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RESUMO 

Redes de franquia constituem um tipo de arranjo híbrido de governança onde, normalmente, lojas 

próprias e franqueadas operam sob uma mesma marca e formato de negócios. Considerando que taxas 

de franquia (fixas e variáveis) estão entres as principais fontes de receita do franqueador, senão a 

principal, este trabalho tem por objetivo identificar evidências quanto à fixação destas taxas por redes 

de franquia. A variação de tais taxas é comparada à capacidade de monitoramento das redes, 

considerando que custos de monitoramento são influenciados pelo nível de dispersão geográfica das 

unidades das redes. Verifica-se também o efeito de variáveis que tornam o monitoramento a distância 

mais factível e eficiente, o que modera o custo de monitorar unidades a distância. Para tal objetivo, um 

total de 376 redes associadas à Associação Brasileiras de Franchising (ABF) são investigadas em uma 

análise cross-section tendo como base o ano de 2011. Os resultados indicam evidências de que custos 

de monitoramento levam as redes a praticarem taxas menores como forma de incentivar e motivar 

franqueados. Porém, características das redes com relação a maior nível monitoramento mitiga tal efeito. 

Os resultados são mais claros para taxas variáveis de franquia (royalties). Também se constatou que as 

taxas de franquias fixas e variáveis não apresentam efeito substitutivo entre elas, ou seja, não são 

inversamente proporcionais, o que indica uma diferenciação do cenário brasileiro em relação a outros 

países. 

 

Palavras chave: Franquia; Royalties; Taxas de franquia; Custos de monitoramento.  

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

1 INTRODUÇÃO  

O setor de franquias brasileiro apresenta números de destaque na economia nacional. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), 2.942 redes de franquia 

atuaram no Brasil em 2014. Estas redes operam quase 125 mil unidades entre lojas próprias e 

franqueadas. Ainda no ano de 2014, o faturamento total do setor foi de quase R$ 130 bilhões e 

gerou cerca de 1,1 milhões de empregos diretos. Entre 2001 e 2014, o crescimento do setor 



 
 

 

esteve, em média, cerca de três vezes acima do crescimento da economia brasileira como um 

todo (ABF, 2014). 

Os números do setor em si já despertam a atenção e esforços investigativos por parte da 

ciência. Tanto é assim que uma ampla literatura acerca do tema está disponível em áreas como 

estratégia, marketing, economia e tantas outras (curiosamente, a área contábil apresenta 

raríssimos trabalhos na área). Nesta literatura nota-se uma considerável proeminência da teoria 

da agência (Melo; Andreassi, 2010). Nesta abordagem, contratos de franquia são explicados em 

termos de custos de agência, isto é, os custos de se manter alinhados os interesses do Principal 

(o franqueador) e dos Agentes (operadores locais) com relação ao desempenho da parceria 

contratual (Doherty; Chen, 2014). Nessa vertente, franquias representam alternativas a 

problemas de coordenação e monitoramento de firmas com múltiplas unidades geograficamente 

dispersas. Ou seja, o gerente da unidade é convertido em proprietário, de forma que sua 

remuneração e aumento de patrimônio dependem do bom desempenho da loja. Em 

contrapartida, taxas de franquia fixas e/ou variáveis são pagas ao franqueador, além de outras 

compensações como exclusividade de fornecimento, promoção da marca e ocupação de 

territórios diversos (Azevedo; Silva, 2003). 

Partindo da importância do esquema contratual relacionado ao ajuste das taxas de 

franquia praticadas, várias pesquisas têm estudado o comportamento e os determinantes deste 

ajuste em mercados diversos. Lanfontaine (1992), Wimmer e Garen (1997), Brickley (2002) 

analisam o estabelecimento destas taxas nos EUA; e Sen (1993) estuda essa dinâmica, 

comparando redes de franquia dos Estados Unidos e do Canadá. Na Espanha Vásquez (2005) 

investiga e se existe uma relação inversa entre taxas fixas e variáveis.  Maruyama e Yamashita 

(2012) buscam relacionar o estabelecimento destas taxas a questões de incentivos aos 

franqueados. No Brasil, o ajuste destas taxas, bem como suas variáveis antecedentes, não tem 

recebido tanta atenção. Assim sendo, o presente estudo se propõe a contribuir no sentido de 

verificar alguns dos determinantes de taxas de franquia no Brasil. Partindo-se do problema de 

monitoramento em redes geograficamente dispersas em um país continental com o Brasil, 

desejou-se investigar se os custos associados à dispersão influenciam as taxas praticadas pelos 

franqueadores. Assume-se que o monitoramento consome recursos por parte da rede, os quais 

poderiam até mesmo inviabilizar o negócio. 

Os incentivos ao esforço e desempenho do agente local são mais efetivos em arranjos 

de franquia. O insucesso de uma unidade poderia corroer renda e patrimônio do franqueado. 

No entanto, o franqueador ainda precisa manter certo nível de monitoramento de forma a 

garantir não apenas o fluxo de royalties e demais taxas, mas também a própria proposta de valor 

da sua rede, por meio da uniformidade do produto transacionado, nível de atendimento, etc. 

Porém, considerando que o franqueado tem interesse (incentivos) no sucesso de sua unidade, a 

intensidade deste monitoramento (e os custos relacionados) tende a ser bem menor (Combs; 

Michael; Castrogiovanni, 2004). 

Sendo assim, se for assumido que incentivos mais poderosos ao agente estão em vigor, 

tais incentivos seriam enfraquecidos caso as taxas praticadas pelas redes se elevassem. A 

hipótese central deste trabalho é que a elevação dos custos de monitoramento levaria as redes a 

praticarem taxas mais baixas, o que potencializa o esforço do franqueado frente a sua unidade. 

Tais custos de monitoramento estariam associados ao nível de dispersão das unidades 

(principalmente em um país como o Brasil). E isso gera hipóteses secundárias: existem 

características das redes que atenuam o efeito da dispersão geográfica, possibilitando às 

mesmas praticarem taxas mais altas. 

Além disso, os efeitos moderadores de algumas destas características são testados, quais 

sejam: (i) o nível de automação, o qual elevaria a capacidade de monitoramento a distância; (ii) 



 
 

 

a presença de maiores níveis de estoques na loja, o que também permite maior controle sobre o 

desempenho da loja com base no giro de estoques; e (iii) a alocação de lojas em shopping 

centers. Este último fator tem a ver com o fato de que a administração destes condomínios 

comerciais exerce fiscalização sobre lojas instaladas de forma a garantir a fidedignidade das 

informações de faturamento das mesmas (base para a parcela variável do aluguel cobrado), 

além de outras obrigações.  

