiado e fácil de ser reproduzido a partir de um padrão operacional. E
ainda, a lucratividade da empresa deverá ser maior que a média do mercado.
Outro fator essencial, segundo o autor, é a marca, pois somente uma marca
forte dá credibilidade e desperta interesse de futuros franqueados.

Na mesma linha de pensamento, Sherman (2004)coloca que para um negó-
cio ser franqueável é preciso que haja facilidade de reprodução do processo.

Cherto (1988) cita os seguintes requisitos que devem compor o diagnós-
tico de franqueabilidade:

• empresa detentora de marca "forte", com apelo junto ao
público-alvo;

• produtos e serviços que respondam aos anseios do mercado
consumidor;

• tecnologia de instalação, operação e comercialização no va-
rejo eficaz e que possa ser transferida facilmente e em pouco
tempo para os franqueados.

Adotando um pensamento semelhante, Militelli (1996) afirma que para
o negócio ser franqueável é necessário que o mesmo seja um negócio de su-
cesso. E uma das principais formas de mensurá-lo, segundo o autor, é o lucro.
Assim, o negócio original deverá ser um negócio lucrativo, e que permita que
as unidades também sejam lucrativas. Outro fator é a marca, a mesma deve
ser reconhecida junto ao mercado.

Light (1997) coloca que construir uma marca reconhecida é fundamental.

Os autores White e Bates (1984) apontam elementos que são necessários
para implementar um negócio de franchising no setor do varejo que são:

• alta margem de lucratividade;

• a existência de processos secretos;

• um simples e, fácil de implementar sistema de negócio.
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pansão é através de recursos dos franqueados. A segunda perspectiva aborda
a teoria da agência, na qual se faz a análise que o custo de supervisionar
franqueado é menor que o de ter uma estrutura administrativa própria, para
gerenciar as várias filiais. E a terceira remete ao risco do negócio ser menor
para o franqueador, com a responsabilidade financeira do franqueado.



Complementado, Weinrauch (1986) coloca os ingredientes para se come-
çar uma empresa de franchising.

• forte aparato financeiro;

• alta margem de lucratividade;

• facilidade de transferência dos processos.

O diagnóstico de franqueabilidade também pode levar em conta o porte
da empresa. Alon (2001) realizou uma pesquisa no varejo americano e obteve
dois resultados principais. O primeiro consiste na relação positiva da quanti-
dade de unidades do varejista e a utilização do sistema de franchising. E este
resultado aufere que quanto maior o número de unidades do negócio estabe-
lecido, mais difícil seja controlá-lo, então maior será a tendência da empresa
se utilizar do sistema de franchising. Segundo, a pesquisa constatou que quanto
maior for a taxa de crescimento da empresa, é menor a sua disposição para
utilizar o sistema de franchising. Este resultado leva a crer, afirma o autor, que
grandes empresas com crescimento lento tendem a utilizar mais o franchising,
enquanto que as pequenas empresas com crescimento acelerado utilizarão
mais filiais próprias para crescer, devido à sua marca não ser ainda reconheci-
da para atrair potenciais franqueados. O estudo conclui que os pequenos va-
rejistas precisam se expandir com pontos de vendas próprios antes de utilizar
o sistema de franquia.

Dyl (1991 apua HUTCHINSON 1999) afirma que o franchising é adequa-
do para empresas que têm duas características básicas: a primeira é a marca
representar qualidade, a segunda é a habilidade de descentralizar o produto
ou serviço por meio de pontos de vendas.

Finalizando, Negri e Ayrosa (2002), com base em uma pesquisa em franque-
ados, afirmam que um fator de sucesso do franqueador fundamental é dispor de
produtos testados e aprovados pelo mercado com qualidade e diferenciação.

4. RESULTADOS
Seguindo a explanação teórica delineada podemos então estabelecer os

seguintes itens, em comum com o pensamento de todos os autores, que po-
dem ser utilizados para avaliar a viabilidade de franqueabilidade de uma em-
presa, mostrado na figura 1.

Figura l - Itens para o diagnóstico de Análise de Franqueabilidade



Com base na figura acima, podemos determinar que o modelo teórico
para análise da franqueabilidade de negócios deve contemplar a verificação
do reconhecimento da marca da empresa, a facilidade com que a empresa de-
verá transferir seu sistema de trabalho, a lucratividade, sua capacidade finan-
íeira para sustentar o início das operações do sistema, e finalmente a empresa
deve deter um diferencial competitivo.

Determina-se neste estudo que este é um modelo textual, que está sen-
do representado graficamente para um melhor entendimento (LILIEN et al,
1992).

