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RESUMO 

 

O sistema de franquias vem recebendo um destaque cada vez maior nas mídias voltadas 

para negócios devido ao seu grande desenvolvimento tanto no Brasil quanto no restante 

do mundo, apresentando um alto índice de crescimento, além de possuir um grande 

potencial para atingir patamares ainda maiores. 

Com base nas teorias da agência e de recursos da empresa, foram descritas as principais 

abordagens sobre este setor, ampliando o conceito de contrato como suporte da relação 

entre franqueadores e franqueados para uma análise qualitativa sobre o relacionamento 

entre as partes, identificando ainda suas evoluções ao longo do tempo, vantagens e 

desvantagens, modelos e desafios de gestão. 

Um estudo de âmbito nacional realizado por Toledo e Proença (2005) enalteceu que um 

dos grandes motivos que geram o insucesso de uma rede de franquias é a falta de 

comprometimento na manutenção do bom relacionamento do franqueador para com 

seus franqueados. E este é o tema central deste trabalho, com o objetivo de dar a devida 

importância a este tópico, mostrando como ele é influenciado pelo grau de maturidade 

da rede e a sua relevância para o sucesso do negócio. 

Através de um estudo comparativo de casos, de caráter exploratório, tendo como 

principal forma de coleta de dados as entrevistas presenciais realizadas com 

franqueadores e franqueados de duas redes no segmento de alimentação brasileiro, 

foram obtidos resultados quanto a forma com que o relacionamento tem sido gerido por 

ambas as partes, em diversos âmbitos, e a sua relação com o estágio de maturidade em 

que a rede se encontra, tornando o estudo relevante para o mercado, com contribuições 

tanto acadêmicas, como a congruência de pesquisas, quanto corporativas, como a 

conexão de boas práticas e lições aprendidas com os conceitos abordados. 

 

Palavras-chave: Sistema de Franquia, Relacionamento franqueador/franqueado, 

Maturidade.  
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ABSTRACT 

 

The franchise system has been receiving increasing attention in media oriented business 

due to its great development in Brazil and around the world, with a high rate of growth, 

as well as having a great potential to reach even greater heights. 

Based on theories of agency and corporate resources, the main approaches in this sector 

have been described, expanding the concept of contract support of the relation between 

franchisors and franchisees for a qualitative analysis of the relationship between both 

parties, even identifying their evolutions over time, advantages and disadvantages, 

models and management challenges. 

A nationwide study conducted by Toledo and Proenca (2005) praised one of the big 

reasons that generate the failure of a franchise chain is the lack of commitment in 

maintaining good relationship with the franchisor to its franchisees. And this is the 

central theme of this work, in order to give due importance to this topic, showing how it 

is influenced by the degree of maturity of the chain and its relevance to business 

success. 

Through a comparative case study, exploratory investigation, having interviews with 

franchisors and franchisees of two chains in the Brazilian food segment as the primary 

form of data collection, results were obtained with the way the relationship has been 

managed by both parties, in different topics, and its relation to the stage of maturity in 

which the network is making the study relevant to the market, with both academic 

contributions, as the congruence of research, and corporate, as the connection of good 

practices and lessons learned with the concepts covered. 

 

Keywords: Franchising, Franchisor/Franchisee Relationship, Maturity 
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1. O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

A economia brasileira tem apresentado nos últimos anos uma série de transformações, 

se apresentando de forma instável no que diz respeito a sua taxa de crescimento, porém 

um setor que tem se demonstrado bastante atrativo é o de franquia, permitindo o 

surgimento e fortalecimento de inúmeras redes franqueadoras, além da consolidação de 

grandes marcas, fatos que se somam ao alto índice de jovens que buscam no 

empreendedorismo uma forma segura e com um conhecimento já oferecido no mercado, 

e também do forte suporte dado pelas instituições financeiras em termos de linhas de 

crédito para o setor. 

O mercado de franchising tem se mostrado de forma cada vez intensa como uma 

estratégia de crescimento para o empreendedor brasileiro, proporcionando uma 

excelente alternativa de comercialização de serviços e produtos tanto para o 

franqueador, como forma, por exemplo, de fortalecer sua marca e aumentar seu 

faturamento sem necessitar de maiores investimentos e custos, quanto também para o 

franqueado, que por sua vez se favorece com o uso desta marca fortalecida e de todo o 

suporte recebido durante o desenvolvimento da sua franquia, obtendo com isso um 

menor risco para o negócio. 

A base do sistema de franchising é uma relação contratual, envolvendo o franqueador e 

o franqueado, como uma relação de direitos e deveres de cada uma das partes, sendo 

assim entendido como uma estratégia cooperativista para minimizar riscos e 

compartilhar as competências. Podendo ainda definido, segundo Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2002), como um acordo onde o franqueador cede o direito de venda do seu 

produto ao franqueado, permitindo que este utilize a sua marca em um local específico e 

por um tempo determinado. 

Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), com base 

no ano de 2012, atualmente existem 2.426 negócios no Brasil neste modelo de franquia, 

representando um aumento de 19,4% frente ao ano anterior, englobando mais de 100 

mil unidades franqueadas, fato que gera quase um milhão de postos de trabalho diretos e 

possui um faturamento bruto anual superior a R$ 103 bilhões, estando hoje em terceiro 

lugar no ranking mundial. 
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Comparativamente ainda está longe dos Estados Unidos, berço desta evolução, mas está 

crescendo de forma constante, fato que já lhe concedeu a terceira colocação no ranking 

mundial, passando a Coréia do Sul que possui 2.400 marcas franqueadoras, mas ainda 

atrás da China, que lidera com 4.000 marcas no modelo de franquia, e do próprio 

Estados Unidos, que tem 3.000, demonstrando o grande potencial deste setor. 

De acordo com Mauro (1999), a grande vantagem do sistema de franquias perante o 

mercado de varejo se dá no âmbito da sua tendência de integração entre os diversos 

componentes da cadeia de valor, desde o fornecedor até o cliente final. Fato que não é 

notado no setor varejista que atua de forma independente, cujos conflitos são mais 

aparentes nas relações entre o comerciante e seus fornecedores, refletindo em uma falta 

de comprometimento e também eficiência nos processos. 

Segundo Luiz et al (2006), corroborando com esta linha de pensamento, as grandes 

vantagens do modelo de franquia sobre o independente é que no primeiro é estabelecida 

uma parceria entre o franqueado e franqueador, havendo uma constante troca de 

informações e melhores práticas no mercado. 

O estabelecimento de uma parceria se faz necessário, uma vez que o franqueado se 

enquadra como um empreendedor, dono do negócio, e não apenas um empregado do 

franqueador, sendo esse relacionamento regido por forças contratuais, e por mais que 

haja um controle por parte do franqueador, este não pode subestimar a outra parte, já 

que a imagem e valor da rede perante os clientes dependem também do franqueado 

(Elango e Fried, 1997). 

Outro fator chave é a comunicação, para que haja compreensão e comum acordo, de 

forma a prevenir e minimizar os conflitos. Esse processo da comunicação pode ser 

interno ou externo, ambos envolvendo pessoas, pois são estas que conduzem o 

funcionamento do sistema, sendo fundamental a contínua melhoria deste processo para 

o sucesso da gestão da rede, não se baseando apenas em ferramentas de controle. 

Porém, segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), estas vantagens devem ser vistas com 

cautela, pois esta modalidade se apresenta como uma estratégia cooperativa, ou seja, 

está susceptível também ao oportunismo dos envolvidos, principalmente pelo fato de 

que existe uma inevitável força contratual que rege as condutas, ou até mesmo quando 
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uma das partes tem a percepção, falsa ou não, da ausência de um comportamento 

íntegro da outra parte. 

Estes mesmos autores ressaltam com isso a necessidade de que se faça uma gestão 

eficaz de todo o processo a fim de se beneficiar com este modelo de cooperação, 

objetivando uma abordagem de redução de custos e fomento de novas oportunidades, 

criando valor de longo prazo para esta parceria. É destacado ainda que deve haver uma 

flexibilidade na estratégia, sabendo lidar com os riscos e incertezas do mercado, 

revertendo-os em uma aprendizagem contínua, adquirindo a capacidade de adaptação 

rápida e fortalecendo sempre novas competências aos franqueadores e franqueados. 

 Ainda sobre esta abordagem, Plá (2001) enfatiza que a manutenção de um diálogo 

constante com os franqueados e a permissão que estes tenham participação no processo 

decisório a nível estratégico da rede, são características comuns às franquias que 

possuem as maiores taxas de crescimento a nível mundial e que conseguem se manter 

fortalecidas no mercado. 

Com base nesta evolução do setor, as redes foram sofrendo transformações e 

aprimorando cada vez mais suas estratégias e ações, sendo definidas com isso diferentes 

gerações de franquias de acordo com suas características, especificidades e recursos 

disponíveis. Adicionalmente, ao longo do desenvolvimento da rede, existe a 

classificação entre seis graus de maturidade diferentes, como será abordado ao longo 

deste trabalho.    

Em paralelo a este grande crescimento do sistema de franquia, está a preocupação com 

os problemas causados pela administração indevida do negócio, tanto para o 

franqueado, que investiu na aquisição da franquia e espera o devido retorno deste 

investimento, quanto para o franqueador, que pode ter um grande impacto no valor da 

sua marca, na sua rede como um todo, além obviamente do prejuízo financeiro. 

Considerando estas questões apresentadas, deve ser dada uma grande importância à 

gestão do relacionamento entre o franqueador e os seus franqueados, com o intuito de 

manter a sustentabilidade do negócio e atingir cada vez mais os resultados esperados. 

Desta forma, objetivando levantar as especificidades do mercado de franchising 

brasileiro, analisando a forma com que o grau de maturidade da rede influencia na 

relação entre seus franqueadores e franqueados, identificando pontos relevantes e 
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também os mais críticos nesta gestão, foram estruturados dois estudos de caso em que 

se entrevistaram os principais franqueadores das duas redes de franquia, uma em 

expansão e outra já consolidada e bastante reconhecida no mercado, ambas do segmento 

de alimentação. 

Este trabalho está estruturado em sete seções, sendo esta primeira utilizada para 

contextualizar e definir o problema a ser abordado, a seguinte utilizada para basear de 

forma teórica a pesquisa, com pensamentos de diversos autores sobre o assunto. Na 

terceira é apresentada toda a estrutura metodológica, na quarta seção os dados das duas 

redes dos estudos de caso são analisados, sendo feito um comparativo entre elas na 

seção de número cinco, na sexta são apresentados os resultados com base no tema 

central, fazendo discussões e recomendações, e por fim a conclusão do trabalho com o 

desfecho da linha de pensamento. 

  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho é analisar como é feita a gestão do relacionamento 

entre franqueadores e franqueados do segmento de alimentação no mercado brasileiro e 

de que forma esta é influenciada pelo grau de maturidade da rede de franquias, através 

do estudo comparativo de dois casos. 

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

- Abordar de forma geral a evolução do setor de franquias no Brasil, identificando os 

graus de maturidade das redes; 

- Identificar tópicos relacionados à gestão do relacionamento entre franqueadores e 

franqueados; 

- Levantar e discutir o ponto de vista tanto dos franqueadores quanto dos franqueados, 

traçando um comparativo destas visões; 
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1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

Este trabalho visa analisar a influência que o grau de maturidade da rede de 

franquias tem na gestão do relacionamento entre os franqueadores e franqueados, 

sendo esta fundamental para o sucesso da rede de franquias, não devendo ser feita 

somente uma análise financeira para avaliar o negócio, mas sim uma avaliação 

completa da parte operacional e comportamental, planejando as ações, processos e 

atividades com base nestes tópicos. 

De forma mais específica, esta pesquisa visa identificar e responder as questões 

listadas abaixo:  

- Qual a importância dada à gestão do relacionamento nas redes de franquias? 

- De que forma os graus de maturidade influenciam na gestão do relacionamento 

entre franqueadores e franqueados? 

- Quais são as estratégias adotadas pelos franqueadores para manter um bom 

relacionamento com seus franqueados? 

- Qual a visão dos franqueados e franqueadores, bem como suas principais ações 

neste mesmo sentido? 

- Como pode ser aprimorado este relacionamento para ambas as partes? 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DE ESTUDO 

Considerando que este estudo terá uma abordagem mais profunda em dois casos 

específicos de redes de franquias do segmento de alimentação no mercado 

brasileiro, não se pode generalizar a sua análise a todo o sistema de franquias, tanto 

nacionalmente quanto internacionalmente. 
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O mercado de franchising, como já elucidado anteriormente, está em grande expansão 

no Brasil e no mundo, e especificamente o segmento de alimentação é um dos mais 

representativos neste mercado. Considerando as temáticas abordadas neste âmbito, a 

parte de relacionamento não está atualmente entre os mais constantes, necessitando de 

um maior aprofundamento dado o seu impacto no fortalecimento da rede de franquias. 

Este trabalho servirá ainda como referência tanto para os franqueadores quanto para os 

franqueados de análise do mercado para este tema. 

De forma mais ampla, os tópicos que serão abordados neste trabalho interessam também 

aos seguintes públicos especificados abaixo pelo fato de abranger, dentro do modelo de 

negócio estudado, a forma como é feita a gestão do relacionamento entre as partes, as 

boas práticas, a evolução da rede, os pontos a melhorar das franquias, entre outros 

assuntos, ajudando ainda aos próprios entrevistados que conseguem ter uma visão mais 

ampla no próprio negócio: 

- Pessoas que desejam abrir uma franquia; 

- Pessoas que já possuem uma franquia; 

- Empreendedores em geral; 

- Entrevistados nesta pesquisa, tanto franqueadores quanto franqueados; 

- Estudantes, principalmente na área de administração; 

- Demais interessados no sistema de franchising. 

Além deste fato, ambas as redes estudadas são associadas junto a Associação Brasileira 

de Franchising, empresa que promove o setor e é referência no Brasil e que será 

abordada mais adiante neste trabalho, seguindo os seus padrões e diretrizes de mercado, 

tornando o tema ainda mais relevante.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1     TEORIAS ABORDADAS 

Considerando o tema principal deste trabalho, que é o mercado de franquias, 

primeiramente serão descritas as duas principais teorias relacionadas com este setor, 

servindo de base para os demais tópicos a serem estudados. Por um lado, a Teoria de 

Recursos da Empresa enfatiza a importância do franchising como estratégia de contorno 

da escassez de recursos que restringe o crescimento da empresa, e por outro lado a 

Teoria da Agência que aborda o relacionamento entre franqueadores e franqueados 

como principal e agente. 

 

2.1.1 Teoria da Agência 

Esta teoria, de acordo com Lavieri (2008), é bastante citada em pesquisas relacionadas à 

franchising pelo fato de que a relação franqueador-franqueado tem características 

semelhantes à relação principal-agente. Ela tem como principal fator o relacionamento 

com base contratual entre duas partes, sendo uma o principal, ou seja, o empreendedor, 

proprietário, superior hierárquico, que no caso seria o franqueador, e a outra parte o 

agente, ou seja, aquele que executa e administra o empreendimento sendo delegado pelo 

principal, que no caso seria o franqueado. 

Conforme Eisenhardt (1989), esta teoria emergiu da necessidade em resolver, mesmo 

que as partes possuam um comportamento cooperativista, dois eventuais problemas que 

aparecem entre o principal e o agente, sendo o primeiro referente ao conflito de 

objetivos, fazendo com que se torne ainda mais oneroso para o principal realizar o 

controle do agente, e o segundo ligado ao fato das atitudes distintas relacionadas a 

assumir riscos.   

A teoria da agência foca na identificação do contrato que irá governar a relação entre as 

partes de maneira mais eficiente, com base em duas visões, a positivista e a principal-

agente, que possuem pontos em comum no que diz respeito a pessoas, informação e 

organizações, mas também pontos distintos sobre o rigor matemático, variáveis 

independentes e estilo. 
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A primeira visão, positivista, considera duas principais proposições, sendo uma que 

ressalta o fato de que contratos baseados em resultado fazem com que haja uma 

convergência entre o principal e o agente, reduzindo com isso as possibilidades de 

conflitos entre eles, e a outra proposição onde manter um sistema informatizado que 

monitora o comportamento e as ações do agente, informando para o principal, para com 

isso minimizar ou até mesmo inibir o oportunismo e permitir que o agente esteja mais 

alinhado com os interesses do principal.  

A outra visão principal-agente trata de forma mais genérica sobre este relacionamento, 

se referindo a uma especificação mais cautelosa das suposições do contrato, que são 

seguidas por uma lógica dedutiva, uma prova a nível matemático e também implicações 

que possam ser testadas. Lembrando que o principal objetivo é a identificação do 

contrato mais eficiente considerando diferentes graus de incerteza, informação a nível 

gerencial, aversão ao risco, entre outras variáveis, que conforme suas intensidades pode 

ser mais indicado o contrato baseado em resultados ou em comportamento. 

Considerando que a relação franqueador-franqueado, com base na teoria de Lafontaine 

(1992), possui um risco moral duplo, ou seja, por um lado o fato do franqueador possuir 

uma marca, imagem e formato de negócio a serem zelados, e por outro o franqueado 

que assume o risco do seu investimento, cabe ressaltar que desde o início este relação 

está sujeita ao conflito de agência, que pode ser minimizado através de um contrato bem 

definido em termo das taxas, valores, lucros, atendendo as expectativas de ambas as 

partes, mas também suportado por um sistema de informações bem estruturado. 

Seguindo esta linha de pensamento, Eisenhardt (1989) menciona que tratar a 

informação como commodity, tendo um custo e podendo ser comprada, seria um dos 

importantes fatores que a teoria da agência traz como contribuição, atribuindo aos 

sistemas de informação com isso um papel de grande relevância, pressupondo que a 

investir nestes sistemas faz com que as organizações tenham um maior controle do 

oportunismo dos seus agentes. 

Estas informações por sua vez, segundo Clegg, Hardy e Nord (1996), podem ser 

coletadas através do monitoramento de forma direta das ações dos agentes, ou então até 

mesmo de forma indireta, com o acompanhamento dos resultados gerados pelos 

próprios agentes. Para estes autores, estes problemas relacionados à agência podem ser 

resolvidos de duas formas, pelo monitoramento, envolvendo esta observação do 



19 
  

desempenho, ou então pela penalização, havendo a efetiva punição de comportamentos 

não desejados. 

Um estudo realizado por Nascimento e Bianchi (2009) mostra que a área de 

controladoria das organizações, pelo fato de monitorarem o sistema de informação e 

medição de resultados, contribuem com estas relações de agência, fazendo com que 

tanto o principal quanto o agente tenham acesso a estes dados sobre performance e 

gestão do negócio, havendo com isso uma maior transparência e minimizando a 

assimetria de informações consequentemente.  

Desta forma, se torna ainda mais evidente a necessidade de se estabelecer o contrato da 

forma mais adequada possível entre o franqueador e franqueado e que para tal cabe a 

implantação de um sistema de informação para suportar, realizando um controle e 

acompanhamento para que haja uma redução de conflitos. 

 

2.1.2 Teoria de Recursos da Empresa 

A Teoria de Recursos da Empresa (TRE), também conhecida como Teoria da Escassez 

de Recursos, criada por Oxenfeldt e Kelly (1969), se baseia no fato de que o 

desenvolvimento de um negócio implica na sua necessidade de crescimento rápido, a 

fim de permitir o seu ganho de escala e gerar valor para a marca. Muitas vezes, 

principalmente em empresas embrionárias, esta necessidade de crescimento acelerado é 

contida pela falta de recursos, seja financeiro, humano, gerencial ou até mesmo de 

informações. Por esta abordagem, o franchising se torna uma forma das empresas 

enfrentarem essa restrição e assim obterem recursos escassos.  

A partir do amadurecimento da empresa, entendendo neste caso o termo 

amadurecimento como tempo de existência conforme descrito por Lafontaine (1992), 

existe uma tendência de melhor obtenção destes recursos e com isso haver uma 

integração vertical, surgindo o conceito de ciclo de vida, com apresentado na figura a 

seguir, e pressupondo também que o franqueador preferiria operar todas as unidades 

caso tivesse recurso para tal. 
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Empresa 
nova 

Desenvolve um conceito e 
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Quadro 1 – Perspectiva do TRE sobre o Franchising 

Fonte: Oxenfeldt e Kelly (1969) - Journal of Retailing, adaptado pelo autor 

 

Porém esta parte relacionada a recompra de unidades é apenas uma tendência, podendo 

ser de parte ou da totalidade da rede, ou até mesmo não ocorrer, dependendo ainda de 

limitações financeiras, como mencionado por Oxenfeldt e Kelly (1969). O franchising 

se apresenta como um método para as empresas que enfrentam restrições obterem 

capital, principalmente em mercados que possuem um cenário economicamente 

desfavorável. 

Muitos estudos fazem esta abordagem sob a óptica financeira, como o de Thompson 

(1994) que conclui que quanto maior o investimento inicial necessário para se abrir uma 

loja, menor a quantidade de unidades próprias do franqueador, mas maior a taxa de 

crescimento da rede. Norton (1995) e Lafontaine (1992) indicam também que quanto 

maior é o crescimento da rede, havendo com isso uma maior necessidade de capital, 

maior é a quantidade de unidades franqueadas. Combs e Ketchen (1999) chegam ainda 
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no resultado de que quanto mais escasso é o recurso do franqueador, maior é o 

percentual de unidades franqueadas. 

Desta forma, esta teoria explica o motivo pelo qual o franqueador aceita ter uma 

redução da sua rentabilidade para os franqueados, conseguindo gerir as suas restrições 

ao crescimento, e por mais que esta rentabilidade seja menor por unidade, há um ganho 

de escala para atingir os resultados esperados e expandir a sua rede. 

 

2.2     FRANCHISING NO BRASIL 

O sistema de franchising é definido por Mauro (1999) como um meio de que uma 

empresa que possui o conhecimento de produção e comercialização de determinado 

serviço ou produto, além de deter o direto da marca, cede para terceiros, que por sua vez 

possuem capital para investir no negócio, o direto da distribuição deste serviço ou 

produto em certa localidade ou região, por um período de tempo acordado, utilizando os 

padrões operacionais estabelecidos. Sendo assim, o franqueador é esta empresa que 

concede este direito e o franqueado é a pessoa, podendo ser física ou jurídica, que 

recebe esta concessão. 

Na data de 15 de dezembro de 1994, foi regulamentada no Brasil a Lei 8.955, que é 

conhecida como a “Lei do Franchising”, que será abordada com mais detalhes 

posteriormente nesta seção, definiu o termo “Franquia Empresarial” para denominar 

este setor nacionalmente, contendo ainda um modelo de contrato a ser utilizado entre as 

partes envolvidas com dados relevantes referentes ao negócio. 

De acordo com Mendelsohn (1994) são apontados sete fatores fundamentais para se 

criar e desenvolver uma empresa franqueadora. São eles: 

 A diferenciação do negócio como forma de atratividade dos clientes e 

sustentabilidade a longo prazo, e rentabilidade para assegurar o retorno do 

investimento feito pelo franqueado e remunerá-lo da forma esperada; 

 Consolidar os elementos chave da franquia, que reflitam as experiências a serem 

transmitidas pelo franqueador, e formatar o contrato padrão e demais 

documentos necessários; 
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 Ter uma unidade teste da franquia, estabelecendo a mesma como modelo para os 

padrões de sucesso da rede; 

 Elaborar um manual com os processos operacionais e métodos de treinamento 

para os franqueados; 

 Definir o perfil ideal do franqueado, bem como as principais características da 

localização onde serão implantadas as franquias e limitação territorial destas. 

 Selecionar os franqueados que se enquadram ao perfil traçado e possuam 

capacidades financeira e de gestão requeridas; 

 Constituir um quadro gerencial e administrativo com pessoas com conhecimento 

para o desenvolvimento e expansão do negócio para o setor de franchising. 