O estudo é desenvolvido sobre uma amostra com 376 redes de franquia associadas à 

Associação Brasileira de Franchising (ABF) submetidas a uma análise cross-section tendo 

como base o ano de 2011. São utilizados dados das redes de franquia disponibilizados no Guia 

Oficial de Franquias da ABF, além de informações das redes disponibilizadas em seus 

respectivos endereços de internet. As hipóteses são verificadas através de um conjunto de 

procedimentos econométricos. Os resultados confirmam consideravelmente a lógica proposta, 

principalmente com relação à taxa de royalties. Para as taxas fixas o efeito moderador dos três 

fatores supracitados não é significante, embora seja notada a influência de fatores locacionais 

(o perfil de ocupação das redes). Além disso, as taxas fixas parecem se comportar em certa 

associação positiva com as taxas variáveis. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO   

Pela lógica da Teoria da Agência, contratos de franquia representam principalmente um 

mecanismo de governança para resolver problemas de agência em operações com múltiplas 

unidades de negócio geograficamente dispersas (GONZALEZ-DIAZ; SOLIS-RODRIGUEZ, 

2012). Se o nível necessário de monitoramento fosse economicamente viável, franquias 

tenderiam a ser um fenômeno temporário para aquelas redes que usam o arranjo como forma 

de acessar recursos a um custo menor, tais como capital, conhecimento local, dentre outros 

(MARTIN, 1988; BITTI, 2012). No entanto, uma vez que o monitoramento exige dispêndios, 

os mesmos podem inviabilizar o negócio. Assim, o sistema toma forma. O resíduo da unidade 

é partilhado com o franqueado, que assume o investimento local em ativos físicos (ou parte 

deles) e com isso parte também do risco associado. Em resumo, o lucro (resíduo) da unidade é 

assumido pelo franqueado, o qual compensa o franqueador com o pagamento de royalties 

contínuos sobre o faturamento de sua loja, além de já ter pago (normalmente) uma taxa inicial 

fixa ao comprar a franquia e entrar no negócio da rede (PERRYMAN; COMBS, 2012) 

Assim, mecanismos de incentivos e coordenação são apontados pela teoria como 

redução para os problemas de agências. Compensação é baseada em incentivos, entretanto, 

planos de compensação não são homogêneos entre as empresas (Brickley; Dark, 1987). Sob 

ótica do franqueador os mecanismos de incentivos podem ser considerados em duas dimensões: 

vertical, que está relacionada com a decisão de franquear uma unidade e horizontal, relacionada 

às políticas de taxas de franquia da rede, e a explicação para o arranjo nesta dinâmica é uma 

questão de equilíbrio entre custos de agência, quais sejam: monitoramento e incentivo. Combs 

et  al. (2004) derivam esta visão em duas dimensões. Na dimensão vertical dos custos de agência 

a decisão de adotar o arranjo franqueado é similar à decisão “make-or-buy”, ou seja, se o 

desempenho do gerente local é o insumo fundamental para o sucesso da unidade, na 

impossibilidade de monitoramento eficiente, opta-se por um pacote de incentivos mais 

poderoso: a unidade é franqueada. Enquanto os esforços do franqueador se volta para 

manutenção do valor da marca e a gestão do controle, incentivo e monitoramento, os esforços 

do franqueado refere-se aos resultados das vendas da unidade. Quanto maior a contribuição do 

franqueado para a margem do negócio, maiores devem ser os incentivos; e o mesmo ocorre ao 

contrário, ou seja, quanto maior o esforço do franqueador maior deverá ser sua parcela de 

remuneração e mais adequada é a opção pela integração vertical (Vance, 2010). 



 
 

 

A perspectiva horizontal dos custos de agência consiste no fato de que mesmo após franquear 

uma unidade, problemas de monitoramento ainda estariam presentes, afetando assim o resíduo 

destinado ao franqueador (leia-se taxas de franquia). Franqueados não exigem uma supervisão 

tão intensa como funcionários, uma vez que estão diretamente interessados em maximizar 

receitas. No entanto, em troca dessa vantagem, problemas de dilapidação do valor da marca 

podem se fazer presentes (Fernández; González-Busto; Castaño, 2013). 

Rubin (1978) sugere que os custos de monitoramento serão mais baixos em áreas 

urbanas, devido ao acesso mais fácil e também por causa de possíveis economias de escala 

quando a rede possui várias lojas em determinada área, sendo assim, os custos de 

monitoramento em áreas rurais são mais altos.  

2.1 Taxas Fixas de Franquias e Taxas Royalties   

Normalmente royalties são praticados sobre a receita bruta da unidade ao invés de sobre 

o lucro. Brickley (2002) explica esta dinâmica propondo que, para o franqueador, é mais 

factível monitorar e controlar vendas brutas, sendo que a lucratividade de cada unidade 

dependerá de algumas variáveis de custos e despesas de difícil observação. 

Explicações pioneiras de franquias propunham o pagamento da taxa fixa inicial de 

franquia como o fluxo descontado estimado do lucro da unidade trazido a valor presente. Assim, 

pagamentos contínuos de royalties variáveis seriam um desmembramento da taxa fixa inicial, 

o qual teria a função de ajustar riscos, conferindo um maior fluxo do resíduo para franqueador 

em épocas de melhor condição da demanda e evitando que franqueados suportem sozinhos o 

fracasso de uma operação (Rubin, 1978). Por outro lado, conforme o autor, uma explicação 

alternativa para royalties pode ser derivada do mercado de capitais: franqueados podem, a 

princípio, não ter recursos para pagar integralmente e de uma só vez o valor presente dos ganhos 

da unidade, de forma que este pagamento seria distribuído ao longo do tempo. 

No entanto, uma explicação mais plausível parece ter relação com os incentivos de parte 

a parte presentes. Assim como o franqueador espera bom desempenho de franqueados, estes 

esperam uma gestão eficiente do franqueador no sentido de maximizar o valor da rede 

(orientação, publicidade, promoção, etc.). Isso seria particularmente verdadeiro com relação ao 

valor da marca (reputação e externalidade). O pagamento de royalties, então, incentivaria o 

franqueador a manter os padrões desejados em toda a rede, executando as tarefas relacionadas. 

A perspectiva da teoria da agência para a relação entre royalties e taxas fixas de franquia 

propõe antagonismos entre ambas em um contexto bilateral de risco moral e necessidades de 

incentivos. Supõem ser escolhido em primeiro lugar a taxa de royalties, de acordo com as 

questões de incentivo e risco e assim a taxa de franquia deve ser inversamente proporcional a 

taxa de royalties (Vazquez, 2005). Se o produto marginal do franqueado é relativamente 

elevado, afetando mais as condições de demanda local, então, o franqueador pratica royalties 

menores de forma a manter o operador local motivado pela maior retenção do resíduo (lucro) 

de sua unidade. Em compensação as taxas fixas iniciais cobradas são maiores (Lafontaine, 

1992; Bhattacharyya; Lafontaine, 1995; Huang, 1997). 

O oposto é válido em situações onde a marca é valiosa e importante para a demanda da 

rede. Isso significa que a demanda é mais dependente do comportamento do franqueador no 

monitoramento do desempenho de outros franqueados, a fim de evitar a desvalorização da 

marca. Este processo implica que, uma vez que a demanda depende fortemente do valor da 

marca, o risco do franqueado seria relativamente menor. Assim, o franqueador reduz as taxas 

fixas iniciais para atrair um maior número de franqueados potenciais, mas pratica royalties 

maiores ao longo do contrato (Huang, 1997). 

Há propostas também que têm associado o comportamento destas taxas a aspectos 

intangíveis como o valor a marca da proposta de valor das redes. Para atrair e motivar 



 
 

 

franqueados, as redes precisam definir suas taxas fixas de franquia em um nível apropriado ao 

valor de sua marca e dos serviços que prestam aos seus franqueados. Normalmente, redes jovens 

no início de sua operação tendem a ter sua marca subdesenvolvida e serviços disponíveis a 

franqueados relativamente limitados (Shane; Shankar; Aravindakshan, 2006). Nestas 

circunstâncias, as taxas praticadas tendem a ser mais baixas.  