4.1 Proposição para a quantificação das variáveis
Com o objetivo de propor pesquisas futuras, este estudo apresentará um

questionário que permitirá quantificar as variáveis citadas no modelo propos-
to. Assim apresenta-se como sugestão a seguinte estrutura do questionário
que deverá ser aplicado em redes franqueadoras estabelecidas para que se
possa identificar métricas quantitativas e qualitativas para o modelo de análi-
se de franqueabilidade proposto. Assim segue a estrutura do questionário, e
no apêndice o próprio questionário.

Quanto ao levantamento das variáveis em estudo, serão dirigidas ques-
tões de modo a quantificar os cinco itens para a análise da franqueabilidade.

Aporte Financeiro. Neste item deverão ser coletadas infor-
mações sobre a situação financeira da empresa franqueado-
ra antes de iniciar o processo de franchising. Pois neste parte
será identificado o porte da empresa antes de se lançar no
sistema e verificar se é necessário ter um alto aparato finan-
ceiro para sustentar o sistema de franchising. No questionário
será coletado o número de pontos de vendas próprios e de
funcionários que a franqueadora possuía antes de iniciar o
processo de expansão por meio do franchising. Pois parte-se
do pressuposto lógico de que sabendo o número de filiais e
funcionários de uma empresa, será possível inferir sobre seu
porte. Neste item será permitido verificar o perfil financeiro
da empresa antes do início do processo de franqueamento.

Diferencial Competitivo. Nesta parte da pesquisa, deverão
ser levantados fatores que teriam sido o diferencial competi-
tivo da empresa, que permitiu a empresa crescer por meio do
franchising, serão questionados itens como: inovação, baixo
custo, baixo preço, etc. Com esta informação será possível
identificar os fatores de sucesso do negócio que permitiram
o processo de expansão utilizando o franchising.

Lucratividade. Neste item será possível identificar as mar-
gens de lucro e os retornos do investimento mais comuns no
setor de franquias brasileiro. Com esta informação, negócios
que desejam se lançar no sistema poderão avaliar se os seus
lucros e retornos estão compatíveis com o setor.
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Marca Reconhecida. Neste item deverão ser questionados
itens segundo duas dimensões, tempo e escopo de atuação da
empresa. Pois, partindo do pressuposto de que quanto maior
o tempo da empresa no mercado, maior é o fortalecimento de
sua marca, será identificado o intervalo de tempo entre a fun-
dação do negócio e o início do franqueamento. Quanto ao
escopo de atuação, será identificada a extensão da atuação da
empresa antes do início das operações de franchising, partindo
da premissa de que quanto maior é o mercado atendido pela
empresa, maior é o reconhecimento de sua marca.

Facilidade de Transferência. Quanto a este item, deverá ser
identificado o tempo necessário para treinamento do fran-
queado, quantidade de produtos a serem transferidos pelo
franqueador, e o percentual de produtos fornecidos direta-
mente pela franqueadora. A análise deste item permitirá veri-
ficar a complexidade do negócio em questão, pois um maior
ou menor tempo de treinamento, quantidade e porcentagem
de produtos fornecidos denotam o grau de complexidade do
negócio.

Assim, com a mensuração destes cinco itens, será possível estabelecer pa-
râmetros quantitativos e qualitativos para que empresas que desejam adotar
o sistema de franchising como expansão para o seu negócio possam realizar o
diagnóstico com precisão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo buscar indicadores que permitissem ava-

liar o potencial franqueador de negócios independentes estabelecidos. Utili-
zando a pesquisa exploratória bibliográfica, foi possível identificar cinco itens
que devem ser utilizados para se analisar a franqueabilidade de negócios, per-
mitindo assim que fosse construído um modelo teórico textual para esta aná-
lise. O estudo também apresentou um questionário com itens que permitirão
em pesquisas futuras definir métricas para o modelo apresentado.

A análise de uma avaliação mais ampla sobre a viabilidade de ser um fran-
queador é validada pelas respostas que cada um pode interpretar de forma
reflexiva através dos dados apresentados. Pela pesquisa ficou clara a necessi-
dade de ser um franqueador quando as bases forem estruturadas em cima de
quesitos mínimos desejáveis (Figura 1). O sistema de franquias mostrou ser
um dos setores de maior crescimento nos últimos anos, porém, as empresas
as quais demonstram elevado interesse neste sistema devem avaliar seu poten-
cial para ingressar no sistema.