Mas o franchising, segundo o próprio Mendelsohn (1994), não é somente uma forma de 

se conceder direitos e utilização da marca para comercialização de produtos e serviços. 

O sucesso de uma rede de franquias depende do bom desempenho na realização de suas 

funções por parte do franqueado, não somente nas atividades iniciais para abertura da 

franquia, mas também, e principalmente, nos serviços operacionais após a inauguração, 

como por exemplo, a própria gestão do relacionamento com o franqueador, que é o tema 

principal deste trabalho. 

Estes serviços contínuos são fundamentais para alavancar a performance da rede, e por 

mais que isso seja teoricamente trivial e que exista um alto nível de comprometimento 

por parte dos franqueados, cabe ainda uma abordagem crítica para a melhoria da 

comunicação entre o franqueador e franqueado, tendo este uma atuação mais 

participativa nos processos. Ainda sobre Mendelsohn (1994), são apresentadas formas 

em que se devem concentrar as ações no sentido deste aprimoramento da comunicação, 

tais como: contatos pessoais, telefônicos, comunicados por escrito, podendo ser e-mails, 

manuais, relatórios, entre outros, além de reuniões periódicas ou convenções com os 

franqueados, e até mesmo criação de uma associação ou conselho para as franquias. 

De acordo com estudos realizados por Cohen e Silva (1998), existe uma relação estreita 

e direta entre o bom relacionamento dos franqueadores e franqueados com os resultados 

positivos das franquias. Nestes estudos, os autores fizeram uma análise das diferentes 

estratégias adotadas por redes de franquia, como as de foco em custo e redução de 

preço, foco na logística com os franqueados e também as focadas nos serviços que são 

prestados aos clientes, e concluíram que as de melhor resultado sob o aspecto financeiro 
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são as que têm como estratégia principal o enfoque na qualidade deste relacionamento 

franqueador-franqueado. 

Um estudo realizado por Proença (2009) demonstra as principais características das 

franquias de alto desempenho, associando as ações tanto do franqueador quanto do 

franqueado para o atingimento deste resultado, como por exemplo, uma estratégia clara 

e diferenciação, cujo posicionamento é definido pelo franqueador mas que o franqueado 

também fornece subsídios para essas definições, bem como a eficiência na execução 

desta estratégia, cujos padrões, processos e critérios são determinados pelo franqueador 

mas que o franqueador tem o papel importante de seguir estes padrões, atendendo aos 

requisitos estabelecidos. 

Outra característica é o foco no cliente e a adaptação local, onde o franqueador busca 

entender suas necessidades e a melhor forma de atendê-las, e o franqueado estreita este 

relacionamento com os consumidores, identificando gaps e avaliando se a proposta da 

franquia realmente atende as suas expectativas, além destas franquias desenvolverem 

alianças colaborativas, criando um bom relacionamento e troca de informações com 

todos os envolvidos, e agregarem valor através da constante inovação. A construção da 

marca também se apresenta como uma importante característica, onde o franqueador se 

utiliza das ferramentas de marketing para posicionar a empresa e o franqueado ratifica 

este posicionamento no seu cotidiano. 

 

2.2.1 Evolução e Gerações das Franquias 

Conforme ressaltado por Mendelsohn (1994), o grande motivo para a adoção do sistema 

de franquias por parte dos empreendedores foi uma forma alternativa de contornar os 

problemas que os seus outros negócios enfrentavam, com isso a evolução do setor 

acontece de forma paralela a globalização dos empreendimentos. 

Com base em dados divulgados pela Associação Brasileira de Franquias, empresa sem 

fins lucrativos que possui mais de mil associados e participa de diversas ações de 

desenvolvimento do franchising, tanto nacional quanto internacionalmente, além de 

monitorar a evolução deste setor, o mercado de franquias apresentou crescimentos 

exponenciais em 10 anos, de 2002 a 2012, como por exemplo, o faturamento e o 

número de redes demonstrados a seguir: 
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Gráfico 1 – Faturamento do Setor de Franchising Brasileiro (valor em bilhões de R$) 

 

Fonte: Site da ABF (www.portaldofranchising.com.br), acessado em 26/10/2013 

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Redes de Franquias no Mercado de Franchising 

Brasileiro 

 

Fonte: Site da ABF (www.portaldofranchising.com.br), acessado em 26/10/2013 
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http://www.portaldofranchising.com.br/
http://www.portaldofranchising.com.br/
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O faturamento do setor representa ainda aproximadamente somente 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, frente aos 20% que corresponde no mercado americano, 

o que representa o grande potencial de crescimento nacional. Traçando um comparativo 

entre as taxas de crescimento do PIB brasileiro e PIB do setor de franquias também no 

Brasil, fatores que são diretamente ligados como apresentado no Gráfico 3 abaixo, é 

demonstrada a sua expressiva capacidade de gerar riqueza, como também acontece nos 

Estados Unidos que já é um mercado maduro. 

 

Gráfico 3 – Comparativo entre o PIB Brasileiro e o PIB do crescimento do Franchising 

Brasil 

 

Fonte: Sites da ABF (www.portaldofranchising.com.br), Banco Central 

(www.bcb.gov.br), IBGE (www.ibge.gov.br) e do Credit Suisse (br.credit-suisse.com), 

acessados em 26/10/2013  

De forma complementar, Castrogiovanni e Justis (2002) mencionam que nos países 

onde o mercado de capitais apresenta um baixo desenvolvimento, principalmente para 

pequenas e médias empresas, e existe um alto custo de capital de terceiros, a falta de 

recursos impacta diretamente os empresários que necessitam desta capital para gerir 

seus negócios e torná-los competitivos. Com isso, as franquias se tornam uma estratégia 

atrativa e alternativa para este mercado de capitais e, ainda, para a escassez de linhas de 

financiamento a longo prazo. 

http://www.bcb.gov.br/
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Com base na teoria da agência, o franchising permite a redução de custos no 

monitoramento fazendo o incentivo a não se utilizar de pequenos esforços, mas também 

demonstra ao franqueado a forma de usufruir da marca, fato que demanda ações por 

parte do franqueador para reprimir as ameaças deste oportunismo, como manter 

unidades próprias para reforçar o seu compromisso com o negócio. 

Por sua vez, as taxas que são cobradas neste setor impactam diretamente na percepção 

frente a estas ameaças de oportunismo. O franqueado desembolsa uma taxa inicial para 

abertura da franquia, que tem o seu retorno ligado aos esforços do próprio franqueado 

na promoção da marca. Outra taxa são os royalties que remuneram o franqueador, 

fazendo com que este tenha mais esforços na expansão da sua rede, ajudando cada vez 

mais os seus franqueados a aumentarem suas vendas. 

Cabe mencionar também, e já ressaltando as diferentes gerações de franquias descritas 

por Plá (2001), que existem classificações para os tipos e características de franquias de 

acordo com suas especificidades e ainda recursos desprendidos pelo franqueador, como 

foco na sua organização, na busca do desenvolvimento da rede. As franquias de 

primeira geração são caracterizadas pela licença de utilização da marca e pelo pouco 

suporte dado ao franqueado, que não possui exclusividade, tendo os produtos ou 

serviços encontrados tanto nos seus pontos de venda quanto em outras lojas 

multimarcas por exemplo. 

As de segunda geração já oferecem mais suporte aos franqueados, obrigando-os a 

comprar as mercadorias diretamente do franqueador, que embute os royalties e demais 

taxas de promoção no preço destas mercadorias. Os produtos e serviços são 

comercializados somente nos pontos de venda da rede, cuja marca é licenciada pelo 

franqueador. As franquias de terceira geração, por sua vez, possuem um alto nível de 

suporte e transparência por parte do franqueador, estabelecendo uma relação de parceria 

com os franqueados, cujo principal objetivo é manter um padrão de qualidade mínimo 

aceitável em toda a rede de forma uniforme para assegurar a eficácia e eficiência do 

negócio. Neste caso geralmente os investimentos necessários são de médio porte. 

As franquias da quarta geração se destacam pela alta qualidade e quantidade de 

produtos ou serviços oferecidos, havendo uma grande assistência por parte do 

franqueador não somente na operação do negócio, mas também em planejamentos 

estratégicos envolvendo marketing, terceirizando serviços especializados. Possuem um 
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conselho dos franqueados que participa das decisões e contribuem para fortalecer a 

marca, o que viabiliza ainda solucionar problemas internos de forma mais consistente e 

desenvolver novos diferenciais que irão aumentar a competividade da empresa, além de 

minimizar seus riscos. Por fim, as de quinta geração possuem, além das características 

da geração anterior, a garantia de recompra da franquia por parte do franqueador, sendo 

viável a partir do momento que este é o dono do ponto comercial. 

De qualquer forma, independente da geração da franquia, o processo de comunicação e 

o fluxo das informações são fatores fundamentais para sobrevivência da rede, como 

ocorre também nas demais organizações, se tornando a essência de todo o sistema. 

 

2.2.2 Lei da Franquia 

De acordo com as definições da Lei N° 8.955, publicada em 15 de dezembro de 1994 e 

que regulamenta o setor, o sistema de franquias se apresenta como uma relação onde o 

franqueador cede o direito de utilização da marca ou patente para o franqueado, 

vinculado com isso o direito de distribuição, de forma exclusiva ou não, dos seus 

produtos e serviços, podendo incluir também o direito de uso da tecnologia empregada 

na implantação e gestão do negócio, e sistemas proprietários ou detidos pelo 

franqueador, remunerando-o direta ou indiretamente por estes direitos de propriedade, 

mas não havendo vínculo empregatício. 

Este conceito definido por lei é bastante similar ao conceito norte americano, 

estabelecido pela IFA (2011), apresentando os mesmos elementos chave, como 

franqueado, franqueador, direito de utilização, taxas, royalties e exclusividade. Em 

complemento, a lei brasileira destaca o não vínculo empregatício entre as partes, 

ressaltando a autonomia, sob o ponto de vista jurídico principalmente, entre o 

franqueador e franqueado. 

Outra questão importante apresentada pela lei brasileira é a chamada “Circular de 

Oferta da Franquia”, entregue ao candidato a franqueado e que serve para sanar 

quaisquer dúvidas referentes ao processo, protegendo as partes. Um de seus artigos 

define que a sua entrega ao candidato deve ser feita com no mínimo dez dias de 

antecedência a assinatura do contrato ou pré-contrato ou então do desembolso de 

qualquer quantia ou taxa feito do franqueado para o franqueador. 
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A grande relevância desta Circular, obrigatória por lei, é realmente de dar mais clareza e 

transparência ao processo e as informações referentes a relação entre as partes. Sendo 

assim, a própria lei promulga que caso a Circular não seja apresentada no prazo 

estabelecido para o franqueado, este pode requerer a anulação do contrato, exigindo 

com isso a devolução de qualquer quantia paga ao franqueador, sejam taxas, royalties, 

devidamente reajustadas. 

 

2.2.3 Vantagens e Desvantagens do Franchising 

Como qualquer outro modelo de negócio, o sistema de franquias possui as suas 

vantagens e desvantagens, tanto para o franqueador quanto para o franqueado, conforme 

detalhado a seguir, cabendo a estes a decisão de investir ou não no modelo de acordo 

com seus objetivos. 

 

2.2.3.1 Vantagens 

Dentre as principais vantagens deste sistema para os franqueadores e franqueados, 

podem ser destacadas: 

- Plano de negócio estabelecido: com as diretrizes do negócio já definidas, além dos 

possíveis riscos já mapeados, o franqueado possui uma maior segurança no sucesso da 

sua franquia, garantindo também para o franqueador o desdobramento deste plano na 

rede como um todo. 

- Apoio do franqueador: com base no suporte dado pelo franqueador através de 

treinamentos e orientações, o franqueado usufrui de todo esse know-how já conquistado 

para atingir seus resultados de forma mais eficiente. Nesse caso o franqueador também 

se beneficia por manter o padrão esperado para a sua rede. 

- Garantia de mercado: com o perfil do cliente já estabelecido, bem como as estratégias 

de vendas e expansão de mercado definidas, o franqueador possui uma vantagem frente 

aos concorrentes, garantindo esta vantagem para seus franqueados. 

- Marca conhecida no mercado: o franqueado consegue, através da credibilidade já 

adquirida pela marca, melhores condições de preço, prazo e pagamento, além de ter 
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uma vantagem competitiva pelo fato de os produtos/serviços já terem sido testados pelo 

mercado. 

- Economia de escala: considerando a grande escala da rede, o que irá gerar um maior 

volume de insumos, há um ganho significativo na negociação principalmente com 

fornecedores. 

- Planejamento de custos: com o modelo de negócio bem definido, o franqueador 

conseguirá planejar de forma eficiente os custos inerentes a sua rede, permitindo que 

estes sejam devidamente rateados entres aos franqueados, que por sua vez recebem o 

suporte necessário para a construção e instalação de sua loja, não deixando que os 

custos fujam do previsto. Outro custo considerado também é o de propaganda que 

também é dividido entre os franqueados, fazendo com que, devido ao menor 

investimento individual, haja um benefício no todo, melhorando assim as ações de 

marketing e trazendo retorno para ambas as partes. 

- Pesquisa e desenvolvimento: o franqueador custeia o desenvolvimento e 

aprimoramento dos produtos da rede, tendo um benefício frente aos concorrentes e 

passando esta vantagem também para os franqueados. 

- Independência financeira e jurídica: por mais que exista um contrato com regras 

estabelecidas para ambas as partes, o franqueado possui uma independência nas 

operações financeiras e também jurídica na abertura da sua franquia que é bem vista 

pela autonomia que gera para o mesmo. 

 

2.2.3.2 Desvantagens 

Com relação às desvantagens do franchising, também para os franqueadores e 

franqueados, as principais são: 

- Baixa flexibilidade: há uma dependência tanto do franqueador quanto do franqueado 

do modelo de negócio já estruturado, tanto financeiramente quanto operacionalmente, 

havendo com isso medições dos padrões estabelecidos que devem obrigatoriamente ser 

cumpridos para que se atinja o sucesso esperado. Desta forma torna-se pouco flexível a 

implantação de mudanças para toda a rede de forma uniforme. 
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- Falhas sistêmicas: o sistema informatizado é normalmente a base dos processos e 

controle das franquias e quando ocorre algum tipo de falha, esta pode acarretar em 

transtornos generalizados na rede, e até mesmo descumprimentos de cláusulas 

contratuais. 

- Localização determinada: por mais que o franqueado eventualmente já possua um 

ponto comercial ou até mesmo tenha uma idéia de melhor ponto para a rede, ele deve 

seguir a área de atuação planejada e determinada pelo franqueador. 

 

2.2.4 Franquias como Modelo de Negócio  

Com base nas teorias de Porter (1986), existem duas formas básicas de se obter 

vantagem competitiva, uma pela diferenciação do produto ou serviço e outra pelo preço. 

Os autores Hooley e Saunders (2001) complementam que uma das formas de se obter 

esta diferenciação se refere a qualidade percebida pelo cliente, que por sua vez causa 

impacto no retorno do investimento a médio e longo prazo. 

A reputação positiva de uma marca também se apresenta como uma forma de 

diferenciação, servindo de garantia do que se espera ao se adquirir tal produto ou 

serviço, e também como vantagem competitiva por não poder ser copiada quando 

registrada, considerando ainda que a marca está sempre associada aos valores, 

identidade e a imagem do negócio. A comunicação, desde que empregada com 

eficiência, também pode ser considerada como uma vantagem por estar associada ao 

posicionamento da marca, estabelecendo um sólido posicionamento na mente dos 

consumidores e envolvendo por consequência aspectos emocionais, como ressaltado por 

Ries e Trout (1999). 

O mercado estará sempre sujeito a inovações e mudanças repentinas, porém o cliente 

sente a necessidade do sentimento de confiança e segurança com os seus fornecedores, e 

a sinergia dos fatores apresentados anteriormente se torna fundamental neste processo. 

No caso específico das franquias, estes fatores estão concentrados na qualidade dos 

produtos/serviços, devido a padronização e controle, o sistema logístico e de 

distribuição, além também da reputação e confiabilidade das marcas.  

Toda a concorrência presente no mercado faz com que a busca por estes diferenciais 
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competitivos que agregam valor a marca se torna cada vez mais intensa, fazendo com 

que as empresas, segundo Subhash (1990), busquem internamente levantar seus pontos 

fortes e fracos, comparando-os com a concorrência, para identificá-los e com isso 

buscar novas oportunidades. 

Esta é uma das razões para o qual não basta apenas ter força de vontade e uma boa idéia 

para se tornar um franqueador bem sucedido. Atualmente, o mercado não favorece 

empresários que colocam o fator sorte em destaque, mas sim traz resultados para os 

franqueadores que estão preparados para assumir os desafios e transformar a sua rede 

em um modelo de sucesso, dispondo também, como enaltecido por Prado (2009) de 

pessoas qualificadas para dar o suporte para as franquias. 

 

2.2.5 Etapas do Desenvolvimento e Maturidade de uma Franquia 

Para se desenvolver uma rede de franquias é necessário estabelecer um modelo de 

negócio formatado para ser multiplicado, ou seja, permitindo que as atividades a serem 

executadas sejam transferidas de forma integrada e precisa para os futuros franqueados, 

através do domínio por parte do franqueador das ferramentas utilizadas para o 

mapeamento do negócio. 

Primeiramente, como em qualquer negócio, é preciso estudar o mercado em que se 

pretende ingressar, conhecendo a demanda pelos produtos e serviços que serão 

comercializados, qual o público alvo principal, quais são as tendências do setor, 

principais concorrentes, e avaliar a capacidade produtiva e de expansão, permitindo 

identificar se o modelo é realmente passível de ser franqueado. 

O próximo passo é realizar a viabilidade financeira nos moldes de uma franquia, ou 

seja, identificar quais serão os custos de montagem de uma loja, as taxas e royalties que 

serão cobrados, prever o retorno sobre o investimento empregado pelos franqueados, 

pois estes serão os argumentos para atraí-los de forma sustentável para a rede. 

Como toda rede, o objetivo é expandir cada vez mais a quantidade de franquias e área 

de atuação, com isso há a necessidade de se elaborar um bom planejamento estratégico 

para essa expansão, identificando as melhores oportunidades neste processo, incluindo 

as ações de marketing, com uma visão de longo prazo, fazendo ainda revisões 
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constantes neste plano conforme evolução do próprio mercado. 

Visando a padronização operacional da rede, devem ser formatados os manuais da 

franquia, contendo toda a metodologia de trabalho e o conhecimento a ser passado para 

os franqueados, e por este motivo deve ser protegida por direito autoral, servindo como 

um guia completo e prático de como se deve administrar e gerir o negócio. 

Seguindo as exigências legais, deve ser formatada, de forma bem criteriosa, e com 

linguagem clara e acessível, a “Circular de Oferta da Franquia”, que, dentre outras 

informações importantes, descreverá o negócio como um todo, as taxas, investimento de 

instalação da franquia, além de detalhar o perfil ideal para o franqueado. 

Outro documento legalmente exigido é o pré-contrato da franquia que formalizará o 

compromisso entre o candidato a franqueado, ainda como pessoa física, e o 

franqueador, até que se assine o contrato definitivo. Este pré-contrato é estabelecido 

quando o candidato é aprovado no processo de seleção, após um período de pelo menos 

10 dias de quando recebeu a Circular de Oferta e valerá por até 90 dias, conforme 

determinado pela Lei de Franquias, prazo que servirá para definição do ponto comercial 

e criação da empresa como pessoa jurídica. 

Por último o efetivo contrato para formalizar definitivamente a relação entre as partes, 

definindo os direitos e deveres de ambos, as normas a serem seguidas no que tange a 

concessão de uso da marca e comercialização dos produtos e serviços, além da 

transferência dos métodos operacionais e suporte a ser prestado pelo franqueador. 

Visando o sucesso da rede e contribuição mútua, considerando este suporte 

mencionado, o franqueador deve estruturar os treinamentos, tanto teóricos quanto 

práticos, para os franqueados, tornando-os aptos para a devida condução do negócio 

dentro dos padrões estabelecidos. 

A partir do desenvolvimento das franquias, estas possuem graus de maturidade, termo 

adaptado do conceito “fator-e” dos franqueados (em inglês, “franchisee e-factor”) que 

foi definido por Greg Nathan, profundo estudioso australiano nestas relações no sistema 

de franchising, como seis estágios, a saber: 

- Glee (satisfação), onde o franqueado possui grande confiança no franqueador, 

estabelecendo um ótimo relacionamento com ele, por mais que se sinta ansioso e 
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preocupado com relação ao seu futuro.  

Este é o momento em que o franqueado ingressa na rede, com as emoções 

intensificadas, variando da alegria ao medo do ainda desconhecido, mas com a 

esperança de que os objetivos serão atingidos. Ele pode até ainda não ter assinado o 

contrato efetivamente, mas já está envolvido com o negócio e sabendo da 

responsabilidade que assumirá. 

O relacionamento entre o franqueador e franqueados, baseado na nesta confiança 

mencionada, é marcado por uma dependência por parte do franqueado na experiência e 

conhecimento do franqueador, por este motivo a falta de treinamentos e suporte 

adequados pode levar a um fracasso do franqueado. 

Por mais que o franqueado acredite que o franqueador dará todo este suporte com as 

habilidades e atitudes necessárias, ele ainda se encontra vunerável neste estágio, 

possuindo uma discussão aberta com o franqueador a respeito dos seus receios e 

preocupações. 

- Fee (taxas), no qual o franqueado começa a questionar sobre as taxas pagas ao 

franqueador, já que estas reduzem de certa forma a sua margem, por mais que tenha 

consciência do bom faturamento gerado. O questionamento se dá ao efetivo e justo 

retorno destas taxas. 

O franqueado está empenhado em gerar resultado com a consciência da necessidade do 

sucesso do negócio, mas a partir do momento que o atingimento deste sucesso não é 

realizado, o relacionamento com o franqueador também não fica bem. Neste estágio o 

franqueado se torna ainda mais exigente com os serviços prestados pelo franqueador, 

uma vez que ele paga as devidas taxas acordadas, se preocupando com o impacto 

financeiro no negócio. 

A partir do momento em que o franqueado tem mais conhecimento da rede e do 

mercado, ele se torna mais sensível ao efetivo retorno do seu investimento e 

consequentemente suas expectativas se elevam quanto à qualidade dos serviços que ele 

recebe. Após o período inicial de satisfação, a atitude do franqueado se volta para o 

questionamento quanto ao retorno que terá a longo prazo. 

De qualquer forma, pelo fato de o franqueado ainda não ter o pleno conhecimento do 
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negócio, ele ainda possui um nível de dependência do franqueador, sabendo o que ele 

pode contar com o apoio do franqueados e o que depende do seu próprio esforço, com o 

objetivo de atingir o estágio de interdependência onde ambos os lados são beneficiados. 

- Me (eu), estágio em que o franqueado questiona da real necessidade da figura do 

franqueador no seu negócio, pressupondo que seu sucesso foi fruto do seu próprio 

trabalho e ignorando a contribuição do sistema de franquias para tal e, eventualmente, 

desprezando suas próprias fraquezas em caso de dificuldade. Há com isso uma grande 

crítica dos franqueados para o franqueador. 

Este estágio é atingido quando o franqueado é já possui o conhecimento do mercado e 

de suas atividades, sendo capaz de atingir os resultados esperados, fazendo com que ele 

não valorize os serviços prestados pelo franqueador. O pensamento do franqueado é que 

quando o negócio está mal, a culpa é do franqueador que não soube conduzir 

corretamente a rede, mas quando o negócio está bem, a culpa é do próprio franqueado 

que possui as habilidades para gerar o resultado. 

