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CAPITULO I
JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO T6PICO

"
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liA resposta de uma empresa a
desafios estrat~gicos não
requer apenas um m~todo para
pensar mas tamb~m novas com
petências e culturas gere~
ciais, capazes de traduzir o
pensamento em ação estrat~
gica".

H. Igor Ansoff
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1. INTRODUÇÃO

O terna central da dissertaç~o & o ststema de
"Franchise,,(l), método de distribuiç~ode bens e/ou servi
ços, largamente difundido nos Estados Unidos e Europa.
O "franchise" é, em linhas gerais, um sistema que visa a
distribuição seletiva de betis e/ou serviços, sob uma de
terminada marca, através de estabelecimentos comerciais
independentes. Através de um contrato de "franchising"
uma empresa ("franchisor") concede a uma outra

("ftanchisee") o direito de explorar um certo tipo de ne
g5cio, de acordo com os procedimentos estabelecidos por
ela(2).

\

(1) "Franchise" é freqUentemente traduzido para o pprtugués
por franquia - termo bastante inexpressivo ~ara ser
aceito. Não hi um termo que exprima, em portugu~s, o
"franchise" em toda a sua extensão, razão pela qual o
autor prefere não traduzi-lo. Da mesma forma os termos
"franchisor", freqUentemente traduzido por franqueador
e, "Er anch i see!", traduzido por franqueado, não são" ade
quados para exprimir a idéia que as palavras encerram. -. "

Segundo a Webster's Third New International Dictionary
( G C. Me r r i am , Co . . E. U • A., 1 9 6 6, p. 9 O2 ) a o r i g em do
substantivo .in gles "franchise" (pl. "franchises") ê a
seguinte: "franchise" ê a forma atual de um velho vocábu
lo ingl~s, "fraunchise", derivada do verbo arcaico fran
c~s "franchir". Encontramos na Idade Média a sua forma
primi t í va., substantivo feminimo francês, "franche". A
origem do verbo transitivo inglês "to franchise" (com as
formas verbais "franchised", "franchising","franchises")

,é a seguinte: "franchise" ê a forma atual de um verbo ar
caico ing18s, "franchisen", derivado do verbo arcaico
francês, "fraunchiss-". A forma primitiva do verbo fran
cês era "franchir".

(2) Limpson, Ha rry A. e Darling, John R. - Marketing Funda-"
mentais .. Nova Yo rk , John Wi1ey, 1974, p. 283.
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1.1 . EvoTução Hi.s tóri cá do '_'Franchising"

:E na França que encontramos as origens do

"franchising". Na Idade Média existia um substantivo
feminimo francês, "franche", que significava "livre
da servidão ou da restrição". A palavra foi sendo,
gradativamente, empreg~da em um outro. sentido, qual
seja, "um direito ou um privilégio concedido por um
soberano ou um governo a urna pessoa ou um grupo", e
especificamente, "um direito para explorar um

..•neg~
cio concedido por um rei ou um governo". Assim, a

palavra se tornou um direito positivo de se fazer

alguma coi~a. "Franchise" correspondia a uma prerr~
gativa, isenção ou urna vantagem concedida pelo se
nhor feudal ou um governo. Atualmente, seguindo essa
linha de evolução, o "franchise" tem o sentido de

\ "um direito concedido a urna pessoa ou a um grupo pa
ra mercadizar produtos ou serviços de uma empresa em
em determinado território(3). Portanto, a idéia bisi
ca do "franchise" não ê nova. Surgiu na Idade Média
e se tornou um fato na vida empresarial dos Estados
Unidos, logo após a Guerra Civil americana (1861 -

Ü~6S).

Segundo consta, na segunda metade do século passado,
havia um certo fabricante que equipava carroças com
os seus produtos pará que vendedores ambulantes os
vendessem, com exclusividade, em determinadas areas

_._----_._----
E.U.A.(3) Webster's Third New International Dictionary.

G&C. Merriam, Co.,. 1966, p. 902.
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previamente estabelecidas. O fabricante se comprom~
ti~ a não fornecer para outros vendedores os mesmos
produtos nessas áreas(4). Em 1863, a Singer Sewing
Machine Company, adota um m~todo semelhante para a
disiribuição de suas máquinas de costura. Issac
Merrit Singer, que havia inventado a máquina de cos
tura e~ 1851, foi o primeiro a comercializar, em
imbito mundial um produtó padronizado, utilizando em
suas fábricas e lojas uma ~6 t~cnica de produção e
os mesmos processos de comercializaçã~(5). A Singer
pode ser considerada uma das precursoras do moderno
sistema de "franchise".

A partir de entao, muitas empresas seguiram o mesmo
exemplo. A General Motors, hoje uma das maiores em
presas do mundo, adotou o "franchise" em 1898. "No

\ final do s~cul~ XIX, a recente inda~tria automobilIs
fica inicia o seu"m€todo universal de vendas de no
vos carros ~or suas concessionárias, mesmo para ofe
rec~-las consideráveis financiamentos de cr~dito e
de pagamento para poder iniciar uma prática que ain
da eXiste,,(6).Apas a emerg~ncia da indGstria 'automo
b:Úística. o "franchise" dominou o varejo de automô
veis e de gasolina. A.Coca-Cola Inc. (7) co~cedeu, em

(4) Kursh, Harry - The Franchise Boom. E.D.A., Prentice Hall,"<Inc,, 1969, pp.4 e 5. _._--.--
(5) Multinacionais - Como são Essas Empresas que Ameaçam Ga

nhar o Mundo. Jornal da Tarde, Sao Paulo, 22/03/1974.
(6) Kursh, Harrj - op. cit., p. S.
(7) Idem, p . 6.
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1901, o "franchise" a Georgia Coca-Cola Bottling
Company. Em seguida o "franchise" se tornou um méto
do consagrado na distribuiçio de refiigerantes.

Em 1902, Louis K. Liggett convida um grupo de pr~
prietários de "drugstore" para urna reunião a fim de
expor um plano que considerava inédit6. O plano se
baseava na idéia de que os proprietários de
"drugstore" poderiam aumentar os seus lucros se p~
gassem menos pelos produtos adquiridos para revenda.
Liggett propunha-se a montar urna fábrica com a pa!.

ticipação de todos os convidados. Com isso .Liggett
esperava ve~der produtos com marcas próprias e exclu
sivas e principalmente a preços competitivos, bene
ficiando a todos os que participassem do plano. As
sim surgiu a Rexa1l Drugs. Com a marca "Rexa1l", os

\ membros participantes prosperaram e a Rexall se tor
nou uma cadeia de lojas próprias. Os concorrentes se
guiram o exemplo, adotando a mesma soluçio. Após a
Primeira Guerra ~undial (1914-1918) essas empresas
constataram q?e era mais fácil e mais lucrativo dis
tribuir, através do "franchising", suas marcas e
s~us produtos exclusivos, aos proprietários
"drugstore" independentes (8) .

de

O "franchising" se consolidou nos Estados Unidos,

logo após a.Segunda Guerra Mundial (1940-1945) ,"qua~
do infimeras pessoas, desmobilizadas de suas ativida
des ou nos crunpos de batalha ou nas indfistrias. de

(8) Kursh, Harry - op. cit., p. S.
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guerra, procuravam novas oportunidades para firmar-
se economicamente. Para aproveitar esse material hu

mano na expansão dos seus neg6cios, v5rias empresas
descobriram um modo de ligar esses elementos aos
seus empreeendimentos, passando a oferecer franquia
(franchising). aos que desejavam dedicar-se a esse ra
mo de atividade,,(9).

Até a década de 1950, o "franchise" unia institui
ções de diferentes níveis, geralmente fabricantes-v~
rejistas. Era uni sistema "sob o qual um fabricante
concedia a certos distribuidores o direito de vender
seu produto ou serviço, em urna irea geralmente defi
nida, em troca de promessa de promover e mercadizar
o produto de uma maneira específica,,(10). Hoje os

programas de "franchise" têm uma dimensão maior - "in
\ cluem todos os níveis de fabricação e de distribui

ção, e não somente a re~ação 'fabricante-vareji~
ta,,(1l). Por, outro lado, 1. expansão do sistema de

"franchise" se tem verificado na direção de -areas

não-tradicionais, geralmente sob a forma de
"franchising" de ma rca e de serviço (12). "A técnica

"
"..;: ..

Martins, Fran - Contratos e Obrigaç6es Comerciais. Rio,~----_. -Forense,. 1976, p. ;),7.
(10) Hewitt, Charles M. - The Furor Over Dea1er Franchises.

Business Horizons, E.U.A .., novo 1958, p. 81.
(ll)"Ha1l, William P. - Franchis ing - New Seope for an Old

Technique. Harvard Business Review, E.U.A., jan./fev.,
1964, p , 62.

(12) Oxenfeldt, A1fred R;&Thompason, Dona1d N ..- Franchising
in Perspecti ve. Joürnal of Reta~}_~"'2-g,Nova Yo rk , vo l..
44, n9 4, Inverno 1968-1909, p . 4.

(9)
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ou metado ou slstema de franqula g $uscetfvel de Va
riaç6es e a~aptaç&es dentro dos amplos contornos de
seus conceitos b5sicos e ~ somente limitada pela ima

(13) .ginação e pela competência empresarial" .

o de~envolvimento ·da ind~stria automobilfstica e
apontado como um dos r~spons~veis pela evoluçio do
"franchise". O automóvel propiciou aos consumidores
urna alta mobilidade, favorecendo a procura de servi
ços conhecidos e ~elacionados ~ alimentaçio, hosped!
gem, reparo d~ automóveis e viagens. Nas filtlmas d~
cadas, o'"f ranchising" se tornou a forma mais râpida
de crescimento da organização empresarial americana,
notadamente no setor de serviços(14). O sistema de
"franchise" ê particularmente relevante 'na ind~stria

. I

,
\

de serviços.

1. 2, ') "Pr anchi sing"na Ho't elaria

A aplicação do "franchise" na hotelaria não é recen
te. J~ rioinfcio do século, precisamente em 1907, a
Rit z Deve lopmen t Cor.p any concedi a o "f ranch.ise" a

uma empresa para explorar um hotel na cidade de Nova
York, com o nome de Ritz-Carlton Hotel. Em seguida
foram concedidos pela Ritz outros "franchisé" em di.

(13) Prot~sio, Paulo Manoel - Franquia, mais uma Opção para
a Expahsão' Comercial. O Estado de São Paulo, 10/08/1975,
p . S2. .

(14) Oxenfeldt, A1fred R. e Thompson, Donald N. - op. cito ,
pp. 3 e 4.
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versas cidades, entre as quats1 Bostcin1 Montreal e
Lisboa (15).

How~rd Johnson Company, hoje uma das maiores empr~
sas hoteleiras do mundo, ~ fruto da visio e da compe
t~ncia empresarial de Howard Dearing Johnson - ton
siderado um dos precursores do moderno "Eran.chisíng ",
Em 1925, Howard Johnson abre uma pequena "drugstore'"
em Wollaston, Massachusets. A distr~buiçio de um jO!
nal era o principal negócio nesse estabelecimento.Em
seguida abre uma sorveteria, para em 1927. conceder
"franchise" nesse ramo comercial. A partir de 1930
Howard Johnson inicia o "franchisé" com restauran
teso insistindo que os "franchisees" comprassem e
comercializassem somente itens- especIficos de ali~e~
tos. Em.193S o nome' de Howard Johnson j~ estava pr~

\ sente'em 25 restaurantes, atingindo cinco anos mais.
tarde a marca de 100 restaurantes. O primeiro motel
de Howard Johnson foi inaugurado no ano de 1954. A
partir de entao Howard Johnson expande o "franchise"
no ramo da hotelaria. O nome de Howard Johnson esta
va presente. em 1959, em 550 restaurantes' e 75 ~o
t~is. Em 1972, 850 restaurontes e 500 mot&is ostenta
vam o nom~ Howard Johnson(16)~

-,.Em 1948 a Scott King of San Diega, da Califórnia,
inicia a negociação da "Trave Lodge Franchise" - es

-----_._-----------
(15) Lundb erg , Danald E. - The Hotel and Restaurant s Bus i.n ess.E.V.A., Cahners Books rii.ternat].onar,-nfrb~p--:--2·~b.
(16) Idem, ibidem.



9.

quem a adotado pela TraveLodgei atS então in~dito,que
intlue a sua participação no investimento (co-owned
ventures), na proporção de cinquenta por cento. Atra
v~s desse esquema, em 1976, estavam em operação 241
hot~is. AI~m desse esquema a TraveLodge possue atual
mente hot~is próprios e hot~is sob "fTanchise" p~
1'0(17).

Muitas empresas hoteleiras, pelo sucesso alcançado
pelas pioneiras, seguiram o mesmo caminho. O
."franchise" foi um dos fatores mais importantes no
desenvolyimento da moderna hotelaria. A dimensão que
a hotelaria americana tem nos dias de hoje se deve

ao "franchising". Inúmeras empresas hoteleiras conce
·dem "franchises". E milhares são as empTesas indepe~

dentes ("franchisees") que exploram hotéis sob

\ "franchise".
-, .

o "franchise" 'foi tamb ém responsâ.vel pela renovaçao
lia ho t eLar ia f ranc esa , e sp ec í alment e a p art i r do
início da década passada. A "p r inc ipaI característica
desti ~poca ~'o surgiment~ de cadeias integradas li
ga~is ao desenvolvimento da hotelaria executiva
De 1970 para c~ foram criadas do~e cadeias france

sas integradas. Apesãr de recentes, tr~s delas fig~
ram entre as 100 primeiras cadeias mundiais! são as
do No~otel, a mais importante da França, do Meridien

(17) Lundberg, Donald E. - op. cit., p. 236.



10.

e do Concorde.Seguem~se o Sofit~l,o PM e o Prantel.
Algumas dessas cadeias ji se espalham pelo mundottU8)~

1.3. Importância do ttFranchisettna Hotelaria Americana

o grande responsável pela dimensão que a
americana alcançou nas' ~ltimasd~cad~s ~,

hotelaria
sem dúvi

da, o "f ranch í se". A importância e o vu lto do
"franchising" na hotelaria americana podem ser ava
liados a partir dos n~meros que as maiores empresas
hoteleiras ostentam.

As tabelas, a seguir apresentadas, contem os números
das 10 maiores empresas hoteleiras americanas no ano
de 1976. A tabela I cont~m as informações básicas:
a data da sua fundação, o número de hot~is e aparta
mentos de p ropriedade da empresa, sob "f ranch i sing"

\ ou sob outras formas de relação contratual: corrt ra.t o
de àdministração (a mais comum), contrato de
"leasingtt ou arrE;ndamentv mercantil e co-propriedade
(co-owned ventures). A~ tabelas 2 e 3 nos fornecem
uma visão mais concreta da importância do "f ranchi se"
nos negócios da empresa.

'\

........

", ' .

081 A ~10dernização da Hotelaria Francesa. Ho telnews ,
n ? 78,jul/ago. 1976, n- 26.

Rio,
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2. IMPORTÂNCIA DO T6PICO

2.1. rriternácionalizacão dos Sistemas de "Franchise"--_._--""--------------,-----~~~-

A internacionalização dos sistemas de "f ranch ise" p~
rece ser vi5vel e atrativa para muitas empresas ame

(19) .ricanas . A busca de novos mercados foi a solução
adotada por'algumas empresas para a sua expansão em
presarial, pois, o r~pido cresciment6 que caracteri
zou o "franchising" nos Estados Unidos durante os

anos 60 perdeu o seu vigor. "Foi a saturação do mer

cado americano, naturalmente, que levou algumas
grandes 'empTes'as a buscar mercados externos já
t~s anos atrás" (20). A disputa peJ~o consumidor

das
mui

-e
atualmente intensa em muitas áreas de produto/servi
ço onde o "franchise" prevalece.

\ A maturidade e~onamica e a projeção da taxa de cres-
cimento da população, que em muitos paises excede a
esperada nos'Estados Unidos, despertam a atenção e o
interesse das empresas "franchisors". Alguns países

t@m atributos encontrados durante o surgimento do

"franchising" nos Estados Unidos: substancial' renda

discricionária, alto grau de proprietários e -usua

rios de autom6veis, considerável urbanização e
(21)cente mobilidade do consumidor .

cres

-_.~----- '---

(20)

Wal1cer, Bru.ce .r . e Etzel, Michael J. - The International
ization of V.S. Franchise Systems: Progress ana
Procedures. Journal of Marketing, E.U.A., vol. 37, abro
1973, p. 40. .-
Franch:i.sing Comes of Age. Du~s ~~vie"" E.U.A., vol.
110, n ? 2, a go . 1977, p. 60.
Walker, Bruce J: e Etze1, 'Michael J. - op. cit.,ibidem.

(19)

(21)
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Brasileira___ o -

As t~nd~ncias atuais na hotelaria internacional e na
hotelaria brasileira justificam a necessidade preme~
te das empresas hoteleiras nacionais tomarem uma PQ

siçio, adotando estrat~gias compatIveis com a reali
dade: o mercado turistico dom~stico brasileiro est~
crescendo e·tem despertado a atençã~ de empresas in
ternacionais.

o crescimento do turismo dom~stico nos paIses em de
senvolvimento ~ uma tend~ncia cada vez mais acentua
da e concreta. Brasil, fndia, M~xico e Venezuela sio
apontados como os paises onde o mercado turístico do
m~stico est~ passando por um~

...,'.. . 1(22) EnarlO lnternaclQna' • um
maior expansio no ce
d~s mercados mais

\
missores ~ o Brasil. "O Brasil ~ um dos paí"ses que
mais oportunidades oferece atualmente no mundo, em
termos de YlICí.'Cd.QU hoteleiro. O Brasil tem um rne rcado
hoteleiro de grande potencialidade, principalmente em
s~o Paulo~ ainda vivendo um forte processo de expag
sáo industrial. O setor ho t elei ro crescerá em p~-,
dr6es quantjtativ~s e qualitattvos nos pr6ximos anos,
tornando-se um importante centro turistico
.cional,,(23).

inteTna

(22) Domestic Tourism Grows in LDC's. Servic~ World lnterna-
.!ional, E.U.A., vol. 12, n 9 2, abr-:--19 ts;-p:-S··.------.-

(23) O Brasil tem um Mercado Hoteleiro de Grande Potenciali
dade. Hotelnews, Rio, n9 82, mar./abr. 1977, p. 49. Tr~
cho da entrevista concedida por Jos~ A. Menendez, vice-
presidente da Hilton International para a Am6rica Lati
na e presidente da Hilton do Brasil.
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Em co~seqU~ncta. as empresas hoteleiras ;internacio

nais t~m procurado o Brasil para a sua expansão em

presaria1. Em razão da maturidade e até mesmo declí

nio dos tradicionais centros turísticos, as grandes

empresas hoteleiras internacionais, notadamente as

de origem americana e francesa, estão em busca de no

vos e promissóres mercados. Nessa d~cada se instala

ram no Brasil virias empresas americanas, especific!

mente a Holiday 1nns(24), a Hilton International(25),

(24) Vide capítulo IV, item 1.3.
(25) A Hilton International Company iniciou as suas ativida

des no Brasil com a instalação do São Paulo Hilton Ho
tel, inaugurado no início de 1971. A Hilton 1nternatio
na1, -através de sua" subsidiãria, Operadora de Hotêi~
sâo Paulo Ltda., sucessora de Hilton do Brasil Ltda.,
administra e opera esse hotel de propriedade do
Supercentro Paulist~nea S/A - Indfistria Hoteleira (a~io
nista majoritãria). Os co-propriet~rios minorit~Tio~
são representados pelo Cons6rcio Scuracchio Ltda. L9go
em seguida, em abril de 1973, a Hilton International se
associou com a SISAL - Sociedade Imobili~ria Santo Afon
so S/A, cmprea construtora brasileira com ~xperi~ncia
na constn.:ção de hotéis, para consti tu i r uma empresa
holding brasileira de hotéis, com o nome de Brasilton
Hotéis e Turismo S/A~ com sede na cidade do Rio de Ja
neiro. O primeiro Hotel foi inaugurado no início de
1977, em São Paulo, com o nome de Brasilton São Paulo.
Esse estabelecimento é de propriedade da Companhia Hote
leira Gerbur S/A e é administrado pela Operadora de
Hotéis São Paulo Ltda. No inicio de 1978 foi inaugura
do, no Es tado de Minas Gerais, o Brasi1ton de Con t agem"
Futuramente serão instalados hot~is do mesmo tipo que
os de sio Paulo, porém, guardando as características das

·,regiões e cidades brasileiras onde seria construidos,
hascidades do Rio de Janeiro (RJ) , Belénl (PA) ,Brasflia
(DF), Belo Horizonte (MG), Taubat~ (SP), Gurupi (GO) e
Imperatriz (MA). Brasilton, portanto, 6 um empreendime~
to conjunto da Hilton 1ntcrnational Co., que administra
os hot~is por interm~dio de sua subsidi5ria brasileira,
e da SISAL S/A, urna das maiores empresas de empreendi
mentos do Brasil. A EMl3RATUR p ar t icipa par cí.a Imen t e do

,,
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a Sh erat on (26), a Inter-Continental (27), e algumas em

projeto, atrav@s dos fundos criados pelo programa de
incentivos fiscais.
A Hilton lriternational Co~, ao contririo da Hilton
Hotels Corporation, não desenvolve o "frànchise". Essa
empresa tem duas formas bisicas de operação~ o contrato
padrão de "leasing" (arrendamento) e o contrato padrão
de administração ("management contract"). Em ambos os
casos, investidores locais constr6em e equipam um ho
tel, de acordo com os padrões estabelecidos pela Hil ton
International. Essa empresa presta assist~ncia t~cnica
no planejamento e na construçio, para depois, operar o
hotel.
A Hilton International Company era uma subsidiiria da
Hilton Hotels Corporation at~ 1964. A partir dessa data
a Hilton International tornou-se uma empresa independen
te, para explorar hot~is em qualquer parte do mun~o, ei
ceto nos Estados Unidos, mais o Kaha1a Hilton de Hon~
lulu, no Havar. A Hilton Hotels Corporation continuou
as suas atividades concentradas nos Estados Unidos. Des
de então, a única relaçã.o entre as duas empresas que
têm a palavra Hilton em seus nomes era Co n rad N -.Hilton,
que foi presidente' do Conselho de Diretores de ambas as
empresas, e a empresa Hilt.on Service Corporri.tion, cons
titufda pelas duas empresas com a finalidade de opcra~
os serviços de re~ervas da Hilton no mundo todo. Em
1967, a Hilton International Co. foi adquirida pela
Transworld Air1ines, tornanfo-se então uma subsidifiria
da TWA, através de uma fusão com a estrutura empresa
Tial da TWA. Atual~ente a Hilton International opera
75hotêis, com 27.969 apartament6s, em 45 pafses e 65
cidades. Outros 5 hotéis, com 1.831 an art amen to s , e st ào
sendo construidos. No ~inal da dêcadi passada a Hilton
Internationa1 volt.ou a opeTar hot~is nos Estados Unidos .

