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RESUMO 

Neste trabalho investiga-se a relação entre estratégias de posicionamento espacial de lojas e o 

desempenho em redes de franquias no Brasil. O setor de franchising brasileiro tem 

experimentado um vertiginoso processo de expansão nos últimos anos, estando presente em 

diferentes regiões do país, incluindo as mais remotas e menos desenvolvidas. Com base na 

literatura subjacente em economia e gestão estratégia relacionadas a estratégia de localização e 

concorrência espacial no varejo, o artigo traz um novo e único conjunto de dados para distinguir 

várias categorias de comportamento em estratégias espaciais de redes de franquias no Brasil, 

através de uma análise de cluster de dois estágios. Os resultados de performance são analisados 

com estimativas econométricas de dados em painel. Os resultados indicam evidências de que a 

opção por concentrar lojas em áreas com grande população e elevado índice de 

desenvolvimento humano (IDH) levam a um melhor desempenho da rede. 

 

Palavras-chave: Franchising; estratégia de localização; competição espacial; mercados 

emergentes. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente o Brasil vive uma importante crise econômica e política. Em 2014 o PIB do 

país cresceu 0,1% e, em 2015, a expectativa é de uma redução de quase 4% no PIB brasileiro. 

Como reflexo desse fraco desempenho econômico, o varejo brasileiro apresentou um modesto 



 
 

 

crescimento de 2,2% em 2014. No entanto, o setor de franchising continua a crescer no país. 

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento total do setor no 

país em 2014 cresceu 7,7% em relação a 2013. Este crescimento se mantem em 2015. Com 

efeito, durante o primeiro semestre de 2015, as receitas aumentaram 11,2% em relação ao 

mesmo período em 2014, enquanto apenas no 2º trimestre de 2015, o crescimento foi estimado 

em 13,1% (ABF, 2015). 

Apesar da atual crise econômica, o Brasil se destaca como uma das principais economias 

emergentes para o Sec. XXI. Uma característica sui generis do país é a sua dimensão 

continental, o que levanta a questão das desigualdades espaciais e fenômenos de aglomeração 

no desenvolvimento econômico (Fally et al., 2010; Lessmann, 2014; Cheong; Wu, 2014). 

Assim, a dimensão geográfica é um ponto crítico, neste contexto, e, ao nível microeconômico, 

escolhas de localização são elementos estratégicos fundamentais para os agentes econômicos. 

No setor de franchising no Brasil, o Sudeste foi responsável por 59% do faturamento do 

setor no primeiro semestre de 2015, seguido pelo Sul (15%). No entanto, outras regiões têm 

atraído a atenção das redes atuantes no país no tocante à expansão. O Nordeste é um caso 

especial e responde por 14% de todo o faturamento em 2015 (em 2013 e 2014 a região 

representava cerca de apenas 2%). As regiões Centro-Oeste e Norte, por sua vez, representam, 

respectivamente, 8% e 4% em 2015 (ABF, 2015). 

No entanto, embora o setor de franchising seja uma importante área de interesse em 

economias de países emergentes no momento (Dant; Grünhagen, 2014) e vários artigos tratem 

mais especificamente o franchising brasileiro (Azevedo; Silva, 2005; Dant et al., 2008; FALBE 

& Welsh, 1998; Lafontaine; Oxley, de 2004; Silva et al., 2009; Vance et al., 2011; Fadairo; 

Lanchimba, 2013; Michael, 2014; Resende; Melo, 2015), aspectos relacionados à estratégia de 

localização no Brasil continuam a ser pouco explorados (uma exceção é Bitti et al., 2010), o 

que representa uma lacuna na literatura. 

Na literatura de varejo, a localização é claramente, e por muito tempo, considerada um 

dos principais determinantes do desempenho de firmas (Jones; Simmons, 1987), além de ser 

fator mais crítico para a performance no caso de redes de varejo (Cliquet, 1998). Assim, em 

dois artigos centrais na literatura de varejo, Applebaum (1966) e Cliquet (1998) definem como 

conceitos-chave de áreas de lojas comerciais a penetração de mercado e vendas potenciais 

(Applebaum, 1966), e o importante conceito de entropia, medindo a cobertura de território de 

uma rede de varejo (Cliquet 1998). 

No entanto, como foi destacado por Ehrmann e Meiseberg (2011), a estratégia de 

localização para a expansão da rede tem recebido pouca atenção na literatura de franquias. 