No relacionamento entre franqueador e franqueado, este último pode assumir uma 

postura de superioridade, minimizando o suporte recebido, fato que interfere de forma 

negativa na relação. Surge com isso um sentimento de independência por parte do 

franqueado, rompendo com a relação de dependência mencionada nos estágios 

anteriores. 

- Free (autonomia), onde o franqueado demanda uma maior independência na condução 

do negócio, questionando as restrições que o franqueador impõe e buscando tomar 

ações da sua própria maneira, podendo ainda influenciar demais franqueados da rede. É 

nesta etapa que há uma maior probabilidade de se estabelecer conflitos entre as partes. 

Com o relacionamento variando entre a dependência e a independência, como descrito, 

neste estágio o franqueado se torna mais competente, com uma maior experiência no 

negócio, e ainda mais independente, tornando esta relação conflitante, testando as 

fronteiras do sistema e consequentemente podendo haver um desvio em seguir 

estritamente as normas e processos do negócio. Dependendo do perfil de cada 

franqueado, este pode se tornar até mesmo agressivo, confrontando publicamente o 

franqueador e sua equipe, passando este sentimento para os demais franqueados e 

interferindo no relacionamento de uma forma mais abrangente na rede.  
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De qualquer forma, no franqueado começa a perceber a sua responsabilidade em ajudar 

também o franqueador para atingir o potencial resultado da rede, compreendendo ainda 

que quanto maior o lucro da empresa, maior será o retorno em termos de serviço e 

suporte, trazendo benefícios para ambos.   

- See (entendimento), quando o franqueado praticamente resgata a credibilidade do 

sistema de franquias e compreende, através de discussões bem francas e transparentes, 

que os serviços que recebe do franqueador são importantes para o sucesso da rede. Há 

uma mudança na percepção do franqueado que passa a valorizar a rede e a formatação 

do sistema de franquias. 

O franqueado entende o impacto do seu comportamento e de um relacionamento 

negativo na condução do negócio tanto a curto quanto a longo prazo, pois caso a rede 

não gere o resultado esperado, o próprio franqueado não terá o retorno sobre o seu 

investimento.  

Ele compreende ainda que deve concentrar suas energias para contruir uma relação 

saudável com o franqueador, não mais com conflitos e resistências onde apenas uma das 

partes se beneficia neste relacionamento, que começa a amadurecer de uma 

independência para interdependência, onde as duas partes convergem para os mesmos 

objetivos. 

- We (nós), estágio em que há a percepção da necessidade contribuição conjunta para o 

desenvolvimento pleno, tendo o franqueado a noção de que necessita do suporte do 

franqueador e que também pode contribuir com idéias para o crescimento do negócio.  

Nesta etapa ocorre efetivamente a interdependência entre as partes, caracterizada pelo 

foco nos objetivos globais do negócio, na resolução de problemas, com pensamento 

estratégico e compartilhado. A batalha neste estágio não é mais interna, para saber quem 

está certo ou errado, mas sim para conquistar o mercado, com um relacionamento 

totalmente reconstruído entre franqueadores e franqueados. 

O que irá determinar o tempo de duração de cada estágio é a gestão do relacionamento 

entre o franqueado e franqueador, objeto de estudo deste trabalho, cabendo com isso ao 

próprio franqueador utilizar ferramentas e métodos que deixe sua rede nos estágios 

“glee”, “see” e “we” no maior tempo possível. 
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2.3 MODELOS DE GESTÃO EM FRANQUIAS 

Segundo Jones (2000), há uma relação direta entre o sucesso de uma rede de franquias 

com a sua capacidade e qualidade em gestão. Operar e gerenciar uma rede não é simples 

pois, além dos conflitos naturais deste tipo de modelo em sociedade, a sua própria 

forma de organização em rede possui uma complexidade inerente a gestão do negócio, 

conforme enaltecido por Ehrmann e Spranger (2003).  

Esta gestão envolve duas ópticas distintas, sendo a primeira em torno do próprio 

franqueador, ou seja, incluindo fatores como desenho de processos, controles, 

indicadores, serviços prestados a rede e ao aumento dos franqueados, e outros processos 

também de produção, logística, ligados ao franqueador. Por outro lado, existe a gestão 

do modelo de negócio, que seria a do modelo da franquia, onde estão envolvidos os 

processos, controles e indicadores que visam o bom desempenho da franquia em si. 

Planejar o crescimento territorial dos canais, determinando a localização e processo de 

abertura para abertura de novas unidades franqueadas, bem como fazer o 

monitoramento das franquias, prestando a assistência necessária, são atividades 

específicas do franqueador, fazendo parte com isso do seu modelo de gestão para 

garantir performance e rentabilidade desejadas, além de também serem questões 

referentes a gestão do relacionamento. 

É de responsabilidade ainda do franqueador o desenvolvimento de soluções, definindo e 

formalizando padrões de qualidade para os produtos e serviços. É esperado pelo 

franqueado que o franqueador transfira todo o conhecimento, por ele obtido através de 

experiências e unidades modelo, relacionado a gestão do negócio, devidamente 

documentado e estruturado, para ser replicado em toda a rede e aprimorado a medida do 

seu crescimento. 

Por sua vez, cabe à franquia a comercialização dos produtos e serviços disponibilizados 

pelo franqueador, entregando e acompanhando os clientes finais da rede, constando em 

seu modelo de gestão e plano de negócio o nível de faturamento e vendas necessário 

para custear toda sua estrutura, atingindo o ponto de equilíbrio e mantendo assim seu 

retorno esperado. O franqueado deve estar preocupado com a qualidade da entrega para 

os clientes, identificando a forma mais adequada de fornecer o produto ou serviço, 

devendo o franqueador organizar e sistematizar estas questões, por meio muitas vezes 
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de tecnologia e softwares de gestão, que automatizam e facilitam o trabalho. 

Conforme mencionado por O’Brien & Marakas (2007), a componente tecnológica e de 

sistemas é de extrema importância para as organizações de uma forma geral, 

denominando com isso de imperativos empresariais. Estes sistemas informatizados têm 

por objetivo agilizar e flexibilizar gestão dos negócios, e a grande evolução constante da 

tecnologia permite ainda que as empresas tenham ainda mais oportunidades de 

melhorias nesta gestão. 

Mesmo com estes avanços, podem ser identificados ainda modelos tradicionais de 

gestão em franquias, com base em soluções implementadas de forma isolada e 

localizada. De acordo com Cherto et al (2006), é comum que não exista uma 

implementação de um sistema de gestão homogêneo para toda a rede de franquias, 

havendo com isso uma grande falta de integração entre franqueadores e franqueados, 

sendo a solução centralizada da rede a garantia haver uma uniformidade e padronização. 

Esta gestão centralizada traz diversos benefícios tanto para os franqueados, como por 

exemplo, o melhor acompanhamento operacional, administrativo, financeiro dos 

indicadores, e no relacionamento com os clientes, quanto também para os 

franqueadores, com a gestão dos indicadores do negócio, do atendimento as franquias, 

da seleção de novos franqueados e na expansão da rede, além da própria gestão do 

relacionamento com os franqueados e ainda clientes finais. 

De qualquer forma, é fundamental que o franqueador possua internamente uma cultura 

de gerenciamento a ser replicada para toda sua rede, de forma a orientar e dar o suporte 

necessário, principalmente para os novos franqueados, nas melhores práticas utilizadas 

na gestão do seu negócio, independente do segmento. 

 

2.3.1 Desafios na Gestão de Redes 

De acordo com Hitt et al (2001), Kotler e Keller (2006) e Cherto et al (2006), os 

principais desafios na gestão do sistema de franchising são: 

- Comunicação homogênea para a rede na divulgação de novos produtos e serviços. 

- Necessidade de seguir um padrão estabelecido para a qualidade dos produtos e 
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serviços independente da região, porém identificando ainda as possibilidades de 

adaptação local quando esta se mostrar estrategicamente importante. 

- Orientação e treinamentos periódicos para os franqueados de forma a buscar a oferta 

uniforme de produtos e serviços. 

- Suporte oferecido pelo franqueador que atenda as necessidades dos franqueados, como 

por exemplo, na parte jurídica, financeira e de gestão. 

- Comunicação de novas práticas a nível operacional para que a rede possua as melhores 

condições para atendimento ao mercado. 

- Não permitir que o franqueado perca a sua independência por ser um empreendedor, 

mas também suprir suas necessidades de apoio na gestão eficiente do negócio. 

- Não permitir que haja competição interna em redes com maior distribuição geográfica 

e delimitação de área de atuação. 

- Conforme o crescimento da rede, maior se torna a sua dispersão geográfica e 

dificuldade na gestão. 

- Ter conhecimento a fundo do cliente final da rede a fim de aperfeiçoar as ofertas, uma 

vez que muitas vezes que tem relação com o cliente é somente o franqueado, e não o 

franqueador. 

- Manter um relacionamento saudável e transparente com os franqueados, pois estes não 

são meros empregados da rede, podendo por exemplo serem demitidos, mas sim são os 

donos de seus negócios e buscam parceria. 

 

2.3.2 Boas Práticas na Gestão de Franquias 

Como já mencionado, a taxa de crescimento de franquias é maior que a do PIB, 

envolvendo tanto a parte de faturamento quanto a quantidade de redes, e para garantir 

esse sucesso muitas práticas foram testadas até que se conseguisse identificar as que 

mais influenciam positivamente na gestão da rede. 

Cabe salientar que o sistema de franchising não envolve somente a cessão de marca e 

direito de comercializar produtos e serviços, mas sim a transferência de conhecimento e 
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aprimoramento do modelo de gestão do franqueador. 

Assim como os números do franchising vêm crescendo a cada ano, a gestão das redes 

também tem evoluído de forma constante, possuindo boas práticas que servem de 

exemplo e que tem sido utilizadas por muitas empresas, dentre as quais podem ser 

citadas: 

- Consultores de Campo: estes se tornam uma importante interface dos franqueadores 

com os franqueados e também com o próprio mercado, fazendo um trabalho de 

consultoria e gestão junto às franquias na verificação se os padrões estabelecidos estão 

sendo realmente seguidos. 

- Universidade Corporativa: o mercado está em constante mudança, então o franqueador 

deve ser capaz de manter os seus franqueados sempre atualizados de informação através 

de um sistema de aprendizagem continuada, formatada como se fossem módulos de 

uma Universidade, muitas vezes online, a fim de garantir que toda a rede tenha acesso 

uniforme e atualizado. 

- Conselho de Franqueados: visando ser o contato direto com os clientes no dia a dia, o 

franqueador deve saber utilizar esta fonte de informação e idéias de forma coordenada, 

objetivando dar mais voz ativa aos franqueados e também compartilhar as 

responsabilidades.  

- Central de Atendimento para Franqueados: o papel do consultor de campo é de grande 

importância como já mencionado, mas este não deve canalizar as reclamações 

operacionais diárias dos franqueados, fato que pode demandar muito do seu tempo não 

permitindo que se tenha foco na gestão das franquias, que é a sua atuação principal. 

Com isso uma central que receba estes chamados, e consiga até mesmo controlar e gerar 

relatórios em cima destas informações, pode se mostrar muito útil e benéfico para a 

rede. 

- Avaliação dos Franqueados: criar uma cultura de meritocracia, fazendo uma avaliação 

de forma estruturada e recompensando os franqueados com melhor performance através 

de critérios bem claros e definidos, pode se tornar uma prática que proporciona grandes 

benefícios, deixando os franqueados cada vez mais alinhados com a estratégia da rede. 

- Compras Centralizadas: com o objetivo de se ter uma economia de escala, melhorar 
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suas margens e manter a padronização, muitas redes de franquias realizam suas compras 

de forma centralizada, com o intuito de obter um maior poder de negociação. 

- Atuação Multicanal: além das franquias, a rede também pode atuar com outros canais, 

com o cuidado de não promover uma concorrência interna, buscando ganhar mais 

mercado, através de uma segmentação do portfólio, implementação de uma política de 

preços a nível nacional e definição clara das áreas de atuação. Exemplos de canais 

utilizados são vendas online, diretas e corporativas, além de trabalhar com multimarcas. 

- Marketing Local: por mais que a rede planeje a sua expansão de forma global, deve 

haver uma atuação a nível local, sabendo gerir a verba referente a propaganda para este 

tipo de ação, podendo com isso aumentar o valor e atratividade da marca localmente. 

Este marketing pode ainda contar com a contribuição do franqueado e do consultor de 

campo, por possuírem um maior conhecimento específico da região em que atuam. 

- Gestão Integrada: quando o assunto é gestão, fazer de forma única e integrada para 

toda a rede geralmente se apresenta como a melhor solução, a fim de garantir que haja 

um nivelamento das informações e otimização dos processos e atividades, focando na 

melhoria do desempenho e controle cíclico das ações. Para tal, existem empresas de 

tecnologia que disponibilizam soluções de gestão integrada específicas para o mercado 

de franquias que trazem o retorno esperado na melhoria constante da rede. 

- Planejamento de Suprimento: planejar de forma eficiente e conjunta as necessidade de 

insumos da rede, se baseando em análises históricas e projeções de mercado, tem como 

objetivo não faltar suprimento para os consumidores nem deixar uma sobra 

desnecessária do mesmo. 

- Expansão Planejada: o crescimento desordenado geralmente causa prejuízos a 

médio/longo prazo, então o franqueador deve ser capaz de fazer um bom planejamento 

desta expansão, mapeando o mercado e delineando o quando, como e para onde se 

deseja crescer. 
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2.4 A GESTÃO DO RELACIONAMENTO NO SISTEMA DE FRANCHISING 

Segundo Mauro (1999), o franqueador não procura somente uma pessoa com alto poder 

de investimento e com vontade de empreender, mas também alguém que tenha uma 

fácil adaptação às normas e processos a serem seguidos, trabalhando com dedicação, 

confiança e lealdade para o desenvolvimento do negócio. E são estas características que 

tornam importante a gestão do relacionamento entre as partes.  

Para tal, iniciar da forma correta esta relação é fundamental, dando transparência no 

processo de seleção dos franqueados, mostrando todos os aspectos necessários, tais 

como as forças e fraquezas, riscos, para que a decisão seja feita de forma consciente por 

parte do franqueado. 

Mauro (1999) complementa que os principais fatores que podem abalar este 

relacionamento são, por parte dos franqueados, a quebra dos padrões exigidos, não 

enviar informações que lhe foram solicitadas, atrasar ou até mesmo não pagar o 

estabelecido em contrato e também ter uma gestão ineficiente do negócio, já por parte 

dos franqueadores seriam supervisionar ou dar um suporte indevido, apresentar dados 

não verídicos para os candidatos no início do processo, utilizar de forma indevida o 

fundo destinado a publicidade, permitir uma perda de competitividade do negócio, além 

de tratar de forma diferenciada determinados franqueados. 

Outra pesquisa realizada por Nathan (2003) identificou outros seis fatores importantes 

que desgastam este relacionamento, que são o desalinhamento das expectativas de 

ambas as partes, os papéis dos franqueadores e franqueados não estarem bem definidos 

e se tornando confusos para distinção, a percepção de uma ou das duas partes possuir 

diferenças significativas, o franqueado se deixar alterar emocionalmente a longo prazo 

considerando o seu grau de dependência com o franqueador, não realizar consultas aos 

franqueados sobre as decisões a serem tomadas, além da própria baixa rentabilidade do 

negócio.  

De acordo com Plá (2001) existem ainda questões territoriais que podem ser 

ocasionadas devido a empresa franqueadora utilizar-se da internet como canal de venda, 

impactando com isso nos clientes próximos as franquias, além também da necessidade 

de se possuir uma estrutura de consultores de campo preparados para lidar com os 



42 
  

franqueados de forma direta, estabelecendo uma relação de confiança e parceria com 

eles. 

Plá (2001) acrescenta ainda que neste segmento onde existe um compartilhamento do 

negócio, cuja imagem perante o mercado não depende somente dos franqueadores, 

deve-se sempre valorizar as ações dos franqueados, tornando-se importante com isso o 

fortalecimento das relações humanas, principalmente em redes que estão em expansão e 

aumentando com isso a quantidade de franqueados.  

Mesmo fazendo uma boa gestão deste relacionamento, conflitos estão sempre sujeitos a 

acontecer, como será abordado na próxima seção, e qualquer mudança que aconteça 

durante a convivência ente eles, seja positiva ou negativa, terá influência direta na 

evolução e qualidade nesta relação, por isso é muito importante que se entenda quais 

são as expectativas dos franqueados. 

Em um relacionamento entre franqueadores e franqueados, ambos têm o controle sobre 

recursos que interessam a outra parte, havendo com isso uma interdependência, que é 

um dos maiores atrativos deste sistema. E é nesta dependência exercida de uma parte 

sobre a outra que, segundo Frazer, Merrilees e Wright (2007), existem tipos distintos de 

poder que são utilizados, geralmente pelo próprio franqueador, de forma a facilitar a 

cooperação visando atingir os objetivos da rede. 

De acordo com Cohen e Silva (1998) existem dois extremos neste relacionamento, 

sendo um onde o franqueador enxerga o franqueado como um mero investidor, ou 

simplesmente um canal de distribuição, estabelecendo um clima de competitividade 

entre as partes, e outro extremo onde o franqueador valoriza a parceria com os 

franqueados, trabalhando de forma conjunta. 

Mesmo neste caso o franqueado não possui autonomia completa em suas ações, e como 

elucidado por estes mesmos autores, os dois extremos não se sustentam por muito 

tempo na realidade dos negócios. Por um lado os franqueadores que assumem posturas 

muito autocráticas afastam seus franqueados e acabam enfraquecendo a rede, e por 

outro os que são extremamente liberais, deixando os franqueados tomarem as decisões e 

agirem livremente, perdem o foco estratégico. Sendo assim estas duas posturas 

inviabilizariam o negócio. 
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Ainda sobre Cohen e Silva (1998), a perspectiva sobre o relacionamento entre 

franqueadores e franqueados sofreu uma mudança, onde existia uma estrutura 

verticalizada na qual o franqueador atua de forma autocrática, e agora esta estrutura se 

apresenta de forma horizontal, onde existe uma maior igualdade e ambos reconhecem a 

mútua dependência. 

Os franqueadores devem reconhecer que seus franqueados são fontes também de 

inovação, buscando deles as melhores idéias para o desenvolvimento da rede, uma vez 

que são eles que estão sempre na linha de frente com o cliente e vivenciam de forma 

intensa a operação da franquia. Porém existem também franqueadores que resistem a 

este reconhecimento e que, para se manterem como líderes das suas redes, centralizam o 

papel nesta inovação. 

A estratégia principal da rede deve estar voltada para a qualidade deste relacionamento, 

encontrando um ponto de equilíbrio numa relação onde os direitos e deveres contratuais 

são bem delineados, sabendo valorizar o interesse comum e direcionar os esforços para 

que haja um crescimento do negócio. 

 

2.4.1 Gestão de Conflitos 

Um dos objetivos de se ter um bom relacionamento entre os franqueadores e 

franqueados é saber gerenciar os conflitos entre as partes. É de grande importância que 

exista transparência desde o início do processo com o candidato à franquia, mostrando 

de forma clara as características do negócio, do mercado, quais são os pontos fortes e 

fracos da rede, de forma a esclarecer quaisquer eventuais dúvidas e permitir uma 

tomada de decisão precisa por parte do candidato. 

Cabe ainda a este candidato, buscar informações adicionais da rede, até mesmo de 

franqueados existentes, para conhecer ainda mais o negócio e a relação com o 

franqueador. Porém, mesmo que exista toda essa preocupação inicial, ainda sim podem 

existir diversos pontos de conflito entre as partes. 

Segundo Mauro (1999), alguns dos principais pontos geradores de atrito cuja culpa é 

dos franqueados são a não manutenção dos padrões, o atraso no envio de informações 

solicitadas, o não pagamento das taxas contratuais envolvidas, além de não gerir 
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adequadamente o negócio. E por parte dos franqueadores, estes pontos são abrir novas 

unidades próximas as já existentes, não dar o devido suporte e supervisão, perder a 

competitividade do negócio, utilizar de forma inadequada e não transparente do fundo 

de propaganda, tratar de forma diferenciada alguns franqueados, entre outras questões 

críticas. 

Conforme mencionado por Plá (2001), se torna importante a priorização da ética, 

parceria e confiança entre as partes, uma vez que no setor de franchising há um 

compartilhamento da propriedade, onde o sucesso da marca depende mutuamente dos 

franqueadores e franqueados. Pelo lado do franqueador, este teve um grande 

investimento para a formatação da rede, definindo seus padrões e estratégias, enquanto 

que o franqueado busca ter o seu próprio negócio, resistindo a certas restrições inerentes 

ao sistema. Por mais que essa tensão possa estimular a discussão interna e crescimento 

da rede, pode também gerar conflito e disputa de poder, prejudicando o atingimento dos 

objetivos esperados. 

Sherman (1991) alerta que esta tensão está relacionada ao relacionamento entre 

franqueador e franqueado e aponta possíveis causas eventuais conflitos, como um 

processo de recrutamento ineficiente, não definição das áreas de atuação de cada 

unidade, não provimento de uma infraestrutura operacional adequada, unidades próprias 

competindo com unidades franqueadas, não repasse de descontos obtidos pelo 

franqueador junto aos fornecedores para estas unidades franqueadas, entre outras. 

Sendo assim, Mauro (1999) identifica algumas ações por parte do franqueador para 

evitar tais conflitos, como o desenvolvimento de treinamentos de reciclagem e 

aprimoramento de conhecimento, organização de encontros com os franqueados para 

alinhamento das informações, criação de um Conselho de Franqueados para a discussão 

de forma aberta das ações e também de um comitê para gerir o Fundo de Propaganda, 

manter um sistema de comunicação interna eficiente, suportar os franqueados na 

administração e operação das lojas para evitar possíveis prejuízos, além de programas 

de incentivo para aprimorar o desempenho da rede. 

Pelo lado do franqueado, este pode reduzir estes conflitos através da participação nos 

treinamentos oferecidos, estar presente nos encontros agendados, participar do 

Conselho, fornecer ao franqueador informações importantes sobre a sua franquia, se 

comunicar de forma clara com o franqueador sempre que necessário, se mostrar 
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engajado com o negócio, buscando atingir as metas estabelecidas e sempre melhorar a 

sua própria franquia. 

Estas disputas internas não ocorrem de forma repentina, como ressaltado por Pelton 

(2007), sendo assim deve haver uma visão mais a longo prazo quanto a gestão de 

conflitos. De qualquer forma, caso ocorra atrito entre as partes, existem medidas 

corretivas que podem estar previstas no próprio contrato firmado, como a mediação, 

através de um diálogo com a presença de um membro externo para auxiliar na solução, 

sendo alguns casos solucionados pela própria ABF como mediadora, a arbitragem, 

quando se define um árbitro em comum acordo para determinar a sentença, e ainda a 

medida judicial, que gera um maior desgaste entre as partes, sendo mais demorada e 

custosa. 

O importante é que se estabeleça um clima de parceria entre franqueadores e 

franqueados, propiciando benefícios para ambos desde o início, sem haver a 

necessidade de recorrer às cláusulas contratuais para resolver conflitos, mas sim para 

fazer a renovação do mesmo, fortalecendo ainda mais este relacionamento. 

 

2.4.2 Selo de Excelência em Franchising 

Primeiramente cabe uma breve descrição da ABF – Associação Brasileira de 

Franchising, que é uma entidade sem fins lucrativos e possui um grande reconhecimento 

neste segmento, realizando diversas atividades em prol de seus associados, tais como 

cursos, palestras, seminários, e outros encontros técnicos sobre o setor de franquias. 