.',

(26) A Sheraton Corporation opera e administra
Sher~ton Hotel que ~ de propriedade da.Cia:
Hot~is de Turismo. A Sheraton Corporatlon e
di~ria da ITT - International Telephone and
Cpmpany.desde 1967.

o Rio
P~llmares de
uma sub si

TelegrélpTi-

(27) Hotel Intei-Continentãl Rio ~ de propriedade da G~v~a
".,Hote 1aT i 8 e Tu Tis moS /A, da qu a1 f azem p arte o . gI 1.1Po

BRASCAN, acion ista maj or it à rio , e a . Lnt.ercon t J ]:0]) tal
Hotels CorpoTation, subsidi5ria da Pan-Amcrican Alrways.
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presas francesas como a.Novo te l (28) e a.NerJ,dlen (29).

Essas empresas internacionais t~m fornas particulares

de penetra.çãono me rcadc bras í Lc í ro . Oacesso se d â pr.i n c i

palmente através de coligações de empresas do tipo
obrigacional(30). Algu~as empresas internacionais pr~
ferem administrar hot~is de propriedade de empTesas

.;(28) A Chaine No vo t el , rede francesa de hotelaria que' tem por
acionista majoTitiria a S.H.I.E. - Sociét~ d'Investisse
ment et d'Ex~loitation H6teliers, associou-se ao grup~
bTasi1eiro UNIBANCO paTa constituir, em agosto de 1975,
uma empresa holding, a Novotel Hotelaria e Turismo S/A ,
com sede em Sâo Paulo. Através da Sociedade An6nima Ho
telaria de São Paulo MOTumbi foi construido em 1977 a
primeira unidade Novotel, no bairro do Morumbi, em São
Paulo. A Sociedade An6nima Hotelaria de São José dos
Campos foi Tesponsâvel pela constTução do Novotel de
são José dos Campos, em São Paulo. Em seguida, a Novotel
venceu uma concoTrência pública, equipou e arrendou um
prédio em Niter6i de propriedade da Cia. de TUTismo do
Estado do Rio - Flumitur. Sob a administraçio da Novotel
estão dbis hotéis: o Hotel Porto Real, localizado em São
João, De,1 Rei, Minas Ge rai.s e o Hotel de Ca ç ap av a, em
são Paulo. Recentemente foram inaugurados ho~éis Novotel
nas cidades de Limeira (SP), Manaus (jlJ\1) e Curi tiba (PR) .
Sob "franchising" estão sendo construidos dois hotéis
que deverão ser b rev emen t ev í n au gu rado s . Estão .em fase
de pTojetos para inicio de obTas, Os hotéis de Campinas
(SP), Ub~Taba (MG) e Brasília (DF). Estudos de ·viabiJ.ida
de estão sendo feitos para a construção de hotéi.:; nas
cidades de Uberaba (MG) e Joinville (SC).

(29) A Société des I-IôtelsMe ri.di.en , sub sid í â r ia da Air l-ran c;e ,
pTestou assist~ncia t~cnica na construção e presta assis
t~ncia comercial na opeTação de dois hotéis no BTasil: ~
MeTidien-Copacabana e o Meridien-Bahia. O primeiro é de
propriedade da SISAL Rio Hotéis e Turismo S/A e o outro
de pTopriedade da SISAL Bahia Hotéis e Turismo SIA. a
SISAL - Sociedade Imobiliâria Santo Afonso S/A é a aeio
nista majoTitâria dessas duas empTesas.

(30) A Lei de IntTodução ao C6digo Civil Brasileiro, JecTeto
".n9 4.657, ele 04 de. set cmb ro de 1942, em seu. artigo 99

p re cei tua que "pa ra qualificar e reger as ob ri g a ç ó es . ,
ap licar+s e+á a lei do país em que se consti tuirem". Se
a obrigação se destina i execução no Brasil, nio se dis
cute a forma extrínseca. Ap Lic a+s e a lei brasi lei ra "Lo

- cus Tegit actum". "Destinando-se a obrigação a ser_exec~
tada no Brasil e dependendo de forma especial, sera. ~sta
observada, admitidas as peculiaTi~ades da lei estrangei
ra quant.o aos requ i s í.t o s extrínsecos do ato" (§ 19). A fe
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brasileiras, atravas de um contrato de administração
("management contract"). A Hilton InternationalCo. ê

o exemplo tIpico. Outras empresas, como a 'Holiday
Inns, Inc., preferem conceder o "franchlse" a empr~
sas brasileiras ("franchisees"), através de um contra
to de "f rarich i sing ". "Joint Ventures" ou
de empresas ~struturais{3l) são tamb6m

coligaçoes
constantes.

Brasilton, Novotel, Hotel Meridien-Copacabana, Hotel
Inter-Continental são alguns dos empreendimentos con
juntos entre empre~as estrangeiras e brasileiras(32).

Com efeito, cresce o numero de empresas interessadas
emdisputir o mercado turistico b~asileiro. Muitas em
presas, nacionais ou ligadas a grupos internacionais,
inauguraram, nesta d~cada, inGmeros hot~is nas princ!

gislação brasileira permite a aplicação da lei estrangeJ,
r a . As' partes poderão eleger um foro para, soluções de'
pro~lemas, observando-se a lei brasileira de Direito In
ternacional Privado. liA obrigação resultante do contrato
reputa-se constituida no lugar em que residir o proponen
te" (§ 29). -

(31) são formas de coligações de empresas estruturais:
a) 'um~ participante estrangeira m ino r i tária
b) participação estrangeira, de duas ou mais empresas,ma

joritária, porém nenhuma delas de per si pode contro
lar a empresa

c) uma participante estrangeira majoritária (subsidiRria).
(32) Visando defender os interesses das empresas cofitroladas

exclusivimente por capitais nacionais e a evitar a eva
são de divisas sob a forma de pagamento excessivos fel
tos por filiais de empresas estrangeiras o Instituto~ N~

'cional da Propriedade Industrial - INPI, do Ministerio
da IndGstria e Comércio, decidiu disciplinar a transfe
r~nciad~ tecnologia para empreendimentos hoteleiros:
através da Portaria do presidente do INPI n9 471, de 29
de dezembro de 1974. Nas fases de pré-implantaç.ão, imp1an

- tação e op eraç ao de hotéis, os serv i ço s técnicos e admf
n í st rat i vo s sâo remune rado s à base de "custos mais encar
gos", com prazo certo c definido.



visio g de se inaugurar outros tanto nos pTóximos
anos. Algumas empresas brasileiras t~m seguido o cre~
cimento de mercado e da concorr~ncia, nio s5 buscando
investir na construç~o de novas unidades e na reforma
e/ou ampliação dos hotéis como também procurando no
vas so l.uçóe s 'como o "franchising", administração de
hotéis de terceiros, "leasing", aproveitando melhor,
assim, os seus conhecimentos técnicos e operacio-
nais(33) .

(33) A empresa Luxor Hotéis vem obtendo significativo sucesso
com operação de hotéis de terceiros. Através do Contrato
de Arrendamento e outros Pactos a Luxor assume a respo~
sabilidade da operação do hotel de propriedade de pe~
soas ffsicas e juridicas, por um perfodo de vinte anos,
com opção para renovação do contrato ao seu término. O

\ hotel (terreno, prédio, mobili~rio, acessarios e· equipa
mentos) é fornecido pelo propriet~rio e arrendado e op~
rado pela Luxor que utili za sua organi zação, expe ricnc i à

'e recursos para assegurar ao hotel o melhor projeto, as
melh~Yes instalações, equipamentos e a mixima efici~ncia
operacional. (Vide LUXOR, Técnica Brasileira em Ope ra ç áo
de Hotéis. Hotelnews\ Rio, vol. 79, set./out. 1976. pp.
64-·65 e o LUXOR Bn f ren t a a ociosidade Vendendo Know-How .
Exame, são Paulo, n9 134, 25 abril 1979, p. 31).----
A HORSA - Hotéis Reunidas S/A a alguns anos atr~s . dese~
vo 1veu um progr ama de "franchi se", sob a n.a rca "Rede Hor
sa de Integração". (Vide HORSA Começa a Desenvolver Pr~
gram~ de "Franchise". SuElement'o _de..Turtsm~, de O Estado
de SEio Paulo, n9 498, Ol-Ievereiro 1976, p. 6). Atualmen
te a Horsa, que mantém um hotel sob "franchise", o
Caravelle Palace Hotel de Curitiba, est~ realizando estu
dos no sentido de ati var o programa de "franchise". A em·
presa Hotéis Othon S/A est~ se voltando para dois novoi
tipo s de operação: o con trato de adrn in i st-ração(mana gemeri t
contract) e o "franchise", Sob essa nova orientaç80 da

,empresa foi inaugurado recentemente o Hotel Bandeirantes
Dthon, no Rio de Janeiro. Nesse casol foi aplicado o co~
trato de adm í n í.s t raç âo . (Vide NOVAS Perspectivas para o
Turismo de Categoria M~dia. Hotelnews, Rio, ... vol. 90,'
jul/ago. 1978, pp. 40-41). -
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As empresas brasileiras devem aproveitar as oportunj
dades que se apresentam no ~etor hoteleiro, adotando
estrat~gias compativeis com a realidade nacional. En
tretanto, grande parte das empresas hoteleiras brasi
leiras n~o estão preocupadas em determinar os seus
objetivos c metas de longo prazo e muito menos desen
volver uma estrat6gia adequada para o seu crescimento
empresarial. Os hoteleiros, em razão de sua estreita
visão empresarial, nio estio aproveitando adequadame~
te as oportunidades que se apresentam no mercado hote
leiro nacional e ~nternacional,

Em uma rápida análise da hotelaria brasileira, pOd~
mos constatar que a maioria das empresas "nio estao

" \ conseguindo idetitificar os problemas estrat@gicos em
função da p reo cup aç âo permanente e maior da eficien
ci a operacional. "Os prob lemas estratêgicos exigem
atenção especial porque @ mais diffcil identifici-los.
A menos que condições sejam especificamente criadas
para hav~r preocupação com a estrat6gia, a empresa
aplicará incorretamente os seus esforços na b~sca de
maior eficiencia operacional quando maior atenç~o a
oportunidades (ou ameaças) estratag~cas puderem levar
a uma melhora mais significativa e imediata do nIvel
de desempenho da empresa" (34) .

--- "-----------------"-----
(34) Ansoff, H. Igo1' - Estratégia E~resarial.

McGraw-Hill, 1977 ,-~.
são Paulo,
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As empresas deverio estar aptas e capacitadas a acom
panhar o crescimento do mercada hoteleiro e da concor
r~ncia, selecionando estrat~gias compatfveis com esse
ambi~nteo Somente uma estrat~gia adequada i nossa rea
lidade poderá acelerar o desenvolvimento da hotelaria
brasileira, com grandes beneficios ao pars, ao turis
mo nacional e ao bem estar da populaçio~
"Na ausência, de estratégi a não haverá regras para
orientar a busca de novas oportunidades, tanto dentro
quanto fora da empresa o •• A empresa como um todo es
perará passivamente pelo s~rgimento de oportunidades,
ou adotará uma técnica de busca completamente

(35)rientada" o
deso

\

-------------
(35) Ansoff, H. Igor - op . cito > p . 95.
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3. f\1ETODOLOGIA....RESUMO

A presente dissertaçio g um estudo explorat6rio1 resultado
de pesquisas i bibliogiafia disponfvel, principalmente de
origem americana.

Inicialmente, a partir de fontes exclusivamente bibliogri
ficas, ~ desenvolvido um MODELO DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL,
com a apresentação das diversas estrat~gias alternativas
para a hotelaria brasileira. Uma dessas es+rat~gias ~e o

Sistema de "Franchise".

Em seguida, para uma melhor compreensão dos conceitos e
dos pressupostos formulados, são apresentados dois estudos

-de casos. O primeiro caso é um estudo descritivo do c re.s ci
\~ento empresarial da maior empresa hoteleira do mundo, a

H l"da 11 s I c O o tro caso ~ Uln estudo d.oo 1 y l.n , .n • . u -- FUMEST -
Fc~e~to de Urb2nizaç~o e Melhoria das Est§nci~5 6rgão da
Secretaria de Espoites e Turismo, do Governo do Est.ado
de·sã:o Paulo. -,

"



4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CAPTTULOS

A dissertaç~o 6 composta de cinco capitulos. O primeiro ca
pítulo ê uma introdução ao estudo e onele ê ressaltada a
import~ncia elo t6pico. Contêm a evolução hist6rica do
"franchising" e a sua aplicação na hotelaria. São aprese~
tadas informaç6es das principais empresas hoteleiras amer!
canas que nos fornecem uma visão da import~hcia que o

"franchise" assume na hotelaria americana. são tecidas ain
da, nesse capitulo inicial, algumas considerações e respei
t.oda internacionalização dos sistemas ele "franchise", das
tend~ncias na hotelaria internacional e brasileira e da
posição que as empresas hoteleiras brasileiras assumem em
face da estrat~gia empresarial.

o segundo capítulo ê uma revisão bibliogr~fica, com resumo
das principais contribuiç6cs no campo da estratégia empr~
sari aI , dos sistemas.e dos sistemas empresariais, 'do siste

,ma de "franchise" e "franchising", do contrato
"franchis'ing" e elahotelaria.

No terceiro capítulo são apr~sentadas as definiç6cs oper!
cionais e exploraelo~ os pressupostos. Um MODELO DE CRESCI
MENTa EMPRESARIAL, com v~yias alteinativas para a J10tela
ria brasileira, ~ construIdo e desenvolvido. A metodologia
é apresentada.

são expostos no quarto capftulo dois estudos de casos. São
estudos intensivos e exaustivos do crescimento empresarial
de Holid~y Inns, Inc. e dos hotéis de propriedade do
FUMEST - Fomento de Urba.nização e Melhoria das Estâncias,
6rgâo da Secretaria de Esportes e Turismo, do Governo do
Estado de são Paulo.'

Finalmente, no quinto capftulo sao apresentadas as pr~nc~
pais conclus6es.



CAP!TULO 11
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

"Uma das maneiras mais sim
pIes de economizar esforço
numa pesquisa é resenhar o
trabalho j5 feito por outros
e basea.r-se nele".

Sel1tiz et a1ii
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Este c ap Lt u l o contêm 1.1l11 resumo da.s pr fnc tpa.is. c ont r Lbu i çjie s

bibliogr~ficas na ~rea de estrat~gia ~mpresarial, .sistemas,
IIfranchising", contratos de "franchising" e administração ho
teleira, com a finalidade de oferecer uma visão geral do t6p!
co, objeto da presente dissertação.

1. E~TRATEGIA EMPRESARIAL

A bibliografia sobre estrat~gia empresarial é extensa e V!
riada. Os mais diversos aspectos da estrat~gia empresarial
são abrangidos pelas inGmeras publicações existentes, es
pecialmente nos Estados Unidos. Entre n6s, em decorr~ncia
do crescente interesse a respeito .do assunto, nos meios
acad8micos e empresariais, multiplicam-se as publicações,
em geral sob forma de tradução de consagradas obras de au
tores americanos.

Das v~rias obras disp~níveis, destacam-se duas: "Styategy
and Structure: Chapters in the History of the t.. •Ame r i c an

I d . 1 E . 11 (l) d AI f d D Cl d l J'n .us tr t a l ~ntreprlse ,e .re ,'lan .....er . r. e

"E -. E . ,,, (2) d H I A ffs t r a t e g í a mp r e s a r i a r ,e. g o r n s o rr •

Em "Strategy and Structure" Chandler descreve resumidamen-
te, mas com grande pro~riedade, a hist6ria da expansão das
maiores indGstrias americanas nas décadas passadas e em
s egu i da examina em profundidade a moderna estrutura empr~

(1) Chan dl.er Jr., Alfred D. - ~!.I'ateg~nd ..$t.!:ucture~ç~~ap~ers
in the History of t h e Ame ri can . Industrial Entreprls~.
"E".-U.A ."~-1~he M:-r~~-PT esS:-'19 76 .

(2) Ansoff, H.Igor - Éstrat~_gi:.aEn:!Eresarial.
McGraw-Hill. 1977.

São Paulo,
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sarial descentral~zada. A mator parte da Qe~a ij de d i c ada

ao estudo de casos: anilise da evoluçfio organizacional de
quatro grandes empresas E.r. du Pont de Nemours Co.,
General Motors Corporation, Standard Oil Company (New

Jersey) e Sears, Roebuck and Company - consideradas as prl
meiras a adotar a moderna forma descentralizada de organi.
zaçao. Muitas empresas, em tazão de sua expansão e diversi
ficação, t~m enfr~ntado recentemente desafios administrati
vos semelhantes iqueles enfrentados, inicialmente na d~ca

da de 1920, pelas empresas du Porit, General Motors, Jersey
Standard e Sears Roebuck.

Chandler nos oferece os conceitos b~sicos de estrat~gia e
estrutura bem como a sua relação. Partindo desse trabalho
de Chandlir, virias estudiosos procuraram explorar areIa
ção "estratégia - estrutura", ou seja, a rela<.;ãoentrees

'tratêgia externa e potencialidades internas. Para Chandl~r,
est rat ê gi a significa "de t erm inaç áo dos objetivos e metas
b à si.cvs de longo prazo de uma empresa, a adoção de ('.111'<;05

de açio e a alocaçio de recursos necessirios para alcançar
esses objetivos"C32. A estrat ég ía impõe ex i génc i as oper~
cionais e as necessidades operacionais determinam a estru

-,
tura das relaç&es de autoridade e de responsabilidade, os
fluxos de trabalho e informações dentro da empresa. Uma es
trutura organizacional deve proporcionar um clim~ apropri~
do para 6 ~tendimento das exig~ncias operacionais impostas
pela estratégia. Nesse sentido, "a estrutura segue a estra
'--,

(3) Chandler ·Jr., Alfred D. - op. cit., p. 13.



têgia.,,(4) t A estrutura, de f ine Ch.andlcr(S), "8 o p adr ào

(design) de oTganizaçâo atTav&s do qual a empresa_ ~ admi
nistrada" ..Esse p adrâo pode ser definido formal ou infor
malmente e tem dois aspectos: ele inclue, prImeiro, as li
nhas de autoTidade e de comunicação entre os diferentes es
crit6rios administrativos e gerentes e, segundo, a inform!
ção e os dados que fluem atrav~s d~ssas linhas de comunica
çao e autoridade. Tais linhas e dados são essenciais para
assegurar a efetiva coordenação, avaliaçio e planejamento
tao necess~rios para alcançar os objetivos blisicos e poli
tivas e na combinação dos recursos totais di empresa.

Chandler afirma que o crescimento & resultante de urna ava
liação das oportunidades e necessidades criadas por mudan
ças na população, renda e tecnologii - para empregar recur

_sos existentes ou maiores mais lucrativamente. Chandler
ainda esclarece que uma nova estrat~gia requer urna nova ou

-pelo menos urna estrutura reformulada para que a empresa
ampliada seja opcrÇida eficieIitemente. O fracasso em desen
volver uma nova estrutura interna, como o fracasso em res
po~der a novas oportunidades e necessidad~s, foi uma canse
qU~ncia da superconcentração nas atividades operacionais
pelos executivos respons~veis pelos destinos de suas empr~
sas, ou de suas ~nabilidade, por causa do treinamento e da
educação passada e a posição presente, para
uma perspectiva empreendedora(6).

desenvolver

-----------------------
(4) Chandler,Jr. ,Alfred D. - op. cit., p. 14.
(5) Idem, ibidem.
(6) Idem, pp. 15-16.
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Co~o cont~tbutçRo.~ato~1 Chandler nos oferece uma sfntese
hist6ri~a, resultante da anilise feita sobre o desenvoI
vimento hist6rico de setenta das maiores empresas dos
Estados Unidos. Eis algumas id~ias e fatos iignificativos
descritos por Chandler:

1) Antes de ISSO·muito poucos neg6cios americanOs necessi
tavam dos serviços do administrador em tempo integral
ou de uma estrutura administrativa claramente definida.
Empresas' industriais eram mui to pequenas, em compar~
çao com as de hoje. E as empresas eram em geral -neg~
cios familiares .:Dois ou três homens respon sàvei s pelo
destino de uma única empresa tratavam de todas as
suas atividades: econ6mica e administrati~a, opcrati~
nal e empreendedora(7) ,

2) Com o advento da ~onstruçao das estradas de ferio, lo
,
\ go ap5s a Guerra Civil (1861-1865) o mercado arnerica

no cresceu rapidamen te , Esse cresc;i:.mentode mercado l~
VCJ muitas empresas americanas a expandir as suas ~ti

vidades. As empresas começaram a comprar ou a estabele
cer outras unidades distantes das suas localizações
originais bem como procuraram novas funções econ6mi
caso Por volta de 1890 essas empresas ji estavam longe
de ser administradas por pequenos grupos familiares.
Necessitavam de ser administradas por administradores

. '.. .' (8)profisslonals em tempo 1ntegral .

---------_._-_ .._----
(71 Chandler Jr., Alfred D. - op. cit., p, 19.
(8) Idem, pp , 23-24,



3) Duas cstrat8gias foram desnnvolvidas como respostas p!

ra oportunidades e press&es cri~das pelo rEpid~ cresci
mento do mercado nacional americano. Empresas fabrica~
tes de produtos baseados em novos processos tecno15gi
cos e especialmente destinados para os crescentes mer
cados urbanos consideravam, na maioria das vezes, os
canais de distribuição existentes insatisfat6rios. A
criaç~ode organizaç~o rnercadol6gica pr6pria era uma
das estrat~gias de crescimento utiliz~das por essas
empresas para super~r a defici~ncia na distribuiçio
Por outro lado, algumas empresas manufatureiras que
haviam se associado numa combinaçio horizontal uma
associação comercial, pool, truste ou empre~a
"holding" - consolidaram as suas atividades manufatu
reiras e em seguida progrediram para o marketing ou r~
cuaram para a com,pra. Essa estratégia foi utilizada
com mais freqU~ncia nas indGstrias produtoras de arti
gos de primeira necessidade que tinham tecnologia mais

(i .)

obsoleta e menos complexa ~..

4) Na d~cada de 1870, quase todas as empresas industr{ais
americanas somente manufatul'avam. As cmpre$as compr~
vam matéria prima e vendiam os produtos acabados atra
v~s de agentes comissionados, atacadistas e outros in
termediirios. Empresas de mineração operavam de forma
s~melhante, enquanto que as firmas comerciais quase
sempre lidavam com uma s6 atividade, varejo ou ataca

" do. No final lio século, en~retanto, muitos setores da

._-----_._-----_.
(9) Chand1er Jr., A1fred D.· - op. cit., p. 25.
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des empresas que, além de fabricar produtos, ..os ven
diam diretamente aos varejistas e at~ mesmo para o con
sumidor final(10).