Royalties dependeriam do valor da proposta de valor do formato de negócios oferecido 

pelas redes aos franqueados, de tal forma que poderiam proporcionar um sinal de crível da 

qualidade e afetar a atratividade geral do sistema (Shane et al., 2006). Com a maturidade, a taxa 

praticada de royalties tenderia a cair, vis-à-vis a perda do ímpeto inicial dos primeiros anos da 

rede e seu formato de negócios, o esgotamento e/ou saturação do mercado. Além disso, 

semelhante ao que ocorre em relações trabalhistas, a maior familiaridade dos franqueados com 

o dia a dia de sua(s) unidade(s) aumenta os custos do fim do relacionamento para as redes, 

condicionando-os assim a demandar uma maior parcela do resíduo de suas unidades. No 

entanto, Shane (2006) não consegue suportar estas hipóteses com relação às taxas variáveis. 

Uma visão oposta à descrita imediatamente acima é confirmada em pesquisas como 

Polo-Redondo; Bordonaba-Juste; Lucia-Palacios (2011). Com a maturidade, a reputação e o 

valor da marca tendem a acumular, repercutindo sobre o valor das taxas de franquia. Além 

disso, um contexto de equilíbrio entre elas é previsto. Vasquez (2005) analisa a relação entre 

royalties e taxas fixas de franquia no setor de franquias na Espanha, identificando um 

balanceamento entre estas taxas. Diferentemente de trabalhos anteriores, ele considera na taxa 

variável o lucro obtido pelas redes com a venda (compulsória ou não) de insumos a franqueados. 

Segundo o autor, muitas vezes os preços de venda destes insumos superam seu custo marginal 

caracterizando transferência de renda de franqueados para franqueadores. 

Assim, em um contexto de risco moral bilateral (franqueador e franqueado) e alocação 

ótima de risco, elevações no montante de risco fazem decrescer as taxas fixas e aumentarem os 

royalties praticados (incluindo lucro sobre insumos fornecidos). Esse comportamento das taxas 

também ocorre se o insumo do franqueador é mais complexo (promoção da marca, coordenação 

da cadeia, etc.) e de difícil verificação por franqueados. Por outro lado, o oposto é valido para 

cenários onde tanto o esforço do franqueado e como o monitoramento de seu desempenho 

cresce em importância para o sucesso da rede. (Lafontaine, 1992). 

Por fim, as visões mais recentes resumem o papel dos royalties como fonte de aporte ao 

trabalho contínuo do franqueador em incrementar o valor da rede, ao passo que a taxa fixa de 

franquia sustentaria investimentos iniciais do franqueador antes da abertura da loja (Polo-

Redondo et al., 2011). Assim ambas as taxas variaram juntas no sentido de se elevarem na 

medida em que a reputação e o valor da marca fossem acumulados. A visão de risco moral 

bilateral persiste na pesquisa mais recente, ou seja, as taxas variarão para beneficiar a parte que 

mais agrega valor à marca (Maruyama; Yamashita, 2012). Uma vez que esta mesma pesquisa 

aponta para um papel mais efetivo do franqueador neste sentido, espera-se que ambas as taxas, 

fixa e variável, aumentem ao longo do ciclo de vida das redes. 

2.2 Dispersão Geográfica 

Quanto maior a dispersão geográfica das unidades franqueadas, maior será a 

necessidade das redes em adquirir e/ou desenvolver know-how para o monitoramento das 

diversas unidades (Shane, 1996). No cerne da discussão de franquias, quando abordada pela 

teoria da agência, em redes de lojas com múltiplas unidades, espera-se que tanto dispersão das 

lojas quanto o número de lojas elevem os custos de monitoramento do agente (Bitti, 2007). 

Unidades afastadas da sede da empresa ou localizadas fora de grandes centros urbanos tendem 

a ser franqueadas pela dificuldade de monitoramento do insumo local do gerente (Rubin, 1978). 



 
 

 

Sendo assim, dadas as limitações da capacidade de monitoramento, a rede opta por 

tornar o gerente local em proprietário dos ativos locais. Em contrapartida, taxas de franquia são 

cobradas deste indivíduo para compensar o uso da marca e do formato de negócios 

desenvolvidos pelo franqueador. O proprietário da marca/rede exige o pagamento de royalties, 

taxas fixas e fornecimento exclusivo de insumos, muitas vezes estas três coisas juntas 

(Wimmer; Garen, 1997). Com isso, visa-se estabelecer mecanismos de incentivos mais 

poderosos no tocante ao alinhamento de interesses entre agente e principal. 

3 DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES 

Ao tornar o gestor local o proprietário dos ativos locais, a rede abdica de um modelo 

vertical hierárquico (contrato empregatício com o gerente) para estabelecer uma relação 

contratual com outra “firma”. Com isso, o gestor local passa a ser reclamante residual da 

unidade (Façanha et al., 2013). A parte do resíduo abdicada das diversas unidades franqueadas 

representa um custo para o franqueador. Este custo, incorrido no sentido de estabelecer 

incentivos à performance, é mais do que compensado pela economia advinda da redução de 

custos de monitoramento. Em suma, esta é a síntese do racional da teoria da agência para 

explicar o arranjo em uma perspectiva vertical. 

No entanto, o reequilíbrio entre monitoramento e incentivos em arranjos franqueados é 

imperfeito e isso constituiria a perspectiva horizontal dos problemas de agência (Perryman; 

Combs, 2012). Embora o lucro da unidade pertença ao franqueado, este acaba partilhando o 

resíduo com o franqueador, uma vez que este pratica royalties contínuos sobre aquele. Se a 

parcela do resíduo herdada pelo franqueado é menor (ou seja, mais royalties cobrados), menores 

serão os incentivos presentes no sentido de alinhar interesses. Do contrário, talvez se 

estabeleçam incentivos a comportamentos disfuncionais, tais como, por exemplo, o efeito “free-

riding”. Este se manifesta em situações onde o franqueado economiza insumos, reduzindo a 

qualidade do produto oferecido ao cliente final, porém praticando o preço padrão da rede como 

um todo (Kidwell, Nygaard, 2011). 

Assim, a dispersão geográfica potencializa tais custos, demandando um balanceamento 

entre monitoramento e incentivos de forma a garantir desempenho e mitigar comportamentos 

oportunista (Pizanti; Lerner, 2003). Quando o monitoramento eficiente é possível, a rede 

buscará absorver uma maior parcela do resíduo de cada unidade, elevando as taxas praticadas. 

Reciprocamente, se os custos relacionados a monitorar as unidades se elevam ao ponto de 

comprometer a lucratividade da operação, a rede opta por praticar taxas mais baixas, 

potencializando o alinhamento de interesse com o agente local. Portanto, a dispersão geográfica 

das diversas unidades torna mais complexa a tarefa de monitorar o desempenho individual de 

franqueados. Assim, considerando problemas horizontais de agência, espera-se que as redes 

ajustem suas taxas de franquia em resposta à sua capacidade de monitoramento. Tanto a taxa 

fixa como a variável serão menores, quanto maior a dispersão geográfica entre as unidades da 

rede como forma de incentivar franqueados. Formalmente: 

H1: Quanto maior a dispersão geográfica da rede franqueada, menores serão as taxas 

de franquia praticadas. 