Quando abordada, a dimensão geográfica é mais frequentemente associada a problemas de 

custos de monitoramento entre o franqueador e as diversas unidades da rede (Brickley; DARK, 

1987; Norton, 1988; Minkler, 1990; Maness, 1996; Bitti et al., 2010; Combs; Ketchen, 2003; 

Perryman; Combs 2012). 

Considerando essas lacunas na literatura, e com base em pesquisas anteriores em 

economia e gestão estratégica, este artigo aborda a seguinte questão: no caso brasileiro, quais 

são os diferentes perfis quanto a escolhas de localização de unidades das redes franqueadas e 

quais são as mais eficientes estratégias de localização em redes de franquias? 

Para distinguir os diferentes perfis das redes, aplica-se o conceito de categorias de 

comportamento pela perspectiva dos grupos estratégicos de Porter (1980), definidos como 

conjuntos de empresas em uma indústria que apresentam perfis competitivos semelhantes, além 

das configurações de Meyer et al. (1993), o qual categoriza grupos de firmas com perfil 

organizacional comum. 

As categorias de comportamento quanto a estratégias de localização entre as redes de 

franquias no Brasil são destacadas por meio de uma análise de cluster de duas etapas. São 



 
 

 

usados dados em painel recentes que contêm informações interessantes em termos de 

localização geográfica. As variáveis do estudo para a análise empírica são derivadas da 

literatura relacionada em varejo e escolhas de localização. Finalmente, realizando estimativas 

econométricas, as categorias de comportamento quanto a escolhas de localização são 

relacionadas ao desempenho das redes. 

O artigo está organizado como segue. A Seção 2 destaca escolhas relevantes para a 

estratégia de localização em redes com múltiplas unidades. A Seção 3 descreve os dados, 

fornecendo informações sobre a coleta de dados e estatísticas descritivas. A análise cluster é 

apresentada na Seção 4 e as estimativas na Seção 5. Seção 6 conclui a análise e discute os 

resultados. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
Dado que este artigo investiga categorias de comportamento no franchising brasileiro, 

destaca-se de início a tradição na literatura em franchising de buscar identificar grupos de 

comportamento similar entre redes franqueadas. Várias contribuições importantes podem ser 

mencionadas, tais como Carney e Gedajlovic (1991), Combs e Ketchen (1999), Combs et al. 

(2004), González-Diaz e Solis-Rodriguez (2015), os quais relacionam estratégias específicas 

identificadas em grupos de redes de franquias com o desempenho destas redes. Como 

mencionado por Combs e Ketchen (1999), os grupos podem ser derivados indutiva ou 

teoricamente. No segundo caso, as variáveis aplicadas no processo de agrupamento estão 

relacionadas a resultados teóricos. 

Considerando a importância das escolhas de localização mencionadas anteriormente, 

uma vasta literatura se faz notar tanto sobre o comportamento espacial dos consumidores como 

sobre o posicionamento espacial de unidades de negócio de redes varejistas. O objetivo desta 

seção analítica não é avaliar este amplo campo de investigação, mas destacar resultados teóricos 

relevantes para distinguir categorias de comportamento em estratégia de localização entre redes 

de franquias no Brasil. A partir da literatura subjacente, quatro principais determinantes da 

estratégia de localização geográfica de redes franqueadas podem ser distinguidos. 

2.1. Tradeoff entre Concentração e Dispersão 

A competição espacial – na qual o comportamento do consumidor é influenciado pelo 

custo de deslocamento e pela localização relativa entre comprador e vendedor – pode dar 

origem a uma variedade de padrões de localização no varejo. A aglomeração de pontos de venda 

é uma das mais relevantes. Ao contrário da concorrência não espacial de modelos 

microeconômicos tradicionais, a competição espacial tem características monopolistas que 

levam à aglomeração. O espaço introduz elementos monopolistas, uma vez que nos mercados 

espaciais todas as empresas desfrutam de um certo poder de monopólio sobre a sua área de 

mercado adjacente. 