5) O caminho mais comum para a formaçio da empresa inte
grada verticalmente foi atrav~s da combinaçio horizon
tal e consolidação(ll).

6) A empresa reilmente consolidada operando em escala na
cional exigia novas formas legais e novas formas admi
nistrativas.Legalmente, necessitava-se de um instru
mento que permitisse a empresa operar,em diversos Esta
dos. Administrativamente, exigia-se ~ma estrutura para
fornecerpl~nejamento, coordenação e controle central!
zado para as suas diversas f~bricas e pessoal(l2).

7) A transformação da associação livre de empresas indus
triais e comerciais em uma única organização consolid~'
da com uma sede central possibilitou economias de esc~
J.p atravês processos e d . -P ::; Y 011]. Z ., :; a o

b - de (13)na o tençao e Insumos .

8) Depois de 1900, a grande empresa industrial. foi de en
contro is necessidades e oportunidades de uma economia
crescente mais urbana e mai~ avançada tecnologicamente
atrav~s de tr~s tipos de estrat~gias. O crescimento
veio ou atrav~s de uma grande expansão das linhas de

-------
(lO) Chand1er Jr. , A1fred D. - OPA C1 t. , pp. 24-25.
(11) Idem, p. 29.
(12) Idem, p. 30.
(13) Idem, p. 31.
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produt05 ext~tentes da empresa p~r~ o ~esmo tipo de

compradores, ou da busca de novos mercados ciontes de
fornecimento em localidades distantes, ou . finalmente
atraves da descoberta de novos mercados com o desenvoI
vimento de uma grande gama de novos produtos para dife
rentes tipos de consumidores(I4).

9) O crescimento das indGstrias mais afetadas pelos novos
mercados e ndva tecnologia se verifi~ou pela busca de
novos mercados externos e ainda mais pela diversifica
çao ... A diversificação se verificou quando as empr~
sas lideres nas indGstrias tecnologicamente mais avan
çadas compreenderam que suas facilidcdes e o conheci
mento cientifico de seus funcionãrios poderiam ser fa
cilmente transferidos na produção e vendas de
mercadorias e novos mercados (15) .

novas

\

Essas 'idéias e fatos' descri tos por Chan d Le r nos f orue cem
elementos para a constTução do Modelo de Crescimento Em
presarial, que ser~ objeto de estudo no pr6ximo capitulo.

"Estratégia Empresarial" é uma obra de H. Igor Ansoff(16)
fyeqlientemente citada na.literatura de Administração de

"-
Empresas. E uma obTa de leitura obrigat6ria para todos
aqueles que quiserem se aprofundar no estudo do Planej.§!:
mentoEstratêgico. Ansoff expõe nessa ob ra os vários con
ceitos neéessârios à compreensão do assunto e apresenta
uma metodologia yara a formulação de estratégias emprcs!
'..,

(14) Chandler Jr., Alfred D. - op. cit., p. 4l.
(l 5) I dom, pp. 42 --4 3.

(16) Ansoff, H. rgor •.op, cito
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riais. A sua principal contribuição, ~ presente disserta
ção, reside no desenvolvimento do conceito de sinergia e
a sua aplicação na atividade empresarial. Ansoff sustenta
a tese de que um dos principais componentes da estrat~gia
empresarial em termos de produtos e mercados ~ a siner

(17) .gia . A empresa dev~ procurar chegar a uma postura. em
termos de produtos e mercados, em que o desempenho combi
nado seja superior i soma de suas partes. Esse efeito de
produ~ir um retorno combinado de recursos da empresa su
perior i soma de suas partes, freqUentemente descrita co

~mo efeito "2 + 2 = 5': , e denominado de sinergia. Ansoff
c 1 assifica a sinergia em sinergia comercial, operaciQ.
nal, de investimento e de administração. Ansoff ainda es
clarece que o efeito sinergistico, que ptide ser positivo
ou negativo, pode ser medido de duas maneiras: estimando-
se a redução de custos devido i execuçao de atividades
conjuntas, para um dadO nivel de receita ou estimando-se
o aumento de receita liquida para um dado nivel de inves
timento(18) .

(17) Ansoff, H. 19or - op. cit., p. 63.
(18) Id~m. pp. 68-69,
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2" STSTEMAS. SISTEMAS EIVl:PHES;\lUAtS

o conceito de Sistemas, inicialmente aplicado no campo
da biologia, atualmente ~ aplicado nos mais diversos cam
poso O biólogo Ludwig von Berta1anffy é aceito como um
dos fundadores da Teoria Geral dos Sistemas. Em sua obra.
"Teoria Geral dos Sistemas,,(19) Bertalanffy apresenta a

história da teoria dos sistemas e expõe o significado de
seus conceitos e as suas principais aplicações.

Ao tratar de complexos de elementos, Bertalanffy faz tr~s
esp~cies de distinções:

1) de acordo ..-com o seu numero

a) O O O O

b) O O O O O

2) de acordo ..• .com a sua especle

a) O O O O

b) O O O a'"

3) de acordo com as r e Laç ô e s dos elementos

a) 0-0-0-0

b) O
Um complexo pode ser compTeendido como a soma de
tos considerados isoladamente (casos 1 e 2). As

elemen
caract.e

rIsticas desse complexo podem ser chamadas somativas, ou

(19) Bertalanffy, Ludw i g von .-Ieor~:..~º--~'!..§lldos
Rio de Janeiro, Vozes, 3a. ediçao, 19"77.

Sis temé.S •



seja, "aquelas que se mostram idênticas dentro e fora do
complexo. Podem ser conseguinte ser obtidas ,por meio da
soma das características e do comportamento dos elementos
conhecidos isoladamente,,(20).

Entretanto, em diversas situaç6es, n~o somente os elcmen
tos devem ser conhecidos, mas tamb~m as relaç6es entre
elas (caso 3). As caracteristicas desse complexo podem
ser chamadas constitutivas, que "s~o aquelas que dependem
das relaç6es especificas no interior do complexo. Para

compreender estas catacteristicas devemos por conseguinte
conhecer n~o somente as partes mas tamb~m as relaç6es
o significado da express~o um tanto mistica - o todo
mais que a soma das paites - consiste simplesmente em que
as caracte1'isticas constitutivas n~o são explic~veis a
partir das características das partes isoladas" (21) .

\

A. Angya! dedica um dos capitulos de sua obra "Foundations

f S,' fP J' ,,(22) -]-' d 'or CJ.ence o e rson a..].ty a .oglca .os s r st ern as ".
Neste capitulo, "A Logic of system,,(23), Angyal focaliza

a biosfera individual (o homem em seu meio) e expõe de m~
neira brilhante as'·din~micas gerais da integração de sis
tema, no tempo e no espaço, as disfunções do sistema c as

. din am í cas envolvidas na mudança de_sistema. Angyal pr~
p8e, em sintese, uma nova 16gica para desenvolver siste
mas organizacionais da vida.

-_:-_-------_._-------------
(20)

(21)

(22)

Bertalanffy, Ludwig von - op. cit., p. 83.
Idem, ibidem.
Angyal A. -Foundations for Science Df . Personalitv .) ~ --~-..-.-----.-- ..---.-.-------.-.---J-E.V.A., Harvara Unlvcrsity Press, 1941.
An gy aL, A. - A Lo g ic o f Sv st ern . In Systems 'I'h í.n ki.n g ,
F.E. Eme ry , Eng:---Pengufi1-·tfc)oks,1972, pp. 17·..29.(23)
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o termo 11 s15tema" denota para Angyal uma organ i zação ho1 ís

t ica (24)', "Normalmente se designa por sistema qualquer-

agregado de elementos considerados 'juntamente com areIa
çao existente entre e1e5,,(25). Angyal demonstra que os ti

pos de conex6es em um todo sao muito diferentes das cone
xões existentes em um agregado. "Em um agregado é importa~
te que os elementos sejam adicionados; em um sistema é im
poitante que os elementos sejam combinados11(26). Dessa for
ma,quando Angyal utiliza o termo "sistema holÍstico" ele
abstrae os componentes (elementos) e se refere à organiz~

.ção como um todo. Angyal refuta a tese de que "o todo ...•
e

mais do que a soma das partes" com a seguinte j u sti f i cati
va: " ... essa formulação sugere que uma soma de partes e
feita e que, além dessa soma, um novo fator entra na cons
ti tuição do todo" (27) .

Angyalsustenta que sistemas nao podem ser deduzidas de

relaç6~s, mas admite que existe a possibilidade de dedu

ç~o d~ relações a partir de sistemas. Se esse for'o caso,
afirma Angral, a espécie l6gica mais geral deve ser siste
ma enquanto a relação deve ser um sistema reduzido, simpli
ficado que é adeq~ado para a apresentação 15gica de cons

-,
telações especializadas muito simples.

(24) Holismo é uma teoria filos8fica formulado inicialmente
por Jan C. Smuts, que sustenta a tese de que um todo nao

'pode ser analisado como a simples soma das partes ou
reduzido a elementos discretos.

(25) Angyal, A. - op. cit., p . 20.

(26) Idem, p. 26.
(27) Idem, ibidem.
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Angyal ainda sustenta a tese de que existe uma relação
causal entre relaç6es e sistema~ apesar de relaçaes e sis
temas serem duas esp6cies l8gicas, com caracteristicas dis
tintas. Angyal estabelecé as seguintes diferenças
relações e sistemas:

entre

1) Relação envolve dois e somente dois elementos. Relações
Compostas (compound relations) sempre podem ser anali
sadas em pare~ de elementos, ou seja, ,reduzidas em dois
termos. Um ou ambos os termos podem ser agrupados de
forma a envolver um relativo nGmero de elementos. O gr~
po A pode, por exemplo, incluir a, b,c, d e o grupo
B pode incluir e, f,g, h. Quando o g;upo A ~ relaciona
do com oB, ou com um element6 doB, o grupo ~ tomado
como um todo, ou seja, como uma unidade.

A

~

B

~
e f g h

Dessa forma at~ mesmo a relação causal complexa pode
ser analisada em termos de pares de elementos. Quando
tal an~lise não ~ possfvel, n6s estamos diarite de um
sistema. Um sistema. pode envolver um nGmero indefinido
de elementos e não pode ser analisado em pares de ele
mentos.

2) A maioria das relações sao baseadas na identidade, di
versidadeou similatiedade (identidade parcial com di.~,
versidade parcial) do objeto, ou seja, nos atributos
imanentes. Os membros de um sistema se tornam consti
tuintes do sistema por meio de sua distribuição ou .ar
ranjo dentro do sistema. Assim, os elementos entram em
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uma telaç~o em virtude de ~eus ~tr~buto$ ~manentes, en

quanto que os membros do sistema entram no sistema nao
por seus atributos imanentes mas pelo valor que eles
t~m no sistema (positional value). Relações secund~tias
que são baseadas no valor dos elementos podem ser esta
belecidos também entre membros de um sistema.

3) O dominio dimensional, ou seja, espaço e tempo. apeséll
de ser uma condição necess~ria para as relações esiste
mas, a função do dominio dimensional, e diferente nes
ses dois gêneros lógicos. Na relação, o domínio dimen
sional, é simplesmente a separação dos elementos. O do
mínio não entra na sua conexão. Angyal ilustra com o se
guinte exemplo: duas cores são separadas no espaço e
uma comparação entre ambas pode ser feita sem nenhuma
refer~ncia ao espaço. O dominio dimensional em um siste
ma, por outro lado, n~o somente separa as partes, mas
també6 participa na formação do sistema. Assim, um sis
tema ê uma di str i.bu i ç âo do s membros em um domínio d i.m cn

stonal.
-.

4) Na relaçio a conexao entre os elementos ê direta. A co
ncxão se verifica sem nenhuma mediação. De ~ para b e

vice versa. J~ a conexao entre os elementos do sistema
.•... do ,tipo mais complexo. Apesar de haver sistemae em um

uma conexao entre os pontos a, b, c, d essa conexao

nào ê direta. Os membros do sistema são linearmente co
'-....,nexos somente pela formação do todo. O sistema conexo

de elementos n~o pode ser expresso como a - b, b - c,
a - c, mas conforme a figura a seguir.
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"Em um sistema os elementos não sao, sob o ponto de
vista holrsti~o, significativamente ligados uns aos ou

. f ~. d (28)tros exceto com rercrenc i a ao to o" .

A partir dos trabalhos que desenvolveu no Massachusets

Institute of Technology - M.I.T., Jay W. Fofrester estabe
leceu em 1963, na sua obra "Industrial Dynamics,,(29), pri!!.

cipios para a din~mica de sistemas complexos. Din5mica In
dustrial ~ uma maneira particular de estudar o comport~_
menta dos sistemas industriais para indicar como polrtitas,
decisões e estrutura são interrelacionadas, influenciando
o crescimento e a estabilidade da empresa. são os segui~
tes os principias para a din~mica dos sistemas formula

dos por Forrester:

19 Pr i ..." d drlnClplO; to~as as partes componentec -e um sistema

estão estreitamente relacionados. A ocorr~ncia de uma

alteração em qualquer de seus elementos componentes· desen
cadeia um processo de mudanças em todos os demais. A oti
mização dos objetivos requer a integração do sistema.

~..:._Pr incí:..pi~:dev ielo ã. grande compl ex id.ade no r e1aciona
menta ent~~ as vari~veis do sistema (conceitos de nivcis,
fluxos) e "retardas" (atrasos) e ainda ao grande Anumero

~-----.----..•..------------_._-_.-
C281 An gy a 1, A . - o p . c i t., p. 2 2 •

(2,9} Po rrest cr , .lay iV. - II~ª~~~~rial..J2ynam~5::~'E.U.A., Tb o
M.I.T. Press - John Wiley, 196B.
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de laços interligando os sub si stema s , os efeitos das mu
danças q~e incidem sobre o modelo 5~O contra-intuitivos c

devem ser arialisados atravgs da construç5o e da validaç50
de um modelo.

39 Principio: quanto mais r5pida a informaç5o e menor o nG
mero de est~gios do sisiema, menores as oscilaç6es prod~
zidas por uma perturbação (surto ou salto); Em conseqUê~
cia, teremos menores disfunções e mais r~pida.volta do
sistema ao equilfbrio.

Com relação ~ classificação dos sistemas, a maioria dos
autores consideram o grau de interc~mbio de mat&ria e ener
gia entre o sistema ce o meio ambiente. Segundo essa clas
sificaç~o os sistemas podem ser considerados abertes ou
fechados. Stanford L. Optner, por exemplo, esclarece, em

·sua obra "Análise dos' Sistemas Empresariais" (30), que "um

sistema aberto troca mat&ria e energia com o meio ambien

te de modo regulare de maneira compreensrvel. Opostos aos
abertos, estão os sistemas fechados, que operam com inter
c~mbio relativamente peqUeno, tanto de energia como de ma
téria, em relação ao meio amb i.en t e" (3l). Optner 'admite

al&m do~ sistemas fechados e abe~tos a existência ~e sis
temas empresariais parcialmente fechados. "No mundo da em
presa o melhor exemplo de sistema parcialmente fechado se
ria o mon9P61io, cujos processos e/ou produtos est~o pr~

(30) Optner, Stanford L. - A!~fLi~~_.ge_Sis~,~.!12_~..o-.J?mJ2T-cesal:.i~j.~.:
Rio de Jan~iro, Livros Tecnicos e CientIfIcas, la. Cal

.. çâo , 19.73, (reimpresso).
(31) Idem, p. 32.
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tegidos por patentes ou outrasvantagens~ Estas fazem com
que o monop61io opere na concorr~ncia de um modo' menos
alie r to" C3~).

Uma outra contribuição importante de Optner se refere -a
metodologia apresentada para a an~lise dos sistemas empr~
satiais. Optner indica dois caminhos para a anilise dos
sistemas empresariais: a análise do processo, "um sistema
6 estudado como um conjunto de um certo riGmero de subsiste

"" I" d ,,(33) P 1 dmas, lntlmamentelga os '. 01' outro a o, na análise
do resultado final "o analista preocupa-se mais com os re

1 d f" " d . d i ~. " (34)su ta os .-lnalS .o que com os Lnterrne lar10S '.

. \

[321 Opt.n er , Stanford L. - op. cit. 1 p . 32.

(331 Idem, p. 30.
_(,34) Idem,ibidem.
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3. IFRi\NCHISING" E SISTEMA DE "FnANCHrSE"

!-lojejâ há uma literatura razoável que focaliza o tema
central da d i ssert a ç âo , "Er anc h i s i.ng". /\ bibliografia so
bre o assunto ~ abundante. Grande parte desse material es
ta disponrvel em língua inglesa, em razão de ser os Esta
dos Unidos o país onde o "franchising" teve ampla aceita
ção e onde alcançou a sua maior expressão.

Historicamente, a literatura sobre o assunto tinha uma
orientação fortemente processual, ou seja, descritiva e
operacional. A literatura consistia de relatos de inciden
tes, de casos ou de pesquisas te6ricas. Atualmente mais
material analítico está surgindo a respeito da infra-estr~
tura social, econ6mica e legal no qual o sistema

(35)"franchise" repousa . "No decurso da d~cada
de

passada
(1950), a ~nfase da literatura do marketing como um todo
mudou de "processual e operacional para conceptual e anal!

. ,,(36')" ~ f b ê 1tlCO" . Essa nova en:ase tam em preva~eceu na literatu
1'a sobre "f1'anchising".

"Como obra especializada, reconhecida como a maí"s completa
e xi s ten te nos Es t.a dó s Unidos 50b1'e o assunto -, "lhe Bi b 1 e
of the Franchising", dizem os comentadores, há o livro de
Ha rry Ku rsh , "The Franchise Boom" (3"7). Realmente "The

(35) Thompson, Donald N. - Tha Literature on Franchising: A
<.Se Le cted, CLa ssi f i.e d Bi bl iography. In J~~~rl;.aL ~X

!~~!~ili:...~g, vo l . 44, n ? 4, Inverno, 1968-1~)69,t~lçao, b~
peci aI sobre "Franchising", E.V.A., New Yo rk Un i ve rs i ty ,
p . 84.

(36) Kur sh , Ha rry ,- Ih~_Fra!~chi~e~oom. E.O.A., Prentice Ha l.L,
1969, pp. 432-43T.

(37) Mar t i.ns , Fran -" Contrato s e ()bri~.S:õc~~_~~l_<:'Y~i~.:"12.:. ~io
Janeiro, Forense-~--nr70 ~4ii-:-e-aiçao, no ta de rodap e ,p. S7 8.
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'I" l' ' B •I (3 8 'I !i 'f 1 1J.·Y~n"I,....lI.se iO,.om· ~ 'um,p Ql)ra, 11'1 ~l "}'t para 'C~ ,.~;: l.CrA,l.lel'S .. , Ç. a comprec!!,
sao do fenômeno "f r anch i s ing': , do seu mecanismo ,das suas
conseqU~ncias, das suas vantagens ~ desvantagens. E uma
obra de consulta obrigat6ria para todos aqueles que se jn
teressam pelo assunto. Essa obra ~ freqUentemente citada
corno fonte de refer~ncia bibliogyific~. Harry Kursh indica
ne~sa obra, de modo classificado, u~a seleção ampla da li
teratura relevante sobre "franchising" e sistema de
"f r anch i s e ". Essa bibliografia inclue obras sobre o amb ie n

te do "franchising", aspectos administrativos e econômicos
do "f r anchi s ing " e casos dos Tribunais Federais.

Além de "Franchise Boom " há virias outras obras. Todavia,
a maior parte do material disponivel é constitufdo de arti
gos publicados em revistas especializadas, tais como:
Journal of Marketing, .Jou rnaI o f Re t.ail ing , Ha rv ar d Bu sin e ss
Review, The Corne1J Hotel anel Restaurant Adm ini s t ra t .ion

Quaterly, Hospitality, Fortune, Dun's Review. Tais 8.rti
go s pro.t i. camen te e sgot am o as s unto. Os t íru lo s ""'s ao o s .:~a 1 S

diversos possrveis, como podemos constatar nessa peq~ena

t "F I" N S for anoOld 1'ec1.,11.1l'que" (39)amos _ra: ranc lJ.slng: ew cope " J. ..

"Er an ch í.sin g Comes o f Age" (40), "Tying Ag r eement s in
(41) 1 1" (' ]1' ,,(42)Franchising" , "What .is Meant )y Fr an ch í s í n g oe _ rng: ,

(38) Kursh, H~Yry - op.
(39) Hall, William P. -

'. 'I'e chn i.que . E.U.A.,
'1964, pp. 60-72.

cito
I~ c h i c' n o : N1e',\1Sc.op e for a11'ran _1l '.)1.1 b' I ..-

Ha rv ard Bu s i.rie s s Re v i ew , jan./fev.,
Old

(41)

Frsnchising Comes of Age - op. cito
Hun t , Shelby D. e Ncv i.n, Jolm R .. - Tying 'Agreem~n i.~; in
Franchising. E.D.A., JournaJ. of Markcting, vaI. j9,]ulho
19 7 S, pp. :2 O- 26 . "- ...,...-.--------.-----.----,--

( 4 2 ) Kon op a \ L c o TI a r d .. Wh a tis Me a n t b Y F r a n c h i s in g SeI], in g ?

E.U.A., J(~~lrn~l .._9_~L~~~Tl<e~!_D~.K,voI. 27, abril 1963, pp.
37-41.

(40)
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"An Analys rs o f De ci st on Cri ter i (1. in Fr auch i S 01' / Pr anch i see
( ,'1.7')Se Le ct i on Proce s se s " , ..> J, "Th e Socioeconom:i.cs Cons e qucn ce 5

of theFranchise System of Distribution,,(44), "The
Internacionalization of U.S. Franchise Systems: Progrcss
and Procedures" (45) , "Franchise Opcratiol1s and Antitrust
L " (46) "F]] D' 1 L'}' J" F'" •aw ,. u. _ lSC o sure aw In -r an c t is i.n g : an Bmp i r í ca l
Investigation,,(47), "Sources of Revenue to the franehisor

d tJ . St . I Li .' ,,(48)an re i r r ateg í.c mp a cat i oris .

Uma edição especial da revista Journa1 ofRetai1ing(49) ,
publicada em fins de 1968, foi dedicada integralmente ao
"Franchising". Essa. edição reuniu diversos artigos, de
renomados professores e especialistas do assunto, e uma
indicação bib1iogr~fica selecionada e classificada.

(43) Tatham, Ronald L. e Douglass, Robert e Bush, Rona1d F. -
An An aLy si s o f De ci sion Cr i t.eri a in Pr anc his orz Pr-anchisee
Selection Pr ocess. E.U.A., Journa1 of R~taiJi~, vo l .
48, n? 1, 1972,pp. 16-21.