No entanto, se mesmo à distância a rede consegue mensurar o desempenho – por 

exemplo, através de controles de giro de estoques, consumidor fantasma ou sistemas de 

informação – este efeito seria mitigado (Desai, Srinivasan, 1996). A complexidade de monitorar 

unidades cresce com a dispersão, mas esse efeito seja mitigado, por exemplo, pela tecnologia 

de monitoramento presente ou técnicas de mensuração suportadas por mídias online (Zhang; 

Lawrence; Anderson, 2015). Mesmo em redes com alto grau de processamento de produtos 

ocorrendo no interior das unidades, a questão de padronização é alavancada por maiores níveis 

de automação. Com a ação humana sendo substituída por equipamentos e sistemas 



 
 

 

computadorizados o produto tende a ser gerado de forma mais uniforme e parametrizada, 

consequentemente com maior grau de padronização (Brownell; Merchant, 1990). Além disso, 

processos dotados de um maior nível de automação proporcionam menor variabilidade na 

qualidade esperada do produto final, bem como uma aferição mais eficiente do consumo de 

recursos e montante de vendas. Ou seja, uma redução da incerteza sobre o output das lojas. 

Com isso, a maior capacidade de monitoramento à distância permitirá às redes avançar sobre o 

resíduo das unidades praticando taxas mais elevadas, mesmo lidando com uma maior dispersão 

das lojas.  

Outra característica que pode mitigar o efeito da distância entre as lojas e o franqueador 

é o posicionamento de unidades em centros comerciais ou shopping centers. Conforme Bitti 

(2012), em grande parte destes condomínios, o aluguel ou taxa de arrendamento cobrado é 

constituída de uma parcela fixa e uma variável também condicionada ao faturamento (assim 

como os royalties). Portanto, unidades franqueadas estabelecidas em shopping centers lidam 

com monitoramento exercido pelo próprio condomínio. Isso é válido não apenas para questões 

financeiras, mas também para outros aspectos relacionados à operação da unidade 

(atendimento, limpeza, fachada, etc.); itens de elevado interesse para o franqueador. Espera-se 

que esse tipo de fiscalização praticada pelo condomínio comercial alivie as necessidades de 

monitoramento dos franqueadores. 

Um terceiro fator poderia ainda ser usado pelas redes para fins de monitoramento à 

distância: o montante de estoques presentes nas unidades da rede. Formatos de negócios que 

exigem a manutenção de determinado nível de estoques na loja (mercadorias para lojas de 

roupas, por exemplo) propiciam controle a distância pelo próprio giro de estoques. No setor de 

serviços, por exemplo, onde a presença de estoque não é esperada, tal capacidade é limitada, 

levando a rede a buscar outros mecanismos de monitoramento. Em suma, o efeito da dispersão 

geográfica em induzir as redes a operarem com taxa menores poderia ser moderado pela atuação 

de fatores como os três supracitados. Em outras palavras, as redes poderiam praticar taxas mais 

elevadas (menos incentivos para o franqueado) se sua capacidade de monitoramento fosse 

potencializada. Formalmente: 

H2: A associação negativa entre taxas de franquia e dispersão geográfica é moderada 

por uma maior capacidade de monitoramento da rede franqueada. 

Além da dispersão geográfica, um aspecto qualitativo com relação à ocupação territorial das 

redes é abordado pela pesquisa em “agency”: áreas distantes dos grandes centros ou em 

mercados não familiares à rede (Rubin, 1978; Fladmoe-Lindquist; Jacque, 1995; Combs, 2008). 

As dificuldades de monitoramento derivadas da dispersão geográfica são potencializadas se 

unidades estão dispostas em regiões de acesso mais difícil (Castrogiovanni; Combs; Justis, 

2006). Os trabalhos supracitados convergem para apontar a adoção de franquias nessas 

condições. No entanto, não se verifica na literatura como as taxas de franquia se comportam em 

redes que já fizeram a opção pelo arranjo franqueados para ocupação de territórios com tais 

características. Um outro aspecto nesta mesma direção, desde Rubin (1978), a teoria da agência 

preconiza que redes com unidades dispersas estarão motivadas a franquear unidades localizadas 

em localidades rurais e/ou afastadas dos grandes centros urbanos. Pois, dessa forma, o 

franqueador partilha parte dos riscos associados a operações em mercados não consolidados. 

O processo de estabilização da economia brasileira iniciado nos anos 90 e os programas de 

distribuição de renda adotados pelo governo federal desde então introduziram no mercado de 

consumo cerca de 100 milhões de pessoas (Barcellos; Teixeira; Venturini, 2014). A emergência 

deste mercado se manifestou de forma destacada em regiões mais pobres do país, sobretudo nas 

regiões Norte e Nordeste. Regiões antes desprezadas por marcas franqueadas passaram a ser 

buscadas com intensidade, não só pelo aumento do mercado de consumo, mas até pela exaustão 



 
 

 

dos mercados tradicionais do eixo Sul-Sudeste (Bitti, 2012). Tais mercados emergentes 

representam oportunidades de expansão para as redes, mas carregam certa dose de risco, até 

por estarem mais expostos em caso de deterioração das condições que permitiu seu surgimento. 

Se o risco da operação em mercados emergentes é partilhado com franqueados, espera-se que 

estes exijam um retorno maior na forma de taxas mais baixas. Assim: 

H3: A maior presença de lojas em regiões mais pobres está associada a taxas de 

franquia menores. 

Desde Rubin (1978) uma das principais previsões sugeridas pela teoria da agência é que 

há existência de efeito substitutivo entre os mecanismos de compensação, ou seja, a taxa inicial 

de franquia deve ser inversamente relacionada com o pagamento de royalties. Estudos como 

Vázquez (2005), suportaram essa previsão para as redes de franquias da Espanha. A perspectiva 

da teoria da agência para a relação entre royalties e taxas fixas de franquia propõe antagonismos 

entre ambas em um contexto bilateral de risco moral e necessidades de incentivos. Supõem ser 

escolhido em primeiro lugar a taxa de royalties, de acordo com as questões de incentivo e risco 

e assim a taxa de franquia deve ser inversamente proporcional a taxa de royalties (Vazquez, 

2005). Entretanto, Lafontaine e Shaw (1999) constaram que os acordos de compensação não 

constituem um sistema de elementos interdependentes nas redes de franquia dos Estados 

Unidos. Diante deste cenário, busca-se verificar se este efeito substitutivo ocorre nas redes de 

franquia brasileira. Assim: 

H4: A taxas de franquias apresentam efeito substitutivo entre elas, ou seja, são 

inversamente proporcionais, quanto maior o valor cobrado para taxa de franquia, 

menor será o valor cobrado para royalties. 

4 DADOS E VARIÁVEIS 

Para testar as hipóteses acima desenvolvidas três diferentes fontes de dados são 

empregadas na análise empírica. A primeira delas é o Guia de Franchising Oficial da ABF, o 

qual é uma publicação anual dedicada a pessoas interessadas no setor. Esta publicação 

disponibiliza dados sobre características das redes tais como taxas de franquia, o número total 

de unidades, investimento necessário por parte de potenciais franqueados, número de 

funcionários, e assim por diante. Foram coletados dados de 2011. 

A fim de alcançar uma melhor compreensão de como a ABF obtém as informações 

utilizadas, foram realizadas algumas entrevistas com executivos da organização. 

Especificamente, realizamos entrevistas com o presidente ABF, seu diretor-executivo e seu 

analista de marketing, a qual é responsável tanto para reunir e organizar informações das redes 

associadas. A ABF tem um sistema interno de informação acessada pelas redes, as quais são 

livres para fazer atualizações online.  