Ela tem como missão a divulgação, defesa e promoção do desenvolvimento 

institucional e técnico deste modelo de negócio, tendo como principais objetivos o 

incentivo para melhoria das técnicas utilizadas por seus associados, publicando assuntos 

atualizados referentes a área, além do estabelecimento de padrões para a prática do 

franchising no Brasil e manutenção de intercâmbio com instituições internacionais do 

setor. 

Uma das importantes atuações da ABF é a concessão do Selo de Excelência em 

Franchising (SEF) aos seus associados, constituindo de uma rigorosa análise referente 
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ao nível de satisfação dos franqueados para com a rede franqueadora, sendo avaliado 

pela Comissão de Ética da associação. 

A pesquisa de satisfação realizada tem como base três principais seções: o Índice de 

Performance Global, referente a satisfação de forma geral do franqueado com a 

franquia, o Índice de Performance da Marca, medindo a satisfação com a marca e 

rentabilidade, e o Índice de Performance Operacional, que mede a satisfação 

relacionada com o suporte operacional da franquia. Cada índice tem um peso e no final 

é obtida a média ponderada que irá determinar a chancela ou não do selo para a rede 

analisada. 

O objetivo é incentivar a melhoria quanto a atuação dos franqueadores, valorizando as 

melhores práticas e seu profissionalismo, e reconhecendo sua qualidade e excelência 

como papel de franqueador através destes critérios estabelecidos, não focando no 

modelo de negócio nem no produto. 

Para a rede, obter este selo representa, além de uma grande credibilidade no mercado, a 

existência de um alto grau de relacionamento entre seus franqueados e franqueadores, 

que é uma das áreas abordadas na pesquisa, estando com isso diretamente alinhado com 

o escopo deste trabalho.    
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Antes de abordar a estrutura metodológica, deve ser definido, mesmo que de forma 

breve para que haja um alinhamento quanto ao entendimento comum do mesmo, o 

conceito de influência que faz a ligação entre a gestão de relacionamento o grau de 

maturidade da rede, ambos já mencionados na seção anterior. 

 

3.1 CONCEITO DE INFLUÊNCIA 

Considerando o sentido denotativo da palavra influência, ou ato de influenciar, significa 

efeitos que uma determinada coisa possui ou produz sobre outra. Por exemplo, no caso 

de pessoas, a influência é o poder ou autoridade que alguém possui sobre outro sujeito, 

poder este que pode ser utilizado também no âmbito empresarial, para obter uma 

vantagem de alguma maneira, no conceito de liderança, ou então simplesmente para 

ordenar algo. 

Desta forma, a sua utilização neste trabalho do referido termo se dá pelo objetivo de 

estudar os efeitos do grau de maturidade da rede na gestão do relacionamento entre 

franqueadores e franqueados. 

 

3.2      TIPOS DE PESQUISA 

Considerando os tipos de pesquisa expostos por Vergara (2011), será utilizada a 

seguinte estrutura metodológica descrita abaixo: 

Quanto aos fins: 

 Investigação Exploratória – fazendo um levantamento de como é feita a gestão 

deste relacionamento e de que forma esta é influenciada pelo grau de maturidade da 

rede, buscando ainda compreender os problemas encontrados e soluções adotadas. 

Conforme definição feita também por Quivy e Campenhoudt (1992), o estudo 

exploratório busca o desenvolvimento, esclarecimento ou modificação de conceitos, 

formulando problemas de forma mais precisa ou levantando hipóteses que podem ser 

pesquisadas até mesmo em estudos posteriores. 
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Quanto ao método utilizado: 

 Estudo de caso - esta será a base da investigação da dissertação. Através do 

aprofundamento no caso de uma rede de franquia em expansão e outra já consolidada, 

ambas no segmento de alimentação, onde serão coletados e analisados dados 

relacionados tanto das empresas, para identificar os respectivos graus de maturidade, 

quanto da gestão do relacionamento que subsidiarão o desenvolvimento e conclusão da 

pesquisa. 

Conforme teoria de Yin (2005), o método de estudo de caso pode ser utilizado em 

situações relacionadas a fenômenos individuais ou grupais, sociais, políticos ou 

organizacionais, permitindo uma investigação empírica de fenômenos que ocorrem no 

cotidiano, como é o caso deste trabalho, e ainda permite a análise de diferentes fontes 

como documentos, entrevistas e ainda dados históricos. 

Por terem sido analisadas duas redes distintas, trata-se de um estudo de caso múltiplo 

que, comparado ao estudo de caso único, permite obter conclusões mais consistentes, 

além de conseguir contrastar os casos sem que haja perda da capacidade de replicação 

teórica, seguindo ainda o autor Yin (2005). Cabe ainda ressaltar que neste tipo de estudo 

não pode ser aplicada a lógica de amostragem, uma vez que não é avaliada a incidência 

e frequência dos fenômenos, permitindo a generalização da teoria de forma analítica, e 

não a população ou universo. 

 

Quanto às formas de coleta de dados: 

 Pesquisa de campo - investigação envolvendo os franqueadores e franqueados 

que fazem parte destas duas redes de franquias do segmento de alimentação no mercado 

brasileiro para obter suas visões quanto ao tema do trabalho, indo também in loco nas 

franquias para verificar as ações em campo. Esta pesquisa de campo terá um caráter 

qualitativo devido a sua natureza de investigação.  

 Investigação documental - análise junto aos documentos das redes envolvidas no 

estudo de caso para identificar suas particularidades e realizar os devidos comparativos, 

além de outros documentos publicados sobre o mercado de franquias.  

 Pesquisa bibliográfica - pesquisa através de livros, revistas, jornais e demais 
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meios que servirão para enriquecer e aprofundar o tema, atingindo assim uma referência 

consolidada e de valor no meio acadêmico. 

 

3.3     COLETA DE DADOS 

Como descrito na subseção anterior, esta coleta de dados foi baseada principalmente na 

pesquisa de campo através de entrevistas estruturadas, para que haja uma consolidação 

mais seletiva e detalhista de informações, com os franqueadores e franqueados das redes 

escolhidas para os estudos de caso com o intuito de aprofundar o tema central.  

Para a rede que está em plena expansão neste segmento, foi envolvido o seu 

franqueador principal, fundador e dono da rede, e todos os seus franqueados por 

representar um universo relativamente menor, e para a outra já reconhecida e 

consolidada neste mercado, houve a participação do Diretor Geral da Marca, como 

representante do franqueador, e dez franqueados selecionados por este, sendo oito no 

Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e outro em Goiás. 

As entrevistas foram presenciais com os dois franqueadores e também com os 

franqueados, sendo por telefone apenas para os dois lotados em outros Estados, devido a 

distância, e também um dos franqueados pertencentes a rede em expansão pela sua 

dificuldade de horário uma vez que ele estava no meio das obras de inauguração da sua 

loja os franqueados, como será detalhado posteriormente. E todas foram gravadas 

através de equipamento eletrônico, exceto um franqueado que não permitiu, a fim de 

que se permita resgatar posteriormente todas as informações coletadas na íntegra. 

Os encontros com os franqueados foram feitos, na maioria dos casos, no próprio 

ambiente das respectivas franquias, não afastando o entrevistado das suas atividades 

diárias, tendo uma duração média de quarenta e cinco minutos e realizados entre os 

meses de novembro e dezembro de 2013, fato que dificultou eventualmente o 

agendamento por representar um período bastante crítico para o mercado de varejo. 

Com os franqueadores a duração média foi de aproximadamente uma hora e meia, 

devido a uma coleta maior de informações, sendo realizado no escritório central da rede 

para a empresa consolidada, e em um centro de convenções para a rede em expansão 

devido a coincidência das partes estarem presentes no mesmo evento. 
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Coube ainda, durante este processo de entrevistas, visitas em algumas lojas da rede para 

verificação em campo das ações no dia a dia da empresa, confrontando com as 

informações coletadas através das entrevistas. 

Estão apresentadas no Anexo I as estruturas destas entrevistas, sendo a mesma para 

ambas as redes, diferenciando entre a forma de abordagem dos franqueadores e dos 

franqueados.  

 

3.4     TRATAMENTO DE DADOS 

Considerando todos os dados coletados e respostas obtidas através dos métodos 

descritos anteriormente, foi realizada a compilação destas informações em tópicos que 

possuam relevância e maior interferência neste processo de gestão do relacionamento 

entre franqueadores e franqueados. 

O tratamento dos dados é parte fundamental da pesquisa para que haja um correto 

delineamento e avaliação dos resultados frente ao que se foi esperado e planejado 

analisar. A correta e precisa coleta se toma indispensável para a garantia de 

confiabilidade desta etapa, fazendo com que se obtenha uma segurança e relevância 

final. 

Adicionalmente, cabe salientar que este tratamento foi realizado de forma não 

estatística, utilizando o método de análise de conteúdo, sendo levantadas opiniões e 

percepções de cada um dos entrevistados, interpretando seus diferentes pontos de vista 

sobre o tema, como orientado por Vergara (2011).  

Especificamente sobre a análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin (2009), o 

mesmo é constituído por três etapas:  

- Pré-análise, com a organização do material de pesquisa, desde o levantamento 

bibliográfico até a determinação do conjunto de dados a ser analisado, neste caso as 

entrevistas realizadas, delimitando seus objetivos diante do tema abordado. 

- Descrição analítica, realizando um estudo aprofundado destes dados através de uma 

codificação do material, tornando seu conteúdo representativo, e posterior classificação 
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em categorias fechadas como o enquadramento nos respectivos graus de maturidade das 

redes. 

- Interpretação inferencial, atribuindo significado aos resultados através de uma análise 

qualitativa dos dados. 

Houve ainda a transcrição das entrevistas, permitida pelo fato das entrevistas terem sido 

gravadas, como mencionado anteriormente, a fim de ratificar as informações 

apresentadas.  

 

3.5      LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Considerando que a forma de coleta de dados através de entrevistas para o estudo de 

caso, mesmo que se tenha a intenção de obter as respostas com imparcialidade, 

eventualmente se torna difícil este tipo de resposta, principalmente por parte dos 

franqueados que podem se deixar influenciar com problemas já existentes no 

relacionamento com a outra parte e demais insatisfações com a rede. 

Outra forma de imparcialidade também, por outro lado, pode ser a proximidade que o 

franqueado tem com o franqueador, seja até mesmo em algum grau de amizade ou 

parentesco, fazendo com que as respostas tendam a ser mais positivas. 

Além deste fato, mesmo que o segmento de alimentação tenha uma grande 

representatividade no setor de franquias, o resultado desta pesquisa não pode ser 

aplicado aos demais segmentos, que possuem suas especificidades distintas, nem as 

redes internacionais devido às particularidades do mercado. 
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4. ANÁLISE DOS CASOS 

 

Nesta seção serão apresentados os dados referentes as empresas utilizadas como estudo 

de caso deste trabalho, dando uma visão geral sobre a rede, sua história, seus atuais 

indicadores, bem como as entrevistas feitas com os respectivos franqueadores e 

franqueados, fazendo posteriormente um comparativo entre elas, além de discussões 

sobre os resultados e demais sugestões. 

Como já mencionado, foram estudadas duas redes de franquias, ambas pertencentes ao 

segmento de alimentação no mercado brasileiro, sendo uma já consolidada no mercado 

e outra recentemente formada e em expansão, para que se consiga ter visões diferentes 

deste mercado sob duas ópticas também distintas. 

Por questões de preservação da marca e dos nomes dos entrevistados, a empresa que já 

possui uma reputação consolidada no mercado será chamada de “Alfa” e a empresa em 

expansão será denominada “Beta”. 

Cabe anteriormente traçar o perfil dos franqueados que foram entrevistas durante o 

processo de coleta de dados, a fim de identificar e contextualizar suas principais 

características. 

 

4.1 PERFIL DOS FRANQUEADOS 

Com relação a amostra dos franqueados especificamente, para a rede Beta foram 

envolvidos todos os seus oito franqueados, até pelo ainda baixo quantitativo que permite 

tal envolvimento. E para a Alfa, pela inviabilidade de incluir todos os franqueados 

devido a grande quantidade, e para seguir o mesmo número da rede anterior para efeitos 

similares, o franqueador desta rede selecionou também oito franqueados lotados no 

município do Rio de Janeiro e mais dois de outros Estados. 

Sobre esta localização dos franqueados, como a rede em expansão possui atualmente 

somente lojas no município do Rio de Janeiro, como será detalhado posteriormente, 

todos seus franqueados ficam lotados nesta região, mas para a rede consolidada, devido 

ao seu âmbito nacional, os oito franqueados escolhidos também se encontram no Rio de 

Janeiro, para facilitar o acesso presencial para as entrevistas, porém em bairros distintos 
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e que atendem a públicos distintos para enriquecer a coleta dos dados, além também de 

outros dois franqueados em Estados distintos para obter outras visões quanto aos 

tópicos abordados. Segue relação das localidades abaixo para ambas as redes: 

 

Estado Franqueados Rede Alfa Rede Beta 

Rio de Janeiro 

Franqueado 1 Tijuca Campo Grande 

Franqueado 2 Barra da Tijuca Del Castilho 

Franqueado 3 Centro Vicente de Carvalho 

Franqueado 4 Guadalupe Jacarepaguá 

Franqueado 5 Copacabana Méier 

Franqueado 6 Barra da Tijuca São Gonçalo 

Franqueado 7 São Gonçalo Andaraí 

Franqueado 8 Recreio Sulacap 

Outros Estados 
Franqueado 9 Goiânia/GO N/A 

Franqueado 10 Belo Horizonte/MG N/A 

Quadro 2 – Localidade dos Franqueados Entrevistados 

 

De forma a conhecer e traçar um perfil mais detalhado dos franqueados, a primeira parte 

das entrevistas realizadas foi reservada para obter dados sobre estes, conforme 

relacionado a seguir, sendo que para cada pergunta está descriminada a quantidade de 

respostas dada pelos franqueados de cada rede: 

 

REDE EM EXPANSÃO - SOBRE O FRANQUEADO 

  
Menos de 1 

ano 
Entre 1 e 5 

anos 
Entre 5 e 10 

anos 
Mais de 10 

anos 

Há quanto tempo você é 
um franqueado da rede? 

5 3     

  Somente 1 De 1 a 5 De 6 a 10 Mais de 10 

Quantas franquias você 
possui? 

6 2     

  
Sim, em 

breve 
Sim, a longo 

prazo 
Talvez Não 

Você pretende abrir 
novas franquias da rede? 

6   2   

  
Sim 

Não, mas 
pretendo em 

breve 

Não, mas 
pretendo a 
longo prazo 

Não e nem 
pretendo 

Você possui franquias de 
outras redes? 

2 1   4 
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Sim, e não 
possuo 
outras 

Sim, mas 
possuo outras 

Não, mas 
possivelmente 

será 

Não, e nem 
pretende ser 

Sua fonte de renda 
principal é a franquia? 

4 3   1 

Tabela 1 – Perfil dos Franqueados da Rede Beta 

 

REDE CONSOLIDADA - SOBRE O FRANQUEADO 

  
Menos de 1 

ano 
Entre 1 e 5 

anos 
Entre 5 e 10 

anos 
Mais de 10 

anos 

Há quanto tempo você é 
um franqueado da rede? 

 5    5 

  Somente 1 De 1 a 5 De 6 a 10 Mais de 10 

Quantas franquias você 
possui? 

 8    2 

  
Sim, em 

breve 
Sim, a longo 

prazo 
Talvez Não 

Você pretende abrir 
novas franquias da rede? 

8 2    

  
Sim 

Não, mas 
pretendo em 

breve 

Não, mas 
pretendo a 
longo prazo 

Não e nem 
pretendo 

Você possui franquias de 
outras redes? 

6   4 

  

Sim, e não 
possuo 
outras 

Sim, mas 
possuo outras 

Não, mas 
possivelmente 

será 

Não, e nem 
pretende ser 

Sua fonte de renda 
principal é a franquia? 

9 1   

Tabela 2 – Perfil dos Franqueados da Rede Alfa 

Cabe ressaltar que na rede em expansão teve um franqueado que preferiu não responder 

a questão sobre o fato de ter franquias de outras redes pois estava no meio de um 

processo de negociação com o franqueador, sendo tratado de forma sigilosa em algum 

sentido. 
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4.2 SOBRE A EMPRESA ALFA 

 

4.2.1 Breve História 

Fundada em 1952 por um tenista americano no Rio de Janeiro, introduziu o conceito de 

fast-food que ainda não existia no país, vislumbrando a possibilidade de fazer sucesso 

com este modelo de negócio, vendendo primeiramente sorvete de baunilha com receitas 

e máquinas trazidas dos Estados Unidos. 

Através do seu pioneirismo, qualidade e criatividade, sua primeira loja foi aberta no 

bairro de Copacabana, com lançamentos também de cachorro quente, hambúrguer, 

milk-shake e sundae. E desde então, foi crescendo com o aprimoramento destes 

produtos. 

Em 1984, foi iniciado o seu sistema de franquias, abrindo duas unidades na cidade de 

Vitória (ES), sendo que hoje a rede possui 1.013 lojas, das quais 947 são franquias, 53 

próprias e 13 estão localizadas fora do Brasil. 

Buscando satisfazer seus clientes com produtos de excelente qualidade, que possuem 

um sabor bem brasileiro, com receitas próprias e exclusivas, através de um ambiente 

agradável, servidos por uma equipe motivada e atendendo às expectativas de seus 

investidores, atualmente a rede é reconhecida por estes méritos. 

Por todo esse esforço, e visando ser a melhor escolha de restaurantes fast food no Brasil, 

com os produtos mais gostosos e com um serviço diferenciado, a rede tem sido 

premiada com o Selo de Excelência da ABF pelo 15º ano seguido, provando o grande 

comprometimento e parceria que possui junto a seus franqueados. 
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4.2.2 Dados da Franquia 

Segue abaixo um quadro contendo os principais dados desta rede: 

Dados Gerais 

Segmento Alimentação 

Ramo Sanduíches e Grelhados 

Tipo de Negócio 
Comércio de Sanduíches, Sorvetes, Refeições 

rápidas, entre outros 

Fundação 1952 

Início da Franquia 1984 

Rede Associada na ABF  Desde 1994 

Ação de 

Responsabilidade Social Sim 

Unidades Próprias 53 

Unidades Franqueadas 947 

Unidades no Exterior 13 

Área (m2) A partir de 40 

Funcionários De 14 a 36 

Faturamento Médio 

Mensal R$ 150.000,00 

Retorno em meses De 36 a 48 

Taxas 

Propaganda 4% 

Royalties 5% 

Base de Cálculo Vendas Brutas 

Investimento 

Capital para Instalação R$ 460.000,00 a R$ 1.200.000,00 

Taxa de Franquia R$ 65.000,00 

Capital de Giro R$ 30.000,00 a R$ 40.000,00 

Quadro 3 – Dados da Empresa Alfa 

 

4.2.3 Visão do Franqueador 

Com base na entrevista realizada com o Diretor Geral desta rede, pode se ter uma visão 

da forma como são tratados internamente os tópicos abordados, notando ainda o grande 

comprometimento que o mesmo possui com os princípios e objetivos da franquia, sendo 

assim serão apresentadas nesta seção todas as informações por ele relatadas, sendo 

ratificadas com transcrições da entrevista. 

Primeiramente sobre a rede, sua grande estratégia é a qualidade e sabor de seus 

produtos, com sua forte linha exclusiva de sanduíches e gelados que permitem a oferta 
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para os clientes ao longo de todo o dia, através de um modelo operacional simples e de 

baixo investimento, fato que lhe concedeu o título de 5ª melhor marca pela revista 

“Pequenas Empresas Grandes Negócios”, especializada no ramo de pequenas empresas. 

“A rede trabalha com ofertas que permitem atender as necessidades dos clientes ao 

longo de todo o dia, focando na qualidade e sabor dos produtos, além da exclusividade 

em determinadas linhas, e também buscando atingir patamares baixos de 

investimento.” (Franqueador Alfa) 

Visando expandir a rede, o objetivo hoje é atingir mais de 250 cidades do interior do 

Brasil, chegando ao patamar de 2.000 lojas nacionais, sempre buscando os melhores 

pontos comerciais que deem visibilidade para a marca, e mesmo que a rede possua 

também uma pequena abrangência internacional, este não é o foco da empresa 

atualmente. 

“Desde o início a rede buscou se instalar nos melhores pontos comerciais, como foi o 

caso de Copacabana onde foi aberta a primeira loja. Agora estamos seguindo a 

estratégia de atingir cada vez mais cidades do interior, expandindo a marca pelo país, 

através de um modelo operacional simples.” (Franqueador Alfa) 

Como base desta expansão, a rede procura crescer através dos próprios franqueados 

existentes, estimulando os melhores a abrir novas lojas, fato que aumenta a quantidade 

média de franquias por franqueado, que hoje está em quatro lojas, mas muitos 

pretendentes procuram a rede devido a sua forte e reconhecida marca, e também há um 

networking interno para estas indicações, além de divulgações em feiras de franquias e 

pela própria ABF. 

“Hoje a maioria dos franqueados que procura a rede para abrir novas lojas, existe um 

networking interno, e a gente procura crescer com os melhores, ou seja, aqueles que já 

possuem os melhores resultados para fortalecer ainda mais a marca.” (Franqueador 

Alfa)  

Esta seleção de novos franqueados, quando não é feita de forma interna, passa por um 

processo composto por três etapas, sendo a primeira referente a um levantamento do 

perfil do candidato através da metodologia D.I.S.C
1
, a segunda é feita com a imersão do 

candidato em uma loja determinada pelo franqueador, chamada de “Centro de 

Referência em Treinamento Operacional (CRTO)”, para absorver a dinâmica do 
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negócio e a última com uma reunião em mesa redonda do candidato com membros da 

diretoria. 

“O processo de seleção de novos franqueados é fundamental para a sustentabilidade 

da rede, sendo bastante rigorosa e composta por três etapas: a primeira pela análise do 

perfil através da metodologia D.I.S.C, a segunda um test-drive nas lojas e a terceira 

uma mesa redonda com diretores da rede.” (Franqueador Alfa) 

O candidato deve ter boa experiência profissional e empresarial, dispor de tempo para se 

dedicar ao negócio, conhecimento das características, cultura e de mercado, além de 

uma capacidade financeira para investir considerando os valores apresentados no quadro 

anterior. Caso seja selecionado, um contrato de cinco anos é celebrado entre as partes, 

em conformidade com a legislação específica já apresentada anteriormente neste 

trabalho, que pode ser renovado por igual período ou então até mesmo rescindido caso 

os padrões estabelecidos não estejam sendo atendidos. 

A estrutura da franqueadora conta com aproximadamente 200 funcionários, com 

departamentos bem definidos nas diversas áreas, como recursos humanos, expansão de 

negócios, suprimentos, administrativo e financeiro, que atende tanto a rede estudada 

quanto também outras redes pertencentes ao mesmo grupo, gerando um faturamento 

anual de aproximadamente 1,3 bilhão de reais.  

Existe ainda uma estrutura dedicada a cada marca do grupo, com a atuação em 

marketing, operações, e gerentes regionais. 

“Temos uma estrutura bastante robusta, com as funções bem distribuídas, facilitando o 

nosso dia a dia e atendendo as demandas dos nossos franqueados.” (Franqueador Alfa) 

 

 

____________ 

1
 A metodologia D.I.S.C (Dominância, Influência, Estabilidade, Conformidade), foi uma teoria 

postulada pelo psicólogo Dr. William Moulton Marston em seu livro "Emotions of Normal 

People"1 (1928), que analisa o indivíduo por estes quatro fatores comportamentais que ocorrem 

a partir da combinação de uma dimensão interna (ligada à forma com que o ambiente percebe o 

poder pessoal) e outra externa (relacionada ao quanto o ambiente se mostra favorável). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston
http://pt.wikipedia.org/wiki/DISC_(psicologia)#cite_note-Emotions_of_Normal_People-1
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Para melhor ilustrar, segue abaixo um organograma informado pelo franqueador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Organograma da Empresa Alfa 

Fonte: Site da empresa, acessado em 15/12/2013, adaptado pelo autor  

 

Cabe ressaltar, agora neste organograma, que o franqueador entrevistado está com o 

quadro preenchido em azul, sendo o Diretor de Marca desta rede. 