(46)

(44) HUIIC, Shelby D. - The Socioeconomics Consequences oi the
Fr anch i se System of Iií st ribu t i on . E.U.A., ~ourn~! __ o.f
!i.9-r~etinii,vol. 36, julho 1972, pp. 32-38.
Wa1ker, Bruce J. e Etze1, Michae1 - The Internacional
ization of D.S. Franchise Systems: Pl'ogress ana
Procedures. E.U.A., Journa1 of Marketing, vol. 37, abril
1973, pp. 38-46. ---
Thompson, Donald N. - Franchise Operations and Antitrust
Law , E.U.A. > Journal of RetaiIing, vol. 44, n ? 4,Invei'110
1968-1969, EdIçãO Espe-cTã19 E.·U.A.., New Yo rk Un i ve rsi t y ,
pp . 39-53.
Hunt, Shelbv D. e Nevin, John R. - Full Disclo~ure Laws
in Frarl~his~ng: An Empírical Investigation. E.U.A.,
Jourpal_..Q..fM~~~etin:.&, vo l. 40, abril 1976, pp. 53-62.

(45)

(47)

(48) No11, Milton - Sources of Revenue to the Franchisor and
-'their S't rat eg i.c Irnplications. E.U.A., }0~'1\ -r-__ ._ of

Retailing, vol. ~4, n ? 4, Inverno 1968-1S)69, Ed i ç ao Esp~
cI"a-l,--Ê--:-U.A., New Yo r k Un ive r s i ty , pp. 14-20.

(49) Special Lss ue on Franchising . .2º.lrrnal~__º-_LRet-ª)l..i~l.~..lv~)l.
44, n9 4, Inverno 1968-1969, E.U.A., New York Unlverslty.
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Finalmente, na m~~or~a 'das obras de Marketjrig, dedjcada

às noçce s b âs ic as do Mar ke t rn g ou espe cif i camen te à d i str i
. /

bu iç ào , encontramos lU]1 capítulo, um tópico ou pelo menos
uma indicação das noções essenciais do "franchising" e do
sistema de "franchise",

"A falta de uma definição Incqu Ivo ca de "f ran ch i.se " tem si

do um dos problemas que tem atormentado os pesquisadores
de "franchising,,(50). De fato, os autores reconhecem a di

ficuldade em formular uma única definição ao "franchising".
"Não há e talvez não po de r â h av er uma única definição para

(51)'o "Er anc h í.s i.n g" ': . Essa dificuldade decorre da - .proprla

evolução do ."franchising" no mundo dos negócios. A
flexibilidade, a imaginação e a competência dos

sua
,~empres.~,

rios e especialistas permitiram a sua aplicação nos maIS
variados tipos ele n egó c io s . O "franchising" que Ln í.c í a Lmen

\ te era uma prerrogativa concedida a uma pessoa ou, a um
grupo para mercadiz~r produtos ou serviços de uma empresa

'" '., , - , (52) .. ele> ' Ór: "l...•. -t T"\')FJ 1-.' . "',....._. n"em \..'-_eJ.m~HU.""O ....errl te ..10 l,assou a t~!' (1 :i~veYs ~ s

terÍsticas e formas. Assim sendo, se tornou muito difícil
estabelecer uma Gnica definição que contenha a real exten
sao do moderno "fra.nchising". Muitas 520, entretanto, as
definiç6es contidas na literatura especializada: algumas

amplas em demasia outras muito restritas.

Com essa r:essalva, apresento a defin:ição de M.M. Brohal'd
J1'. que Harry KUTSh considera uma das mais llovas e melho

---- ,-------------
(50) Hunt, Shelby D. - bp. cit., p. 33.
(51) Kursh , 1-1aTr)'- op. c í t . , p. 4.
(52) Webster' s Third New Ln ter-n a t ion a I DJctionélry.

G&C Merriam, 1966, p. 902.
E. U ,A.,



46.

r e s definj:çç\:)$; "Fnl,n,ch~~,~j.nf-~8 U)11.í~ r e l açjio co n t i'nua

qual um "f ranchísor" fornece "a Li c ensed privilege"
pelo
para

fazer negScios, mais assist~ncia na organizaçio, treiname~
to, mercadizaç~o e controle, em troca de uma
do "f r an ch ise e ' (53) .

compensaçã.o

A definiç~o de Shelby Hunt ~ mais clara. Hunt(54) define
"franchising" como sendo um sistema de distribuição de
bens e serviços que tem tr~s caracterrst{cas distintas:

1) uma parte (o "f ranch i s o r ") concede a outra. (o
"franchisee") o direito de distribuir ou vender certos
bens e serviços. Um contrato: delinea as
dades e obrigaç6es de ambas as partes.

responsabili:.

2) o "f r an ch i s ee" concorda em operar o seu negócio de acor
do com um plano de marketing; substancialmente determi
nado. pelo "franchisor" , e

3) o "franchisee" opera o seu neg8cio essencialmente sob
o nome comercial e mar c a s r e g i s t r adas de propr Led adc do
"f r an ch í.s o r ' .

._---.--_._----
(53) Kursh, Harry - op. cit., p. 22.
(54) Hunt, Shelby D. e Nevin, John R. - op. cit., p. 53.
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4. CONTR!\TOS -DE "HZANCIUSJ.NG"

A importância ql.ie o contrato ele ":franchising" assume na
moderna atividade empresarial pode ser avaliada
das v~rias publicações a respeito do assunto. O

através
contrato

de "franchising" tem sido objeto de estudos e atenção esp~
c i aI por parte de juristas, 'legisladores, administradores
de empresas, professores universit~rios, articulistas e
especialistas do assunto. A importância é cada vez mais
ressaltada nas obras jurrdicas d~dicadas aos contratos e
obrigações comerciais.

Hoje v~rias obras, estrangeiras e nacionais, dedicam pelo
menos um tópico sobre o con trato de "f ranc h i s ing" e Intime
ros são os artigos publicados nos mais diversos peri6dicos
abordando o contrato de "franchising" e os seus problemas

"legais.

A Faculdade de Direito "e Ci~ncias Econ3micas de
Montpellíer, por exemplo, publicou na França em 1970, um
trabalho com o título "Nouvelles Têdmiques
Contractuelles,·(55). A obra contém um valioso relato sobre
o contrato de "franchising" do Pro:f. R. Saint-Alary, da
Faculdade de Direito de Paris, seguido de comentários de
J.C. Teston e Melle Barondy sobre dois estudos de casos,

sendo um deles o da Sociét~ Novotel, empresa francesa de
exploração e investimento hoteleiro.

-----------,---------------------
C-55) S . 1 j\ I Jl e tal i i No uv e11 e 5 Tê chn ique saJ,n.:-:'_a1'y_, ',. -

Corrt r ac.t.ue I'lc s . FR, Li b. TechniqlJes--;-Mont:'p-êlller,T9'7Õ-:---
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Gerald G. Udell defendeu lIa Universidade de Wisconsin, nos
Estados Unidos em 1972, uma illteressante dissertação de
doutorado " com o título "An Analysis of the Contractual
Elements of Franchising,,(56). Num esforço de melhor enten
der a relação de "franchise", o autor examinou mais de 200

contratos de "franchising", dos mais variados tipos de ne
g5cios: concession~rias de autom6veis, restaurantes de re
feiç5es r~pidas, .ag~ncias de empregos, serviços de prepar!
ção de declaração de impostos, oficinas mec~nicas, lavende
rias etc. Baseado em uma an~lise de 172 desses contratos ,
o autor identificou 167 cliustilas contratuais relativamen
te padronizadas, comprovando assim a tese de q~e 3S rela
ções contratuais de "franchise" não são de nenhuma forma
~nicas. a uma tese não publicada. Entretanto, o autor p~

bIicou h~ alguns anos um artigo baseado nessadissertaç~o
de doutorado na revista The Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterley com o titulo

. (L 7)Agreement" ,J '.

.nThe Franchise

Podemos ainda citaras obras de Susan Hammond Marton, "The
Rights of the Franchisee"(58) e a obra de Haro1d Brown,
"Franchising: Realities&Remedies"(59) que aborcÍam diversos

0,,

(56) UdeLl , Gerald G. -,An AnaLv s i s of th e Contractual Elements_
of Pr anch.ising . Tesen-ãO pub-l i cã-êfã-:-ITníversidade de
Vi l 5 CõnSí-ii~fg'12,

(57) Dde11, Gera1d G" - The Franchise Agreement. Th~ Cor!1el..:l
"'Hotel and Re st au rant Administratio~uarter1y. E-:Ur.,

agosto 1972, pp-'-. -13--21. ' ,
(58) Marton, Susan Harnmond - The !\:i.ght~~~he __ l~r81,?chise~.

E.D.A., ATCON, 1976.
(59) B'rown , Ha ro Ld __o Frah..s:h:lsir1g~,__,Rea1_i:tie...:~3&Re!ne?i~s.E.V.A.,

novembro 197'/,
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aspectos lega;ts do "f ranch is ing " de f orma ma r s amp La :lc
gislaçio federal e antitruste, litfgios "f r an ch i s o r"

franchise~", resiliçã:o de contratos etc.

No Brasil, o "franchising" por estar ainda na fase embrio
n~ria, a produção bibliogrifica sobre o assunto ainda
bastante incipiente. E na literatura jurídica que vamos
encontrar um maior desenvolvimento te6rico. Os juristas ji
reconhecem a import~ncia das novas modalidades contratuais
como o "franchising", "leÇl.sing", "know how" , "factoring"
e "engineering" na mo dern a atividade empresarial b rasi le i

ra. Esse fato pode ser comprovado nas edições mais recen
tes das obras tradicionais no campo dos contratos e obrig!
çoes comerciais como a obra de Orlando Gomes, "Contra
tos,,(60) e a de Fran Martins, "Contratos e Obrigações Co
merciais,,(6l) em que os eminentes juristas dedicam esp~

\cialatenç~o a essas" novas modalidades contratuais.

Na obra "Contratos", de Orlando Gomes, o "franchising"
um tópico do Cap i t.u Lo "NOVãS Figuras Contratuais" ..Já ~;raIl

Martins, em sua obra "Contratos e Obrigações Comerciais",
desenvolve todo um'capítulo com o título "Franquia ou
Franchising". Fran Martins expõe a o ri gem do "franchis ing",
o seu conceito, os seus elementos, o seu objeto, as suas
caracter!sticas, como se opera a franquia, o preços dos
produio~ franqueados, a natureza jurIdica e a classifica
çao do contratos, as cliusulas contratuais e a extinç~o do
contrato de "franchising".
<,

---_._--.-----
(60) Gomes, Orlando - Contrato~. Forense, Rio de Janeiro, 6a.

ed i.ç âc , 1978.

(61) Martins, Fran - Con t rat os e Obriiações Comerciaic~' Fo ren
se, Rio de Janeil'o·~"Lrã-.-edi"çaõ":1976.
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De uma forma geral, os autores reconhecem que o sucesso de
um sistema de "franchise" repousa fundamentalmente no con
trato de "franchising". "The franchise agreement is the
founc1ation stone of franchising,,(62). "The franchise
agreement is the basic legal document of franchising. As
much, it is the heart of any franchise sys~em for it
defines the relationship that exists between the franchisor
and the franchisee"(63).

Diversos autores ressaltam tamb&m a import§ncia do relacio
namento e colaboração mGtua e continua das duas partes que
intervêm em um contrato de "franchising": "franchisor"
"franchisee". "A chave e o ingrediente necessário em
contrato de "franchising" é o relacionamento contínuo·
tre as partes,,(64). "O relacionamento contínuo entre

e

um
'e n

o

"franchisor" e o "franchisee" ê uma fusão de interesses co
merciais. E se não há contribuiç6es proporcionais e con
fiança míit ua n âo deverá haver relacionamento" (65). "Ofa

tor da relação contínua ê talvez o Gnico e o mais importa~
te aspecto para qualquer "f ranch i se' ser bem sucedido" (66) .

"Pr anch i.s or" e "Er an ch i see" se beneficiam com um contrato
bem elaborado e detalhado. Alguns autores fornecem f6rmu
las, regras e princípios básicos para definir se um contra
to ê adequado ou não, justo ou injusto. "A origem de muita

(62)'·Goodwin, Bernard - The Pranchi se Game is13as ic Opera tions.
Th e Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterlz,
E.TJ-:-A.,agosto 1971, p. 2:5.

(63) Ude11, Gerald G. - op. cit., p. 13.
(64) Wa1ker, 13ruce J. e Etzel, Michael J. - op. cit., p. 38.
(65) Udell, Gerald G. - ap.cit., p. 13.
(66) Kursh, Harry - op. cit., p. 25.
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desl ealdade que há no "f ranchf ng " ê encontrado no contrato
de "franchising,,(6'l). Por isso, tem. sido também objeto de

muito deb~te c investigação o 5mbito dos critérios de
franqueza, clareza e executabilidade das c15usulis contra
tuais. "Alguns autores acusam "franchisors" de usar o seu
conhecimento superior e él sua sofisticação maior para pr!
paTar um contrato de "franchising" unilateral. Outros cri
ticam os "franchisors" da sua negligência em discutir os
seus contratos de "franchising" abertamente,,(68). Muitos

autores recomendam a Lei tura cuidadosa e o pe rf ei to cn te~_
dimento das c1~usulas contratuais antes de concordar com
os termos e condições do coritrato. Uma consulta a especi~
listas ou advogados versados no assunto ê uma boa praxe r~
comendadapar3. todos aqueles que querem evitar possíveis
controvérsias e 1i~igios.

Os autores reconhecem ainda a variedade de cliusulas ton
tratuais. "As cliusu1as contratuais sao as mais variadas,
de acordo com a natureza e import~ncia dos produtos e os

. (69)interesses das partes" .' . Sob o ponto de vista jurídico,
F~an Martins asseve.ra: "ap esar dessa gama de opções, a1g~
mas cliusulas sao sempre necessirias para cEracterizar o

contrat~ de franquia. Essas cliusulas são as que se refere
ao prazo do contrato, i delimitação do territ5rio e da lo
calização, is taxas de franquia, is qubtas de vendas, ao
direito de· o franqueado vender a franquia e ao cancelamen
to ou ã. extinção do contrato" (70) .
"-.

---_._----------------
(67) DdeIl, Gerald G. - op. cit., p. 21.
(68) Idem, pp. 13-14.
(69) Martins, Fran - op. cit., p. 585.

(7 O) I d em , p. 587.
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Interessantes saooscoment&rios de J.C. Teston(71) a cerca
dascl~usulas contratuais:

1) As cláusulas dos contratos de "franchising" sao freque~
temente diferentes, notadamente entre os contratos ti
pos apresentados atualmente.

2).As cláusulas id~nticas serão essencialmente as cláusu
las de natureza t~cnica e comercial.

3) A primeira das cláusulas comuns se refere ~ utilização
da marca e do logotipo.

4) A segunda tláusula comum se refere ao regime de apr.2
visionarnento e fornecimentos.

S) O terceiro tipo de cláusulas comerciais determinantes ,
que encontramos em todos os contratos, ~ consti tuído de
cláusulas de marketini ou de promoção de vendas.

\
\_6) As outras cláusulas comerciais se referem mais fyeqUen

temente à gestao. O "franchisee" ê submisso a um certo
co

me rci.a I do "f ranchi sor" e I logicamente, do "grupo" ..

7) Ascliusulas principais do contrato de "franchising"
sao portanto, por ess~ncia, cláusulas t~cnicas. Existe,
entretanto, cláusulas bastante genéricas, não específi
cas'que devemos arialisar.

8) As cláusulas gen~ricas se referem à duração do contrato
e das condições financeiras.

(71) Saint-Alary, R. et alii - op. cit., pp. 61-66.
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À luz da fii.bliogra.fia existente podemos afirmar que o con
trato de '''franchising''envolve a reúnião de vários ele-
me n t o s:

I} ces~io de uma marca comercial;
2J assist&ncia t~cnica e operacional;
3} serviços de marketing~
4) serviços de formação profissional;
51 serviços contibeis;
6) know-how.

Contratos de "franchising" geralmente oferecem a distri
.

buição de prod~tos ou serviços especificos para
"franchisees" em bases continuas em uma irea definida, de
acordo com os m~todos e condições de mercadização

. (72)lecidos pelos "franchisor s" .
estabe

-,

(}2)' Konopa, Leonard - Franchising. In Buell, Victor P.
Han'd bobk of Mo dern Ma rketing . E.U.A., McGr.aw-Hill, 1970,
~~1-ty--"'3 (r . - ,""-P jJ • :l,- :L.
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S. ADf\1INISTRAÇ1\O HOTELEIRA

A bibliografia disponfvel sobre administraç~o hoteleira

se concentra, fundamentalmente, nos aspectos, op e r ac i ona i s .

A ~aioria das obras veTsam sobTe contabilidade e contTole

de custos, administração de pessoal, organização e gestão.

A título de ilustTação cito algumas obras: "Hotel

Organization, Management and Accountacy" (73) , "Managerial

Accounting for the Hospitality Service Industries,,(74) ,

"PrincipIes of Food, Beverage&Labor Cost Cohtrols for
. (75)

Hotels and Restaurants" ,"Hotel and Catering Costing

and Budgets,,(!6), "Scientific Catering and Hotel

(77)Ope r a t in g" ,i'The Management of People in Hotels ,

RestauTantsand Clubs,,(78), "Modern Hotel--Motel Management

Methods,,(79) .

,Além dessas merecem destaque as seguintes obras:"The Hotel

and Restaurant Business,", de Donald E. Lundberg(80) , "La

(73) Born, G. de e Sharles, F.F. Hotel Organization,
Management_and Accountacy. GB, Sir Issac Pitman, 3a. ecrr
çao.

(74) Fay Jr.', Clifford T. e Rhoads, Richard C. e
Robert L. - Managerial :\ccounting for the
Service IndustY1e~-. ,-WMC Brown.

(75) Dittmer, Paul R. e Griffin, Gerald G. - PrincipIes of
Porid , Beverage Labor Co~t Controls .J~.~~te~s and
Restaurants. E.U.A., Ca11ners Books, 1976. '

(76) Bo a r dman R.D. - Hote1-an9 Cater~n!L_Costin.f2-~n~udge!.~.
GB, Heíneman, 1975, 2a. edíçao-

(77) Mo r e L, J.J. - Sc i en t i f i c Caterin,g and Hotel Operabng.
<, GB, Sir Issac Pitman, 1957, la. e d i ç ao .

(78) Lundberg~ Donald E. e Armatas, James P. - The Managcment
of People in Hote1s, Restaurants anel Clubs-:-E. U~:-\I{MC
Brown.

Rosenblatt,
liospi tali tl.

(79) Witzky, Herbert K. - Modern Hotel-Motel
Methods. E. U. A., Ahrcn-s'B'oOl(~TIr64.

(80) Lundberg, Donald E. - Th~.J~otel and Rcs~aur~~!....:!3l~ines2.'

E.U.A., Caíll1eTS Books, 1976, 2a. e d i ç ào .

Manag em~n ts.
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Gestion H6teli~re: Exploitation Comercialisation,
Administration", -de Ma rceI Bourseau (81), "Ho tel.es , Hoy'";

de Jorge Vila Fradeira (82) e "Teoria y Tecnica deI Turismo",

de Luis Fernandez Fuster(83).

"The Hotel and Restaurant Business", de Donald E. Lundberg,
~ uma obra que pode ser considerada completa em termos de
análise empresarial do setor. Corno o próprio autor afirma,
o livro ~ urna tentativa de apresentar urna completa visão

dos negócios de hotel e restaurante. Dos vários capítulos,
dois despertam a atenção: o capítulo que vers~ sobre o
"franchising"- e o càpítulo em que o autor faz uma pequena
biografia dos homens que contribuiram no =de senvo Lv imen t o
da moderna hotelaria: Cesar Ritz, Ellsworth Statlei, Ralph
Ritz, Ernest Herdenson, Conrad N. Hilton, Howard Dearing

Johnson, J. Willard Marriott e Kemmons Wilson.
\

Na obra "La Gestioi1 H6t.eliere" MareeI Bourseau dedica um
capítulo do "Direito Hoteleiro", no qU<l1 tece algumas CO!1
siderações sobre o "franchising" e apresenta suscintamente
dois estudos de casos: a Boliday Inns e a MerCUTe (empresa

francesa de hotelaria).

Em "Hoteles, Boy" Jorge Vila Fradeira t.raça um panorama da
indGstria hoteleira espanhola e dedica um capítulo ~ rede
de alojamentos turísticos de propriedade do Estado esp~

- "--,~------------------------------
(81) Bourseau, MareeI - La Gestion!i6teliere. PR, Flammarion,

1977.
(82) Fradeira, 'Jorge Vila - Hoteles, Hoy. ES, Editur, 1961.
(83) Fuster, Luis Fernandez --Ieoría Lecn~ deI

(2 vols.), ES, Nacional, 1974, 4a. ealçao.
Tlirismo.
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nhol. A exploraçâQ hotelctra por varte do Estado E tamb~m
exposto 'na obra de Luis Pe rnande z Fu st er , "Teo ria y Tecnica
de l Tu ri smo ':. Fus t er faz uma. breve expo s í ç âo dos "Pa radores
NaciQnales" explorados pelo Governo espanhol e das "Pousa
das Portuguesas" de propriedade do Gov~rno português eex
pIorados por particuIar~s. Fuster indica uma bibliografia
~obre ~ hQte~~r~a que ~nclue obras ~obre problemas gerais
da hotelaria, sobre localizaç~o, pesquisa de mercado e
construç~o de hot~is e sobre os m~ltiplos problemas que
acarreta a exploração hoteleira e sobre as formas esp~
ciais de hotelaria: albergues e parac1ores, mot~is, euro
têis etc. "Teoria y Tecnica deI Turismo" é uma obra inte
ressante, pois a hotelaria é analisada dentro do contexto
do Turismo, ou seja, a hotelaria como equipamento do -nu
cleo receptor.

\Com relação i revistas especializadas em hote1aria e turis
.'

mo h~ ~uitas. São publicados nessas revistas excelentes
trabalho~ sobre marketirig, construção, legislação; rela
ç6es p~b1icas, prtblicidade e propaganda etc.

,
Destacam-se duas revistas: a "Service World International"
onde é publicada anualmente, desde 1971, a relação das
maiores empresas hoteleiras do mundo, e a revista

."Hospitality" que anualmente publica o "Annual Chain&
Franchise Diretory". Um rol de revistas especiali-zadas
indicada por Fustei(84).

-e

(84) Fuster, Luis Fernandez - op. cit .• pp.546-549.



CAPíTULO ITl
ESQUEMA CONCEITUAL E METODOLOGIA

\

<.