As limitações deste estudo derivam de que a base teórica para o levan-
tamento das variáveis para a análise da franqueabilidade foi utilizada com
pesquisadores do sistema de franchising, não abordando assim a questão da
escolha do franchising como canal de distribuição, que deverá utilizar um cons-
truto teórico mais abrangente.
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Novos estudos poderiam testar o modelo textual proposto, bem como
realizar estudos de casos com empresas franqueadoras para evidenciar novas
variáveis para incluir no modelo. Ainda estudos posteriores poderão utilizar
o questionário proposto para quantificar e qualificar as variáveis propostas
no modelo.
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b) DIFERENCIAL COMPETITIVO

4 - Aponte um ou mais itens que tornaram o negócio diferenciado dos con-
correntes e motivo de sucesso no setor de franquias.
( ) preço baixo
( ) baixo custo
( ) diferenciação
( ) inovação
( ) customização (adequação ao cliente)
( ) sistema de trabalho
( ) exclusividade produto/processo/marca
( ) oportunidade no mercado não atendida
( ) atendimento
( ) outro. Qual?

5 - O produto ou serviço comercializado era encontrado nos canais horizon-
tais de distribuição (atacado/varejo) ?
( ) Sim ( ) Não

6 - Relate a principal vantagem que o franqueado adquiriria aderindo à rede,
em vez de ter seu negócio independente.

7 - Havia negócios independentes ou até mesmo franquias com o mesmo
sistema de negócio?
( )Sim ( )Não

c) FACILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO MODELO DE NEGÓCIO

8 - Qual é o intervalo de tempo desde a assinatura do contrato pelo franque-
ado em potencial até o início das operações do mesmo?
( ) Entre l e 3 meses
( ) Entre 3 e 6 meses
( ) Entre 6 e 9 meses ,
( ) Entre 9 e 12 meses
( ) Mais de 12 meses

9 - Qual o tempo necessário de treinamento para que o franqueado possa
iniciar suas atividades?
( ) Menos de l mês
( ) Entre l e 3 meses
( ) Entre 3 e 6 meses
( ) Entre 6 e 9 meses
( ) Mais de 9 meses

10 - Qual a quantidade de produtos/serviços a serem comercializados pelo
franqueado?

11 - Todos os produtos a serem comercializados pelo franqueado são fabrica-
dos e fornecidos pela Franqueadora?
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A BUSCA DE UM MODELO PARA ANÁLISE DA FRANQUEABILIDADE DE NEGÓCIOS

( ) Sim ( ) Não ( ) em parte
Se em parte, coloque a porcentagem de produtos fornecidos exclusivamente
pela franqueadora.

12 - Qual o Investimento inicial total (taxa franquia + investimento inicial +
capital de giro) necessário para que o franqueado inicie suas atividades?

d) LUCRATIVIDADE

13 - Qual faturamento médio da unidade franqueada?

14 - Qual a lucratividade média do negócio para o franqueado (já descontadas
as taxas exigidas pelo franqueador)?
( ) Até 10% das vendas
( ) Entre 10% e 20% das vendas
( ) Entre 20% e 30% das vendas
( ) Entre 30% e 40% das vendas
( ) Mais de 40% das vendas

15 - Qual o tempo médio de retorno do investimento para o franqueado
( ) Até 12 meses
( ) Entre 12 e 18 meses
( ) Entre 18 e 24 meses
( ) Entre 24 e 36 meses
( ) Mais de 36 meses

e) MARCA RECONHECIDA

16 - Qual foi o intervalo de tempo entre a fundação da empresa franqueado-
ra e o início da operação de franchising com a transferência para o primeiro
franqueado?
( ) Até l ano
( ) Entre l e 3 anos
( ) Entre 3 e 5 anos
( ) Entre 5 e 10 anos
( ) Entre 10 e 20 anos
( ) Entre 20 e 30 anos
( ) Mais de 30 anos

17 - Em quantos estados a empresa franqueadora possuía unidades próprias
antes de iniciar o processo de franchising?

18 - Em quantas cidades a empresa franqueadora possuía unidades próprias
antes de iniciar o processo de franchising?
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19 - Indique a(s) regiões que a empresa franqueadora possuía unidades pró-
prias antes de iniciar o processo de franchising?
( ) Sudeste

( ) Sul
( ) Centroeste
( ) Nordeste
( ) Norte

20 - Qual a quantidade de unidades próprias (filiais) a empresa tinha antes de
se lançar no sistema de franchising?

21 - Qual era o Investimento em publicidade antes de franquear o negócio?
( ) até 2% do faturamento
( ) de 2% a 4% do faturamento
( ) de 4% a 6% do faturamento
( ) de 6% a 8% do faturamento
( ) mais de 8% do faturamento

50

Text Box
Fonte: Leopoldianum, ano 32, n. 87/88, p. 33-50, maio/dez.2006.