Toda essa estrutura, através de uma atuação bastante participativa junto aos seus 

franqueados, conta com a presença de consultores de campo que trabalham no 

acompanhamento e suporte operacional de toda a rede, existindo uma média de 14 lojas 

por consultor. Quanto ao acompanhamento financeiro das franquias, cada franqueado é 

responsável por este processo, até porque, como já elucidado anteriormente, este é 

também o dono do negócio e possui sua autonomia para tal, sendo que existe uma forma 

padronizada de apresentar estes números para o respectivo consultor. 

Para realizar toda essa padronização e acompanhamento, é utilizado um sistema de 

gestão integrada especializado em redes de restaurantes e comida rápida, como foco na 

qualidade total do processo, controle rigoroso de custos e receitas, controle de estoque, 

gestão administrativa, além de proporcionar um bom atendimento aos clientes. 
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Uma das maiores atuações e responsabilidades desta estrutura é quanto aos fornecedores 

da rede. Com o auxílio de um operador logístico conhecido mundialmente, que atua e 

provê soluções completas para a gestão de toda a cadeia de suprimentos de forma 

especializada para restaurantes de serviço rápido, a rede consegue um atendimento a 

nível nacional e internacional para seus franqueados. 

“Temos um operador logístico reconhecido no mercado e com experiência 

internacional, permitindo um fluxo padronizado das nossas operações.” (Franqueador 

Alfa) 

Um tópico importante também é a atuação da rede na parte de responsabilidade social, 

através, por exemplo, de programas de geração de empregos para pessoas da terceira 

idade, e ainda de sustentabilidade, com a transformação de banners em produtos 

reciclados, contribuindo para a não degradação do meio ambiente. 

Quanto a medição de desempenho da rede, existe um processo bem definido e 

criterioso, tendo como pilares dois fatores, sendo um referente a localização do ponto e 

outro a parte operacional. Em uma escala de 0 a 10 e plotados em uma matriz 2 x 2, 

para a parte de localização são considerados tópicos relativos ao fluxo de pessoas, 

denominado trade, e a capacidade de capturar este fluxo, denominado ponto de venda, 

sendo assim as lojas aparecem em cada um dos quatro quadrantes marcadas por um 

círculo que representa o seu faturamento por metro quadrado. Para a parte de operação, 

com a mesma escala e formatação de matriz, são analisados tópicos para a parte de 

infraestrutura e quanto ao operador em si. 

A combinação destes dois fatores base resulta em outra matriz 2 x 2 onde as lojas são 

classificadas de acordo com o seu desempenho e representadas em cada um dos quatro 

quadrantes, sem um denominado “Prime”, com as de maior expressão em ambos os 

fatores, outro para as de maior destaque na parte operacional, outra de maior destaque 

na parte de localização, e o último onde se encontram as lojas sem maior 

representatividade em nenhum dos dois, permitindo assim que se trace um planejamento 

estratégico específico para cada uma das lojas dependendo de onde se encontram nesta 

matriz. E esta parte estratégica tem uma atuação determinante por parte do consultor, 

seguindo o ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), com as atividades de planejamento, 

execução, verificação e ação, em busca de uma melhoria contínua. 
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Uma ferramenta também utilizada na gestão de desempenho é a “Balanced Scorecard”, 

amplamente utilizada no mercado e que traça o planejamento estratégico da empresa, 

definindo as metas e estratégias, a fim de medir o próprio desempenho empresarial por 

meio dos indicadores verificáveis e quantificáveis. Neste método são determinadas de 

forma balanceada as ligações de causa e efeito de quatro principais indicadores que 

avaliam a empresa, conforme descrito a seguir: 

- Financeiro: criação de indicadores financeiros de desempenho que possibilitem aos 

acionistas uma melhor rentabilidade de seus investimentos.    

- Clientes: conhecimento do nível de satisfação dos clientes da empresa 

- Processos Internos: identificação de problemas em produtos, se o tempo de entrega 

está adequado, entre outras verificações internas, além de buscar a inovação dos 

produtos. 

- Aprendizado e Crescimento: refere-se ao nível de capacitação e motivação dos 

empregados, aliado a um melhor sistema de informação da empresa. 

Com a aplicação destes quatro indicadores de forma alinhada a visão e objetivos da 

empresa, estando equilibrados e balanceados, haverá uma melhoria em seu desempenho, 

fato que permitirá o aprimoramento e também criação de novas estratégias. 

Além destes fatores, existem ainda como processo de medição de desempenho, uma 

análise trimestral feita por uma empresa terceirizada junto a cada loja para avaliação de 

conformidade com os padrões da rede, e também o chamado “Cliente Misterioso” que 

visita mensalmente a loja como se fosse um cliente normal, sem se identificar, e verifica 

a parte de atendimento e serviços, bem como a qualidade dos produtos.  

“Através de um processo de medição de desempenho bem definido, conseguimos 

mapear a situação de cada loja e com isso definir nosso plano de ação individualmente, 

a fim de trazer todas para o patamar desejado, e o trabalho dos consultores é muito 

importante nesta questão.” (Franqueador Alfa) 

Existe uma grande preocupação por parte do franqueador com relação aos novos 

franqueados, para que estes se adequem ao perfil desejado pela rede, sendo assim há um 

suporte inicial bastante estruturado e que engloba os seguintes serviços: 
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 Apoio jurídico 

 Apoio para financiamento 

 Escolha do equipamento 

 Material promocional 

 Orientação sobre método 

 Projeto arquitetônico 

 Projeto de operação 

 Projeto financeiro 

 Projeto mercadológico 

 Projeto organizacional 

 Propaganda e publicidade 

 Seleção de ponto 

 Treinamento de pessoal 

“Este suporte inicial é fundamental para que o novo franqueado se adeque o mais 

rápido possível as nossas necessidades, conseguindo atingir os resultados em curto 

prazo.” (Franqueador Alfa) 

Além de todo esse suporte inicial, existem também uma forte estrutura de treinamento 

contínuo para os franqueados, através de uma Universidade Corporativa, tanto 

presencial quanto online, com a formação de atendentes a gerentes de lojas, bem como 

consultores de campo e executivos da rede, em vários assuntos como: 

 Administração /Gestão do Negócio 

 Aspectos Legais (Jurídico) 

 Assessoria de Imprensa 

 Assistência Técnica 

 Atendimento ao Cliente 

 Cobrança 

 Contabilidade e Finanças 

 Elaboração de Manuais 

 Gestão da Qualidade 

 Gestão de Estoque 

 Implantação de Loja 

 Informática/Internet/Extranet/Intranet 
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 Marketing 

 Negociação 

 Planejamento 

 Ponto Comercial 

 Prestação de Serviços 

 Produtividade 

 RH 

 Seleção / Treinamento / Motivação da Equipe de Vendas 

 Telemarketing 

“Um dos nossos diferenciais é a Universidade Corporativa, que se tornou um centro de 

excelência e referência na parte de treinamento dos nossos franqueados e até mesmo 

dos nossos executivos.” (Franqueador Alfa) 

O bom relacionamento com os franqueados é um fator determinante para o franqueador 

em termos de atingir os objetivos da rede, priorizando sempre uma comunicação clara e 

transparente entre as partes, seguindo um modelo de governança bastante participativo e 

democrático, mantendo uma política organizada de compartilhamento de informações. 

Existem diversos canais para esta comunicação, desde as simples ligações e e-mails, até 

os encontros regionais, que acontecem semestralmente com a presença de diretores da 

rede a fim de promover o intercâmbio entre os franqueados e divulgar novidades 

planejadas, e também as convenções nacionais, realizadas de forma bianual com a 

participação de toda a rede, onde são feitas diversas palestras e apresentações, além de 

atividades recreativas, com quatro dias de duração. 

Existe também a chamada “Extranet”, que é um site para acesso interno dos 

franqueados onde são disponibilizadas todas as informações referentes a rede, sendo 

atualizada diariamente, sendo fundamental também para essa comunicação e 

relacionamento. 

“A boa comunicação é um dos pilares do sucesso, mas também um grande desafio 

considerando o tamanho da nossa rede.” (Franqueador Alfa) 

Mas um dos pontos mais importantes deste relacionamento foi a criação do Conselho de 

Franqueados, composto por nove franqueados que representam diversas regiões do país 

e são eleitos pelos próprios franqueados da rede a cada dois anos através de critérios 
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estabelecidos internamente. Com reuniões trimestrais, atua de forma consultiva, 

contribuindo com a maioria das decisões importantes, como lançamento de novos 

serviços, equipamentos e produtos, planejamento das ações de marketing, com a gestão 

do fundo de propaganda, e também de melhorias operacionais. Um dos exemplos destas 

ações de marketing é a discussão do chamado “Local Store Marketing” através da 

elaboração em conjunto de planos de marketing local, atendendo necessidades 

específicas de cada região. 

Este Conselho ainda é derivado nos chamados “Grupos de Trabalho (GTs)”, que contam 

com a participação de seis integrantes em média, entre franqueados, representantes do 

conselho, executivos da marca e até mesmo prestadores de serviço, a fim de discutir 

temas específicos, como tecnologia da informação, suprimentos e recursos humanos. 

“Nosso Conselho de Franqueados atua de forma consultiva, através de reuniões 

periódicas e discussões abertas, e também é referência uma referência na nossa rede. 

As ações definidas são derivadas para os chamados Grupos de Trabalho que atuam de 

forma mais específica.” (Franqueador Alfa) 

A satisfação dos franqueados é uma prioridade para a rede, e esta é mensurada através 

de pesquisas internas e também pela própria ABF, através do processo para atendimento 

ao Selo de Excelência já mencionado anteriormente, além de estabelecer programas de 

reconhecimento como, por exemplo, o “Top Ten”, premiando anualmente os dez 

melhores franqueados da rede. 

“Buscamos a satisfação de todos nossos franqueados, que são a base do nosso 

sucesso.” (Franqueador Alfa) 

O franqueador reconhece toda essa evolução nesta gestão do relacionamento feita nos 

últimos cinco anos sem que se perca sua essência e entende que o lucro é uma 

consequência. Realizando uma modernização e informatização, com sistemas de análise 

de desempenho, como já descrito anteriormente, e também através de ferramentas de 

Bussiness Intelligence (Inteligência de Mercado), atuando com a transparência e 

honestidade, os resultados surgem e a expansão prevista se tornará uma realidade. 

“Temos muito a crescer ainda e estamos trabalhando para isso. Cada um dos tópicos 

que abordamos nessa nossa conversa possui um papel importante nessa evolução e 

tenho certeza que nossos objetivos serão atingidos.” (Franqueador Alfa) 
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4.2.4 Visão dos Franqueados 

Inicialmente para a parte estratégica e público alvo da rede, diversos fatores foram 

abordados pelos franqueados, principalmente quanto a política de preços agressivos e 

crescimento, com foco na padronização. Como o principal concorrente busca atingir o 

público infantil, e faz isso com excelência trazendo com isso a família como um todo, 

eles focalizaram o seu público nas pessoas entre 18 e 30 anos, e também as pessoas de 

maior idade que se identificam com a história da marca. Sobre o diferencial da rede, 

muitos comentários tiveram como base a qualidade e sabor dos produtos. 

Considerando as entrevistas realizadas, nas perguntas seguintes, houve uma 

classificação das respostas, divididas entre “Condordo Totalmente”, “Concordo 

Parcialmente”, “Discordo Parcialmente”, “Discordo Totalmente” e “Não se Aplica”, 

onde o franqueado primeiramente enquadrava sua resposta em uma destas classes e 

depois fazia os comentários que julgasse pertinentes. 

Desta forma, segue abaixo o quadro com as respostas de cada franqueado, identificando 

o quantitativo total de cada uma delas, para a parte de ações do franqueador e da rede, 

conforme estrutura apresentada no Anexo I, como já mencionado. Cabe ressaltar que as 

respostas dos franqueados de outros Estados estão destacadas das demais, com o 

símbolo de soma (+) antes para que haja uma diferenciação entre elas. 

 

SOBRE AS AÇÕES DO FRANQUEADOR e DA REDE 

  
Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Não se 
aplica 

O processo de 
recrutamento dos 
franqueados é adequado? 

7 + 2 
 

1 
  

As ações de marketing e 
propaganda da franquia 
são adequadas? 

3 + 2 
4 1 

  

Você considera as ações 
promocionais de vendas 
adequadas? 

6 + 2 
1 1 

  

O modelo de gestão dos 
negócios utilizado pelo 
franqueador é adequado? 

5 + 2 
3 

   

As responsabilidades são 
bem definidas entre as 
partes? 

8 + 2 
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O processo de 
acompanhamento 
financeiro feito pelo 
franqueador é adequado? 

5 + 2 
2 1 

  

O processo de 
acompanhamento das 
operações feito pelo 
franqueador é adequado? 

4 + 2 
2 2 

  

O sistema informatizado 
atende as suas 
necessidades? 

6 + 2 
2 

   

A intranet disponibiliza 
todas as informações 
necessárias e atualizadas? 

6 + 2 
2 

   

A rede de fornecedores da 
franquia é suficiente? As 
condições obtidas são as 
melhores? 

+ 1 
6 + 1 2 

  

Existe uma diferenciação 
de atuação entre as regiões 
de atuação das franquias? 

5 
1 2 + 1 

 

Tabela 3 – Respostas dos franqueados da rede consolidada sobre as ações do 

franqueador e da rede 

 

Dentre as respostas obtidas, muitas foram bastante divergentes, e todas estas diferenças 

serão analisadas e abordadas a seguir. É pertinente comentar que nesta parte a grande 

maioria respondeu que concorda totalmente com as questões abordadas. 

Sobre o processo de recrutamento de novos franqueados, quase a totalidade dos 

entrevistados concordou que é atualmente bem criterioso e realmente a escolha é feita 

com base na capacidade administrativa, operacional e financeira: 

“Hoje em dia para você ser um franqueado, você não pode ser um franqueado somente 

investidor, não tem mais isso, hoje tem que estar presente e acompanhando a loja. Você 

passa por quatro ou cinco diretores da rede para saber se o seu perfil é adequado.” 

(Franqueado 4) 

Porém um dos franqueados, por uma experiência recente que teve e até mesmo por ter 

uma base bastante operacional, e não ter uma capacidade financeira, discordou 

parcialmente desta visão dos demais: 
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“O que eu tenho observado hoje é que a maioria dos franqueados é do tipo investidor, e 

não o franqueado operador.” (Franqueado 8) 

Com relação a parte de propaganda e marketing, houve um consenso quanto ao bom 

nível das ações, e melhoria ao longo do tempo, porém, por mais que tenham 

concordado, os franqueados comentavam sempre que poderia melhorar em algum 

sentido. Na realidade para o franqueado, ele sempre quer mais atuação da rede nesta 

questão de marketing, mesmo sabendo que devem ser analisados os recursos 

disponíveis para tal: 

“Poderia melhorar estando mais presente na mídia televisiva, mas cabe ainda a 

avaliação e disponibilidade por parte da franqueadora.” (Franqueado 6) 

Para a parte de ações promocionais, de uma forma geral há uma satisfação e realmente 

buscam atrair novos clientes, focados no público alvo, com preços agressivos, seguindo 

até mesmo a concorrência principal, e quando o cliente está já na loja, a promoção fica 

voltada já para os produtos de maior valor para aumentar o ticket médio, dando com 

isso a opção para o cliente. 

“Na frente da loja tem sanduíches mais baratos como chamariz, para atrair os clientes, 

que quando entram são abordados com produtos de maior valor.” (Franqueado 5) 

O que pode ocorrer é o excesso algumas vezes de promoções, fazendo com que haja 

certa poluição de informações e indecisão para o cliente, como indicado por um dos 

entrevistados: 

“Eu até concordo com as promoções, mas elas não deveriam ficar por muito tempo e 

concorrer com novas promoções” (Franqueado 8) 

Houve ainda algumas reclamações quanto ao fato de as promoções reduzirem a margem 

de lucratividade do franqueado, e que isso deveria gerar uma maior flexibilidade por 

parte do franqueador com relação as taxas a serem pagas. 

Muito se elogiou quanto ao modelo de gestão de negócios do franqueador, feito de 

forma bem estruturada atualmente, com foco no crescimento em conjunto para ambas as 

partes, tendo ainda uma grande definição e delimitação das responsabilidades, com base 

até mesmo na legislação do mercado. 
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Quanto ao acompanhamento financeiro houve certa divergência de opiniões, sendo que 

uns achavam que o franqueador deve interferir e controlar menos esta parte, uma vez 

que o negócio é do franqueado, e outros opinando na necessidade de ter um maior 

suporte e assistência neste sentido. 

“O franqueador não acompanha que é responsabilidade do franqueado, somente tem 

visibilidade através do sistema, e o franqueado não gosta de ser totalmente 

monitorado.” (Franqueado 4) 

“O franqueado deve saber gerir financeiramente o seu negócio.” (Franqueado 7) 

“Deveria haver um acompanhamento financeiro mais próximo por parte dos 

consultores.” (Franqueado 2) 

E para a parte de acompanhamento operacional, foram citados os controles realizados 

pelo franqueador, como a avaliação da empresa terceirizada, do cliente misterioso e a 

parte dos consultores, que tiveram alguns questionamentos quanto a necessidade de 

estarem mais próximos. 

“Minha consultora foi trocada recentemente e agora não estou com o acompanhamento 

devido, deixando muito a desejar.” (Franqueado 6) 

Houve uma concordância geral quanto ao nível de qualidade e produtividade do sistema 

informatizado utilizado, tendo como único ponto a melhorar mencionado possuir uma 

interface maior para nota fiscal eletrônica com os fornecedores, e também quanto a 

parte da “Extranet” disponibilizada pelo franqueador. Apenas um dos pontos 

mencionados é que a divulgação de novas informações é feita de forma constante, 

ficando muitas vezes difícil de acompanhar pelos próprios franqueados: 

“Muitos franqueados não leem as informações, pois recebem dois ou três e-mails por 

dia e acabam não conseguindo acompanhar devido à correria do dia a dia.” 

(Franqueado 4) 

Houve ainda um dos franqueados que mencionou a ocorrência eventual de não 

divulgação de algumas informações que são cobradas de ciência posteriormente pelo 

franqueador, mas pareceu ser um caso isolado. 
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Com relação a rede de fornecedores, a maior parte foram elogios, até mesmo pela 

negociação centralizada que ocorre e processo bem definido de solicitação via sistema 

informatizado, mas tiveram alguns questionamentos quanto ao preço e prazos, podendo 

melhorar nestes quesitos. 

“Percebemos que eventualmente o próprio mercado tem preços mais baratos que os 

nossos, mesmo com a grande escala que temos.” (Franqueado 1) 

Mas a justificativa também foi dada por este mesmo franqueado: 

“Muitas vezes outros fornecedores trabalham com notas frias e processos fora do 

padrão, o que tornaria o preço mais barato.” (Franqueado 1) 

De qualquer forma, foram identificadas possibilidades de melhoria neste processo e 

junto ao operador logístico que atende a rede, assumindo que todos possuem falhas, 

principalmente em determinados períodos do ano nos quais a demanda é maior. 

Sobre a atuação diferenciada por parte do franqueador dependendo da região em que se 

encontra a franquia, muitas foram as opiniões dos entrevistados. Alguns mencionando 

que realmente existe essa diferenciação e que deve existir sim, com foco nas regiões de 

maior crescimento como Rio de Janeiro e São Paulo, outros falando que existe, mas não 

deveria, devendo haver uma uniformidade. Outra parte mencionou que as franquias já 

são tratadas de forma homogênea, e que esta é a forma correta e por último houve que 

ainda discordasse desta maneira, como por exemplo: 

“O tratamento hoje é homogêneo, mas deveria existir uma diferenciação nesta atuação, 

como na variação do cardápio dependendo da região.” (Franqueado 8) 

Entrando na próxima e principal seção da entrevista, referente a gestão do 

relacionamento em si, também foram obtidas respostas bem divergentes, com base na 

experiência vivida por cada um.  

Comentando primeiro sobre a forma de medição de desempenho das franquias, foram 

mencionados os mesmos já explicados pelo franqueador, o que demonstra um 

conhecimento por parte dos franqueados sobre os critérios utilizados, dando um foco 

maior na parte financeira. Apenas um dos entrevistados, especificamente o pertencente 

a outro Estado, deu um grande enfoque operacional: 
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“Somos medidos pelo nível de padronização da loja, como limpeza, produtos, 

processos, além do nível de motivação interna da equipe, além claro da rentabilidade.” 

(Franqueado 3) 

Quando questionados sobre a importância do bom relacionamento entre as partes e seus 

fatores, todos foram contundentes em afirmar que é fundamental para o bom 

desempenho da rede e satisfação dos franqueados, estando diretamente ligado a sua 

motivação, ressaltando como características importantes a proximidade, confiança, 

transparência e principalmente parceria. 

Nesta parte também houve a classificação das respostas pelo nível de concordância, 

sendo assim segue quadro consolidado, e também destacando as respostas dos 

franqueados dos outros Estados: 

 

RELACIONAMENTO COM O FRANQUEADOR 

  
Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Não se 
aplica 

Qual a sua opinião sobre 
os serviços iniciais 
prestados pelo 
franqueador? Eles são 
suficientes e adequados? 

3 + 1 
4 1 

 
+ 1 

A quantidade de pessoas 
da equipe de suporte aos 
franqueados é suficiente? 

3 + 2 
2 3 

  

O nível de suporte dado 
por esta equipe é 
adequado? 

3 + 2 
4 1 

  

Como você descreveria a 
comunicação feita pelo 
franqueador? Ela é clara, 
transparente e suficiente? 

7 + 2 
1 

   

As demandas são 
atendidas pelo 
franqueador com a 
agilidade necessária? 

5 + 2 
2 1 

  

Os treinamentos 
recebidos atendem as 
suas necessidades? 

6 + 2 
1 

 
1 

 

A periodicidade dos 
treinamentos é 
adequada? 

6 + 2 
1 

 
1 
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Você contribui com novas 
idéias e sugestões para a 
franquia? Elas são ouvidas 
e aceitas? 

7 + 2 
   

1 

Você está satisfeito com a 
sua atual posição de 
franqueado? 

7 + 2 
1 

   

  0% a 10% 11% a 30% 31% a 50% 51% a 80% 
81% a 
100% 

Qual percentual de idéias 
dadas pelos franqueados 
são efetivamente 
implementadas? 

  
2 5 + 1 

Tabela 4 – Respostas dos franqueados da rede consolidada sobre a gestão do 

relacionamento com o franqueador 

Considerando primeiramente os serviços iniciais prestados pelo franqueador, a maioria 

concordou que são de certa forma suficientes e adequados, com algumas ressalvas onde 

o suporte deveria ser mais ativo, como na parte das obras, em tecnologia da informação, 

em burocracias municipais, e eventualmente alguns novos franqueados também não 

recebem todo o apoio necessário, por estarem fora dos grandes centros ou devido ao 

grande quantitativo de lojas atualmente. 

“Deveria ter um maior suporte para o franqueado que está abrindo uma loja, pois o 

franqueador não consegue acompanhar a quantidade de novas lojas que estão sendo 

inauguradas.” (Franqueado 6) 

“Tem um bom nível de suporte, podendo focar um pouco mais em questões de TI onde 

tive certas dificuldades.” (Franqueado 5) 

Apenas um dos franqueados preferiu não opinar sobre estes serviços iniciais por 

desconhecer como funciona atualmente, já que é membro da rede há mais de 10 anos. 