"Um dos principais problem~s
dos estudo sobre a inovaçao
dos canais de distribuiçio re
side na falta de modelos con
ceptuais, fundamentais no pro
cesso de mudança". -

John E. Swan
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1. ESQUEMA CONCEITUAL E DEFINIÇOES OPERACIONAIS

As empresas hoteleiras brasileiras enfrentam, na malorla
dos casos, s~rias dificuldades em selecionar a estratSgia
mais adequada quando lhes apresentam problemas e oport0n!
dades. E que grande parte dos hoteleiros e especialistas
em hotelaria ainda não 'estão familiarizados com o planej!
mento estratégico. "A preocupação de uma empresa com o
problema estrat~gico nio ~ autom~tico. Naaus~ncia de um
estImulo gerador, as direções da maioria das empresas con
centrarão a sua atenção em decisões administrativas e
ope~acionais': (1) .

1.1. Co'n'ceit'ode Estrat~gia'e Estn~!üra

Os problemas6peracionais ab~orv~m, via ~e regra, a
maior parte da ~tenção e energia dos hoteleiros ~a
cionais na admini~tração de seus hotéis. "Na maioria
das empresas, ~odos os membros da organização estão
preocupados C0ili uma pl'OOlellIas
operacionais repetitivos. De alto a bkiio, a admi
nistração esti permanentemente procurando en~ontrar
maneiras de aumentar a efici~ncia, reduzir ,custos,

"
vender mais, fazer melhor pub~icidade,,(2). Permanen
temente estão preocupados com os problemas operaci~
nais e normalmente ignoram um aspecto relevante: a
nec~;sidade de tomar decisões estrat~gicas. Procedi
mentos padrortizados de operação e programas podem

(1) Ansoff, H. Igor - op. cit., p. 103.
(2) Idem, p. 8.



resolver os problemas operacionais, jB que as deci
soes, neste,caso, sio tomadas em condições de certe
za ou de risco parcial.

liAs decisões estratégicas referem-se a uma escolha
para a aplicaç~o de recursos entre possíveis alterna
t iv as , Lndependen t.ement e do tamanho da empresa" (3) .
A necessidade do conceito de estratégia na hotela
ria decorre das caracteristicas peculiares ao probl~
ma estratégico: o fato de que uma empresa necessita
ter orientação e sentido na busca e criaç~o de novas
opo rtun i.dade s ;:e o fato de que é vantajoso para a
empresa entrar em ~reas com grande potencial si11er

~ . (4)g ís t í co .

o padrio de organização necess~yio para' implementar
uma estrat~gia denominamos estrutura empresarial. liA

estrutura segue a,.estratégia"'(S). O padrão, uma vez

estabelecido, ~ mantido através de relações de auto
ridade e responsabilidade e dos fluxos de trabalho e
informações. Essas relações e fluxos podem ocorrer

....• - .dentro de uma empresa, ou seja, entre as varIas uni
dades adminis t rativas de uma nmp resa , como pode oco r
reI' entre diversas empresas. Nesse caso, uma empresa
hoteleira poderi estabelecer, através de uma partiei
pação acioniria ou através de um contrato, 'relações
de autoridade e responsabilidade e fluxos de traba

""", lho e informações com outras empresas.

(3) Ansoff, H. Igor - op. cit .• p. S.
(4) Idem. p. 87.
(5) Chandler Jr., Alfred D. - op. cit., p. 14.
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Na hotelaria ~ muito comum a confusio entre cre~ci
mento em tamanho e estrat~gia de crescimento. Muitos
consideram que o crescimento empresarial 6 a ev6lu
çio dá empresa em termos de tamanho. Dessa forma,
utilizam-se de uma clasiificaçio que considera o
te da empresa - pequeno, m6dio e grande ~ para a ~ana

'lise e programaçio de investimentos. Entretanto, como
Scott a f i rma , .na variável crítica não ~ a. continua

'ç~o de crescime~to em tamanho mas uma mudança dees
tratêgia,,'(6).

Crescimento empresarial. portanto, implica em uma mu
dança de estr~t~gia e em conieqU~ncia dessa
po de r à haver um crescimen t.ono tamanho da

mudança
empresa.

Mas a recíproca' n~o. ê verdadeira. "O crescimento e

resultante de u~a avaliação das oportunidades e ne
Lcssidades - criadas por mudanças na populaç~o, l'en
da e tecnologia - para empregar recursos
ou maiores mai~ lucratividade. Uma nova

existentes
e s t ra t eg í a

requer umE nova ou pelo menos uma estrutura
. "

reformu
lada para que a empresa ampliada seja operada eficien
temente,,(7) .

(6) Scott, Bruce - O Est ado Ln du str ia L': Velhos Mi to_s e Novas
Rea1 i dád ~_~..S~op'a u lo, ReV isia Exp a n sao, 06. O2 • 74, p , 41.

(7) Chandler Jr., Alfred D. - Opa cit., p. 15.
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1 •3'.'Ho'de'lo"de' 'Gre sc:~\)n'ent~~ l?l1\pTesa.rtaT~~'a' ' , F.mp r'es~

Hote'leira

A maioria das empresas hoteleiras nao t~m explorado
as oportunidades estrat~gicas que se apresentam ,no
setor em função de sua~ dificuldades em selecionar
estrat~gias adequadas. Dadas as caracieristicas dos
p~oblemas e das decisões estrat~gicas as empresas
brasileiras nao estão tendo facilidade de melhor
aproveitar as suas oportunidades. Uma boa orientaçao
pode ser dada a partir de um modelo. Um modelo de
crescimento empresarial pode ser formulado para a em
presa hoteleira a partir da an~lise de Chandler so
bre o desenvolvimento hist6rico das maiores empresas
americanas.

\, Chandler identifica algumas estrat€gias que tiveram
papel fundamental no crescimento das grandes empr~
sas americanas da atualidade: empresa pequena inde
pendente, integração e diversificação. A partir des
sas estratégias podemos estabelecer um Modelo de
Crescimento Empresarial para a Empresa Hoteleira.

'""

O modelo é cOmposto de quatro estratégias alternati
vas (vide Figura 1).

a) Empresa Hoteleira Independente

b) Empresa Hoteleira 111tegrada Sistema de
<,

, ,IIFranchise"

c) Empresa Hotelejra Integrada - Integração Vertical

d) Empresa Diversificada



MODELO DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL

~--------------------------

~RESA INDEPENDENTE •

[
- -EMPRESA INTEGRADA

~_~ _,.:~TEM~_~E "FRANCHISEII ~

.. ~. -~r--- EMPRESA INTEGRADAL~_.~~~~GRACAO VERTICAL

'-- __ E_M_P_R_ESADIVERSIFICAD~~

FIG.l.+_._---L...-- . _
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Aestrat~gia mais simples e acessfvel i maio
ria das empresas hoteleiras brasileiras e,po!
tanto, a mais comum, 6 a estrat6gia empresa
independente. A empresa que adota essa estra
t êg ia ê consti tuida , em geral" sob a
firma individual(8) para explorar um

forma de
ou malS

hot~is sob a direçio de seu propriet~rio e
com a colaboraçio de seus familiares. Em ra
zao da estreita visio empresarial dos que
adotam essa estrategia a empresa nio tem aces
so ~s modernas t6cnicas de operaçio e de
marketing. E certo que algumas empresas hote
leiras adotam em maior ou menor grau o conce!
to de marketing como orientaçio empresarial.

\ Mas a maioria das empresas ainda estão pYeoc~

padas com uma enorme variedade de problemas
oper~cionais repetitivos, com o faturamento ~

o lucro. Praticam o que'Kotler define como
"marketing mínimo". "As organizações que pr~
ticam o marketing mínimo nio desempenham,
conscientemente, urna função de marketing e

(8) As' e~rresãs hoteleiras podem assumir diversas formas .ju
rídicas. A hotelaria brasileira, segundo o IBGE (Cens~

<de 1972}, tem a seguinte configuração:
" .

Firma individual 84,1\
~ociedadc de pessoas
Sociedade An6nima
Outras formas

13,7%
1,7%
0,5%
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pressup8e que 'a de~anda para seus produtos,
crescerá simplesmente pelo fato de os estarem
oferecendo, ou porque os estão
bem,,(9).

oferecendo

A estrat&gia Empresa Independente apresenta
basicamente tr~s tipos de estruturas empres~
riais, a saber:

Estruttira I - Unidade Hoteleira AutBnoma ~ a
estrutura da empresa que explora um finico es
tabelecimento hoteleiro (vide Figura 2).

Est~titti~~ 2 - Matriz-Filiais ~ a estrutura da
empresa que explora al~m do estabelecimento
principal (matriz) outros estabelecimentos ho
teleiros. A administraçio geral dos vários ho

\
t~is ~ concentrada em um anico estahelecimen
to principal (vide Figura 3).

EstrUtUra 3 - Cadeia Hoteleira ou Rede Hote
leira ~ a estrutura da empresa constitu!da e
organizada com a finalidade de participar de
empreendimentos hoteleiros em termos de capj

!
'\ tais e, conforme essa participação acionária,

das decisões. E m geral, a empresa que tem
essa estrutura assume a forma de socieda.de
~nanima. (vide Figura 4).

A estrat~gia Empresa Independente pode levar
a empresa hoteleira a adotar uma dessasestru

(9) Ko t ler , Philip - Marketin~g for Nonprofit 91:ganizatio!~s .
E.U.A., Prentice Hall, 1975, p. 8.



ESTRATÉGIA: EMPRESA INDEPENDENTE

ESTRUTURA 1

FIG.2
'-----------------------------~~

ESTRUTURA 2

.---------~--------------------~ESTRUTURA 3

--------. ----
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. FIG.3

FiGo 4
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tura$ empresariar~, ou ~tnda passar de uma
estruturi para outra. Entretanto, ne~te caso,
modificação da estrutura não significari mu
dança de estratégia,pois, "a estrutura segue
a estratégia,,(lO).

1.3.2.'Empresa Hoteleira' Integ'rada 'S'i stenia de
"Franchise"

Integração é uma forma de açao que envolve o
entrelaçamento de diferentes partes do proce~
so de produção e comercialização através de
um domInio completo, ou na base de acordos

t t . dmin i . (11) P dcon ra uaIS a mInlstratIvos . o emos dis
tinguir na hotelaria duas formas b~sicas de

\

Lnt egraçào : sistema de "franchise" e r ntcgra
ção vertical~

o sistema de "franchise" é, na hotelaria, uma
modalidade especifica de integra~ão horizon
tal(12). ~ uma estratégia que permite a uma
empresa hoteleira, denominada "franchisor" ex
pandir os seus neg6cios no mesmo nfvel de pr~

c-

(10) Chandler J1'.,Alfred D. - op. cit., p. 14.
(11) Taylor, Donald A. - Marketing~Vantagem Dif~rencial.

-"Rio de Janeiro', F.G.~ RevIs:ra-créAdministraçao de
'Empresas, vaI. 14, n9 5, set,jout. 197~, p. 16.

(12) Ocorre Intearas:ão Horizontal quando ~uma empresa s~ ex
pande atraves éTemercados no mesmo 111 vel de produçao e
de distribuição" (Kaplan, Abraham D.H.- A Grande EIl!J2I~~~~
no Sds tema. Competi tivo . Rio de Janei ro , Fundo de Cul tura ,
T90o,'--p.-ZtrDl-:- --o
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duçRQ. e de dtstr~but9rr9. Atrav~s de uma r~la
çfiocontinua com diversas empresas hoteleiras
independentes, denominadas "franchisees".

"As principais partes do sistema de "franchise"
são os "franchisors", aqueles que iniciam o
sistema de distribuição e os "franchisees" ln

dependentes, aqueles que particip.am como
bros· filiados"Cl3). O "f ranchi sor" ê uma

mem
em

presa hoteleira que planeja, implanta, coorde
na e controla um sistema de "franchise". Via
de regra, essa empresa ~ proprietªria de um
ou mais hot~~s, possue um conceito fir6ado no
mercado e um certo know-how cativo. Programas
de marketing são cuidadosamente formulados e
implantados pelo "franchisor", uma vez que o

\ sistema ele "franchise" se apóia fortemente no·
concei to de marketing. "Franchisees" são as
varias empresas hoteleiras independentes que
exploram um ou mais hot~is sob a assistência
tecndca , adminis trativ a, operacional e mercadp

.lógica do "franchisor", mediante o pagamento
de uma certa remuneração .

..•..

Todos os hot~is que formam um sistema de
-;

"franchise" devem apresentar determinadas ca
racteristicas comuns, por exemplo, um certo

(13) Konopa, Leonard - Franchising. In Buell, Victor P.
Handboolc of Modernj\ElrkeTill~ E.D.A., McGraw Hill, 1977,
pp. 19-39.
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padrRo de serviç6s, de çonstruç~o, de preços,
de conforto e de atendimento, que associadas
a um nome comercial comum qualificam e distin
guem esses hot~is dos da concorr~ncia. Os
"franchisees" são autorizados a utilizar o
nome comercial e as marcas registrad~s do
"franchisor". Dessa forma, o conceito, a rep~
tação, a imagem comercial do "franchisor" são
estendidos aos "franchisees". Nesse sentido é
que podemos classificar o sistema de
"franchise" cornosendo do tipo parcialmente
j~chado. Para uma empresa hoteleira indepeE
dente entrar em um sistema necessita apreseE
tar certos requisitos materiais e imateriais
e manter um certo padrão estabelecido pelo
"franchisor".

\
\

O sistema 'de "Eranchise':, sob c ponto de vis
ta holrsti~o, não pode ser entendido 'como a
simples soma dos vários hotéis explorados p~
la emp,resa "Eranch í.sor" e pelas diversas em
presas independentes. Embora os virios 'hotéis
não estejam significativamente ligados uns
aos outros, exercem in~lu~ncia direta sobre o
todo (sistema). Para se estabelecer a relação
entre os elementos do sistema de "franchise"

.o sistema ê desdobrado em dois subsistemas:
";franchisor" e "franchisees". De um lado há o
sistema e os hotêisde sua propriedade (vide
Figura 5). De outro lado h§ o subsistema
"franchisees" que contem os vârios hoteis ex
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pIorados por empresas hotelejras independe~
tes vinculadas ao sistema (vide Figura 6).

A estrutura empresarial do sistema de
"franchise" repousa, portanto, nos dois sub
sistemas: "franchisor" e "franchisees" (vide
Figura 7). Os d~is subsistemas são interdepe~
dentes e vinculados por um initrumento contra
tual: contrato de "franchising". Esse contra
to indica o tipo de relação que irã
d d i - (14) .os seus termos e con rçoes ." ...

emergir
as cláu

su1as con t rat.uai s sao as mais variadas, de
acordo com a natureza e import~ncia do~ pr6d~
tos e os interesses das partes" (lS). Algumas
cláusulas contratuais, esclarece Fr an Martins,
s~o necessárias para caracterizar o contrato

\
\ de "franchising". "Essas cliiusulô-s essenciais

são as que se referem ao prazo do contrato,
i de1imitaç~0 do territ6rio e d~ loc~li78Ç~O)

is t~xas de franquia, is quotas de ~endas, ao
direito de o franqueado vender a franquia e
ao cancelamento ou i extinçio do contr~to(l6).

Uma das características do contrato de
"franchising" é que o contrato não retira ela
empresa hoteleira independente a sua autono

.m~a econômica e jurrdica. "O que caracteriza

(14) Udell, Geral~ G. - op. cit., p. 21.
(15) Martins, Fran - op. cit., p. 585.
(16) Idem, p , 587.
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pr~nc~palmente a franquia e a independência
do franqueado, ou seja, a sua autonomia como
empres~rio, não ligado, assim, por um vinculo
empregatIcio com o franqueador. Por ISSO nao
é a empresa franqueada uma sucursal do fran
4ueado. Tem ela-autonomia jurfdica e financei
ia, se bem que muitas vezes use como nome o
marca do franqueador, o que d~ a impressão de
ser uma dependente dele,,(17).

o sistema de "franchise" apresenta como resu.l
tado a sinergia - um dos principais compone~
tes da estrat~gia da empresa. A sinergia
o efeito de produzir um retorno combinado de
recursos superior à soma de suas partes. Esse

,
\

efeito pode ser medido estimando-se a redução
de custos devido ~ execuçio de atividades con
juntas, para um dado nivel de receita ou es
timando-se o aumento de receita lfquida, para

d d ~ 1 d ., (18)um a o n~ve e InvestImento .
,

A propaganda, promoção de vendas comuns ere
putação comercial podem oferecer um retorno
muito superior para o mesmo investimento (si
nergia comercial). A difusão dos gastos g~
rais, compras em maior quantidade (economia
de escala), vantagens de "learning curves",

(17) Martins, Fran - op. cit., p. 581.
(18) Ansoff, H. Igor - op. cito ,.pp. 67-69.
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utilizaçâo majs jntensa dos hot~is e dos re
cursos humanos, utilização conjunta de cen
trais de reservas, podem significar raz05veis
reduç5es nos custos fixos e vari~veis dos ho
téis que participam do sistema (sinergia op~
racional). O emprego conjunto de hotéis e a
tran~fer~ncia de tecnologia podem resultar na
sinergia de investimento. Técnicos qualific~
dos e mao-de~obra especializada treinados e
em constante reciclagem podem oferecer uma
importante contribuiçao para o efeito total

(sinergia de administraçao).

Ao efeito total resultante da combinação da
sinergia comercial, operacional, de investi
mento e de administraçao denomin~mos sinergia

\
\

empresaiial. A presença da sinergia empres~
rial é uma" das características da estratégia
Empresa Integrada - Sistema de "Franchise".

1.3.3. Empresa Hoteleira Integrada
Vertical

-,
Integraçao Vertical é uma estratégia que pe!
mite uma empresa hoteleira resolver o probl~
ma da coordenaçao vertical, ou seja, o probl~
ma que decorre da relaçao empresa hoteleira

com os seus fornecedores. Uma empresa hotelei
ra, responsável pela administração e oper~

.çao de v~rios hotéis, poderi ter oportunid~

des ou problemas decorrentes da relaçao com
os seus fornecedores de suprimentos, equip!



74.

rnento§, mobtlt~r~Ql de produtos horti-fruti-

granjeiros etc. Para garantir um certo preço,
para que o fornecimento seja regular e para
que seja garantido urna certa qualidade, a em
presa poderá, e muitas vezes necessitará, fir
mar contratos de fornecimento. O contrato fei
to pelo hoteleiro com os seus fornecedores re
solve, totalmente ou em grande parte, o pr~
blema da coordenação vertical.

Outra forma de resolver o problema da coorde
nação vertical é a empresa hotelelra produzir
ela mesma aquilo que necess i ta. E a 'in t egra
ção vertical. Ocorre a integração vertical
"quando uma empresa opera em mais. de um está
gio de produção". Uma empresa hoteleira pocl~

,, ri a vir a explorar uma fábrica de m6veis,uma'
indGstria de alimentos, uma construtora, uma
ag~ncia de propaganda. A empresa voltada nara
o crescimento provavelmente adotará essa es
tratégia, desenvolvendo novas funções. A Fig~
ra 8 6 a representaçio gráfica da
da empresa integrada verticalmente.

Muitas vezes a integração vertical é empregE.
da como um meio para a diversificação. A ex
tensão da atividade comercial objetivadá para
o mércado normalmente aumenta a diversifi

- (19)caça0 .

--------
(19) Drucker, Pete~ :::Ad!!Iinis-t:raçaoLÜcra'~iv~. Rio de Janeiro,

Zahar, 4a. edlçào, 1975, p. 274.
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"As mudanças estrat8gicas sao tão rapidas que
muitas empresas devem dedicar-se a um exame
permanente de produtos e mercado em busca de
oportunidade de diversificaçio,,(20). A diver
sificaçio é uma estratégia que pode fortale
cer a sinergia da empresa e fundamentalmente
red~zir os riscos empresariais. A principal
característica da estrat~gia de diversifica
çio ê a procura de novos produtos para novos
mercados. A busca de oportunidades de diversi
ficaçio se processi atraves de uma analise de
produtos e mercados.

Ocorre a diversificaçio, portanto, quando,por
exemplo; uma empresa hoteleira desenvolve no
vos ~rodutos para novos mercados. Com efeito,
uma empresa hoteleira poder~ vir a explorar
uma agência de turismo, uma transportadora,
uma rede de restaurantes (Figura 9).

(20) Ansoff1 H. 19or ~ QP' cit" p. lOS.
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2. METODOLQGIA

A presente dissertaçKo ~ um estudo explorat6rio. E uma ten
tativa de, a partir de fontes bibliogr~ficas\ melhor com
preender o sistema de "franchise" sob o prisma da estratê
gia empresarial.

o estudo se concentra fundamentalmente na hotelaria enio
pretende ser exaustivo mas o suficiente para esclarecer aI
gunspontos que não foram discutidos anteriormente e ser
vir de base para pesquisas futuras.

2.1. Modelo de Crescimento Empr~saxial

A tomada racional de decisões exige uma previsão do
comportamento; Essa previsão'pode ser fe~ta a partir
de um modelo, po.is, "como sistemas de previsão, os mo
delos sâo recomendados pela ci&ncia e representam
modelo científico,,'(21). ,"Um modelo @ sempre, a t ê

o

cer
10 ponto, uma Rbstração, de uma coisa ou de um proce~
so da vida real cujo comportamento desejamos pr~
ver,,(22) . -.

Um' modelo de crescimento empresarial ê construido e
desenvolvido com base em virias estratégias alterna
tivas que se apresentam is empresas hoteleiras. O mo
delo ~acilita a compreensão do crescimento empres!
rial de uma empresa hoteleira e tem um valor explic~

" tivo capaz de permitir previsões. Entretanto, so~ente

(21) Buffa, 'E'lwo od S.: -'. AdmiEis~r~~o. da Pr-o duç âo . Rio de -Ta
neiro, Livros 'I'ecn í cos e C'ie n t i f i co s , 1976, vol. I , p. 20.

(22) Idem, p. 22.
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o seu teste ou a sua comprovaç§:o no mundo real Jndic~
..• validade nà'o do modelo apresentado. "0 guiara a ou

final da validade de modelo ..., certamente,um e , seu tes
te na situação do problema real. Se ele prev~,
precisão, o comportamento, ~ um bom modelo. Se

com
-n ao

prev~, seu finico valor ~sti em, possivelmente, dar co
nhecimentos sobre o estabelecimento de modelos
novos e melhorados"(23).

mais

2.2. Sistema de "Franchise" como Estratégia Altern'a ti va

o sistema de "franchise", sendo um sistema empres~
rial, pode :er estudado de acordo com a metodologia
apresentada por Stanford L. Optner(24). Dois caminhos
sio sugeridos por Optner para a an~lise dos sistemas
empresariais: a an~lise do processo e a an~lise dare

\ sultado final.