A segunda fonte de informação utilizada no estudo está nos sites das redes de franquias 

da amostra. Para cada rede, coletou-se o CEP das cidades ocupadas pelas redes, bem como se 

as unidades estão estabelecidas em algum tipo de shopping center. A coleta de dados ocorreu 

no período de abril a julho de 2011. Destas duas fontes de informações resultaram dois 

conjuntos de dados, os quais foram reunidos e emparelhados a fim de estabilizar o conjunto de 

dados final e assim obter todas as informações necessárias para a análise empírica. Assim, foi 

feita uma verificação cruzada dos dados a fim de selecionar as redes que ofereciam as 

informações necessárias. Finalmente, obteve-se uma amostra de 376 redes de franquias 

presentes nos 26 estados da Federação. Esse número leva em conta os casos em que foi 

necessário recorrer a outras fontes de informação para preencher valores em falta, por exemplo, 

o site da publicação Pequenas Empresas Grandes Negócios. 

Por fim, para considerar características das cidades ocupadas pelas redes da amostra, foi 

efetuado um levantamento no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 



 
 

 

qual divulga os dados do último Recenseamento Demográfico (2010) informações dos 

municípios brasileiros como área, população, renda e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Estas informações serão utilizadas para verificar efeitos do padrão de dispersão destas 

redes. 

4.1 Variáveis Dependentes 

As taxas fixa e variável das redes da amostra aproximam o construto “incentivos” e são 

as variáveis dependentes do modelo econométrico desenvolvido para testar as hipóteses. Ambas 

são disponibilizadas no Guia Oficial de Franquias da ABF e são analisadas em testes distintos. 

No entanto, como uma das hipóteses (H4) busca captar um possível efeito substitutivo entre 

ambas as taxas, nos testes em que a taxa de royalties é a variável dependente, a taxa fixa de 

franquia é variável independente e vice-versa. As taxas variáveis de franquia ou royalties 

(ROY) são percentuais sobre o faturamento bruto que as redes cobram de franqueados. A taxa 

fixa inicial de franquia (TXF) é cobrada pelas redes quando da assinatura do contrato com seus 

franqueados. Esta variável assume o valor absoluto em R$/1000 informado pelas redes. 

4.2 Variáveis independentes 

Custos de monitoramento são aproximados com um modelo interativo com variáveis 

moderadoras (Luft; Shileds, 2004). Em um primeiro momento, assume-se que quanto mais 

dispersas geograficamente as unidades das redes, maiores são os custos de monitoramento da 

rede. Dados relativos à dispersão geográfica da rede foram obtidos através dos endereços das 

lojas disponibilizados nos sites da internet dos franqueadores presentes na amostra. Desta fonte 

são tiradas as informações do número de lojas de cada rede, em cada Estado brasileiro, bem 

como, a localização da sede de cada rede. Assim, o nível de Dispersão Geográfica (DISPGEO) 

é operacionalizado somando-se a distância (em km) entre a cidade sede de cada rede da amostra 

e as cidades brasileiras onde a rede tenha operações, ou seja, calcula-se a distância média da 

cidade sede e cidades onde a rede possui lojas e multiplica-se pela quantidade de lojas da rede. 

A outra variável independente capta a presença de unidades da rede nos que são aqui 

denominados mercados emergentes do Brasil (H3). Ou seja, novos mercados regionais que 

emergiram do processo de estabilização e posterior crescimento da economia (a partir da década 

de 1990), sendo também potencializados por programas de distribuição de renda empreendidos 

pelo governo brasileiro. Estes mercados tornaram-se alternativas de expansão das redes, dada 

ainda a saturação de mercados tradicionais do eixo Sul-Sudeste. 

Para captar este aspecto, verificou-se, a partir de informações do IBGE, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio dos municípios brasileiros ocupados pelas lojas das 

redes, de forma a obter uma média para cada rede. O IDH é calculado a partir de três parâmetros 

de uma população: renda, educação e saúde1. Os parâmetros são tratados e combinados, 

assumindo um valor entre 0 e 1 (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 

2013). 

Para as redes da amostra, foi calculado o IDH médio dos municípios ocupados nos 

levantamentos feitos pelo PNUD nos anos de 1990, 2000 e 2010. Comparando a curva de 

tendência do IDH ao longo deste período com o IDH de 2010, observa-se uma forte correlação 

negativa (r = -0,73). Isso indica que, na média, os municípios ocupados pelas redes que 

apresentam maior crescimento no índice são os que atualmente apresentam os mais baixos 

índices de IDH. Com isso, o IDH de 2010 proxy para a presença das redes em regiões que são 

mais pobres, mas que, simultaneamente, apresentam crescimento em indicadores 

                                                           
1 Para a área de saúde, o cálculo considera a expectativa de vida. Para educação, é avaliado o índice de alfabetização 

de adultos e os níveis de escolarização da população em geral. Por fim, para renda, utiliza-se o PIB per capita, 

considerando a paridade do Poder de Compra (PPC), de forma a permitir comparabilidade entre países. 



 
 

 

socioeconômicos acima da média brasileira, caracterizando o que é aqui denominado de 

mercados emergentes (ME). 

4.3 Variáveis moderadoras 

Para considerar o efeito moderador de algumas características das redes sobre o custo 

de monitoramento (H2), considerou-se três variáveis, conforme já apresentado no 

desenvolvimento das hipóteses. A primeira é o nível de automação nos processos internos das 

unidades da rede. Presume-se que processos mais automatizados no nível de loja reduzem a 

variabilidade e aumentam tanto os níveis de padronização, replicabilidade e homogeneidade do 

produto (Croonen; Brand, 2013), aumentando a capacidade de monitoramento a distância e 

aliviando o investimento em pacotes de incentivos. Com isso, a rede poderia reter uma maior 

parte do resíduo das diversas unidades, praticando taxas mais altas.  

Assume-se que quanto menos funcionários por área de loja, maior a propensão dessa 

unidade lidar com processos menos intensos em mão de obra. Ou seja, os processos desta 

unidade seriam mais automatizados e/ou mecanizados, capazes de gerar maior nível de 

padronização e propiciar monitoramento a distância.  

As proxys utilizadas para operacionalização da automação, são disponibilizadas pelo 

Guia da ABF, da seguinte forma: capital máximo e mínimo para instalação das lojas em reais 

(R$/1000), número de funcionários - quantidade mínima e máximo necessária para realização 

das atividades da loja e a área em m² mínimo e máximo; para operacionalização de automação, 

foi calculado a média destas três informações. Sendo assim, para aproximar a presença de um 

maior nível de automação (AUT) nas unidades da rede utiliza-se:  

Automação = 
Capital para Instalação das lojas 

(Número de Funcionários / Área da Loja 

O índice acima busca captar a proporção do capital necessário para abrir uma nova 

unidade consumido em instalações, maquinaria, informática e instrumentação. Se o número de 

funcionários por metro-quadrado de loja é menor, a parcela do investimento inicial por 

funcionário na loja aumenta. Isso é um indicativo da presença de equipamentos mais caros que 

precisam de poucos empregados para manuseá-los. Ou seja, um indicativo da presença de 

sistemas mais automatizados na unidade.  

A segunda variável a moderar a influência da dispersão geográfica sobre royalties capta 

a presença de uma proporção das lojas da rede em shopping centers. Esse tipo de condomínio, 

normalmente, pratica a cobrança de aluguel em uma parcela fixa e outra variável sobre o 

faturamento da loja (semelhante aos royalties cobrados pelas redes). Ou seja, também a 

administração do shopping center efetua monitoramento sobre as lojas como forma de garantir 

que o lojista não está sonegando informação com relação ao faturamento, o que, indiretamente, 

acaba beneficiando franqueadores com unidades estabelecidos nesses estabelecimentos. O 

levantamento dos endereços físicos das lojas das redes permitiu identificar aquelas que estão 

estabelecidas neste tipo de condomínio comercial. Assim, para cada rede calculou-se a 

proporção das lojas estabelecidas em shopping centers (SHOP). 