Com relação ao quantitativo da equipe de suporte da rede e o nível dado por esta, houve 

certa divergência das informações dadas pelo franqueador para os consultores de 

campo. Mencionam que são atendidos, mas houve reclamações quanto a esta 

quantidade, e que os consultores teriam que atender a mais de 20 ou até mesmo 30 lojas, 

deixando a desejar no nível de suporte por não ter tempo. 

“O consultor tem até conhecimento, mas não consegue ser responsável por 20 lojas, 

não dando conta e não dando o suporte ideal.” (Franqueado oito). 
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“Deveria estar mais presente e ter um suporte maior. Para isso deve aumentar o 

quantitativo de consultores.” (Franqueado 2) 

Quanto à comunicação entre as partes, praticamente todos responderam que é feita de 

forma clara e transparente, apontando este quesito como um dos pontos fortes da rede, 

pela facilidade de acesso por parte dos próprios diretores da marca. O único que 

concordou parcialmente foi devido a pequenos problemas pontuais ocorridos. 

Por mais que tenham havido reclamações quanto ao quantitativo de consultores, as 

demandas dos franqueados são atendidas, em geral, com a agilidade necessária. Foi 

pontuado que eventualmente alguns franqueados, por já possuírem um maior tempo e 

status dentro da rede, têm a sua demanda atendida mais rapidamente que os demais. 

Apenas um dos entrevistados de mostrou insatisfeito, pois devido a troca recente de 

consultor que o atende, não estava tendo o mesmo retorno que costumava ter. 

Sobre os treinamentos recebidos, houve um alto grau de concordância quanto ao seu 

nível de atendimento as necessidades dos franqueados, bem como de sua periodicidade, 

sendo também um dos pontos fortes da rede.  

“Os treinamentos disponibilizados são excelentes, mas deveria ter um maior 

engajamento por parte dos próprios franqueados para participar deles.” (Franqueado 

4) 

 Além desta necessidade de maior envolvimento nos treinamentos dos franqueados, um 

deles discordou totalmente quanto a adequação dos treinamentos, mas trata-se de um 

problema pontual podendo estar associado a não participação do mesmo. 

“Todo franqueado deveria passar por treinamentos obrigatórios que no meu caso não 

aconteceu, mas talvez tenha acontecido somente comigo e eu não fui atrás também.” 

(Franqueado 6) 

Praticamente a totalidade dos entrevistados mencionou que contribui com novas idéias 

para a rede, sendo estas bem discutidas pelo franqueador, e apenas um franqueado disse 

não conhecer este processo de contribuição. Neste ponto entra ainda a opinião sobre o 

Conselho Consultivo de Franqueados, que gerou ainda certa divergência. Os que 

possuem maior ligação com o mesmo, ou até já foram membros, ressaltam realmente 

que sua atuação é bem forte, sendo responsável pelas grandes transformações da rede, 
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outros que não tiveram muito contato questionam que deveria ouvir mais a opinião dos 

franqueados, sem filtrar qualquer tipo de informação. 

“O Conselho funciona e é bem atuante, fazendo ainda relatórios sobre suas ações, além 

de seus membros serem eleitos pelos próprios franqueados.” (Franqueado 9) 

“Deveria buscar mais a opinião dos franqueados e não filtrar aquilo que vai 

transmitir” (Franqueado 5) 

É importante notar que a totalidade dos franqueados entrevistados se encontra satisfeitos 

com suas atuais posições, mesmo com alguns problemas existentes na rede. Muitos 

justificam esta satisfação pelo próprio tempo de franquia que possui: 

“Não tem como não estar satisfeito com mais de 10 anos de relacionamento com a 

rede.” (Franqueado 9) 

Esta satisfação é demonstrada também pelo fato de todos acreditarem na expansão da 

rede, no plano de crescimento realizado pelo franqueador, além de eventualmente 

indicarem para outras pessoas a abertura de novas lojas como uma possibilidade de 

obter sucesso como empreendedor. 

Outras necessidades de melhoria ainda foram apontadas pelos franqueados, como por 

exemplo, ter mais encontros informais com diretores da rede, atualização tecnológica 

dos equipamentos, ajuda na contratação de funcionários para que haja redução do turn-

over, e uma bastante forte que seria a reciclagem de franqueados mais antigos da rede 

que não estão mais comprometidos com a marca e que denigrem a sua imagem como 

um todo, sendo mantidos eventualmente devido a politicagem interna. 

“Deveriam tirar os franqueados dinossauros que não querem nada com a rede, fazendo 

uma espécie de choquem de ordem.” (Franqueado 6) 

Por fim foram reforçados mais alguns pontos fortes da rede, como feedback ativo do 

franqueador, briga igual com os principais concorrentes, seguindo as tendências do 

mercado e o grande relacionamento interno existente, mencionando ainda que caso 

pudessem recomeçar sua trajetória, corrigiriam pequenas coisas, mas fariam da mesma 

forma, aprendendo com eventuais erros e se possível começando mais cedo para atingir 

patamares cada vez maiores. 
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4.3 SOBRE A EMPRESA BETA 

 

4.3.1 Breve História 

Fundada em 2010, esta rede foi resultado de uma grande vontade e persistência de seus 

idealizadores, que atuaram na operação de outra empresa e marca de alimentação desde 

2009 como franqueados, porém sem sucesso. 

A principal razão de lançamento da rede foi a implementação e administração de 

atividade comercial também no segmento de alimentação, a fim de proporcionar um 

serviço rápido e de qualidade, e tem se mostrado bastante favorável frente à reação e 

aceitação dos clientes, fato que incentiva a expansão dos negócios. 

A primeira atuação no segmento de alimentação possibilitou a seus fundadores que 

adquirissem a experiência necessária para entender, administrar e operar o negócio, 

superando as eventuais dificuldades encontradas, e com isso conseguem passar para 

seus franqueados a confiabilidade e segurança para investirem na abertura de uma 

franquia. 

Suas refeições possuem um alto padrão de qualidade a preços acessíveis, utilizando 

como principais ingredientes, a carne bovina, suína e aves, tendo como destaque e carro 

chefe da rede o corte do boi genuinamente brasileiro, a Picanha, que é servida em uma 

pedra sabão, fazendo com que haja a manutenção da temperatura da carne durante a 

refeição. 

 

4.3.2 Dados da Franquia 

Segue abaixo um quadro contendo os principais dados desta rede: 

Dados Gerais 

Segmento Alimentação 

Ramo Restaurantes 

Tipo de Negócio 
Comida típica brasileira, especializado em porções na 

pedra, carnes grelhadas e sanduíches 

Fundação 2010 

Início da Franquia 2010 

Rede Associada na ABF  Desde 2012 
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Ação de Responsabilidade 
Social Não 

Unidades Próprias 5 

Unidades Franqueadas 8 

Unidades no Exterior 0 

Área (m2) De 35 a 60 

Funcionários De 17 a 24 

Faturamento Médio 
Mensal R$ 125.000,00 

Retorno em meses De 20 a 30 

Taxas 

Propaganda 2% 

Royalties 4% 

Base de Cálculo Vendas Brutas 

Investimento 

Capital para Instalação R$ 350.000,00 a R$ 400.000,00 

Taxa de Franquia R$ 40.000,00 

Capital de Giro R$ 40.000,00 

Quadro 5 – Dados da Empresa Beta 

 

4.3.3 Visão do Franqueador 

Atualmente a rede possui dois principais franqueadores, que são irmãos, sendo um 

responsável por toda a parte operacional do negócio e outro pela parte de expansão e 

novos negócios, sendo este último o entrevistado, e como os dois estão sempre em 

contato e compartilhando as informações, foi possível obter uma visão do negócio como 

um todo. 

“Somos uma empresa de origem familiar. Eu e meu irmão estamos dividindo as tarefas 

principais da rede e aos poucos vamos crescendo nossa estrutura.” (Franqueador Beta) 

Pelo fato de possuírem pouca experiência no segmento, os franqueadores decidiram 

inicialmente por abrir lojas próprias, a fim de adquirir mais conhecimento e base para a 

gestão, mostrando para os futuros franqueados que estas lojas já estavam apresentando 

resultados positivos, tornando o negócio atrativo e viável. Posteriormente, corroborando 

com a Teoria de Recursos da Empresa já apresentada neste trabalho, houve a abertura 

para a entrada de franqueados, sendo assim a rede hoje possui cinco lojas próprias e oito 

franquias, sendo que os próprios franqueadores ainda são sócios de algumas das 

franquias, mostrando ainda mais que acreditam no crescimento da rede. 
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“Como não tínhamos experiência, decidimos abrir lojas próprias para ganhar este 

know-how e com isso mostrar aos nossos franqueados que o negócio é bom.” 

(Franqueador Beta) 

Como são oriundos e moradores do Rio de Janeiro, estão buscando primeiro o 

fortalecimento da marca nesta região, mas já com planejamento de expansão para outros 

Estados, sendo São Paulo o primeiro a ser escolhido devido a sua representatividade no 

mercado nacional. O objetivo é atingir o patamar de 25 lojas em 2014 e 40 lojas em 

2015, fazendo um crescimento gradual e estruturado, sem que haja comprometimento 

da operação. 

“A prioridade é fortalecer no Rio de Janeiro e depois expandir para outros Estados, 

começando por São Paulo onde já iniciei um trabalho de análise do mercado. Vamos 

fazer isso com cautela para não comprometer a qualidade e manter a proximidade com 

nossos franqueados.” (Franqueador Beta) 

E é com foco na divulgação de novas oportunidades, através das feiras de franquias e 

também do site da ABF, e na seleção de franqueados que se pretende atingir estes 

números. Nesta seleção é feita uma entrevista diretamente com o franqueador, com 

duração aproximada de duas a três horas, para conhecer o perfil do candidato, que, caso 

selecionado, é assinado um contrato de cinco anos, renováveis por igual período. 

“Esta seleção é de extrema importância. Nela eu ainda passo até um cenário pessimista 

para o candidato, evitando possíveis frustações depois. E com isso a gente seleciona 

quem realmente acredita no negócio.” (Franqueador Beta)  

Outra pretensão deste crescimento é abrirem lojas principalmente em shoppings, o que 

permite uma abrangência maior, mas à medida que forem também abrindo lojas de rua, 

será estabelecido um raio de atuação da loja, com base no fluxo e concentração de 

pessoas de cada localidade.  

A estrutura da franqueadora está sendo cada vez mais organizada e especializada, 

buscando agora o recrutamento de pessoas para estabelecer uma equipe operacional de 

dez funcionários, incluindo já os consultores e uma nutricionista que visita 

semanalmente as lojas, para que os dois franqueadores possam se dedicar a gestão 

estratégica do negócio. Pelo motivo desta estrutura reduzida, o estilo de gestão se torna 

informal no dia a dia, buscando a participação dos franqueados, mas sem uma 
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padronização deste processo, que ainda não se mostra totalmente estabilizado. A 

formalidade hoje se dá em torno da parte legal, seguindo a legislação vigente. 

“Esta nossa estrutura é uma deficiência atualmente. Estamos contratando mais pessoas 

para que eu fique mais focado na parte estratégica do negócio, não me envolvendo 

tanto no dia a dia operacional.” (Franqueador Beta) 

“Nossa gestão é informal no dia a dia e formal na parte legal. Estamos em processo de 

profissionalização.” (Franqueador Beta) 

Como ferramenta de gestão, é utilizado o mesmo sistema que a outra rede estudada, 

porém ainda não na sua plenitude, implementando ainda um check list para verificações 

operacionais, e também trabalhando com uma planilha, fora do sistema, elaborada pelo 

próprio franqueador, para realizar o acompanhamento financeiro das lojas. 

Devido a pequena estrutura, existe uma proximidade grande entre os franqueados e 

franqueadores, estabelecendo um fluxo contínuo de comunicação, mas basicamente 

através de telefonemas e e-mails. Está em fase de criação, para aprimorar este fluxo, o 

chamado SAF (Sistema de Apoio ao Franqueado), que funcionará como uma extranet 

com informações da rede e permitirá também que os franqueados façam, por exemplo, 

os pedidos de campanhas de marketing direto para a agência parceira. 

“A nossa comunicação com os franqueados é muito próxima e bem transparente, com 

base na confiança, até mesmo pela estrutura reduzida que temos. A melhoria contínua 

dessa comunicação é uma das prioridades.” (Franqueador Beta) 

Sobre a questão do marketing, houve uma mudança no processo, pois o franqueador não 

estava conseguindo bancar todas as ações desejadas e haveria a necessidade de aumento 

da taxa de propaganda da rede para que pudesse implementá-las. A solução encontrada 

foi que os franqueados custeassem as ações internas, como os panfletos e cardápios, e o 

franqueador realizasse as campanhas externas em mídias, como por exemplo, as 

propagandas realizadas em bus-door. 

“A nossa atuação em marketing está em processo de melhoria. Tivemos que mudar o 

modelo, fazendo uma divisão dos custos e responsabilidades, para não onerar o fundo 

de propaganda.” (Franqueador Beta) 
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Com relação aos fornecedores, não existe um fluxo padronizado. O franqueador 

estabelece a marca a ser utilizada, sendo de responsabilidade do franqueado realiza a 

negociação de preço e prazos direto com os fornecedores. Não é utilizado um operador 

logístico na rede devido a bitributação gerada. 

“Nós determinamos a marca, para manter a qualidade, e uma lista de fornecedores, 

deixando a cargo dos franqueados esta negociando com eles. Estamos avaliando 

possíveis melhorias, mas trabalhar com um operador logístico gera bitributação e 

representa um alto custo para a rede.” (Franqueador Beta) 

Para realizar a medição de desempenho das lojas, são utilizados fatores financeiros, 

como faturamento, CMV, percentual de lucratividade, e também a quantidade de pedras 

vendidas, utilizando ainda o relatório do consultor e da nutricionista, para elaborar um 

ranking entre as lojas. E a gestão do relacionamento com os franqueados desempenha 

papel fundamental neste processo, considerando muito a proximidade, confiança e 

transparência entre as partes. 

“Por mais que exista a figura do consultor, eu estou muito próximo dos franqueados, 

pois acredito ser fundamental esse bom relacionamento com eles, e eu consigo 

acompanhar de perto o desempenho de cada um.” (Franqueador Beta) 

Quanto aos serviços iniciais prestados aos novos franqueados, está em processo de 

melhoria, principalmente quanto ao acompanhamento na instalação e obras das lojas, 

aos quais não era dada muita importância no começo e gerava grandes complicações 

internas. Existe ainda um aproveitamento, por exemplo, do advogado da rede para dar 

um suporte jurídico, do contador da rede para suportar na parte contábil para os 

franqueados. 

“Acredito que o suporte inicial hoje atende aos nossos franqueados, mas sabemos que 

ainda temos que melhorar em alguns pontos.” (Franqueador Beta) 

Está em fase de implementação um suporte periódico, que a princípio será trimestral, 

para treinamentos aos franqueados, no aprimoramento e reciclagem de conceitos e 

padrões da rede, criando ainda manuais para estes processos. Outra melhoria a ser 

implementada será o Conselho de Franqueados, com previsão para o próximo ano, 

atuando principalmente na parte de novos produtos e ações de marketing. A idéia é que 

tenha a participação de dois ou três franqueados, e a medida que a rede for crescendo 
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para outras regiões, haja um representante por região. Mas a ausência de um mecanismo 

formal não impede que os franqueados sejam ouvidos, mesmo que informalmente, em 

novas sugestões e contribuições para a rede. 

“Não temos uma ferramenta formal de treinamento e estamos trabalhando para ter, 

sendo também uma das nossas prioridades para manter nossos franqueados alinhados 

com as necessidades da rede.” (Franqueador Beta) 

“Pretendo implementar o Conselho de Franqueados no próximo ano, outra prioridade, 

expandindo gradativamente a sua representatividade e atuação, pois acredito que nos 

dará uma visão melhor e mais organizada das necessidades dos nossos franqueados” 

(Franqueador Beta) 

Existe hoje um pouco de indefinição quanto as fronteiras de responsabilidade entre o 

franqueador e franqueados, havendo com isso uma maior autonomia dos franqueados e 

flexibilização do franqueador, por isso a necessidade de uma maior padronização. 

Haverá a criação ainda de uma pesquisa interna de satisfação, além da busca pelo Selo 

de Excelência quando a rede atingir o mínimo exigido pela ABF de dez franqueados. 

Mas mesmo considerando as dificuldades mencionadas, o intenso trabalho do 

franqueador e sua proximidade com os franqueados faz com que a aposta seja grande no 

crescimento da rede.  

“Ainda há um pouco de indefinição nas responsabilidades, o que exige uma 

proximidade ainda maior com os franqueados.” (Franqueador Beta) 

“Sabemos que ainda temos muitos problemas e que ainda estamos no início de uma 

longa trajetória, mas acreditamos e muito na nossa expansão, e tenho certeza que 

atingiremos nossos objetivos.” (Franqueador Beta) 

 

4.3.4 Visão dos Franqueados 

Primeiramente com relação à estratégia, foi uma unanimidade mencionar sobre o preço 

e qualidade dos produtos, focando primeiramente no Rio de Janeiro, para crescer com 

consciência, para depois seguir com a expansão em outros Estados. Seu diferencial é o 

próprio produto principal, que é a picanha na pedra, possuindo uma vasta abrangência 

quanto ao público alvo, atingido a toda família e classes sociais. Da mesma forma de 
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abordagem e apresentada nesta seção da outra rede, segue abaixo quadro consolidado 

com as respostas dos entrevistados para a parte da entrevista referente as ações do 

franqueador e da rede, mostrando também uma grande divergência entre as opiniões: 

SOBRE AS AÇÕES DO FRANQUEADOR e DA REDE 

  

Concordo 
Totalment
e 

Concordo 
Parcialment
e 

Discordo 
Parcialment
e 

Discordo 
Totalment
e 

Não se 
aplica 

O processo de 
recrutamento dos 
franqueados é adequado? 

4 2 2 
  

As ações de marketing e 
propaganda da franquia 
são adequadas? 

2 3 2 
 

1 

Você considera as ações 
promocionais de vendas 
adequadas? 

2 3 1 
 

2 

O modelo de gestão dos 
negócios utilizado pelo 
franqueador é adequado? 

2 3 1 
 

2 

As responsabilidades são 
bem definidas entre as 
partes? 

4 1 2 1 
 

O processo de 
acompanhamento 
financeiro feito pelo 
franqueador é adequado? 

1 2 2 
 

3 

O processo de 
acompanhamento das 
operações feito pelo 
franqueador é adequado? 

1 3 2 
 

2 

O sistema informatizado 
atende as suas 
necessidades? 

5 1 
  

2 

A intranet disponibiliza 
todas as informações 
necessárias e atualizadas? 

    
8 

A rede de fornecedores 
da franquia é suficiente? 
As condições obtidas são 
as melhores? 

 
3 4 1 

 

Existe uma diferenciação 
de atuação entre as 
regiões de atuação das 
franquias? 

2 1 
 

2 3 

Tabela 5 – Respostas dos franqueados da rede em expansão sobre as ações do 

franqueador e da rede 
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Cabe ressaltar antes de detalhar as respostas que muitas delas foram classificadas como 

“Não se aplica”, pelo fato da rede ainda não ter desenvolvido ações no tópico abordado, 

como é o caso da intranet, ou então devido a alguns franqueados estarem a tão pouco 

tempo na rede que são incapazes de emitir suas opiniões de forma precisa. 

Neste sentido, é importante mencionar também, para que não haja necessidade de 

repetir esta informação em cada pergunta, que um dos entrevistados tinha inaugurado a 

sua loja no dia anterior da entrevista, e outro ainda nem tinha inaugurado e estava nos 

preparativos finais para tal. Sendo assim serão consideradas as respostas devidamente 

classificadas pelos entrevistados. 

Com relação ao processo de seleção de novos franqueados, muitos mencionaram que 

não foi tão rigoroso e criterioso, sendo escolhidos com base maior na capacidade de 

investimento do candidato a fim de buscar o crescimento da rede, através de uma rápida 

entrevista com o franqueador. Para alguns o processo foi adequado devido a sua rapidez 

e transparência, sem ter porém muito parâmetro de comparação com outras redes. 

“Como estão no começo, querem gente que invista no negócio, sem tanto critério e 

aprofundamento no perfil do candidato.” (Franqueado 2) 

“Não sei muito bem como funciona nas outras redes, mas o processo foi bem rápido no 

meu ponto de vista.” (Franqueado 1) 

Ainda sobre os novos franqueados, existem casos em que o candidato possui um grau de 

parentesco com o franqueador, ou então que estudou junto com o franqueador, 

demonstrando com isso certa informalidade neste processo. 

Para as ações de marketing e propaganda, todos reconhecem que deve haver ainda muita 

melhoria e não veem o retorno da taxa de propaganda paga mensalmente, além de os 

franqueados agora custearem as ações internas, fato não previsto no acordo inicial. Os 

que concordam totalmente sabem das limitações pelo tamanho atual da rede e apostam 

na evolução destas ações junto com o crescimento da própria rede. 

“Deve estar mais presente em diferentes mídias a fim de buscar uma maior divulgação 

da marca que está iniciando.” (Franqueado 3) 

“Pelo número de lojas que a rede possui, as ações estão adequadas. À medida que vai 

crescendo a rede, as ações vão aumentando junto.” (Franqueado 8) 
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“O fundo de propaganda deveria dar mais retorno aos franqueados, que agora ainda 

têm que arcar com o marketing interno, como a troca de preços dos produtos.” 

(Franqueado 2) 

Com relação as ações promocionais, o principal fator levantado foi a necessidade de que 

estas atraiam novos clientes e não somente agradem as pessoas que já são clientes da 

loja, fazendo com que haja redução da margem de lucratividade. Uma das promoções 

elogiadas foi o chamado “Dia da Pedra” onde uma vez por mês o valor deste prato 

principal é reduzido em toda rede. Ainda sim tiveram franqueados que questionaram a 

aplicabilidade na sua loja, ou seja, a sua loja já vende bastante do produto, não havendo 

necessidade de redução do seu preço, porém tem que se submeter as regras da franquia. 

Outra também julgada interessante foi o “Cartão Fidelidade”, mas que também é 

voltada para os atuais clientes. 

“As promoções são boas, mas não buscam novos clientes, a promoção é oferecida 

quando o cliente já está na loja, como, por exemplo, a da festa junina e do copo.” 

(Franqueado 1) 

“A promoção da pedra não me atende pois o preço fica muito baixo e afeta minha 

margem, e a minha loja já tem público” (Franqueado 4) 

Quanto ao modelo de gestão do negócio, está sendo feito de forma muito centralizadora 

por parte do franqueador. Devido ao rápido crescimento, muito se mencionou quanto à 

necessidade de haver uma melhor estrutura para atender as franquias, pois da forma que 

está hoje não está suportando a demanda, mas com consciência que se precisa de tempo 

para tal. 

“O franqueador tem que se estruturar cada vez mais devido ao seu crescimento. Hoje 

está “se virando nos 30”, e não atende plenamente.” (Franqueado 1) 

“Não adianta o franqueador querer abraçar o mundo, tem que se estruturar.” 

(Franqueado 2) 

“Está muito centralizado, deveria ter uma equipe, com setores específicos, para poder 

delegar mais.” (Franqueado 6) 

A maioria dos franqueados alegou ter conhecimento de suas responsabilidades, sendo 

estas bem definidas na teoria, mas na prática ainda restam dúvidas, e houve ainda certa 



83 
  

discordância principalmente dos que estão começando na rede, e que isso dificulta 

bastante o trabalho deles. 