Neste contexto analítico, a contribuição de Hoteling (1929) é pioneira em demonstrar 

formalmente os benefícios da concentração espacial. Nela é demonstrado que firmas 

maximizadoras, atuando em um mercado linear delimitado e ofertando o mesmo produto, 

tenderão a se concentrar no centro deste mercado, garantindo para si, cada uma delas, metade 

deste mercado. O modelo de competição duopolista não colusiva resulta em estabilidade de 

preços e é caracterizado pelo princípio da diferenciação mínima em relação às decisões de 

localização entre firmas. 

Esta demonstração pode ser estendida a vários tipos de estratégias de localização, não 

apenas espacial (por exemplo, em termos de diferenças entre produtos). Ainda assim, a análise 

de Hoteling permanece como a principal teoria normativa da localização no varejo e o princípio 

da diferenciação mínima como a explicação mais relevante da concentração de empresas 

semelhantes no varejo. 



 
 

 

Apesar dos benefícios advindos a aglomeração, o risco de canibalização deve ser levado 

em conta (Pancras et al., 2012), já que o presente artigo é voltado para o problema de 

localização de unidades de negócios dentro da mesma rede. O problema da canibalização de 

vendas está relacionado com a competição espacial entre unidades de uma mesma rede 

geograficamente próximas quando a presença de uma nova unidade captura as vendas de outros 

estabelecimentos. A estratégia espacial das redes, dependendo da escolha quanto a onde 

localizar suas unidades, é afetado por este efeito intra-rede, o qual pode influenciar escolhas 

espaciais no tradeoff entre dispersão a concentração de unidades. 

Pancras et al. (2012) estimam o efeito de canibalização e fornecem evidências de uma 

redução significativa da canibalização na medida em que a distância entre as unidades aumenta. 

Em um contexto de expansão da rede, eles medem o impacto líquido da abertura de uma nova 

loja no desempenho global da cadeia. Este impacto resulta do efeito conjunto e contraditório de 

vendas incrementais versus canibalização. A partir da estimativa dos parâmetros de um modelo 

de demanda que captura a concorrência espacial através de dados em painel, eles apontam uma 

ligação empírica clara entre canibalização e dispersão. 

Utilizando o conceito de entropia, Cliquet (1998) propõe um ferramental para mensurar 

o território geograficamente coberto por uma rede de varejo. Se uma população de lojas está 

concentrada em uma área espacial, a entropia é mínima, com a recíproca sendo verdadeira. 

Embora a escolha entre concentração e dispersão esteja relacionada à densidade das unidades 

da rede, estratégias espaciais também lidam com a decisão de posicionamento de lojas em uma 

região ou cidade específica. 

2.2. Escolha de Uma Região ou Cidade Específica 

De acordo com a hipótese do centro mais próximo postulada pela clássica teoria do lugar 

central (Christaller, 1933; Losch, 1954), consumidores necessariamente buscam fazer compras 

na loja mais próxima. Modelos gravitacionais também indicam a importância da distância 

geográfica, mas demonstram que a atratividade de um local, e, portanto, a escolha de posicionar 

lojas em um local específico, não está exclusivamente relacionada a ela. Tais modelos incluem, 

assim, uma variedade de outros fatores no conceito de atratividade. 

Modelos gravitacionais são derivados de leis da física newtoniana. Nessa literatura, 

Reilly (1931), Huff (1964) e Huff e Batsell (1977) desempenharam um papel pioneiro. A lei de 

Reilly da gravitação no varejo afirma que consumidores trocariam o custo do deslocamento a 

um ponto de vendas pela atratividade de oportunidades de consumo alternativas. 

Mais geralmente, os modelos gravitacionais permitem estudar fenômenos relacionados 

à atração de consumidores e interações espaciais, considerando outros atributos além da 

distância relacionada ao potencial de uma área local ou regional, como a densidade 

demográfica, PIB ou características socioeconômicas. 

Estes modelos sugerem, assim, que existem diferenças qualitativas relacionadas à 

localização de lojas. Tal como foi salientado por Ehrmann e Meiseberg (2011), este é o caso da 

“whole location theory” (Ghosh; Mclafferty, 1982; Lee; Mccracken, 1982; Craig et al., 1984; 

Ghosh; Mclafferty, 1987; Jones; Simmons, 1990; Simons, 1992; Kelly et al., 1993; Peterson, 

2003; Christensen; Drejer, 2005; Park; Khan, 2006; Khan 1999; Park; Khan, 2006). 