Por fim, a terceira variável moderadora capta a presença de maiores níveis de estoques 

(ESTOQUE) em loja. Como mencionado, através do giro de estoques a rede consegue 

monitorar um dos principais indicadores em termos de performance em vendas. 

Assim as proxys utilizadas para operacionalização de estoque, são disponibilizadas pelo 

Guia da ABF, da seguinte forma: capital de giro máximo e mínimo em reais (R$), número de 

funcionários - quantidade mínima e máximo necessária para realização das atividades da loja e 

a área em m² mínimo e máximo; para operacionalização de estoque, foi calculado a média destas 

três informações.  

Estoque = 
Capital de giro médio 

(Número de Funcionários / Área da Loja 



 
 

 

4.4 Variáveis de controle 

As variáveis de controle são utilizadas no modelo para mitigar problemas de 

endogeneidade na análise e também são utilizadas nos estudos similares existentes. O porte das 

redes (PORTE), operacionalizado pelo produto do faturamento médio e o total de lojas da rede, 

é usado para controlar a capacidade das redes de acessar tecnologias de monitoramento. Da 

mesma forma, a idade das redes (IDADE) e seu tempo de franquia (TFRAN) são inseridos 

para controlar efeitos de diferentes níveis de maturidade e experiência.  

A proporção de lojas próprias e franqueadas da rede, em conjunto com a maturidade, 

pode refletir um momento específico do ciclo de vida da mesma. Por exemplo, políticas de 

precificação refletidas nas taxas poderiam variar dado este momento. Assim, insere-se ainda 

um controle para a proporção de lojas franqueadas (CONMIX). 

Por fim, um controle para o setor da indústria do qual fazem parte as diferentes redes, 

também é utilizado. No caso, setores são diferenciados tanto em termos do nível de 

transformação nos processos nas unidades (nível de serviço) como, por exemplo, na presença 

de estoques da forma como a variável foi operacionalizada (por exemplo, escolas de idiomas 

tendem a ocupar uma área maior e ter relativamente poucos funcionários). Esta e as demais 

variáveis de controle foram obtidas a partir do anuário da ABF. 

5 RESULTADOS  

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis dependentes, 

independentes e controle (exceto as dummies para setor da indústria). Adicionalmente, a Tabela 

2 indica os coeficientes de correlação de Pearson para as variáveis do modelo. As 

operacionalizações não indicam problema de multicolinearidade, haja visto não haver 

correlações elevadas entre as variáveis. Estas estatísticas foram obtidas antes do procedimento 

de padronização das variáveis (transformação para média igual a 1 e desvio-padrão igual a 0). 

Tal procedimento foi adotado considerando as diferentes escalas das variáveis. 

Para análise do fator inflacionário da variância (FIV), que fornece a correlação de uma 

variável com todas as outras variáveis do modelo, alguns autores consideram como valor crítico 

o valor 5, outros consideram crítico o valor 10 (LEVINE et al., 2005), como nos modelos 

testados nenhuma das variáveis alcança FIV = 10, indica não haver problemas de 

multicolinearidade. 

Para a análise das variáveis, empregou-se inicialmente tanto para a taxa variável (ROY) 

como para a taxa fixa (TXF) um modelo de regressão MQO. A Tabela 3 indica os resultados 

obtidos. O mesmo conjunto de variáveis é empregado nos testes tanto para taxas fixas (TXF) 

como variáveis (ROY) de franquias.  

 
Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das variáveis dependentes e independentes 

Variável Número de Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ROY 376 9% 8% 0% 55% 

TXF 376 34,14 28,16 0 350 

DISPGEO 376 33.337,20 71.137 8,93 619.432,60 

AUT 376 13,54 17,14099 0,67 200 

SHOP 376 41% 39% 0% 100% 

ESTOQUE 376 0,19 0,31 0,00 4 

IDH 376 0,78 0,02 0,70 0,85 

PORTE 376 5.916,54 20.497,20 30 344.960 

IDADE 376 19,73 14,80 2 121 

TFRAN 376 9,95 7,55 0 61 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 



 
 

 

Tabela 2 – Coeficientes de Correlação de Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ROY 1          

TXF 0,13* 1         

DISPGEO 0,25* -0,12* 1        

AUT 0,06 0,04 0,02 1       

SHOP 0,04 0,15* -0,13* -0,33* 1      

ESTOQUE 0,16* -0,01 0,03 -0,11* 0,23* 1     

IDH -0,16* 0,15* -0,40* -0,06 0,20* 0,09 1    

PORTE 0,05 0,11* 0,32* -0,06 -0,01 -0,01 -0,13* 1   

IDADE 0,02 0,02 0,17* -0,02 0,01 -0,05 -0,07 0,24* 1  

TFRAN 0,07 0,02 0,41* 0,00 -0,09 -0,07 -0,21* 0,28* 0.47* 1 

* Significante a 5%    

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No entanto, o teste de White aplicado nos modelos MQO (mínimos quadrados 

ordinários) inicialmente testados indica problemas com heterocedasticidade, o que demanda a 

correção robusta de White. Além disso, no caso da variável ROY, por se tratar um percentual, 

aplica-se também modelo de regressão fracional probit (Fractional Regression Model). Opta-

se pelo modelo probit em função da distribuição assumida normal para toda a amostra. Este 

modelo é relativamente novo neste tipo de análise, somente sendo disponibilizado na versão 

mais recente do pacote estatístico utilizado para análise dos dados. Entretanto, esse modelo já 

foi aplicado a diversos temas, como por exemplo: Papke e Wooldridge (1996) estudaram as 

taxas de participação dos trabalhadores nos planos de aposentadoria das empresas; Papke e 

Wooldridge (2008) também avaliaram a política de educação, estudando as taxas de aprovação 

em um exame dos estudantes e Winters et al., 2010 propuseram um padrão geral de 

desenvolvimento rural. 

As primeiras três colunas da esquerda para a direita referem-se a ROY, com a primeira 

delas apresentando os estimadores e erros-padrão (entre parênteses) do modelo MQO. A 

segunda coluna indica os resultados do modelo MQO com a correção robusta de White. A 

terceira coluna traz os resultados da regressão probit fracional. 

Modelos lineares são mais confiáveis quando a variável dependente é contínua e 

distribuídos ao longo de valores positivos (Winters et al., 2010). No entanto, podem surgir 

problemas quando as observações refletem soluções de canto. Além disso, as variáveis 

dependentes são um conjunto de variáveis de ações entre 0 e 1. Assim, optou-se por rodar em 

paralelo um procedimento com modelo probit fracionário proposto por Papke e Wooldridge 

(1996). 