“São bem definidas, mas ainda tenho dúvidas para quem recorrer em certas 

atividades.” (Franqueado 6) 

“As responsabilidades estão claras, mas na hora que acontece muitas vezes eu tenho 

que correr atrás de atividades que deveriam ser do franqueador.” (Franqueado 2)  

“Ainda não está muito claro pra mim, talvez pelo pouco tempo que tenho na rede”. 

(Franqueado 8) 

“Está muito nebuloso e confuso, não está bem definido, e temos que aprender 

errando.” (Franqueado 5) 

Para o acompanhamento financeiro, pelo pouco tempo e conhecimento de alguns 

franqueados, precisa haver um maior suporte do franqueador, abordando no detalhe a 

parte de custos e insumos, mas reconhecem que pela falta de tempo ele não consegue 

acompanhar como deveria, sabendo que o franqueado deve saber gerir o seu negócio 

também. 

“No início era maior, agora ele não consegue acompanhar, até mesmo pela falta de 

tempo”. (Franqueado 1) 

“Não é feito um acompanhamento contínuo, analisando eventuais desvios do padrão, 

como quedas de faturamento por determinado fato.” (Franqueado 4) 

E no caso do acompanhamento operacional principalmente, há também a necessidade de 

um suporte mais próximo junto aos franqueados. A visita semanal da nutricionista foi 

muito elogiada, porém para outros quesitos que devem ser verificados pelo consultor 

deve haver uma melhoria. Pelo fato de estarem abrindo novas lojas, é dada uma maior 

atenção para estas, não atendendo as demais que já estão operando. 

 “A nutricionista visita minha loja uma vez por semana, fazendo um ótimo trabalho, 

mas o consultor é muito raro visitar.” (Franqueado 3) 

“Sinto falta de uma pessoa mais presente, elaborando ainda um cronograma de 

visitas.” (Franqueado 1) 
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“Como estou iniciando minhas operações, não fiquei nem 10 dias sem a visita ou da 

nutricionista ou do consultor.” (Franqueado 8) 

Quanto ao sistema informatizado, é utilizado um software já bastante conhecido no 

mercado e realmente atende as necessidades das franquias, sendo que ainda não estão 

utilizando todos os recursos que ele possui. 

“O sistema nos atende, mas temos que conhecer melhor para utilizar suas facilidades.” 

(Franqueado 6) 

Com relação à rede de fornecedores, houve um consenso quanto a necessidade de 

melhoria, principalmente no que diz respeito a ter uma negociação centralizada entre o 

franqueador e os fornecedores devido ao ganho de escala que seria gerado. Muitos 

reclamaram dos preços e condições obtidas, que são tratadas diretamente com os 

fornecedores, não tendo nem conhecimento das negociações feitas pelas outras 

franquias e pelas lojas próprias. 

“Não temos muito parâmetro e nem poder de negociação, que deveria ser feita de 

forma centralizada para toda rede.” (Franqueado 2) 

“A rede já tem condições de fazer maiores negociações diretamente com os 

fornecedores, e todos sairiam ganhando.” (Franqueado 8) 

“Tive que negociar diretamente com as operadoras de cartão e as taxas obtidas foram 

elevadíssimas.” (Franqueado 5) 

Devido ainda ao pequeno número de lojas, os franqueados mencionam que a atuação do 

franqueador é uniforme na rede, mas existem ainda casos em que há certa diferenciação 

dependendo da localização da loja, sendo positiva para uns e negativa para outros. 

“Não vejo diferenciação entre as lojas até mesmo pela baixa quantidade hoje”. 

(Franqueado 3) 

“Existe diferença nos preços, mas estão reduzindo essa diferença, já que deve ser 

padronizado.” (Franqueado 6) 

“Existe uma diferenciação de preço, atendimento, através de garçom, e também com 

uma picanha mais nobre na minha loja devido ao público que atendo e vejo isso de 

forma positiva.” (Franqueado 4) 
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Fazendo a abordagem da principal parte da entrevista, sobre o relacionamento com o 

franqueador, foram questionados primeiro sobre a medição de desempenho e a 

importância e influência do bom relacionamento entre as partes. 

Sobre o desempenho, todos comentaram sobre a parte financeira, principalmente 

faturamento bruto, mas questionando que deveria haver uma maior medição por parte 

do franqueador, abordando outros aspectos tanto financeiro quanto operacionais, para 

possibilitar uma maior gestão das franquias. 

“O desempenho é em cima do faturamento, mas deveria acompanhar mais os custos, 

CMV.” (Franqueado 4) 

“O acompanhamento é feito simplesmente através de números, sem ter uma maior 

gestão sobre eles.” (Franqueado 3) 

“O desempenho da loja é atingido pelo franqueado, principalmente, mas também pelo 

franqueador, devendo atuar juntos.” (Franqueado 8) 

 A importância do bom relacionamento foi um aspecto bastante discutido nas 

entrevistas, levantando muitos fatores que contribuem e também alguns que devem ser 

considerados e até mesmo melhorados. 

“Facilita a troca de experiências e a resolução mais rápida de problemas.” 

(Franqueado 3) 

“É fundamental, desde que as ações sejam discutidas. Deve ser feito através de 

proximidade, transparência e padronização.” (Franqueado 2) 

“Deve tomar cuidado para não se tornar amigo dos franqueados, tendo um ótimo 

relacionamento a nível profissional.” (Franqueado 6) 
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Sobre esta parte, segue tabela consolidando as respostas dos franqueados para as 

perguntas realizadas: 

RELACIONAMENTO COM O FRANQUEADOR 

  
Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

Não se 
aplica 

Qual a sua opinião sobre 
os serviços iniciais 
prestados pelo 
franqueador? Eles são 
suficientes e adequados? 

2 4 1 1 
 

A quantidade de pessoas 
da equipe de suporte aos 
franqueados é suficiente? 

 
2 2 4 

 

O nível de suporte dado 
por esta equipe é 
adequado? 

 
5 1 1 1 

Como você descreveria a 
comunicação feita pelo 
franqueador? Ela é clara, 
transparente e 
suficiente? 

5 2 
  

1 

As demandas são 
atendidas pelo 
franqueador com a 
agilidade necessária? 

1 2 
 

3 2 

Os treinamentos 
recebidos atendem as 
suas necessidades? 

    
8 

A periodicidade dos 
treinamentos é 
adequada? 

    
8 

Você contribui com novas 
idéias e sugestões para a 
franquia? Elas são 
ouvidas e aceitas? 

5 
 

1 
 

2 

Você está satisfeito com 
a sua atual posição de 
franqueado? 

3 4 
  

1 

  0% a 10% 11% a 30% 31% a 50% 51% a 80% 
81% a 
100% 

Qual percentual de idéias 
dadas pelos franqueados 
são efetivamente 
implementadas? 

1 
 

2 2 
 

Tabela 6 – Respostas dos franqueados da rede em expansão sobre a gestão do 

relacionamento com o franqueador 
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Conforme ressaltado anteriormente, algumas respostas foram dadas como “Não se 

aplica”, por não existir atualmente na rede, como por exemplo os treinamentos 

periódicos, ou pelo fato do pouco tempo que o franqueado possui não permitir que o 

mesmo tenha uma opinião formada ainda. 

Quanto aos serviços iniciais prestados pelo franqueador, todos puderam opinar, tendo 

sempre uma ressalva para comentar, já que pagam as taxas da franquia existentes e 

esperam um retorno por isso. Claramente houve uma divergência entre os franqueados 

que entraram no início e os que estão entrando recentemente. 

“São bons, mas podem melhorar. Deveria ser estabelecido um cronograma de ações e 

prazos.” (Franqueado 2) 

“No começo os franqueadores eram inexperientes, então os serviços deixaram a 

desejar, foram mínimos.” (Franqueado 6) 

“O franqueador liga, passa na loja, e tive suporte operacional, administrativo e 

jurídico.” (Franqueado 7) 

Mas este é um ponto que ainda deve ser observado pelo franqueador, pois até mesmo 

um franqueado que está em fase de abertura de loja teve reclamações: 

“Esperava muito mais do franqueador. Estou em obras há quatro meses e quase desisti 

pela falta de suporte. Talvez seja por estarem abrindo muitas lojas ao mesmo tempo.” 

(Franqueado 5) 

Como consequência de outras respostas dadas anteriormente, a quantidade de pessoas 

na equipe da franqueadora e o seu nível de suporte foi um dos pontos mais questionados 

pelos franqueados. 

“A equipe é boa, mas insuficiente pelo crescimento da rede.” (Franqueado 7) 

“Deveria ter mais consultores de campo para que as visitas sejam mais regulares.” 

(Franqueado 3) 

“Não conheço muito a estrutura ainda, mas deveria ter mais pessoas, serem criados 

setores, por exemplo algum focado somente na parte de compras da rede.” 

(Franqueado 8) 
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Um dos pontos fortes mencionados foi a comunicação clara e transparente entre as 

partes, até mesmo pela acessibilidade que possuem junto ao franqueador. A grande 

questão é que por estar responsável por muitas atividades, as vezes não consegue dar o 

retorno esperado. 

“A comunicação é bem aberta, de ambos os lados. Temos fácil acesso ao 

franqueador.” (Franqueado 1) 

“É transparente, mas deveria ter mais reuniões e discussões sobre formas de agregar 

mais valor as lojas.” (Franqueado 4) 

“É clara, mas deveria ter maior transparência quanto à utilização do fundo de 

propaganda.” (Franqueado 2) 

Outro impacto da falta de estrutura já mencionada é o tempo de resposta para as 

demandas dos franqueados. 

“O franqueado sempre tem pressa em ser atendido. Muitas coisas são até atendidas, 

mas ainda precisa de melhoria, principalmente pelo fato de não terem pessoal 

suficiente para atendimento.” (Franqueado 1) 

“Pelo pouco tempo que tenho, por enquanto as minhas demandas foram plenamente 

atendidas.” (Franqueado 7) 

“Tive uma demanda de material para uma determinada ação e demorou mais de um 

mês para receber.” (Franqueado 2) 

Quanto aos treinamentos periódicos, como até já mencionado pelo próprio franqueador, 

este processo está em fase de elaboração, e os franqueados realmente sentem a 

necessidade de ter para que haja sempre uma melhoria e capacitação. 

“Hoje não temos treinamento, mas deveria ocorrer pelo menos de forma trimestral 

para a reciclagem dos franqueados.” (Franqueado 4) 

Outro ponto que também não existe na rede e que foi comentado por alguns franqueados 

que seria interessante ter é o Conselho de Franqueados, que, como também já 

comentado pelo franqueador, tem previsão de criação para o próximo ano. 
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“À medida que a rede for crescendo, deve haver uma maior organização e 

representação dos franqueados. Um conselho seria o ideal para isso.” (Franqueado 3) 

Pelo fato de existir uma proximidade pelo tamanho da rede e abertura por parte dos 

franqueadores, muitos franqueados conseguem dar suas sugestões e novas idéias para a 

rede, até mesmo quem está em fase inicial da loja. 

“Contribuo com novas idéias, como as ações em redes sociais. Estas e outras 

demandas dos franqueados são sempre discutidas.” (Franqueado 2) 

“Já dei várias idéias que são todas discutidas. Caso o consultor não consiga ouvir, ligo 

direto para o franqueador. Já implementei ações ligadas a processos administrativos 

sem ter a adesão da rede, como por exemplo o ponto digital biométrico.” (Franqueado 

6) 

“Mesmo ainda sem inaugurar a loja já consegui contribuir com idéias para a rede que 

foram ouvidas e serão analisadas pelo franqueador.” (Franqueado 5) 

“As idéias são discutidas em reunião. Dei a idéias do dia da pedra que foi 

implementado.” (Franqueado 3) 

“Não consegui ainda contribuir com novas idéias, mas vejo outros franqueados 

sugerindo.” (Franqueado 8) 

Mas ainda é difícil mensurar o percentual efetivamente implementado, por estarem no 

começo e terem muitas necessidades de melhoria, e por não terem muito tempo para 

elaborar e colocar em prática. 

Os franqueados reconhecem as dificuldades, fazendo críticas construtivas e buscando 

auxiliar nas melhorias. Eles sabem que pelo tamanho da rede as barreiras são grandes e 

que deve haver um apoio mútuo para atingir o crescimento. Sendo assim, de uma forma 

geral, todos estão satisfeitos e acreditam nesta expansão, indicando ainda a rede para 

outras pessoas conhecidas a fim de acelerar ainda mais este processo. 
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5. COMPARATIVO ENTRE AS EMPRESAS 

 

Nesta seção será feito um comparativo entre os dois casos estudados a fim de obter as 

melhores práticas de cada um e também os pontos a melhorar, sabendo que cada rede se 

encontra em tempos de maturação distintos. 

Primeiramente cabe uma análise consolidada das classificações dadas pelos franqueados 

durante as entrevistas, englobando as respostas para todos os tópicos abordados de uma 

forma geral, para que se possa obter determinadas conclusões posteriores: 

 

Gráfico 4 – Comparativo das Respostas dos Franqueados para as duas Redes 

Ao analisar este gráfico, temos que na rede Alfa, já consolidada e reconhecida no 

mercado, o percentual dos entrevistados que concordou totalmente com as questões é 
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bastante expressivo, e no caso da rede Beta, iniciando e em expansão, há uma divisão 

muito grande entre as opiniões, havendo ainda um maior percentual para a classificação 

“Não se aplica”, pois eventualmente a rede não implementou o tópico abordado ou 

então os franqueados ainda não têm segurança para opinar. 

De qualquer forma, esta é uma análise simplesmente dos números, sem entrar em 

maiores detalhes das respostas, o que será feito a seguir, pois ambas possuem pontos 

fortes e outros a melhorar de acordo com a maturação do seu negócio, como pode ser 

verificar na descrição das entrevistas feita na seção anterior. 

Começando pela estratégia, ambas as empresas priorizam a qualidade e preço dos seus 

produtos, sendo que o planejamento de ações da rede Alfa é feito mais a longo prazo, 

considerando também seu crescimento já para cidades do interior do país, e o da rede 

Beta é mais a curto prazo ainda, buscando sua expansão ordenada, primeiramente em 

um Estado para depois entrar nos demais. 

E nesta estratégia de crescimento, os franqueadores da rede Beta ainda necessitam na 

maioria das ocasiões, entrar como sócios das novas lojas para incentivar novos 

franqueados a investir na rede, e na rede Alfa, por toda a marca e status já adquirido, 

esse crescimento é natural pois a procura é muito grande. 

O público alvo da rede Alfa é mais definido, existindo uma maior busca interna pelo 

atingimento deste público, que para a rede Beta parece ainda necessitar ser especificado 

e difundido, fazendo com que, a partir dessa definição, suas ações estejam voltadas para 

captura deste mercado. 

Como base do crescimento mencionado, a rede Beta procura novos franqueados que 

tenham uma capacidade de investir na loja, ou chamados franqueados investidores, 

recrutando através de um processo ainda informal, e até mesmo atraindo amigos e 

parentes para a rede. Já na rede Alfa, a mesma já teve esse perfil no início, porém agora 

busca novos franqueados que, além de capital, tenham um comprometimento com a 

loja, e conhecimento operacional e administrativo, priorizando até mesmo o crescimento 

através dos próprios franqueados já existentes devido a sua experiência e identificação 

com a marca. 

O consenso com relação as ações de marketing e propaganda é que elas sempre podem 

melhorar. Mesmo em uma rede já consolidada onde esta estrutura é maior os 
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franqueados buscam maiores iniciativas por parte do franqueador para fortalecimento 

cada vez maior da marca, e consequentemente para aumento das vendas. A grande 

questão é balancear estas ações com a capacidade financeira que o franqueador possui 

para investir em marketing pois este custo é elevado, e esta é uma consciência que 

muitos franqueados demonstraram nas entrevistas. 

Para a parte de ações promocionais, a diferença encontrada é que na rede Alfa as 

promoções visam atrair novos clientes, tendo como chamariz produtos com menor 

preço na entrada das lojas e no interior já dão outras opções com um maior valor, para 

aumentar o ticket médio, e os próprios atendentes no caixa sugerem também os produtos 

de preço mais alto. E para a rede Beta, por mais que existam também algumas 

promoções para atração de novos clientes, muitas de suas promoções são, conforme 

entendimento por parte dos franqueados, voltadas para quem já é cliente da rede, não 

ampliando a sua base de clientes que seria um dos principais objetivos destas ações, 

ainda na perspectiva dos franqueados. 

Quanto ao modelo de gestão, torna-se clara a diferença entre as equipes das redes. 

Enquanto a rede Alfa possui mais de 200 funcionários em sua estrutura, com setores 

bem definidos nas diversas áreas, como marketing, operações, recursos humanos, 

administrativo, entre outros, a rede Beta não possui nem 10 funcionários, sem a criação 

de setores, atuando de forma muito centralizadora por parte de seus franqueadores. E 

isso tem impacto diretamente na questão de definição das responsabilidades entre as 

partes, além de todo acompanhamento financeiro e operacional, por mais que existam 

ainda pontos a melhorar nestes quesitos em ambas as redes. 

Um dos pontos em comum das redes é o sistema informatizado utilizado, que é o 

mesmo para as duas, sendo um software de referência no mercado de alimentação, por 

mais que a rede Beta ainda não utilize todos os seus recursos disponibilizados. Outra 

ferramenta bastante útil para a rede Alfa é a “extranet” onde disponibiliza diariamente 

diversas informações para seus franqueados, e que a rede Beta já está buscando 

implementar. 

O relacionamento com os fornecedores foi um tópico bastante questionado também 

pelos franqueados. No lado da rede Alfa, existe um operador logístico responsável por 

toda essa operação, havendo uma negociação centralizada pelo franqueador, o que já 
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não ocorre com a rede Beta, onde cada franqueado negocia com os fornecedores, 

obtendo preços e prazos distintos. 

As duas redes, sob a perspectiva dos franqueadores, têm focado suas ações nas regiões 

em que busca um maior crescimento, e também nas que demandam atenção 

diferenciada devido a sua expressividade no mercado nacional, no caso Rio de Janeiro e 

São Paulo para a rede Alfa, e isso gera uma divisão de opiniões por parte dos 

franqueados. Como a rede Beta está somente com franquias no Rio de Janeiro, tem uma 

atuação mais uniforme. 

Com relação à medição de desempenho, a rede Beta está mais preocupada com a parte 

financeira, medindo principalmente o faturamento das lojas, enquanto que a rede Alfa, 

devido a sua maturidade, além do financeiro, tem um enfoque operacional também, 

buscando uma padronização maior em seus processos e atividades. Devido ao menor 

porte, a rede Beta possui uma maior proximidade com seus franqueados, mesmo que 

sem a estrutura necessária, mas também a rede Alfa mostrou que valoriza este 

relacionamento e que seus executivos são acessíveis, mas ambas devem cada vez mais 

priorizar a constante melhoria desta relação. 

Sobre os serviços iniciais, a Beta está buscando um aprimoramento desse suporte sem 

comprometer o restante da estrutura, pois como comentado quando tem abertura de 

novas lojas, demais franqueados perdem no nível de acompanhamento operacional. Já 

na Alfa este suporte é mais consolidado, mas mesmo assim existem pontos a serem 

melhorados. 

Considerando a equipe de suporte, consultores de campo, as duas redes mostraram a sua 

relevância para o bom andamento das operações. Como já mencionado em termos de 

estrutura, a Beta possui um baixo quantitativo desta equipe, mas proporcionalmente está 

equiparada com a Alfa, sendo que ambas tiveram reclamações por parte dos 

franqueados, uma vez que há impacto direto no nível de suporte dado por esta equipe 

também na agilidade de atendimento as suas demandas. 

Há uma preocupação nas duas redes em ter uma comunicação clara e transparente com 

seus franqueados, que reconhecem este fato, sendo um dos pontos fortes, mas ainda 

podendo existir falhas esporádicas neste processo. 
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As duas maiores diferenças entre as redes são os treinamentos periódicos e o Conselho 

de Franqueados. A rede Alfa implementou o conceito da Universidade Corporativa, 

com uma série de temas para todos os níveis, e um conselho consultivo para discutir de 

forma aberta as estratégias da rede. Já a rede Beta não possui nenhum destes dois 

tópicos e está em seu planejamento implementá-los. Mas de qualquer forma ambas 

fomentam a contribuição de novas idéias por parte de seus franqueados. 

O grau de satisfação é elevado em ambas as redes, muito pelo fato do tempo que os 

franqueados da Alfa possuem, justificando a sua identificação com a marca, e pelo fato 

de acreditarem no negócio por parte da Beta, uma vez que a rede ainda está em processo 

de formação.  

Para consolidar e facilitar a visualização deste comparativo entre as empresas estudadas, 

segue abaixo um quadro com os tópicos abordados de forma resumida para cada uma 

delas. Cabe ressaltar que por mais que tenha havido uma resposta divergente, o que foi 

considerado neste quadro reflete a maioria das opiniões e considerações coletadas. 

 

TÓPICO REDE ALFA REDE BETA 

Estratégia Longo Prazo. Interiorização Curto Prazo. Grandes centros 

Público Alvo Bem definido Necessita de melhor definição 

Processo de 

Recrutamento de Novos 

Franqueados 

Formal. Foco em franqueados 

operacionais 

Informal. Foco em 

franqueados investidores 

Ações de Marketing e 

Propaganda Ações múltiplas Poucas ações 

Ações Promocionais Foco na atração de clientes Foco na retenção de clientes 

Modelo de Gestão de 

Negócios Estruturado Desestruturado 

Definição de 

Responsabilidades Bem definido Necessita de melhor definição 

Acompanhamento 

Financeiro Adequado Necessita melhorar 

Acompanhamento 

Operacional Adequado Necessita melhorar 

Sistema Informatizado Ampla utilização dos recursos 

Necessita utilizar mais 

recursos 

Intranet Sim Não 

Rede de Fornecedores Negociação centralizada Negociação pulverizada 

Diferenciação entre 

Regiões de Atuação Sim Sim 
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Medição de 

Desempenho Foco financeiro e operacional Foco financeiro 

Serviços Iniciais 

Prestados aos 

Franqueados Atendem as necessidades Necessita melhorar 

Equipe de Suporte aos 

Franqueados Suficiente Insuficiente 

Nível de Suporte Adequado Necessita melhorar 

Processo de 

Comunicação Adequado porém distante Adequado e mais próximo 

Agilidade do 

Atendimento as 

Demandas Internas Sim Necessita melhorar 

Treinamentos Universidade Corporativa Não possui 

Conselho de 

Franqueados Consultivo Não possui 

Contribuição dos 

Franqueados com novas 

idéias Através do conselho Informal 

Nível de Satisfação 

Geral Muito satisfeito Satisfeito 

Quadro 6 – Comparativo entre as Empresas 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

 

Nesta seção será feita uma análise e discussão a respeito dos resultados finais da 

pesquisa para os dois estudos de caso, seguindo o tema central deste trabalho com uma 

abordagem sobre a influência do grau de maturidade da rede com a forma que esta gere 

o relacionamento entre seus franqueadores e franqueados, além de eventuais 

recomendações com base nos resultados obtidos, fazendo com que se tenha uma visão 

final mais abrangente. 

Primeiramente com relação às teorias apresentadas no marco teórico, pode ser 

observada a relação de agência entre os franqueadores e franqueados, tendo como fator 

principal o relacionamento com base contratual e com foco na visão positivista, em que 

os contratos baseados em resultados fazem existir uma convergência entre as partes e 

consequentemente reduzir o conflito, além de ambas as redes manterem sistemas 

informatizados para monitorar as ações do franqueado fazendo com que este esteja 

alinhado com os interesses do negócio, identificando ainda a visão principal-agente no 
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que diz respeito a ações mais específicas deste relacionamento. Cabe complementar que 

a Lei de Franquias é estritamente seguida pelas redes na formatação de seus contratos 

para que haja um cumprimento legal deste processo. 