2.2.1. AnáTiseclo P'ro'c'esso

Na an~lise do processo, "um sistema é estudado
como um'conjunto de um certo nDmero de subsis
temas, intimamente ligados,,(25). O sistema de
"franchise" apresenta ddis subsistemas:
"franchisor" e "franchisees". são focalizadas
no estudo as suas características e as suas re
lações de interdependência. Para compreende!

(23) Buffa, Elwood S. - ,op. cit., p. 26.
(24) Optner, Stanford L. - op. cito
(25) Idem, p. 30.
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'mos o sLstema devemos conhecer nâQ ~Qmente ~~
partes mas tamb~m as sua5 relaç8e~. O elQ de
ligaçâo e de interdepend~nc~a entre os sub~t~
temas "franchisor" e "Er anchi.sees" ~ o .contra
to. n através do contrato de "franchis~ng" que
se estabelece as relaç&es entre QS dois sub~is
temas.

2.2.2. Análise do ResultadO Final

Na an~l~se do resultado final óststema de
"franchise" ê tratado como um todo. "O analis
ta preocupa7se mais com os resultados 'finais
do que com os :j:'ntermedtários"(261. Como resul
tado o sistema de "franchtse" apresenta aSI
nergia, um dos principa~s componentes da estra
t~gii da empresa em termos de produtos e merca
dos. S~o analisados os principais resultados
que o sistema de "franchise" pode a 1) r e s e n" ar~

em termos de sinerg:j:acomercial, ope r a c iona L,

de jnvestimento e de adminjstraçio.

'"2.3. EstUdos de Casos

Para melhor compreender os conceitos desenvolvidos
riapr~sente dissertação foram escolhidos dois casos.
O prjmeiro caio, a Holiday Inns, lnc., tem por finali

',_ dade ilu~tra~ e testar o modelo de crescimento empr~

-......

(26) Optn~r, Stanford L. ~ op, cit,. ibid.
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sarlal apresentado. O ~aso descreve o cresclmento 'em
presarial da Holiday Tnris, Inc. i luz do modelo apr~
sentado.

o outro caso é um estudo que tem por finalidade apr~
sentar o sistema de "franchise" como alternativa para
a hotelaria brasileira. ,~ traçada, em linhas gerais,
algumas considerações ã respei to do FUMEST -- Fomento
de Urbanizaçio e Melhoria das Estinci~s, 8rgio da
Secretaria de Esportes e Turismo do Go~erno do Estado
de S3:0Paulo. Sugerimos o sistema de "franchise" para

.o FUMEST desenvolver a hotelaria e o turismo nas
est ànc ias .

\



/

CAPITULO IV
ESTUDOS DE CASOS

\ .
"\

. \

'.

"Franchising represents a viable
alternative to completely
integrated corporate chains.
Without franchising, thousands
of small businessmen would
never have had the opportunity
to own their own businesses,
and hundreds of small
entrepreneurs with little
capital would not have been
able to take an idea and . build
from it a large multiunit
organization".

Shelby Hunt e John Nevin
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.Apresentamos, neste·capitulo, dois caso~ na tentativa detlu$
trar e melhor compreender o Modelo de Crescimento Empresarial
proposto para a Hotelaria Brasil~ira, bem como para
os principais conceitos expostos no capitulo anterior.

fixar

No primeiro caso, temo's a oportunidade de conhecer e anal i

sar o crescimento empresarial da maior empresa hoteleira do
mundo da atualidade, a Holiday lnris, rn~., i luz do Modelo de
Crescimento Empresarial apresentado.

Em seguida, no segundo caso, o Sistema de "Franchise" ê apr~
sentado c~mo estratêg~a alternativa para os hotéts d~ propri~
dade do Governo do Estado de Sio Paulo, sob responsabilidade
do FUMEST - Fomento de Urbanizaçio e Melhoria das Estincias.
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1.' PRtMErRQ CASO: 80L~DAY JNN~l rNC. C~)

A Holiday rnris" rn~. I suassubsid~irias e seus
"franchisees" consti tuem o S'i.s t ema Ho Lr day I'nns , a maior
organizaçio hoteleira do mundo (vide Gr~ficos 1 a 3}. O
sistema conta com mais de 286.50Q apartament6s, distribui
dos em mais de 1:700 hotéis, localizados principalmente
nos Estados Unidos e Europa. O Sistema Holiday 1nns est~
presente em mais' de 50 pafses.

(1) As informaç6es que permitiram o estudo da HOL1DAY INNS.
INC. foram extr~idas das seguintes fontes~
a) 1977 Annual Report. Holiday 1nns, Inc.,brochura, 1978.
b ) Second Quarter Report. Ho I iday I'nn s , Inc., brochura,

30.06.78. '
.'

c) Form 10 - K Annual R~port. Holiday 1nns1 Ih~., broch~
r a , 1978.

d) 1977 Commom Stock Prospectus. Holiday 1nns, Inc., bro
chura, 1978.

e) ... The Company Behind the World's,Largest Food and
Lodging System. Holiday Inns, In~., brochura, n~o
datado.

f) Holiday rnns Fact Sheet. Holiday Inns, In~.,
26.10.78. " ,

g) Ho1iday Inn University is Your Kind of Place. Holiday
Inns, Inc., brochura, não datado.

h) Holiday Inn the First 25 Years. Holiday Inns, Inc.,
brochura, agosto d~ 1977.

i) What is a Holiday Inn? Holiday Inns, Inc., brochura,
não datado. '

papel',

j) The Answers to Your Questions About Our International
Franchise Programme. Holiday Inns, Inc., brochura,
não dat ado , '

k) The Holiday Inn Story. Holiday Inns, Inc., newsrelease,
paper, 20.02.78.

~) Holiday tnns: Inc.: Once a Dream, Nowa Living Legend.
Holiday Inns, Inc., newsrelease, paper, 20.02.78.

m) What a New Holiday Inn Hotel Means to the Community.
Holiday Inns, Inc., newsrelease, p ap er , março de1978.

- n) The Holidex System. Holiday Inns, Inc." news reLease ,
'paper, 21.02.78.

o) Holtday lnn University. Holtdarlnns, In~. ,newsrelease,
paper, 03.04.78.
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GRÁFICO 2: SISTEMA HOLlDAY INNS - APARTAMENTOS/ANO
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GRÁFICO 3: SiSTEMA HOLlDAY INNS - HOTÉIS/ANO
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A Holiday Trais,Inc. é propriet âria da TRAILWAYS INC., que
juntamente com as suas subsidi~rias, opera o segundo
maior sistema de transporte intermunicipal de passageiros
dos Estados Unidos e da DELTA STEAMSHIP LJ:NES INC., uma
empresa de transporte de carga marítimo, operando nas yo

tas de comêrcí.o ci.nt ernac í.ona'I da costa dos "Estados Unidos
à África Ocidental, América do Sul e Caribe.

A Holiday Inns, Inc. tem ainda substanciais negócios em
contratos de projetos e de venda de mobília, equipamentos,
suprimentos e serviços para hotéis, restaurantes e merca
dos institucionais, como hospitais, universidades etc.
O grupo de produtos da empresa inclue tT~S divisões de su
primentos: IN KEEPERS SUPPLY COMPANY (IKS), INNKARE e

DOHRMAN e urna divisão de impressão e serviços gráficos, a

HOLIDAY PRESS.
\

Em 1977, 0 faturamento da Ho1iday Inns, Inc. ultrapassou
a casa de um bilhão de dólares" US$ 1.035 mt lhô'es. O 'lucro
líquido foi"de US$ 53 milhões ou um lucro líquido por aç~o
de US$ 1.71. A composição do faturamento e da receita op~
racional bruta, em termos percentuais, ê apresentada nos

"-gráficos 4 e S.

p) Holiday Inns: A New Look from Memphis. Finn, Myrle e
<, Planck, Richard W. -'"Hosp'i'~ality,Penton!IPC, outubro-,de 1977.
q) Rapid Rise o f the Host wi th the Mo st ,"Time, valo 99,

n'? 24, 12.06.72.
J) Men who,Shaped.the Industry. I~ Lundberg, Dona1d E.

'The Hotel and"Restaurant" Business, Cahners, 1976, pp.zsg::-Z9j:- .--"-----
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GRÁFICO 4: FATURAMENTO EM 1977'( PORCENTAGEM)
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Gf<AFICO 5: RECEITA OPERACIONAL BRUTA (PORCENTAGEM)
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A an5lise hist8rica da Holiday Inn~, Inc. nos forne
ce elementos para a identificaçio das estratSgiass~
1ecionadas durante o ~urso de seu crescimento empr~
sarial. Fundamental~ente quatro foram os eventos sig
nificativos. O quadro, a seguir exposto, descreve re
sumidamente esses quatro eventos, bem como a estrat~
gia empresarial selecionada, pois, esses eventoses
tio diretamente relacionadas com a mudança da estra
t~gia empresarial.

Data Evento
----------------

1952

1954

1957

1970

Inauguraç~o do primeiro ho
te1 Ho1iday Inn, na cidade
de Memphis, Tennessee

A Holiday Inns of America
Inc. conêede o primeiro
"franchise" em Clarksdale,
Mississipi

Constituiç~o da Inn
Keepers Supply Company,
primeira subsidiária da
Holiday Inns of .
Inc.

America

adA Holiday Inns, Inc.
quire aTCO Industries
Continental Trailways Inc.
e a Delta Steamship
Lines Inc.

Estra:t~gia

Empresa
Independente

Empresa
Integrada:
Sistema de
"Franchis3"

Emp r e s.a

Inteurada:s-
Integração
Vertical

Empresa
Diversifi
cada
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Como a estrutura empresarial segue a estrat6gia, a ca
da mudança de estratagia a estrutura empresarial da
Hol Lday I'nn s , Inc. sofria mod í f i c açóe s . Hoje a. Ho I iday

rnns, Inc. tem uma estrutura empresarial complexa e
s8lida, como podemos observar no Gr~fico 6, resultan
te de um crescimento empresarial gradativo e orien
tado. A tabela 4 descreve as divisões e as principais
atividades do "Hotel Group"

U.S. Hdtel Dp~fati~ris Di~ision - operaçao e desen
volvimento de hotéis da empresa nos Estados Unidos.

Ffanchis~ DiVi~ion - determinação e controle de
padr&es, ensino e treinamento, reservas, concessao
de "franchise" e admí.n í straç ão .

\ 'Group Marketing - propaganda e promoçao, relações'

públicas, "customer relations", pesquisa mercadoló
giC3 c desenvolvimento de vendas internacionais·

Triternátio'nalDivision - operaçao e desenvolvimento
de hotéis da empresa e de terceiros fora.dos Estados

Unidos.

,BU'siIlessDeVeToJ2me:n:tDivision - desenvolvimento e
'operaçao de negócios compatIveis com o programa do

"Hotel Group"; desenvolvimento de sistemas eficien
tes de re~ervas e de comunicaç[o.

Tabela 4. - Hotel Group - Divisões e Principais Ati
vidades

\'

Fo'ri te: Ho1idat I'nn Fa ct Sh.eet .,.26 • lO. 78
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Charles Kemmons Wtls6n, durante uma viagem de
f~rias que realizou com a sua famflia a
Washington em 1951, sentiu a car~ncia de ho
téis que oferecessem conforto e diárias aces
sÍveis. Essa viagem, segundo Wilson "the most
miserab1e vacation trip of my life", o aler
tou das oportunidades que se ,apresentavam na
hotelaria. Wilson que naquela ~poca era um
construtor de casas afirmava que a hotelaria
era "the greatest untouched industry in the
world".

No ano seguinte, precisamente no dia de
agosto de 1952, Wilson inaugurava o primeiro
hotel Holidar Inn(2), Construfdo nos limites

,,
da cidade de Memphis, Tennessee, esse hotel
possuia 120 aposent6s, cada qual com banheiro
privati~o, ar condicionado e telefone. ~ara
as fami1ias com crianças menores de 12 anos o
Ho1idailnn apresentava um plano especial: as
crianças poderiam permanecer no apartamento
dos pais sem nenhum acr8scimo nas diárias.

o s~cesso desse empreendimento foi tal que no
.,ano seguinte Wilson construiu e inaugurou mais

tr~s hot~is Ho1iday Inns na mesma cidade. A
f8rmu1a do sucesso consistia em apartamentos

(2) O nome I-Io1idayInn foi frisp i rado no filme de Bing Cr osby ,
"Holiciar 1nn".



padr on rzado s , l:t,mpeza,controle de qualidade,.. , .

preços razo5veis e alojamentos familiares loc~
lizados junto a rodovias. Wilson apresentava
um novo conceito de hotel e ji vi~ualizava as
possibilidades de um sistema nacional de ho
t~is. O seu sonho era desenvolver um sistema
"franchise" a nível nacional com 400 hotéis.

Para realizar o seu sonho, Wilson tinha um pl~
no que foi concebido a partir da id~ia de que
se poderia estabelecer hot~is Holiday Inns em
todos os'Estados Unidos se os construtores das
diversas localidades americanas construíssem
em suas cidades um ou mais hot~is. Wilson para
por emexecuçlio o seu plano convidou, em 1953,

Wallace E. Johnson, também construtor, para
\ participar do empreendimento que _considerava

.'bastante. ambicioso. Um ano mais tarde, em 30
de abril de 1954, Wjlson e Johnson constitui
ram a·Holiday Inns of America Inc.

<.

1.1.2. E:!!!presaIn;tegrad:t- Sistema de "Franchise"

Os planos de Wilson e Johnson incluíam a con
·cessão do "franchise", por todos os Estados
Unidos, aos principais construtores atnerica
hos. Assim, ambos convidaram, em 1953, diver

\sos construtores de todas as partes dos Estados
.Unidos , para ouvirem os seus planos e suas prQ
postas. A maioria deles estavam ocupados em
outros projetos, que consideravam mais impoE
tantes. Poucos foram os que efetivamente ini
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çt~rama construç&o de um Holiday lnn Hotel em
suas ctdades. Um ano ap5s essa reunião apenas
tr~s construtores haviam iniciado a construç~o
do seu Holiday Inn Hotel.

o primeiro "franchise" foi concedido em 14 de
junho de 1954, em Clarksdale, Mississi~i, me
diante uma taxa inicial de "franchise" no
lar de US$ soa e um "royal t.y " .no valor
cents de dalar por apartamento/noite(3).

va
de S

A pa!,

mas
den

tir de então, não somente construtores,
tamb~m m~dicos, advogados, comerciantes,

! tis tas eram convidados a inve~tir no "Holiday

(3) Taxas atuais do "Holiday Inn Franchise":
_ Uma taxa inicial de "franchise" de US$ 15.000; acima de

100 apartam~ntos, m~is US$ 100 por apartamento;
_ "Franchise Royalty" de 15 cents de dólar por apartamen

to/noite, ou 3% da receita bruta dos apartamentos, se
este for maior;- .

_ Taxa de alugu~l'db letreiro Holiday 1nn "Great Sign"
US$ 285 por mes;

- Taxa de alugu~l do terminal do sistema de reservas
Holidex US$ 3 por apartamento/m~s;
Taxa de propaganda do Sistema 1% das receitas brutas
dos apartamentos ou 8 cents de d6lar por· apartamento/
noite, se este for maior;

_ Taxa de Sistema de Reservas e escrit6rio de vendas de
0,8\ da receita bruta dos apartamentos ou 6 cents de
d61ar por apartamento/noite: se este for maior;

_ Taxa de ~oliday Inn University de 1 cent de d6lar por
apartamento/noite.

Pa ra a maioria dos Holiday lnns o montante total das t_~
xas fica em menos de 6% da receita bruta dos apartamentos
ou 3% do total das vendas brutas. Nenhuma taxa ~ ~obrada
das receitas provenientes de Alimentos e Bebidas (Food&
Beverage) e outras fontes.

Fonte: What is a Holiday.lnn?



-'v.

Inn Franchise$!\. No final de 1964 ma~~ de 500
hotêis HoLiday Irins , a maioria sob "f ranch rse";
estavam em operaç&o nos Estados Unidos. Oso
nho de Wilson, entretarito, n~o t~rminava nesse
ponto. Em 1969, em razio da expans~o interna
cion~l, o nome da empresa mudou para Ho1iday
Inris, Inc.

o sistema Holidaylnns ~ composto de dois sub
sistemas: o primeiro ~ constitufdo de hot~is
operados pela empresa "franchisoi"~ Holiday
lriris,Inc. e o outro 2 constitufdo de hot~is

I operados por terceiros, denominados

\.

";franchisees". Em 31 de dezembro de 1977, fa
ziamp~rtc do sistema- 1700 hot~is.H01iday Inns
com um tqtal de 278.957 apartamentos. Aproxim~
damente 80% desse total estao sob "fTanchise",
ou seja: sao operados por "franchisees", e o
restante sao operados dircta~cnt~ pela Holiday
Inns, Inc. (v~de Tabela 5).

e-
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.Hotêis~rádos 'pe.IaHo.l.idayTrins r Tnc ,

- hoteis da empresa ou arrendados 247
- hotéis sob contratos de adminis

tração 24

- co-propriedade (50%)
subtotal: 276

Hotéis Operados por ."Ftanchisees"
- hotéis de empresas independentes

total:
1.421
1. 700

~.!?s

48.749

8.035
5 1. 752

58.536

220.421
278.957

Tabela 5 - Sistema Holiday Inns
Total de hotéis e apartamentos em
31.12.1977

Fonte: Form 10-K - 1977 Annual
Holiday Inns, Inc.

Report

Mais de 1.000 comerciantes independentes e pr~
--\ fissionais liberais contribuem com o seu

po, talentos e fundos para um esforço
Cada qual possui e opera um ou mais
Holiday.lnns, através do programa
"franchise" desenvolvido pela Holiday

tem.
comum.
hotéis

de
Inns,

Inc. O sistema Holiday Inn oferece 'a todos os
seus integrantes benefIcios. Esses benefIcios
podem ser traduzidos, em termos estratégicos,
na sinergia comercial, operacional, de admi

',nistração e de investimento que o sistema apr~
senta.

Especialistas em marketing realizam pesquisas
mercado16gicas e desenvolvem numerosos progr~
mas e promoçbes para o sistema como um todo.
Por exemplo, um programa mundial de propaga~



da, uttltzandQ yercUlo~ locai~, naçjonais e
internacionai~, concen~ra os es~orços ~a divu!
gaçâo do nome e da imagem Holiday Inns. O nome
comercial Holiday Inn ~ um fator muito
tante na fBrmula do sist~ma. As pe9~~as asso
ciam imediatamente o nom~ comercial
Inn com um deteiminado padrão: tj.pode

Holiday
hotel,

de serviços e de facilidades.

O sistema Boliday Inns conta com um sofistica
do sistema central de reservas, em Memphis, o

.HOLIDEX, o maior sistema de reservas da indGs
tria hoteleira. O HOLIDEX ie~ebe reservas fei
tas nos terminais localizados em cada hotel,
em cada escrit6rio de reserv~s, em algumas
das maiores empresas e na maioria das comp~

\
\ nhias a~reas americanas. A Holiday Inns man

t~rn, ainda, escrit6rios de representação e de
vendas nas prtncjpats cidades do mundo. Atra
v~s desse esquema de reservas, em qualquer pa!
te do ~undo, turistas e homens de neg6cios PQ

dem ohter reservas imediatas para qualquer um
dos hot~is Holiday Inns.

Atrav~s da Hol~day Inn University a Holiday
Inns, Inc. oferece aos "fra.nchisees" um amplo
programa de treinamento e desenvolvimento de
recursos humanos.

1.1.3. Émpresa Integrada )lltef;raçi'OVertical

o desenvolvi~ento dos neg5cios levou a Holiday
Inris, Inc. i verticalizaçio. Com a finalidade
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de fornecer môve is , equipamentos, suprimentos

e serviços aos hot~ts Holiday Inns, a outras
empresas hoteleiras e outras organizaç6es ins
titucionais foi fundada em abril de 1967 a pr!
meira subsidiiria da Holiday Inns, Inc., a
INN KEEPERS SUPpLY COMPANY (IKS). A principal
atividade da IKS ~ a distribuiç~o de mobilii
rio e equipamentos para os setores de alimenta
ç~o, hospedagem e hospitalar. A IKS comercia
liza os seus produtos e serviços nos Estados
Unidos atrav~s de 77 vendedores e quatro cen
tros comerciais, onde ficam expostos os prod~
tos. Atualmente a IKS mant~m um. estoque com
mais de 200.000 diferentes itens.

Al~m da IKS a Holiday Inns, Inc. mant~m duas
outras distribuidoras, a INNKARE e a DOHRMANN.
A INNKARE, inicialmente denominada IMART, -e
uma distribuidora de produtos de consumo e

itens especificos para hot~is, mot~is, restau
rantes e outros clientes institucionais. Produ
tos de limpeza e utensílios de cozinLa são as
piincipais linhas de produto da INNKARE. são

'mais de 4.000 itens of~recidos aos seus clien
teso Os produtos sao armazenados e comerciali
zados através de uma rede nacional de 50 dis
trib~idores independentes, com mais de 70 po~
tos de distribuição e de venda. A INNKARE re
duz os custos de aquisição dos produtos e de
estocag em de seus cli en tes oferecendo um volu
me de compra· adequado e entrega segura e ime

I

diata.
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A DOHRMANN oferece produtos e scrvtços
mercados jnstitucionajs em 10 Estados

para

do
oeste americario, atra~~s de 80 representantes
de vendas. A DOHRMANN oferece mais de 5.000

produtos (artigos de mesa) como louças, arti
gos de cristal, talheres, toalhas etc. Os
maiores cliente~ são aqueles relacionados com
os vários segmentos na indústria de alimenta
çio. Os seus produtos tamb~m sio fornecidos
à indústria hoteleira.

A: HOLID:~Y PRESS, urna das maiores empresas de
Lmp re ssâo e de material de escritório, : of ere
ce ao sistema Holiday Inns uma linha completa
de serviços comerciais de impressio e
gráfica e de material de escritório.

arte

1.1.4. E~presa Diversificada

A Holiday Inns, Inc. adquiriu em 29 de
fevereiro de 1970 a TCO INDUSTRIES, empresa
que co~trolava a CONTINENTAL TRAILWAYS INC.
a DELTA STEAMSHIP LINES INC. e muitas outras
pequenas empresas. Hoje a TCO INDUSTRIES INC.
~ a maior subsidiiria da Holiday Inns, Inc.
Com essa aquisiçio a Holiday Inns, Inc. se
tornou uma empresa diversificada. A empresa,
al~l1ldo setor hoteleiro, passou a explorar o
setor de transportes rodoviirio de passage!
ros e de cargas e marrtimo de cargas.