 
  



 
 

 

Tabela 3 – Resultado das regressões MQO com correção robusta de White 

Variável Dependente Royalties (ROY)  Taxa Fixa (TXF) 

 MQO 
MQO 

FRACREG 
 

MQO 
MQO 

Robusta  Robusta 

ROY     2,590*** 2,590 

     (0,69) (2,47) 

TXF 0,015*** 0,015** 0,066**    

 (0,00) (0,01) (0,03)    

GEODISP -0,041*** -0,041*** -0,173***  0,118 0,118 

 (0,01) (0,01) (0,06)  (0,13) (0,10) 

AUT -0,003 -0,003 -0,004  0,117** 0,117 

 (0,00) (0,01) (0,03)  (0,06) (0,12) 

AUT x GEODISP 0,053*** 0,053*** 0,221*  -0,239* -0,239* 

 (0,01) (0,02) (0,06)  (0,13) (0,14) 

MALL -0,002 -0,002 0,000  0,126** 0,126* 

 (0,00) (0,01) (0,03)  (0,06) (0,07) 

MALL x GEODISP 0,020*** 0,020** 0,101***  0,009 0,009 

 (0,01) (0,01) (0,04)  (0,08) (0,06) 

INVENT 0,008* 0,008** 0,052***  -0,058 -0,058 

 (0,00) (0,00) (0,02)  (0,06) (0,05) 

INVENT x GEODISP 0,011* 0,011* 0,016  -0,045 -0,045 

 (0,01) (0,01) (0,03)  (0,08) (0,06) 

IDH 2010 -0,010** -0,010** -0,058**  0,128** 0,128** 

 (0,00) (0,00) (0,02)  (0,06) (0,06) 

CONMIX -0,010*** -0,010** -0,056**  -0,009 -0,009 

 (0,00) (0,00) (0,02)  (0,05) (0,04) 

Intercepto 0,090*** 0,090*** -1,361*** 
 -

0,234*** 
-0,234 

 (0,00) (0,00) (0,02)  (0,08) (0,20) 

*** Significante a 1%    

** Significante a 5%    

* Significante a 10%    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste MQO é significante a 1% e apresenta R2 = 0,246 (evidentemente estes números 

que mantém na regressão com erros-padrão robustos de White). A regressão fracional probit 

apresenta pseudo-R2 = 0,0249 significante a 1%. Estes resultados permitem aceitar o poder 

explicativo dos modelos. As duas últimas colunas referem-se a TXF, apresentando os 

estimadores e erros-padrão (entre parênteses) do modelo MQO e do modelo com erro-padrão 

robusto de White, nesta ordem. Em ambos os caso, o modelo é significante a 1%, apresentando 

R2 = 0,093. 

A variável GEODISP é significante e apresenta sinal esperado nos três procedimentos 

aplicados para a taxa de royalties. No entanto, esta variável não tem efeito sobre a taxa fixa de 

franquia. Assim, H1 é aceita apenas para taxas variáveis de franquia. Ou seja, aceita-se a 

hipótese de que redes mais dispersas, com maiores dificuldades para efetuar monitoramento, 

abdicam de uma maior parcela do resíduo das diversas unidades cobrando royalties menores, 

até como forma de incentivar comportamentos desejáveis de franqueados (Brickley; Dark, 



 
 

 

1987; Shane 1998; Pizanti; Lerner, 2003). Ao mesmo tempo, não é possível afirmar que o 

estabelecimento de taxa fixa inicial faça parte desta estratégia. 

Isso se confirma com a significância estatística do efeito moderador da automação nos 

testes. Enquanto a variável AUT não se mostra significante, os três testes aplicados para 

royalties confirmam o sinal positivo para a variável interativa AUT x GEODISP. Ou seja, o 

efeito da elevação em custos de monitoramento decorrentes da dispersão geográfica é mitigado 

pela presença de um maior nível de automação nas lojas da rede. 

Chama a atenção o sinal negativo e significante de AUT x GEODISP para as taxas 

fixas de franquia. Esse comportamento da variável, em oposição àquele verificado para 

royalties, poderia indicar efeito substitutivo entre taxas fixas e variáveis proposto em alguns 

trabalhos anteriores (Rubin, 1978; Vazquez, 2005). No entanto, uma vez que tal comportamento 

(estimadores significantes e com sinais contrários) não se mantêm para a maioria das variáveis 

empregadas nos testes, não é possível inferir que existe compensação entre taxas fixas e 

variáveis. A interpretação do sinal negativo e significante do termo moderador para TXF pode 

estar associada ao porte da unidade franqueada, mas seria necessário um maior aprofundamento 

da questão para ser possível uma resposta mais conclusiva. 

A presença de uma maior proporção de lojas em shopping centers (MALL) está 

positivamente relacionada com maiores taxas fixas de franquia. Franqueados estabelecidos em 

shopping centers pelo menos dois benefícios potenciais: a atratividade deste tipo de cluster de 

lojas e a força da marca do franqueador. O primeiro benefício é compensado com o aluguel do 

ponto comercial e demais taxas condominiais. O segundo parece ser compensado com taxas 

fixas maiores. No caso dos royalties, nenhuma associação significativa é identificada. 

Por outro lado, o efeito a variável interativa entre a presença em shopping centers e a 

dispersão geográfica apresenta significância e sinal esperado pelo modelo. Mesmo em redes 

mais dispersas, com maiores problemas de monitoramento, a presença em shopping centers 

permite às redes praticarem royalties maiores. Lojas alocadas neste tipo de empreendimento 

lidam como monitoramento presencial da própria administração do shopping center. 

Normalmente, parte do aluguel pago é variável e representado por uma parcela do faturamento 

da loja (Bitti, 2012). Em outras palavras, além de prestar contas ao franqueador, o franqueado 

também reporta vendas à administração do condomínio, o que eleva a dificuldade do 

franqueado em sonegar ou distorcer informações de vendas (e demais indicadores). Com isso, 

uma vez que o monitoramento é mais intenso, a necessidade de incentivos é aliviada, o que 

permite a cobrança de royalties maiores. Esse efeito não se manifesta nas taxas fixas de 

franquia, o que parece indicar aumentar a percepção que o estabelecimento de tais taxas não é 

condicionado por aspectos relacionados à capacidade de monitoramento do franqueador. 

Tanto a variável INVENT como sua interação com a dispersão geográfica (INVENT x 

GEODISP) são significantes e apresentam para ROY. Parece ser o caso que a presença de 

estoques constitui uma fonte de monitoramento para o franqueador, o qual avalia o desempenho 

da unidade pelo giro de estoques da mesma (Doherty et. al, 2014). Se o monitoramento é mais 

eficiente, uma maior parte do resíduo pode ser assumida pelo franqueador. O fato da variável 

INVENT (sem interação com a dispersão geográfica) também ser significante e positivamente 

associada a royalties pode indicar extração de renda pelo franqueador. Afinal, quanto mais 

estoques, maior o risco do franqueado, embora essa afirmação deva ser feita com cuidado, tendo 

em vista que o contrato de franquia pode prever a devolução de materiais obsoletos. 

Ainda assim, a variável interativa INVENT x GEODISP não é significante no modelo 

fracional, o que impede de aceitar plenamente H2, muito embora o sinal do estimador nos três 

testes coincida com aqueles propostos no modelo de análise. Por fim, a presença de estoques 

não se relaciona significantemente com as taxas fixas de franquia. 



 
 

 

A variável IDH 2010 se mostra significante ao longo de todos os testes aplicados para 

ambas as variáveis dependentes. Também neste caso, os sinais contrários para ROY e TXF 

parecem indicar um efeito compensatório entre taxas fixas e variáveis. O sinal negativo do 

estimador indica que redes com maior presença em regiões mais pobres do país praticam 

royalties mais baixos. Reciprocamente, o sinal positivo para TXF indica taxas fixas iniciais são 

mais elevadas para franqueados. Embora não haja problemas com multicolinearidade, o fato é 

que IDH 2010 apresenta certa associação com GEODISP (r = -0,393). 