Para a teoria de recursos da empresa, pode ser identificada a sua abordagem 

principalmente na rede Beta, devido ao seu surgimento relativamente recente, que está 

em desenvolvimento do seu negócio, implicando na necessidade de crescimento rápido, 

para ter ganho de escala e gerar valor, e com isso utilizando o sistema de franquias 

enfrentar a restrição de recursos para tal. 

Sobre o grau de maturidade das redes, conforme elucidado também no marco teórico, 

pode ser observado durante todo o processo de coleta de dados, que a rede Beta se 

enquadra no grau “Glee” (satisfação), uma vez que, devido ao seu relativo pouco tempo 

de existência também, seus franqueados demonstraram confiança no franqueador e no 

negócio de uma forma geral, acreditando no sucesso a longo prazo mesmo que ainda 

persista uma preocupação quanto ao futuro. Essa classificação pode ser confirmada 

também pelas respostas dadas pelos franqueados onde se dizem satisfeitos com o atual 

estágio em que se encontram. 

A rede Alfa, por sua vez, considerando também o seu maior tempo de existência, se 

encontra no grau “We” (nós) já que pode ser percebida durante as entrevistas a 

consciência de contribuição conjunta entre os franqueados e franqueadores para que 

haja um desenvolvimento ainda mais amplo da rede, entendendo que o suporte do 

franqueador e parceria entre as partes são fundamentais, além de existir um fluxo 

contínuo para que os franqueados contribuam com novas idéias.  

Cabe o comentário que, devido a divergências nas respostas, principalmente na rede 

Alfa, percebe-se que a visão dos seus franqueados não é homogênea quanto as ações do 

franqueador, fato que deveria ocorrer visto que uma rede de franquia, na teoria, deve ter 

uma padronização de todos os seus processos e atividades. Sendo assim, cabe às redes 

estudadas implementar ações que permitam uniformizar as opiniões dos seus 

franqueados. 

Pelo fato da rede Beta grau de maturidade mencionado, o franqueador realmente se 

coloca de forma mais próxima aos seus franqueados a fim de transformar esta confiança 

já existente em ações concretas para o desenvolvimento da rede, monitorando 
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pessoalmente cada etapa do seu crescimento na tentativa de eliminar a preocupação 

existente quanto ao futuro do negócio, porém tem que se atentar com a estruturação da 

empresa para ter base para este crescimento. 

Esta proximidade mencionada é importante ainda para que se minimize o tempo de 

permanência nos próximos graus de maturidade que geram desconforto na rede, como 

abordado no referencial teórico, que é o caso do “Fee” (taxas), “Me” (eu) e “Free” 

(autonomia), não havendo questionamentos por parte dos franqueados quanto as taxas 

pagas, a necessidade de existência do próprio franqueador e também a obrigatoriedade 

de ter que seguir um padrão estabelecido da rede. 

No caso da Alfa, pelo grau de maturidade avançado, o franqueador promove ações, 

como serão discutidas a seguir, para que seus franqueados se mantenham neste estágio 

de crescimento mútuo para o desenvolvimento pleno, e também que possibilitem aos 

novos franqueados o atingimento deste estágio o mais breve possível. 

Analisando os tópicos abordados de forma mais específica e considerando as ações 

mencionadas anteriormente como reflexo dos respectivos graus de maturidade das 

redes, a mudança na parte de seleção de novos franqueados na rede Alfa é correta, 

buscando agora novos franqueados que conheçam do negócio e tenham 

comprometimento, porém este fato gera um conflito interno. Os franqueados que estão 

entrando agora questionam que os franqueados antigos se enquadram nesse novo perfil, 

que estão acomodados e não buscando a excelência operacional, impactando na imagem 

da marca como um todo e prejudicando a própria rede. Sendo assim deve haver uma 

maior reciclagem destes franqueados antigos, que eventualmente já tem uma maior 

resistência a mudanças devido a seu histórico na rede, fazendo com que os novos 

franqueados consigam se enquadrar no estágio “We” (nós) mais rapidamente. 

Uma preocupação referente às ações promocionais, além de estarem sempre voltadas 

para a atratividade de novos clientes, é referente a redução de margem para o 

franqueado. Os franqueadores devem atuar em conjunto para que uma eventual redução 

de preço não signifique somente uma redução da margem de lucratividade do 

franqueado, deixando-o insatisfeito com a ação e até mesmo não promovendo como 

deveria. 
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O modelo de gestão é fundamental para suportar o crescimento da rede e sua evolução 

para os estágios avançados de maturidade, sendo assim o franqueador deve estar sempre 

atento para garantir que a sua equipe consiga suportar esse crescimento. Não cabe ao 

franqueador centralizar as ações pois desta forma não conseguirá atender de forma 

plena, deve sim saber delegar as funções e distribuir as obrigações de forma inteligente. 

Sobre o sistema informatizado, deve se buscar utilizar de forma mais eficiente e eficaz 

todos os seus recursos a fim de otimizar e melhorar os processos. E quanto a “extranet”, 

por mais que a rede Alfa já possua, a divulgação de informações deve ser mais ordenada 

para seus franqueados conseguirem acompanhar as atualizações, e isso serve de 

recomendação para quando a rede Beta implementar também. 

Quanto aos fornecedores, por mais que na rede Alfa tenha um operador logístico, existe 

a possibilidade de obtenção de melhores preços e prazos e para a rede Beta deve ser 

modificada a forma de negociação, sendo feita de forma centralizada para obter um 

ganho de escala. Cabe salientar que estas condições obtidas junto aos fornecedores 

devem seguir os padrões de processo e qualidade do franqueador, por este motivo torna-

se eventualmente mais onerosa. 

Na forma de atuação das redes, deve saber equalizar o foco nas regiões de maior 

crescimento com a padronização e homogeneidade para com os franqueados, não 

permitindo que haja um sentimento de abandono em algum deles. Esta é uma missão 

difícil que exige estrutura e planejamento das atividades, já que todos os franqueados 

pagam suas taxas e esperam o mesmo retorno. 

A busca pelo melhor desempenho das redes deve ser contínua, fazendo uma abordagem 

tanto financeira quanto operacional, de forma a garantir a excelência em todas as 

dimensões. E em paralelo a isso, é fundamental que haja um estreito relacionamento 

entre franqueadores e franqueados, com base na confiança e transparência, 

estabelecendo uma parceria entre as partes e retirando a preocupação dos franqueados 

quanto ao futuro da rede como é o caso da Beta devido ao seu grau de maturidade. 

E essa excelência começa pelos serviços iniciais que a rede presta para os novos 

franqueados. Por mais que a Alfa tenha um maior suporte para esse quesito, devido a 

sua estrutura, ambas devem buscar maior proximidade e acompanhamento nesta etapa 
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inicial, seja nas obras, nos processos burocráticos, em tecnologia e equipamentos, entre 

outros fatores, a fim de garantir a qualidade e satisfação preteridas. 

Quando a loja entra em operação, este suporte deve ser mantido, pois as necessidades 

dos franqueados são constantes e neste ponto ambas as redes devem aumentar sua 

equipe de consultores, melhorando com isso o nível e a agilidade deste atendimento. 

Esta melhoria deve ser constante também no processo de comunicação, que mesmo já 

sendo um dos pontos fortes das redes, sempre cabe uma atenção para que não existam 

problemas eventuais. 

Para a parte de treinamentos periódicos, por mais que a estrutura da Alfa seja feita, 

dando as ferramentas e oportunidades de aprimoramento para seus franqueados, cabe a 

rede buscar artifícios e maneiras para fomentar uma maior participação e 

comprometimento deles, já que as duas partes ganham com este processo. E para a Beta 

este é um ponto que necessita ser implementado para que seus franqueados estejam 

sempre alinhados com as estratégias da rede, atingindo o grau de maturidade pleno. 

Quanto ao Conselho de Franqueados, este é um grande diferencial da rede Alfa, 

confirmando o seu grau de maturidade identificado, que deve somente se atentar para 

que a comunicação com todos os franqueados seja igualmente feita, devendo esta ser 

também uma preocupação da rede Beta quando implementar este Conselho. O 

franqueado está na linha de frente com os clientes, sendo assim devem sempre ser 

ouvidos quanto a sugestões e novas idéias para a rede, cabendo a esta discutir e 

implementar as que julgar válidas de forma conjunta. 

Muitas vantagens do sistema de franquias, também apresentadas no marco teórico, 

foram identificadas e mencionadas durante as entrevistas, como por exemplo o plano de 

negócio estabelecido, o reconhecimento da marca, a economia de escala, e o próprio 

suporte do franqueador que é um dos pilares deste relacionamento, mas também foram 

citados os desafios desta gestão, principalmente quanto a comunicação homogênea e 

dispersão geográfica para a rede Alfa, e padronização e treinamentos para a rede Beta.  

Todo relacionamento, incluindo o de franqueadores e franqueados, está sujeito a 

conflitos, que devem ser bem geridos por ambas as partes caso ocorram. As redes 

devem sempre buscar a manutenção do nível elevado de satisfação dos seus 

franqueados, através de suas ações e melhorias, principalmente para a rede Beta onde 
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esta satisfação se deve ao seu grau inicial de maturidade, mas que pode sofrer impacto 

ao longo do tempo como já mencionado, além de promover cada vez mais a integração 

entre os franqueados para que haja uma troca de experiências objetivando a excelência 

da rede, permitindo com que tenham segurança para indicar a rede para outras pessoas e 

dando uma base maior para o crescimento. 

7. CONCLUSÃO 

 

Com os dados apresentados neste trabalho, as questões e fenômenos relacionados com a 

gestão do relacionamento entre franqueadores e franqueados, identificando a forma 

como o grau de maturidade influencia nesta relação, podem ser mais bem 

compreendidos, mostrando através das entrevistas e pesquisa realizadas a grande 

importância deste tópico no mercado de franquias. 

Durante o referencial teórico, foram apresentados dados sobre este mercado, 

considerando a sua evolução, etapas de desenvolvimento, vantagens e desvantagens, 

boas práticas, diferenciais competitivos, modelos de gestão, além de especificar a sua 

legislação vigente, mostrando também a sua grande representatividade e relevância. 

Com base nas duas teorias apresentadas, pode ser identificada a visão positivista da 

teoria da agência nas redes estudadas, com a busca pelos resultados fazendo com que 

haja uma convergência entre o principal e o agente, franqueador e franqueado 

respectivamente, reduzindo com isso as possibilidades de conflitos entre eles, por mais 

que existam como identificado nas entrevistas, e também a teoria de recursos da 

empresa, principalmente para a rede Beta, onde houve a abertura para a entrada de 

franqueados para atingir o crescimento preterido devido à escassez de recursos. 

Especificamente sobre a parte de relacionamento, o estudo buscou analisar os dados 

levantados dos franqueadores e franqueados da amostra, por meio deles foi possível 

identificar algumas características importantes desta relação refletidas no 

amadurecimento da rede, que são vistas como pontos fundamentais para o bom 

desempenho e sucesso da rede. Os tópicos abordados, como seleção de franqueados, 

equipe de suporte, comunicação, treinamento, entre outros, foram selecionados através 

de uma pesquisa sobre o setor e elogiados pelos entrevistados, sendo um dos principais 

o conselho de franqueados, apontado como elemento chave neste assunto, desde que sua 
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atuação seja feita de forma abrangente, englobando e representando efetivamente os 

franqueados. 

Sobre estes, quando busca uma rede, esperam adquirir do franqueador todo o 

conhecimento de negócio, experiência, se beneficiar do poder da marca, em troca de um 

ônus financeiro maior, envolvendo taxas e royalties, como foi comentado nas 

entrevistas. Cabe ressaltar para as redes estudadas, por mais que tenham sido 

classificadas entre consolidada e em expansão, a Alfa também está em crescimento, 

como demonstrado durante o trabalho, sendo classificada dessa forma devido ao tempo 

de existência e reconhecimento adquirido. Mas devido ao pequeno porte da rede Beta, 

esta possui de forma percentual uma maior taxa de expansão, e de qualquer forma as 

redes atualmente estão sempre buscando o crescimento. 

Outro ponto considerando relevante para o sucesso das franquias é a devida 

padronização através de sistemas, processos, controles, o que gera uma maior 

valorização da marca. O estudo permitiu ainda identificar que a maioria dos 

franqueados demonstra estar satisfeita com suas franquias, mostrando interesse em 

investir em novas lojas, fato que confirma a tendência de crescimento do setor. 

O grande intuito deste trabalho foi a contribuição tanto para o meio acadêmico, 

disseminando maior conhecimento sobre este tema que em constante evolução e 

evidência, quanto para o meio profissional, facilitando a compreensão dos fenômenos 

abordados para que haja uma atuação e gestão mais eficientes na busca pelo 

desempenho e resultados esperados.  

É importante observar ainda que este estudo pode ser caracterizado como uma pesquisa 

preliminar devido às diversas possibilidades de trabalho que podem ser realizados neste 

sentido para o campo de franchising, não se permitindo a generalização de seus 

resultados para todo o universo de franquias. Como sugestão para futuras pesquisas 

sobre este tema, estas podem ser feitas em outros segmentos do mercado de franquias, 

possibilitando verificar a variação ou não destas práticas, além também de realizar este 

estudo em outros países e analisar a sua realidade, conseguindo traçar um comparativo 

entre segmentos e entre países distintos.  

Por fim, cabe mencionar quanto à limitação deste estudo devido à dificuldade de se 

obter respostas imparciais por parte dos franqueados durante as entrevistas, que podem 
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ser influenciados por problemas de relacionamento já existentes com os franqueadores 

ou outras insatisfações com a rede, ou até mesmo pela proximidade que o franqueado 

tem com o franqueador, além do fato de que por se tratar de estudos de caso no 

segmento de alimentação brasileiro, o resultado desta pesquisa não possui 

representatividade para ser aplicado aos demais segmentos, nem as redes internacionais, 

devido às particularidades do mercado. 
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ANEXO I 

 

Segue abaixo a estrutura das entrevistas, dividida em seções, que foram aplicadas aos 

franqueadores e franqueados das duas redes de franquias que serão a base dos estudos 

de caso: 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O FRANQUEADOR 

  

1 SOBRE AS FRANQUIAS 

1.1 Qual foi a grande motivação e objetivo na criação da rede? 

1.2 Porque foi escolhido o modelo de franquia como estratégia do negócio? 

1.3 Qual a estratégia central da rede e o seu diferencial frente aos concorrentes? 

1.4 Qual o principal público alvo? 

1.5 Há quanto tempo existe a rede de franquia? É associada à ABF? 

1.6 Qual a quantidade atual de franquias e de franqueados? 

1.7 Quantas são próprias e quantas são realmente franqueadas? 

1.8 Qual o perfil de localização dos pontos de venda (rua, shopping, galeria,...)? 

1.9 Qual a metragem média das lojas? 

1.10 As franquias estão em âmbito estadual, regional, nacional ou internacional? 

1.11 Qual a quantidade média de franquias por franqueado? E a maior quantidade por franqueado? 

  

2 SOBRE OS INDICADORES 

2.1 Como é feita a divulgação de novas oportunidades da rede? E o atendimento aos interessados? 

2.2 
Como funciona o processo de recrutamento de franqueados? Qual a sua importância na seleção dos 
franqueados? 

2.3 Qual o tempo de contrato? Como funciona a sua renovação? 

2.4 
Quais são os investimentos/custos envolvidos (taxa de franquia, montagem da loja, royalties, taxa de 
propaganda,...)? 

2.5 
Qual a taxa de crescimento da rede? E a sua previsão para os próximos anos? Como está esta taxa 
comparando com o mercado? 

2.6 
Qual o nível de adimplência dos franqueados quanto aos custos a serem pagos ao franqueados? 
Quais os riscos envolvidos? 

2.7 Qual o faturamento médio de cada loja e o percentual de lucratividade? 

2.8 Qual o tempo de retorno médio do franqueado? 

2.9 Qual a quantidade média de produtos vendidos por loja? 

2.10 Existem diferenças nestes números dependendo da localização da franquia? 

  

3 SOBRE O FRANQUEADOR 

3.1 Qual a estrutura / organograma do franqueador? 

3.2 Como é o planejamento da área de atuação das franquias? 

3.3 
Qual o estilo de gestão (autoritarista, democrática, participativa,...)? Como é feita a gestão dos 
negócios? 

3.4 Existe alguma ferramenta de gestão implementada? 

3.5 Como é feito o acompanhamento das operações das franquias? 
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3.6 Como é feito o controle financeiro das franquias? Existe algum tipo de auditoria? 

3.7 Existe um sistema informatizado e integrado para os pontos de venda? 

3.8 Existe uma intranet com informações internas e atualizadas sobre a rede? 

3.9 Como é a estrutura de marketing e propaganda (centralizado, pulverizado,...)? 

3.10 Existe um fluxo padronizado de compras junto aos fornecedores? 

3.11 Quais outros tipos de processos padronizados existem? 

3.12 
Existe algum tipo de adaptação a mercados locais específicos nas franquias? Como funciona este 
processo? 

  

4 RELACIONAMENTO COM O FRANQUEADO 

4.1 Quais fatores são considerados para medir o desempenho dos franqueados? 

4.2 Qual a importância do bom relacionamento com o franqueado para a melhoria no seu desempenho? 

4.3 
Quais são os fatores que você considera como mais importantes neste relacionamento? (Enumere 
em ordem de importância) 

4.4 Quais os serviços iniciais prestados para os franqueados? Eles atendem as suas necessidades? 

4.5 Como funciona a equipe de suporte aos franqueados? Existem consultores de campo? Quantos? 

4.6 Qual o nível de suporte prestado para os franqueados? 

4.7 Quais os canais de comunicação dos consultores com os franqueados? 

4.8 Você considera a comunicação feita com os franqueados clara e transparente? 

4.9 Você considera a comunicação feita com os franqueados suficiente para o que eles necessitam? 

4.10 As responsabilidades são bem definidas entre as partes? Como é este mapa de responsabilidades? 

4.11 
Existem treinamentos periódicos e de reciclagem? Qual a periodicidade e quais os tópicos 
abordados? 

4.12 
Existe algum conselho dos franqueados? Qual a sua atuação e influência nas decisões? Caso não 
exista, pretende implementar? 

4.13 Os franqueados são consultados nas tomadas de decisão? Em que nível? 

4.14 
Qual o balanceamento entre a autonomia dos franqueados e o controle do franqueador? Qual o nível 
de autonomia deles? 

4.15 Existe algum tratamento diferenciado para determinados franqueados? 

4.16 Como a satisfação dos franqueados é mensurada? 

4.17 Existe algum programa de incentivo/benefício para os franqueados? 

4.18 
Quais são os maiores problemas no relacionamento com os franqueados? Qual o impacto no 
desempenho deles? 

4.19 Quais foram as evoluções implementadas ao longo do tempo nesta gestão do relacionamento? 

4.20 Como é o relacionamento com ex-franqueados? 

  

5 OUTROS COMENTÁRIOS / SUGESTÕES 

5.1 Existe algum outro tópico interessante nesta gestão do relacionamento a abordar? 

5.2 Quais são as maiores qualidades e os pontos a serem aprimorados na franquia? 

5.3 Você está satisfeito com o atual status da rede? Quais são os próximos passos? 

5.4 Deseja fazer qualquer outro comentário ou sugestão para esta pesquisa? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O FRANQUEADO 

Rede: 

Nome do Franqueado:                                                                                                         Contato: 

  

1 SOBRE O FRANQUEADO 

1.1 Qual foi a grande motivação / motivo em ter escolhido abrir uma franquia? 

1.2 Há quanto tempo você é um franqueado da rede? 

R: ( ) Menos de 1 ano  ( ) Entre 1 e 5 anos  ( ) Entre 5 e 10 anos  ( ) Mais de 10 anos 

1.3 Quantas franquias você possui? 

R: ( ) Somente 1  ( ) De 1 a 5  ( ) De 6 a 10  ( ) Mais de 10 

1.4 Você pretende abrir novas franquias da rede? 

R: ( ) Sim, em breve  ( ) Sim, a longo prazo  ( ) Talvez  ( ) Não 

1.5 Você possui franquias de outras redes? Quantas? 

R: 
( ) Sim  ( ) Não, mas pretendo em breve  ( ) Não, mas pretendo a longo prazo ( ) Não e nem 
pretendo 

1.6 Sua fonte de renda principal é a franquia? Existe alguma outra fonte? 

R: 
( ) Sim, e não possuo outras  ( ) Sim, mas possuo outras  ( ) Não, mas possivelmente será  ( ) Não, 
e nem pretende ser 

  

2 SOBRE AS AÇÕES DO FRANQUEADOR e DA REDE 

2.1 Qual a estratégia central da rede e o seu diferencial frente aos concorrentes na sua visão?  

2.2 Qual o principal público alvo na sua visão? 

2.3 O processo de recrutamento dos franqueados é adequado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.4 As ações de marketing e propaganda da franquia são adequadas? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.5 Você considera as ações promocionais de vendas adequadas? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.6 O modelo de gestão dos negócios utilizado pelo franqueador é adequado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.7 As responsabilidades são bem definidas entre as partes? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.8 O processo de acompanhamento financeiro feito pelo franqueador é adequado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.9 O processo de acompanhamento das operações feito pelo franqueador é adequado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.10 O sistema informatizado atende as suas necessidades? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 
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2.11 A intranet disponibiliza todas as informações necessárias e atualizadas? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.12 A rede de fornecedores da franquia é suficiente? As condições obtidas são as melhores? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

2.13 
Existe uma diferenciação de atuação entre as regiões de atuação das franquias? Positiva ou 
negativa? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

  

3 RELACIONAMENTO COM O FRANQUEADOR 

3.1 
Quais fatores são considerados para medir o seu desempenho? Qual a sua opinião sobre estes 
fatores? 

3.2 
Qual a importância do bom relacionamento com o franqueador para a melhoria no seu 
desempenho? 

3.3 
Quais são os fatores que você considera como mais importantes neste relacionamento? 
(Enumere) 

3.4 
Qual a sua opinião sobre os serviços iniciais prestados pelo franqueador? Eles são suficientes e 
adequados? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.5 A quantidade de pessoas da equipe de suporte aos franqueados é suficiente? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.6 O nível de suporte dado por esta equipe é adequado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.7 
Como você descreveria a comunicação feita pelo franqueador? Ela é clara, transparente e 
suficiente? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.8 As demandas são atendidas pelo franqueador com a agilidade necessária? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.9 Os treinamentos recebidos atendem as suas necessidades? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.10 A periodicidade dos treinamentos é adequada? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

3.11 
Você faz parte do Conselho de Franqueados, caso exista? Como você avalia a atuação do 
Conselho? 

3.12 
Você contribui com novas idéias e sugestões para a franquia? Elas são ouvidas e aceitas? Qual 
percentual aproximado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 

R: ( ) 0% a 10%   ( ) 11% a 30%   ( ) 31% a 50%   ( ) 51% a 80%   ( ) 81% a 100% 

3.13 Você está satisfeito com a sua atual posição de franqueado? 

R: 
 (1) Concordo Totalmente  (2) Concordo Parcialmente  (3) Discordo Parcialmente  (4) Discordo 
Totalmente  (5) Não se aplica 
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4 OUTROS COMENTÁRIOS / SUGESTÕES 

4.1 Quais as necessidades de melhoria da rede? 

4.2 Quais os pontos fortes da rede? 

4.3 Existe algum outro tópico interessante nesta gestão do relacionamento a abordar? 

4.4 Você possui relacionamento com outros franqueados? Em que nível? E com ex-franqueados? 

4.5 Você acredita na expansão das franquias? 

4.6 Você indicaria a franquia para outras pessoas? 

4.7 Caso pudesse recomeçar, o que faria diferente em todo o processo? 

4.8 Deseja fazer qualquer outro comentário ou sugestão para esta pesquisa? 
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