A TRi\ILWJ\YS INC. é o segundo maior sistema de
transporte intermunicipal de passageiros dos
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Estados Untdos, sGrv~ndo mats de 5.000 c6mu
nidad~s, em 42 Estad6s~ com uma rota de
115.000 km. A TRAILWAYS mantém horários reg~
lares para servir milhares de pequenas comuni
dades americanas que não s~o servidas por li
nhas aéreas ou por linhas ferroviárias. A
TRAILlvAYS ainda transporta pequenas encomen
das e oferece serviços de fretamento. Milha
res de americanos e turistas de todo o mundo
viajam pelos Estados Unidos, Canadá e México
com os onibus fretados da TRl\lLWAYS. Na maior
parte das cidades servidas por seus onibus, a
TRAILWAYS INC. possue terminais e postos de
manutenção.

A DELTA STEAMSHIP LINES INC. ê a maior trans
portadora marftima dos Estados Unidos. A sua
frota de cargueiros serve diversos portos dos
paIscs em desenvolvimento, através de suas 1'0

tas comerciais. Tr~s são as rotas comerciais
estabe~ecidas pelo Governo dos Estados Unidos
consideradas essenci2is para o comércio inter
nacional dos Estados Unidos e que são expIar!
dos pela DELTA: Costa Leste da América do Sul,
Costa Oeste da África e a área do Caribe, Am~
rtca Central e Norte do Brasil. A sua carga
inclue produtos como café, "food commodit.ies",.
madeira e outras matérias-primas bem como ma
quin~rio e ferramentas industriais e ..agYJ_c~
las.
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A f5rmula do sucesso da Holiday Inris, Inc.~, sem
dúvida alguma, o sistema de "f ranch i se", Fundamenta
da nessa estrat~gia empresarial a Ho1iday Inns, Inc."
conseguiu alcançar, al~m da sua consolidação, uma
dimensão extrabrd{n5ria na hotelaria mundial, como
j5 tivemos a oportunidade de constatar no presente
estudo de caso.

Inicialmente o esforço da Holiday Inns, Inc. se ton
centrou nos Estados Unid6s, com a concessão de inúme
ros "franchises" a empresas americanas independentes.
Hoje praticamente todos os importantes centros comer
ciais, industriais e turísticos americanos contam
com a presença de um ou mais Ho1iday Inrts. Somente
nos Estados Unidos havia, em 1978, 1523 hot~is os
tentando a marca Ho1iday Inn Hotel.

A dificuldade em conceder maior número de
"franchises" e o crescimento da concorrência leva
ram a Holiday Inns, Inc. a procurar novos mercados.
A internaci6na1ização do sistema foi a alternativa

"

encontrada pela Holiday Inns, Inc. para expandir ai~
"da mais o seu sistema. Assim, em 1960 foi inaugurado
na cidade de Mohtreal, no Canad~, o primeiro Holiday
Inn-Hotel fora dos Estados Unidos (Holiday Inn
Montre~l/Chateaubriand). Na Europa o primeiro Holiday
Inn Hotel foi inaugurado em 1968, na cidade de
Leiden, na Holanda. O primeiro na Ásia foi inaugur!
do em 1973, na cidade de Kioto, no Japão. Na Am~rica
do Sul o primeiro foi inaugurado em 1974, na cidade
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de Caracris1 na Venezue~~. O nome da empresa que at~

1969 era Holiday Inns of Ameri~a, Inc. foi alterado
naquela data para Holiday Inris, Inc. justamente para
refletir a sua expansão internacional.

Atualmente a Holiday Inns, Inc. está presente em
mais de 50 paises, com cerca de 200 hot~is. O siste
ma Holiday Inns, a nivel internacional, está apenas
se iniciando. ~ de se esperar que em um futuro n~o
muito distante haverá a concessao de' inúmeros
"franchises" em todo o'mundo.

..O sistema de "franchise" tem permitido a Holiday
Inns, Inc. a integração horizontal, ou seja, a expa~
são dos seus neg6cios no mesmo nivel de produção e
de distribuição dos seus serviços e facilidades hote
leiras, mesmo sem a realização de investimentos dire
tbs na construção"e operação de hot~is. A Holiday
Inns, In~., a nivel internacional, fornece um am~lo

"programa de "franchise" a diversas empresas hotelei
ras independentes locais.

-,

A internacionalização do sistema de "franchise" 'foi
"

o caminho que a Holiday Inns, Inc. encontrou para
expandir o seu sistema e aumentar ainda mais a sua
sinergia empresarial.

1.3. Sistema Holiday Inns no Brasil•..•...,

A Holiday Inns, Inc. iniciou suas atividades no
Brasil com a í ns t alaç âo de sua sub si diár i a ;a Holiclay
Inns Hotéis do Brasil Ltda., na cidade do Rio de
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..
a t ci, L~ 6 ano de 1978 ~uando fo~ transferida

ra a cidade de S~o Paulo.

A Holiday Inns, Inc. esti presente no Brasil mais
em função da concessão de "franchise" aos investido
res locais, uma vez que a empresa nao realiza inves
timentos diretos na construção e operação de hot~is.
No inicio da d~cada de 70 a Holiday Inns, Inc. conce
deu dois "franchises" a Hotéis Nivaroy Ltda., um p~
ra a cidade de Campinas e outro para a cidade de são
Bernardo do Campo. Os hotéis nestas cidades entraram
em óperação em 1974. Em seguida foram concedidos ou
tros "francnises". Mais duas unidades foram inaugur~
das no Estado de São Paulo, em 1978: uma em Marília,
de propriedade da empresa HOBRATEL - Hotéis e Turismo

\,

S/A e a outra em Ribeirão Preto, de propriedade da
empresa MONTEBELO - Hot~is e Turismo S/A, ambos admi
nistrados pela União de Hot~is e Administração S/C
Ltda. Recentemente entrou. em operaçao o mais novo
Holiday Inn Hot~l, na cidade de Santos, de propried!
de da empresa .Hot eI de Turismo Parque Balneário Ltda.

Dessa forma, atualmente há cinco unidades Holiday
Inns.em operação no Brasil sob "franchise". Há per~
pectivas de novos hotéis entrarem em operação, nos
mais diversos pontos do Brasil: Piracicaba, Foz do
Iguaçu, Belo Horizonte, Recife, São Paulo-Capital

',_ Brasilia, Rio de Janeiro etc.

A Holic1ay Inns, Inc. oferece o sistema de "franchise"
a empresas brasileiras. ~ a sua estratégia de pen~
tração no mercado brasileiro. A empresa nao particj
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pa do empreend isnen t.oem rt ermo s de capital; apenas
oferece o programa de "franchise" a empresas hote
leiras independentes interessadas em participar do
Sistema Holiday Inns. Futuramente, com a expansão do
sistema, a Holiday Inns, Inc. poderi a~otar no
Brasil outras est~at~gias empresariais.

Por outro lado, participar do Sistemi Holiday Inns,
na condição de "franchisee", é uma alternativa para
as empresas brasileiras.

\. \

.'
." .

......
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2. SEGUNDO CASO: FUMEST - fOMENTQ DE URBANlZAÇAO E MELHORIA
DAS' ESTÂNC~AS

O Fomento de Urbanização e Melhoria das Es t an c í as - FUMEST,
criado pelo decreto-lei n9 258, de 29 de maio de 1970, -e
uma entidade autHrquica com personalidade juridica
pria, sede e foro na cidade de Sao Paulo, com autoncmia
administrativa e financeira dentro dos limites traçados
pelo decreto-lei complementar n9 7, de 06 de novembro de
1969. Está vinculada a~ministrativamente à Secretaria de
Esp6rtes e Turismo e sob controle financeiro da Secreta
ria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo.

O FUMEST ~ um 6rgão com atribuição especifica de promover
o desenvolvimento das estancias turIsticas, climáticas e

balneárias do Estado de são Paulo(4). E - -o orgao que,
. \ talvez por sua maior' flexibilidade, mais tem realizado na

irea de turismo estadual. Suas atribuições abrangem des
de a ~nfra-estrutura básica, saneamento e transportes at~
a execução de obras turísticas e a promoção d~s estancias
paulistas.

(4) Ao todo sao 36 estancias no Estado de São Paulo.
Estancias Ttiristicas (15) - Ãguas de Lind6ia, Ãguas da
Prata, Aguas-ae Santa Bárbara, Ãguas de São Pedro,Amparo,
Atib~ia, Campos do Jordao, Ibirá, Lind6ia, Monte Alegre
do Sul, Po â , Serra Negra, Socorro, Aparecida e Barra
Bonita.
Estancias Balneárias (12) - Canan~ia, Caraguatatuba, Gu~

~uja, Iguape, Ilhabela, Itanha6m, Mongaguá, Peruibe, São
Sebastião, São Vicente, Ubatuba e Santos.
EstanciasClimáticas (09) - Analandia, BragançaPau1ista,
Caconde, Campos-Novo"s Paulistas, Cunha, Nuporanga~ Santa
Rita do Passa Quatro, Santo Antonio do Pinhal e Sao Bento

- do Sapucaí.
·Obs.: Outras cidades agúardarn a sua transformação para

Estancia Turfstica.
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De acordo com o decreto ~9 52.5~9t ~e ~8 de ~go~to

1970, que aprovou o regulamento do -PUMEST, cQnstttue~

de

fi. ...J.:

na1idade rlo FUMEST:

a) elaborar plano permanente e dinimico para o desenvolvi
mento integrado das estincias de qualquer natureza,
existentes ou que venham a ser crtadas no Estado de
Sio Paulo, estabelecendo seu agrupamento em regi6es
de acordo co~ suas caracterfsticas e ~ujos jnteresses

-sejam afins, bem como delimitàndo as areas das estin
eias, a fim de dar destaque especial ao incremento ao
turismo;

b) promover a implantaçao, coordenaçio, execuçio e fisca
lizaçao dos programas estabelecidos pelo plano;

c) administrar as benfeitorias d~ propriedade do Estado,
'existentes nas e~tincias, tais como: balne~rios, ho

\
\

t~is e estabelecimentos industriais de aproveitamento
1'. •t.ur ís t í co ;

d) exercer atribuiç&es de creno-climatologia;

e) promover estudo~ e pesquisas relacionados com o desen
vo1vimento das estincias, bem como, o prepaTo de pe~
soar técnico especi.alizado;

.
f) ptomover a divulgaçio de caract~rrsticas e finalidades

das est~ncias e dos estudos e pesquisas realizados p~

lo FUMEST;

!l~promovera en.trosamento entre a administração das
tincias e os 6rgaos p~blic6s, para encaminhamento

es
de

suas proposiç&es;
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h) diltgenciar junto aos 6rgâos pfibltcos yjsando a constg
naç~o de verbas ou dotaçSes orçamentnrias destinadas i

melhoria das estincias e seu desenvolvimento turfstico;

i) diligenciar junto às entidades de financiamento visan
do i implantaç~o de sistemas que possibilitem o incre
mento de afluxo de usu~rios nas estincias;

j) participar de programas inter-secretariais de saneamen
to e combate à poluição;

k) prestar assist~ncias financeira às estincias, mediante
dotaç8es que lhe forem especificamente destinadas, no
caso de calamidade pfiblica e comprovada
econ5mtco-financeira~

incapacidade

A critérjo do Conselho Deliberativo, as atribuições pr~
- vistas poder~o ser complementadas através de investimen
'tos no campo da infra-estrutura turIstica das estincias

- e da celebração de conv~nios, mediante autorização legal.

o orçamento do FUMEST é fixado pela Constituição Estadual,
como sendo a soma das receitas das prefeituras das est~n
cias no ano anterior ao da elaboração da proposta orçame~
tirja, o que garante os recursos para a execuç~o de seus
programas.

2.1. Análise da. Si tU§l.çãoAtual

O FUMEST e o Srgãoresponsivel pelos hotéis de pr.s:
<,-, priedade do Governo do Estado de são Paulo, localiza

dos em diversas estincias do Estado. Dentro de suas
atribuições de dar às estinci~s infra-estrutura ne
cess1trta a.o desenvolvimento do turismo, o FUMEST tem
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tnvesttdo na construçâo de hDt8~~. O fUMES!, ao cons

truir eS$cshot&ts, teve como objetivo pr~nctpal de
senvolver o turismo nas estâncias e fundamentalmentc
estimular a r n ic í.ativa privada, po f s , o' FUMEST esp~
ra que a sua iniciativa pionejra na construção e op~
raçio desses hotais atraia a longo prazo os partic~
lares.

o FUMEST vem ~onstruindo e operando hot~is. Em alguns
casos o FUMEST tem transferido a responsabilidade de
exploração a terceiros. Dos v~rios hot~i~ construidos
o FUMEST opera" quatro: o de Águas de Lindóia, de
Peruibe, de Canan6ia e de Nuporanga. Reccntemerite hou
ve uma tentativa de transferir a adm in i st ra ç ào do ho
tel de Canan6ia a particulares~ mas nio houve, pelas
condiç8es oferecidas, nenhum interessado .

.•.
,

Dois hotéis 'estio-arren dado s a particulares: o de
Campos de Jordlio (co~ contrato de arrendamento venci
do) e o de sio Bento do Sapucai. Outros estio arrenda
do~ a entidades sem fins lucrativos como o dc Socorro,
arrendado a SOAASP .,..Sociedade dos Aposentados. e Ati
vos de são Paulo e o de Amparo, arrendado a ·AtPESP -
Associação dos Funcion~rios pGblicos do Estado de são
Paulo. Estes filtimos hot~is são destinados exclusiva
me,nte aos seus respectivos associados e convidados
nio sendo franqueados ao pfiblico em geral. E, final

" mente, o hotel de Águas de são Pedro esti cedido em
co~od~to ao SENAC - Serv~ço Nacional de Aprendizagem
Comercial. Esse hotel vem sendo utilizado pelo SENAC
como hotel-escola.
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Dessa forma, alguns hot~is de propriedade do Governo
do Estado de- São Paulo são explorados diretamente p~
lo FUMEST, por seu interesse ou falta de interesse da
iniciativa privada; outros são explorados por organ!
zaç6es lucrativas e n~o lucrativas. Nestes casos, o
FUMEST, mediante contrato ou conv~nio, transferiu a
responsabilidade de operação dos hot~is a terceiros .
(vide Tabelas 6 e 7).

Nome do Localização Adm in is traçãoHotel
1. Hotel Glória - Águas de Li.ndóí.a

2. Perufbe Glória Hotel - Peruibe

3. Canan~ia Glória Hotel - Cananéia
4. Nuporanga Glória Hotel Nuporanga
S. Hotel Piloto - Socorro
6. -Grande Hotel Campos de Jordão
7. Grande Hotel Águas de

Pedro
São

8. Hotel Estancía São Bento
Sapucaí

do

9. Hotel da Bocaina - Amparo

AdminisTabela 6 - Hotéis do FUMEST. Localização.
tração

- FUMEST
- FU!v1EST
- FUMEST

RJMEST
- SOAASP

(FUMEST)
- SENAC

ç.,

Hotel Estân
cia São Ben
to do Sapucaí
Ltda.

- AFPESP
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._---------_._-------_.- --.._-----
SituÇlçàoAtual, Hotéis, Aptos, Conj, Suites Quo.rtos Chalés

admirri'st.rados
pelo mmST 4 17U 4 "", :?

contrato ele
arrendamento 2 40

contrato de
comodato SENAC
(hotel-escolaI 1 61 27 6

contrato de
concessao de

uso I 40

contrato de
arrendamento

vencido 1 66 3S

TOTAL 9 377 31 6 35 3
------------

Tabela 7, .,.. Situaçao Atual elos Hotéis do FUMEST

2.2. De'scri.ç'ào SUmar'iaclos Hot&is'doFUMEST

2.2.1. HoteTGlõriadeÃgUasde LiÜdôia

Localizaç~~"" situado em área urbana da Estân
cia Hidromineral d~ Águas de Lindôia

Descriçá'o Geral - e formado por duas,alas, se.!!
do wna antiga, que foi conseqU~ncia da desapr~
priação efetuada em 1947, e uma ala nova, que
foi inaugurada em novembro de 1965. O prédio,
como todo o mobiliario são caracterizados p!
lo estilo normando. Trata-se de uma unido.de

hoteleira de boa categoria, com todas as insta
laç6es necessárias a um hotel de lazer para
atender com diária completa. Estfi situado em
local privilegiado, ce~cado por areas verdes e
com vista panorimica. E abastecido ria sua tota



lidade por Bgua mtneral. Pos~ue 67 apartame.!2.
tris, dos quais quatro formam conjuntos com sa
la privativa. O pr~dio conta com uma garagem
coberta para os hóspedes, com capacidade para
30 automóveis. E abastecido por sistema cen
tralizado de igua quente. Recentemente a anti
ga ala foi totalmente remodelada.

Atio d~ Conclu~io - 1965 (ala nova).

ÃreaCon"struída 7.221 m2

Administração - FUMEST

2.2.2. Pertiíb~ ~l~ri~ Hotel

Locali zaçã'o - situado na Es tância Ba ln e à r í a de

Peruíbe e localizado i diretta da avenida que
di acesso ~ Estância.

\

Dest~içi6 G~ral - trata-se de uma unidade h6te
leira em estilo moderno e de boa categoria co
mo hotel de lazer, com total infraestrutura ne
cessária para atender com diária completa. Es
ti implantado num amplo terreno com estaciona
mento para mais de 100 automóveis. Possui ins
talaç6es para alojamento de empregados. Por o~
tro lado, nas amplas ~reas verdes e de lazer ,

"possui piscinas para adultos e crianças. O
aquecimento de igua do hotel ~ ce~tralizado.Hi
tamb~m instalações de fisioterapia, inclusive
para utilização de banhos de lama. Esta unida
de hoteleira tem 48 apartamentos, todos com
vjsta para ornar.
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'Áre'aConstruída 2 ' "
m

Adm'inistração - FUMEST

2.2~3.Can'anêia Glõ'ria Hot.eI

L6~~lização - si~uado na Estlincia Balneiria de
Cananêia e localizado em terreno próximo ao
antigo aeroporto. Por outro lado, faz frente
direita para o braço de mar den6minado Mar
Pequeno.

De'scriçào Geral - t rata+s e de uma unidade hote

leira em estilo moderno e de boa categoria co
mo hotel de laz~r, com toda a infraestrutura
necessiria para atender com diiri~ completa.

\
Existem instalações de fisioterapia. No proj~
to est~ prevista a construção de piscinas para
adultos e criançis, bem como sistema para atra
caçãQ de embarcações. No corpo do prédio tem
27 apartamentos e fora mais 12 apartamentos
distribuídos em 3 chalés indepeJldelltes. 'o a<1u~

-~ cimento de igua e centralizado.

An6d~Conc1usão ~ de acordo cnm o previsto no
projeto a totalidade da obra ainda nao foi

,concluída.

Ãre'a Construída 4.241,39 mZ

Administração - FUMEST



Loca'ltzaçào .,..si tuad o na Es tanc i a C'l í mât ica de

,Nuporanga, na peiiferia da cidade.

De scrí ç áo Geral - trata-se de uma unidade ho te

leira minima, cQm uma infraestrutura apenas
indispensável para atender com °diâria compl~
ta. Possui 20 apartamentos, com banheiros ser
vidos por chuveiro elétrico.

Ano de Conclusão - 1971

Administração - FUMEST

2.2.5. Grande Hotel de Campos ao Jo~dão

Localização - situado na Estância Hidromineral
\ de Campos do Jordão, localizada à entrada.

Descriç~o Geral - trata-se de uma unidade hote
leira em estilo no~mando e de boa categoria co
mo hotel de laz~r, com toda infraestrutura ne
cess&ria para atender com diária completa.Aqu~
cimento centralizado de água. Além das instaI!
ç5es normais de um hotel de categoria e de la
zer, possui acomodaç5es para empregados e co
cheiras para montaria. Está dentro de um gTa~
de parque e inclusive possui uma pr6pria esta
ção ferroviária junto à Estrada de Ferro Campos
do Jordão. Por outro lado, tem urna espl~ndida
vista panorâmica sobre a cidade. Sua capacid!
de de acomodação é constituIda por 66 apart!
mentos e 35 quartos simples.



'Âr'eaConstrUrda 10.616,60 m2

'Ohservação - esta unidade hoteleira está ar1'en
dada a terceiros, de contrato vencido, em fase
de devolução ao FUMEST.

2.2.6. Br~~de Hotel d~ Ãgu~s d~ 'sio Pedro

L6c~lizaçio - situado na Estincia Hidromineral
de Águas de S~o Pedro, localizado na parte aI
ta da cidade, no meio de um grande parque.

Descrição_Geral - trata-se de urna unidade hote
leira de boa categoria, com a infraestrutura

", ,

necess~ria para atender com diária completa.
Aquecimento de igua centralizado. Faz parte da
unidade quadras de t~nis e piscinas para adul
tos e crtrinças, com vestiários independentes.
Existe alojamentos para empregados e alunos,
porquanto este hotel ~ operado pelo SENAC como
hotel-escola. Al~m das instalaç6es normais de
um hote 1 de la zer , exi ste agregado .ao prédio ,
instalaçBes para balneoterapia, onde ~ utiliza
da a fonte sulfurosa "Juventude". O hotel está
totalmente cercado de jardins e áreas verdes.
Sua capactdade de acomodação compreende 61

apartamentos, 27 conjugados (quarto, sala e ba
nheiro) e 6 suites.

Ano de Conclusão ~ 1940

ÁreaConstruída - 10.916,00 m2
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Aprendizagem Comercial

Contrato 'de 'Co'mo'dato~ inÍcio 03.11.1969

t~rmino: 03.11.1999

Obs'ervaç~,o .,.o hotel vem sendo utilizado corno
Hotel ....Escola.

2.2.7. Hotel Estância slio 'Re'nlo'do'Sapucaí.

Localização - situado na Estância Climática de
São Bento do Sapucaí, localizado junto ao as
falto, na periferia da cidade, na direção do
Paiol Grande.

'Descrição Geral - t~ata-se de uma unidade ho
tele~ra pequena, com uma infraestrutura ., .mInI
ma para atender com di iria completa. Esti 10

\,
calizado na parte alta d~ cidade. ~ cercado
de ~reas verdes e ajardinadas. Possui 20 apa!
tamentos e os banheiros são servidos de agua
quente, por chuveIros el~tricos.

AnodeConcTusão - 1972

Ãre~Co~struída - 1.206,00 m2

Administração
do Sapucaí Ltda.

~ Hotel Estância São Bento

Contrato de Concessã'o de Exploraçã'o Comercial
por Arrendamento - início: 14.08.1973

t~rmino: 14.08.1983
receita: C~$ 1.500,00 men

sais, reajuitive1
anualmente, tornan
do-se por base a
c o r r e ç ao
ria.

monetã



J~o'c'aTiz~9-çSo..situado na Es t anc í a Hidromine
ral de Socorio, no lugar denominado Pomp~ia.