No caso, H3 é aceita para royalties e, conforme a lógica teórica que sustenta a hipótese, 

o franqueador abdica de uma parte do resíduo da unidade como forma de potencializar 

incentivos a um agente cujo esforço somente é observável a um custo mais elevado. No entanto, 

para taxas fixas essa relação é positiva e significante e contrária ao enunciado da hipótese. Não 

se pode refutar a proposição de efeitos compensatórios entre as taxas, porém, maiores níveis de 

IDH representam a atuação das redes em cidades mais ricas, as quais são alvos preferenciais de 

redes com lojas de maior porte e faturamento. Assim, essa associação positiva das taxas fixas 

com IDH 2010 apenas refletiria uma concentração deste tipo de redes em cidades com mercados 

mais robustos. Assim, os dados trabalhados nesta pesquisa impedem interpretações mais 

conclusivas. 

As taxas fixas e variáveis se influenciam de forma significante com sinal positivo. Ou 

seja, não parece haver um efeito de compensação ou substituição entre elas. Apenas no modelo 

MQO robusto para TXF essa relação não é significante. Os resultados rejeitam H4 e indicam 

uma diferenciação do cenário brasileiro em relação a outros países. Vasquez (2005) identificou 

o efeito compensatório entre as taxas em franquias espanholas e Murayama e Yamashita (2011) 

não identificaram qualquer relação estatística em redes japonesas. No entanto, os resultados 

aqui encontrados mantêm similaridade com Kaufmann e Dant (2001) os quais verificaram esta 

relação no setor de fast-food em franquias dos EUA. 

Por fim, em relação as variáveis de controles utilizadas, somente a proporção de lojas 

franqueadas (CONMIX), se mostra significante e apresenta sinal negativo apenas para 

royalties. Ou seja, redes com uma maior proporção franqueada praticam taxas variáveis 

menores. Estudos recentes têm proposto que a decisão quanto ao mix contratual e royalties são 

decisões conjuntamente estabelecidas (Chen; Wang; Yang, 2015). Menores taxas de royalties 

estão associadas a uma maior proporção de lojas franqueadas, relação essa prevista como 

estável na medida em que as redes amadurecem. 

Os resultados aqui apresentados indicam que taxas variáveis de franquia (royalties) se 

comportam em equilíbrio com o problema de custos de monitoramento como preconizado pela 

teoria da agência. Redes mais dispersas, com mais dificuldade de monitorar as unidades 

individualmente, tendem a praticar taxas menores como forma de incentivar seus franqueados 

ao desempenho desejado. No entanto, se a capacidade de monitoramento aumenta, este efeito 

é mitigado.  

Se um maior nível de automação está presente, o franqueador reduz a variabilidade do 

processo e ganha em uniformidade de produto, de forma que desvios são mais facilmente 

captados e corrigidos. Além disso, é ainda possível efetuar monitoramento à distância em 

termos de desempenho em vendas e volume de produção loja a loja. 

Similarmente, a presença de um maior nível de estoques permite ao franqueador 

monitorar o giro de estoques na loja, permitindo a leitura de um nível de desempenho abaixo 

do desejado. Evidentemente, redes que atuam no setor de serviços não lidam com estoques 

relevantes, o que caracteriza o limite da proxy aqui usada (muito embora, tenham sido usados 

controles para o setor da indústria nos procedimentos econométricos). 



 
 

 

Quando do estabelecimento de lojas em condomínios comerciais como shopping centers 

expõe as unidades da rede a condições de monitoramento pelo próprio condomínio. Ou seja, 

além da questão do faturamento, aspectos ligados à qualidade do atendimento, limpeza e 

organização são acompanhados de perto, de forma que eventuais danos à reputação da marca 

são mais prontamente observados, informados e, potencialmente, corrigidos. 

Os resultados para taxas fixas de franquia são mais inconclusivos, pelo menos da 

perspectiva adotada para esta pesquisa. Aqui, o comportamento de tais taxas não apresenta 

relação com o problema dos custos de monitoramento. No entanto, os resultados dos testes 

parecem indicar estratégias de captação de recursos por parte das redes, as quais buscam realizar 

nestas taxas o valor de suas marcas e as potencialidades dos mercados ocupados. 

Os resultados também permitem demarcar a forma como as redes marcam presença em 

mercados emergentes no cenário brasileiro. Redes baseadas em operações mais módicas e 

tipicamente instaladas em lojas de rua avançam por estes novos mercados. Elas cobram 

royalties e taxas fixas menores. Por outro lado, redes com lojas que exigem um aporte maior 

por parte dos franqueados parecem permanecer concentradas em cidades maiores e/ou mais 

ricas, o que é trivial. Porém, como já mencionado, esta interpretação é uma impressão com base 

nos resultados dos testes aqui realizados. Seria necessária uma investigação mais focada neste 

problema de pesquisa para respostas mais conclusivas. 

Com relação a um possível efeito substitutivo entre taxas fixas e variáveis, os resultados 

apontam em sentido contrário quando se analisa os estimadores nos testes para ambas as taxas. 

Na relação direta entre elas a associação é positiva, embora haja inversão de sinais dos efeitos 

de algumas variáveis independentes sobre elas. Como já mencionado, esta relação parece se 

manifestar de forma distinta em diferentes ambientes institucionais, haja visto que pesquisas 

anteriores realizadas em diferentes países, parece não haver um padrão identificado. Isso abre 

espaço para pesquisas futuras comparando ambientes em países diferentes.  

6 COMENTÁRIOS FINAIS 

O presente estudo contribui para a lacuna existente de estudos sobre o setor de franquias 

brasileira, em especial, quanto a área contábil, enfatizando aspectos de grande interesse para a 

pesquisa em contabilidade gerencial e controladoria: monitoramento, incentivos e desempenho. 

Também contribui com a literatura abordando o esquema contratual (comportamento de taxas 

de franquia) a partir da ótica da teoria da agência.  

Adicionalmente, destaca-se a importância de as redes de franquias adquirirem as 

competências de monitoramento e controle bem desenvolvidas, reduzindo assim, os riscos 

morais que podem ser advindos da perda de padrões de funcionamento e mau uso da marca. 

Para melhor monitoramento os executivos podem investir em maior nível de automação e 

controle estoque. Assim sendo, o presente estudo é benéfico para redes de franquias brasileiras 

que pretendem ou que estabeleceram seu esquema contratual. 

O estudo apresenta algumas limitações envolvendo a análise dos resultados apurados e 

as respostas das hipóteses desenvolvidas. A primeira delas se refere à base de dados, por se 

tratar de dados secundários, dados mais precisos com relação ao nível de automação, bem como 

a presença de estoques dariam maior nitidez às interpretações aqui alcançadas. Outra limitação 

diz respeito às proxies utilizadas, muitas representam médias. Por fim, o recorte temporal para 

realização da pesquisa, uma análise de um maior período talvez possa gerar resultados que 

confirmem os encontrados neste trabalho ou que caminhem em direção oposta. 

Sobre a proposição de sugestões para futuras pesquisas, as mesmas serão no sentido de 

considerar as limitações presentes no trabalho. A primeira delas seria estudos de caso 

comparados com as redes, que poderiam fornecer variáveis mais objetivas e próximas da 

realidade das redes. Ou ainda, apreciação de outras variáveis relacionadas ao tema para testar 



 
 

 

as hipóteses. Outra sugestão, seria o uso de ferramentas estatísticas variadas ou outros modelos 

de dados em painel. As limitações assim como as sugestões auxiliam no aprimoramento de 

pesquisas futuras de modo a contribuir para a literatura com estudos relevantes e com maior 

poder de generalização dos achados. 
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