De~criç~o G~ral - tratapse de uma unidade hote
1eira pequena, com uma infraestrutura
para atender com di iria comnleta. Esti
zado num local proeminente de Pompêia e

.•. .mInlma
locali

total
-mente cercado por areas verdes. Possui 20 apa!

tamentos, com banheiros servidos por chuveiro
elétrico. Possui piscinas para adultos e crian
ças.

AIlode Concl usáo - 1971

Área 'Constr'uida . 2- 1.206,00 m

Ad~iriistr~çio - SOAASP - Sociedade dos Apo~e~
tados e Ativos de Sio Pa~lo

\
Con tr'atode Arrendamento . ... .lnlClO 15.08.1974

término: 15.08.1984

-.

receita: Cr$ 2.500,00
mensais, reajusti
vel anua1ciente, to
mando-se por base a
correçao monet~ria~

c-

2.2.9. H6t~1 d~ Bd~~iha

16caliZaçao - situado na Estância Hidromine
ral de Amparo e localizado no lugar denomina

'.
do Bocaina.

D~~cYiç~oGe~al - trata-se de uma unidad6 hote
leira de.boa categoria; com uma. infraestrutura
adequada para atender com diªri~ completa.' O



\
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hotel disp6e de 40 apartamentos, todos com
vista panor~mica e com aquecimento centraliza
do de igua. O h6tel conta com ~stacionamento
para os seus h6spedes e possui plSClnas para
adultos e crianças.

Ano de Conc1usão'- 1972

Ãrea Construída 3.180,00 m2

Administração AFPESP - Ass6ciação dos Fun
cionirios P~b1icos do Estado de São Paulo

Contrato de Concessão de Uso -

início: 29.11.1972
término: 29.11.1982
receita: 19 ano - prazo de

~ .carenCla, sem remu
neraçao de qual- . desquer especH~ ,
tinando-se ~a recu

-.

peração.pela ou~o~
gada~do investime~
to feito;

'"
29 ano - Cr$ 3.000,00
mensais;

39'ano - Cr$ 3.000,00
mensais;

a pa.rtir do 49 ano -
Cr$ 3.000,00 rea
justado anualmente
de acordo com os
índices de corre
ção monetária.
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o Modelo de Crescimento'Empresarial desenvolvido na
presente disseitaç~o, pode servir de base i empresas
hoteleiras na programação de seu crescimento empres!
rial. O FUMEST, pelas suas características descritas
no início do' presente estudo de caio, nio poder i se
guir i risca o Modelo proposto. A priricipal limitaçao
se refere ao pr6prio FUMEST, que ~ um 6rgio govern!
mental vinculado administrativamente ~'Secretaria de
Esportes e Turismo e sob controle financeiro da Setre
taria da' Fazenda do Governo do Estado de são Paulo.

A outra limitaçio se refere ~s atividades do FUMEST.
As suas atividades não,se restringem apenas i adminis
traçio dos hotéis de propriedade do Governo do Estado

\ de S~o Paulo. A'sua compet~ncia ~ muito mais ampla e
os hotéis repiesentam apenas uma pequena parcela de
suas atividades.

Apesar dessas limitações o Modelo poder~ fornecer sub
sídios para o FUMEST, uma vez que esse 6rgio tem sob
sua responsabilidade ~lguns hotéis. Thna nova estratê
gia para esses hotéis poder~ dar uma nova dimensio •..

a

hotelaria nas estincias do Estado de são Paulo.

2.4 .Sis teriiade"Franchise"; Uma 'Estiatégia Alternativa
Q.arJlo FUMEST Desenvolver a Hotelaria nas Hs tanc i as

A simples construção de hotéis não levar~ necessaria
mente ao desenvolvimento da hotelaria nas estincias.O
FUMEST n âo pode pressupor que a demanda para os seus
hot~ts crescer~ simplesmente pelo fato de os estarem
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of erecendo , Em t ermos est rat âg i cos o FUMEST deve con

siderar a possibilidade de desenvolver a hotelaria
nas est~ncias com programas de marketing compatíveis
e não somente a possibilidade de construir e operar
hotéis. O FUMEST tem se preocupado em construir ho
téis nas diversas estiRcias ao invés de se preocupar
em procurar soluçaes estratégicas para o desenvolvi
mento da hotelaria nas estincias. Essa visio é muito
típica e é qualificada por Levitt como "miopia em
marketing"(S) .

Uma vez identificado o problema estratSgico do FUMEST,
ou seja, de~envolver a hotelaria nas estincias, pod~
mos apresentar uma tentativ~ de solução. Ao invés de
se aplicar recursos somente na construção e -operaçao
de hotéis, o FUMEST deve considerar a possibilidade

\ de integrar, em um sistema de "franchise", vários ho
téi~ independentes.

O sistema de "franchise" e uma estratégia alternativa
para o FUMEST desenvolver a hotelaria nas estincias.O
FUMEST, para po der implementar essa estratégia, nece.~
sita de uma nova estrutura ou pelo menos reformular a
sua estrutura atual. O ideal seria a constituição de
uma empresa de economia mista, com a incorporação de
parte do patrim8nio do FUMEST, especialmente os seus
hotéis e terrenos existentes nas diversas estâncias
d6 Estado. Uma empresa' de economia mista poderá ofer~

(5) Levitt, Theodore - Miopia em "Marketing". são Paulo, Re
vista Expansão, n 9. 9, f eve rei rc 1972.
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cer m~tor flexibilidade e agtltzaçlio. Es~a tdSta' PQ
der~ ser ct~ticada por muitos ~omo estatizant~. M~s,
pelo, contrario, ~ uma medida que visa essenc~almente
o fortalecimento da iniciativa privada. Essa empresa -
"franchisor" - devera ter como objetivo o fortaleci
mento do pequeno hoteleiro, dando-lhe condiç2es de
melhor aproveitar as oportunidades que o mercado tu
rIstico dom~stico e internacional oferece, atrav~s de
um amplo programa de "franchising". 'Os recursos,finan
ceiros poder~o ser destinados aos programas de apoio
a pequena e m~dia empresa hoteleira, especialmente na
reforma e/ou ampliaçio dos hot~is existentes,

2.4.1. Analise do Processo

o FUMEST, ao adotar o sistema de "franchise"

\
\

como estrat~gia para desenvolver a hotelaria
e o tutis~o nas estincias paulistas, devera
contar com uma estrutura adequada para • 1z.mp .J.,~

mentar essa estrat~gia. A estrutura segue a
estratégia.

Como já tivemos a oportunidade de expor ante
riormente a estrutura do sistema de "franchise"
ª composto 'de dois subsistemas: "franchisor" e
"franchisees". "Franchisor" ~, em linhas g~
rats, a organização respons~vel pelo desenvol
v~mento, tmplantação e controle de um sistema.
de "franch:j.se". "FTanchisees", por outro lado,
sio as empresas independentes que participam
de um sistema de "franchise" na qualidade de
lTlembros f~l:j.ádos. "FranchisoT" e "franchisees"



formam um todo, ou sejal o sistema. Entre os
dois subsistemas existe_a relação de interdc
pend~ncia que ~ definida formalmente pelo con
trato de "franchising".

o FUMEST, pelas suas características já descri
tas anteriormente, pode ser um "franchisor".Na
qualidade de "franchisor" o FUMEST deve defi
nir as características e os padrões que pers~
nalizarão o sistema e estabelecer os critérios
para a sele ç âo dos "franchisee.s". Deve elabo
rar programas de marketing, de operações e
de treinamento objetivando a melhoria dos p~
dr&es de qualidade e efici~ncia dos hotéis in
tegrantes do sistema.

o "f ranch i sing ' poderá ser oferecido a diver
sas empresas hoteleiras independentes. Existem
inGmeras empresas independentes que não t~m
acesso ~s modernas técnicas de marketing em
razio de suas limitaç2es de estrutura, de re
cursos bumanos, financeiros e materiais. Mui
tas das dificuldades que as empresas hotelei
ras independentes enfrentam atualmente poder~o. .-

ser resolvidas com o "franchising". Em termos
promocionais, por exemplo, a empresa sendo in
dependente terá que arcar com todas as despe
sas ..Essas despesas, com o "franchising", pode
rio ser diluidas pelos vários hotéis partici
pantes do sistema (diluiçio dos custos fixos).
E com a vantagem adic~onal, a economia de esca
la. Quanto ma i s hotéis participarem do siste



ma, m~tQr~s ~erRo ~~ probabtltdade~ de $e ob
ter melbores preços, descontos e condj~ae$ de
pagamento. Corno resu It ado , o "f ran ch rs ing " pe!
mite o desenvolvimento de uma campanha
cional, cujo efeito poder~ ~er ~ubstancialmen
te maior, a um custo relativamente menor.

Dessa forma, ser "franchtsee" é uma alternati
va qtie se pode oferecer a diyersas empresas h~
teleiras independentes. Essas empresas, a par
tir do momento da celebraç~o do contrato de
"franchi sing" t eráo um rela.cionamen to contínuo
com o "franchisor". Receberã'c toda a asststên
cla mercadol6gica, operacion~l. con~~bil e le
gal et~., mediante o pagamento de ~erté'
neração (6). ~ o contrato de "Er an ch t sin g"

remu
que

\ estabelecer~ o vfnculo e a interdependência e~
tre os subsistemas "f ranch i.s or" e"fríl-nchisees",
em termos de direjtos e obr~gaç~es. O contra
to assegurar~ a execuçio de todo planejamento
do "franchisor"

, ,

",

2.4.2. Anãl ise do ,Resül tado

Muitos aspectos podem ser considerados na ani
lise do resultado. As vantagens e desvanta

'gens que o sistema de "franchise" pode ofere

------,----------------
(6) Di v ersas sa'o as formas de r emune raç âo . Na hote 1ar ia são,

em geral, cobrados uma taxa inicial ("franchise fee"),
-taxas de direitos ("royalties") I quota para promoçã'o ~n$
titucional ("national advertising"), aluguél de letreI
TOS etc.
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cer devem ser analjsados em termos de sinergia
empresarial - efeito total resultante da com
binação da sinergia comcrci~l, operacional, de
investimento e de administração.

Em linhas gerais, podemos enumerar os segui~
tes aspectos:

a) Um nome comercial comum, associado a cer
tos padr6es de atendimento, de conforto e
de preços, poderá proporcionar considerável
sinergia comercial. Por exemplo, o nome
G18ria BoteI precedido do nome da cidade on
de est~ instalado o hotel, poderá ser esten
dido a todos os hot~is que integrario o sis
terna. Essa medida irá facilitar. a comunica
ç~o c?m os turistas. Os h6spedes em poten
cial terlio conhecimento, atrav~s da associa
ç~o, que um hotel com o nome G18ria Hotel
terá determinadas caracterIsticas: cv r t o

padrio, certo conforto, determinada faixa
de preços etc. A comercialização dos servi
ços hoteleiros Dpresenta algumas dificulda
des pelas suas pr6prias características: i~

tangibilidade, inseparabilidade e
• 1 d (7) D...· ~. dgenel(la e . a1 a 1mportancla a

hetero
associa

çio dos serviços a serem prestados a um
nç)ffiecomerci al .

(7)- Vide Map61, Eugene B. - The Marketirig of Se~Vices. In
.Buell, Victor P. - Handbook-orModern Marketing, - 12. U.A. ,
McGraw-Hill, 1970, pp. 1-41/1-50.
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b} Programas promoc!onats freqUente$ e . ~.aceS$J.

veis aos hot~ts partictpantes do sistema.
Tais hot~is teria aces~o, por exemplo, a
urna campanha de propaganda por um custo re
lativamente menor e com maior impacto e efi
ci~ncia (sin~rgia comercial).

c) Central de informaç~es e reservas nos pri~
cipais centros emissores de turistas. A

maioria das empresas hoteleiras não têm
acesso a mercados significativos em -razao
das dificuldades que os turistas t~m em ob
ter informações e reservas (sinergia comer
cial e operacional).

d) Os programas e as condiç5es que o sistema
de "franchise" pode oferecer favorecem o d~
senvolvimento da demanda primiria (sinergia
comercial).

e) Padrões op erac i.rnais poderão ser desenvol vi.
dos efuelhor~dos visando a diminuição dos
custos operacionais. A participaç~o de t~c
nicos e administradores bem como a partici

\ -, paçio dos hoteleiros independentes poderão
solucionar muitos problemas õperélcionais,
com substanciais efeitos na lucratividade
das empresas independentes (sinergia oper..?.
cional) .

f) O sistema poder~ obter descontos na compra,
em larga escala, de. gêneros alimentícios,
suprimentos, equipamentos, mobili~rio etc.
Os "franchisees" poderão ter substanciais
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reduç&es nos custos (ecQnomta de escala)
atrav8s da aqu~siçio'conjunta daq~ilo que
necessitam (sinergia operacional).

g) Muitas vezes as empresas hoteleiras indepe~
dentes t~m dificuldades de obter cr~dito de
se~s fornecedores. sio considerados pequ~
nos clientes e como tal nio recebem o mesmo
tiatamento, os mesmos ben~ficios que uma
grande empresa pode obter. O sistema de
"franchise" pode resolver esse tipo de prQ
blema. O sistema como um todo ter~ atençio
especial de seus fornecedGres porque de~eri
ser considerado u~ grande cliente pelo vol~
me de compras. Os "Er anch í sees " deverã.o ter
todos os b~neffcios que uma grande empresa
obtSm: cr&dito instantãn~o, melhores condi.
ç5es de pagamento, descontos especiais, pr~
mo ções con j un tas ete. (sinergia op eracion aL) .

h) Os ";franchisees" poderão diminuir os custos
de estocagem de suprimentos, bebidas e ali
mentos. O sistema ele "franchise" poderi
oferecei a garantia de entrega imediata de

,,.
mercadorias, atrav~s da instalação de cen
trais de distribuiç~o ou atrav~s de contra
tos de fornecimentos com empresas indus
triais e comerciais (sinergia operacional).

n O desenvolvimento de projetos de c on s t r u

ção~ reforma e ampliação de hot~is pode Te
duzir senstvelmente os investimentos. Os Te

cursos poderão ser melhor anToveitados ha



vendo somente alguns projetos padrBes para

todos os hotêis rn ter-e ss ados em part ic ipa r
do sistema (sinergia de investimento).

j) O sistema·de "franchise" poderá favorecer o
surgimento de hot6is a nível regional, na
ciónal e at6 mesmo internacional com menos
capital que a requerida por uma rede -pr~
pria de hot~is (sinergia de investimento).

k) Equipe de administradores de alto nível -a
disposição para resolver os' problemas
pequenas e m~dias empresas hoteleiras.

das
Es

sas empresas nem sempre têm condições
manter administradores de alto nível

de
em

suas organizaç5es e dificilmente têm acesso
8. serviços de consultoria (sinergia de admi
nis t raç âo ) .

1) A formação de mão-de-obra especializada e
gerencial pode oferecer ~ma maior siner~ia
op erac ion aI e de administração. Poderão .s er
desenvolvidos convênios com entidades como
o SENAC para a formação, aperfeiçoamento -e
especiaiização de recursos humanos para a

hotelaria.

m) A mão-de-obra hoteleira nao tem possibilida
de de se aperfeiçoar em razão da
das hot~is terem a tradição de

maioria
contratar

pessoas, nem sempre adequadas e qualific~

dris, para ocuparem as mais diversas
ç6es, em ~pocas de temporada. E um

po s i..

fator

que impede a qualificação e a valorizaçã:o
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prof~sstonal. O sistema poderi criar oport~
nidades de trabalho e:: de promoção con t Inua

de recursos humanos com um setor encarreg!
do de prestar serviço de orientaçio profi~
sional e de manter uma bolsa de
(sinergia de administraçio).

n) Os hotéis poderio ter acesso às

empregos

pesquisas

\

mercadológicas. A maioria das empresas hote
leiras nio realizam pesquisas em razao da
falta de'recursos humanos e financeiros. O
sistema de "franchise" poderá proporcionar
pesquisas, por exemplo, para corihecer as n~

cess idades e de sej os dos turistas (pe squ i.

sas de merc~do e de produto) bem como para
avaliar o .seu esforço mercadolótico (pesqui
sas de propaganda, de promoção de venda, de
distribuição etc.). Os hotéis serão am~l!
mente beneficiados com a realização de pe~
quisas mercadol8gicas de maneira cientr±ica
e sistemática .

.Como podemos constatar, muitas empresas hote
lejras poderão ser amplamente beneficiadas,
pois, o sistema de "franchise" apresenta alto
potencial sinergistico em termos comerciais,
operacionais, de investimento e de administra-
ção.



CAPfTULO V
RESUMO E CONCLUsAo

-.

"Decisões e ações são o p.roduto
final do trabalho dos adminis
tradores"

Peter Drucker



Tivemos a oportunidade de desenvolver um Modelo de Crcscimen

to Empresarial, COlll a apresentação de diversas estratégias
alternativas ~ hotelaria brasileira: Empresa Hoteleira Inde
pendente, Empresa Hoteleira Integrada - Sistema de "Franchise",
Empresa Hoteleira Integrada - Integração Vertical e Empresa
Diversificada. O Modelo permite um crescimento empresarial,
através da adoção de estratégias em uma seqtiência que propo!
ciona uma maior sinergia empresarial.

A hotelaria brasileira é tipicamente constituída de empresas
independentes, administradas por seus proprietirios, com a
colaboração de seus familiares. Os problemas operacionais ab
sorvem a maIor parte da atenção e energia dos hoteleiros. Os
hotéis funcionam como unidades aut6nomas, indenendentes. ~ssa
~stratégia é qualificada como Empresa Hoteleira Independente
e-pode apresentar diversas formas de estruturas empresariais.

,
I.

O-"franchising", da mesma forma que ocorreu nos Estados Uni
dos e como esti ocorrendo atualmente em diversos países, pod~
ri vir a prevalecer nos mais diversos setores da economia bra
sileira, especialmente na hotelaria. E uma estratégia que re

<.

solverã, em grande parte, muito dos nossos problemas de dis
tribuição de bens e/ou serviços. Para a hotelaria brasileira,
o sistema de "franchise" é uma alternativa.'t uma estratégia
pouco conhecida e difundida entre n6s, mas que desempenhou
papel fundamental na moderna-hotelaria mundial. Através de um

contrato de "franchising" uma empresa hoteleirél (FTanchisor)
concede a uma outra (Franchisee) o direito de explorar um ho
tel, de acordo com os procidimentos estabelecidos por ela. A

estrutura da estratégia Empresa Integrada Sistema de

"Franchise" é fundamentada em dois subsistemas: "Franchisor"



e "Franchisees". O "Pr an ch i.s or " é urna empresa hoteleira que
planeja, implanta, coordena e controla um sistema de
"franchise". "Franchisees" sao as várias empresas hoteleiras
independentes ~ue exploram um ou mais hotel sob'a assist~ncia
técnica, administrativa, operacional e mercadol6gica do
"franchisor" mediante o pagamento de certa remuneração. Um
contrato de "franchising" estabelece a relação entre os dois
subsistemas.

O. sis tema de "franchi se" apresenta corno re sultado a sinergi a -
um dos principais com~onentes da estratégia da empresa, que
é o efeito de produzir ~m retorno combinado de recursos suoe
rior i soma de suas partes. Podemos identificar no sistema
de "f ran ch i se " a sinergia come rc ia L, operacional, de investi
me.nt o e de administração. Em termos estratégicos o sistema

.de "franchise" apresenta corno resultado a sinergia empresa
rial que é o efeito resultante da combinação da sinergia co
mercial, óperacional, 4e i~vestimento e de administraça6.

Com a exyansao do sistema de "franchise" a empresa hoteleira
poderá ter problemas na coordenação vertical, ou seja, os pr~
blemas decorrentes da ~elação com os seus fornecedores. Esses
problemas poderão ser resólvidos, totalmente ou em grande par
te, através de contratos de fornecimento celebrados entre a
empresa hoteleira com os seus fornecedores. A empresa hotelei
ra poderá considerar a hip6tese de ela mesma nroduzir aquilo
que ela e os seus "franchisees" necessitam através da integr~
çao vertical. ~ a terceira estratégia empresarial:

"
Empresa

Hoteleira Integrada - Integração Vertical.

E, finalmente, a busca pelo crescimento empresarial poderá l~
vaI' a empresa i diversificação. A empresa, originalmente llote
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leira, poder~ desenvolver novos produtos para novos mercados.

A diversif{cação ~ uma estrat~gia que pode fortalecer a siner
gia da empresa e fundamentalmente reduzir os riscos empres~
riais.

o Modelo de Crescimento Empresarial foi desenvolvido com a
finalidade de apresentar o 'Sistema de "Franchise" como uma es
trat~gia empresarial e para ressaltar a importância que essa
estrat~gia representa no crescimento de uma empresa hoteleira.

Algumas variiveis t~m. impedido o desenvolvinlento e a consoli
dação do Sistema de "Franchise" no Brasil. As principais va
riiveis restritivas sao:

a) Empresirios e investidores desconhecem o potencial que o
sistema de "franchise" apresenta;

bf Poucas sao as pessoa~ que dominam o assunto, nos seus maIS
diferentes aspectos operacionais, mercado16gicos e legais;

c) Dificuldade de se encontrai, no Brasil, bibliografia sobre

o assunto;

d) Aus~ncia de suporte legal.

Por outro lado, podemos contar com algumas variiveis cataliza",
doras. Por exemplo:

a) Crescimento, quantitativo e qualitativo, do mercado hote

leiro;

b) Extensão geogrifica do Brasil, com inGrneras ireas de inte
<,
r~~se turístico, comercial e industrial carentes dchot~is;

c) Presença de organizaç6es hoteleiras internacionais que
'conc edem o "fra.hchise";
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d) Criaçio de programas e incentivos, por parte dos 6rgios e
bancos oficiais, tomo a EMBRATUR, Secretarias de Turismo,
Bancos de Desenvolvimento Estaduais e/ou Regionais, empr~
sas de economia mista, com a finalidade de estimular a
iniciativa privada através do sistema de "franchise"~

e) Grau de cooperaçio entre os hoteleiros.

Déssa forma, uma vez identificados os problemas e as oportuni
d<;tdes,podemos afirmar que o sistema de "franchise", em um fu
turo nio muito distante, deverá dar uma nova dimensão à hote

.laria e ao turismo naciDnal.

Em conclusão, o sistema de "franchise" é uma estratégia alte!.
nativa para a hotelaria brasileira. g uma estratégia que Po!
sibilita a implementa~io dos objetivo~ fundamentais que a
EMBRATUR estabeleceu na ?olftica Nacional de Turismo e que p~
derá resolver muitos dos problemas que afetam a hotelaria e
o turismo nacional, pois, apresenta.alto Dotencial
tico, sel" exigir grandes esforços.

sinergí!
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