Reconhecendo que alguns locais são mais lucrativos ou têm um maior potencial do que 

outros, Ehrmann e Meiseberg (2011) analisam decisões de localização em redes de franquia em 

expansão. Eles mostram que, além de características endógenas de rede, fatores exógenos 

relativos ao posicionamento espacial afetam as decisões de localização em uma perspectiva de 

mercado tais como a densidade populacional ou a renda local. 

2.3.  “First mover” x Novo Entrante 

O “timing” também faz parte das estratégias espaciais. Realmente, a primeira empresa 

a se posicionar geograficamente em um mercado pode capturar locais estratégicos. Assim, a 



 
 

 

vantagem do pioneirismo propicia estabelecer barreiras à entrada e pode retardar a entrada de 

novos concorrentes, afetando suas escolhas locacionais. 

Franqueadores podem tentar capitalizar a vantagem de ser o primeiro a atuar em uma 

área antecipando locais mais desejáveis e saturando o mercado. Essa tendência eleva a 

dispersão de unidades em buscas destas oportunidades. Isso é verificado tanto em Lillis et al. 

(1976), os quais distinguem vantagens competitivas em várias fases do ciclo de vida de redes 

de franquia e em Julian & Castrogiovanni (1995), os quais estudam a expansão territorial das 

redes em mercados geograficamente fragmentados. Além disso, os resultados empíricos de 

Carney & Gedajlovic (1991) destacam a heterogeneidade de estratégias em redes de franquias. 

Estes autores argumentam que a necessidade de preempção espacial e o rápido crescimento que 

acompanha tal estratégia são particularmente importantes quando franqueadores possuem 

conceitos de varejo inovadores. 

Por fim, considerando incentivos a franquia de curto e longo prazo e custos de 

monitoramento relacionados à dispersão geográfica, Martin & Justis (1993) explicam o uso 

intensivo do arranjo de franquias nos estágios iniciais de crescimento, argumentando que o 

crescimento e as estratégias preemptivas são mais importantes para jovens franqueadores. No 

entanto, a estratégia alternativa pode ser interessante também. Novos entrantes podem obter 

vantagens uma vez que são mais capazes de reagir e se adaptar às novas condições de mercado 

e concorrência. 

2.4. Escolhas de localização e estrutura de propriedade na rede 
Na literatura em franchising, o problema de localização é mais frequentemente levado 

em consideração no âmbito da teoria da agência e relacionado ao problema de custos de 

monitoramento associados. Dado que as contribuições pioneiras de Rey e Tirole (1986a, 1986b) 

e Mathewson e Winter (1983a, 1983b, 1984, 1985), a teoria da agência, com foco na delegação 

de tarefas, é o principal contexto teórico no estudo do franchising. 

A literatura destaca o problema de free-riding em redes de varejo e destaca a 

consequente necessidade para o franqueador de monitorar as unidades (Brickley; Dark 1987; 

Lafontaine; Slade 2001; Lal 1990; Michael 1999). 

A expansão da rede e a dispersão espacial aumentam o problema dos custos de 

monitoramento.  

Em outras palavras, com a dispersão geográfica, os custos de monitorar gerente locais 

e manter os padrões de qualidade desejados aumentam. Monitorar pontos de venda em 

mercados geográficos que estão longe da sede da rede representa um processo oneroso devido 

ao número de indivíduos necessários para essa tarefa, bem como às despesas de viagem 

relacionadas (Carney; Gedajlovic, 1991). 

Franqueados por sua vez lidam com incentivos ao esforço mais poderoso. Afinal, a falha 

da unidade sob sua responsabilidade representa redução ou perda de renda e/ou patrimônio. 

Com isso, a necessidade de monitoramento por parte do franqueador é aliviada (embora não 

eliminada, face a outros riscos de expropriação dos agentes). Esta situação teria impacto na 

estrutura de propriedade das redes de varejo, misturando estrategicamente unidades próprias e 

franqueadas, como parte de sua estratégia de localização. Este argumento encontra apoio 

empírico no trabalho econométrico com dados de redes brasileiras desenvolvido no presente 

trabalho. 

Com efeito, como salientado por Perryman e Combs (2012), o teste mais comum na 

predição de custos de monitoramento no âmbito da teoria de agência investiga a relação entre 

a dispersão geográfica da rede e seu mix contratual (a proporção de lojas próprias e 

franqueadas). Brickley e Dark (1987), Norton (1988), Lafontaine (1992), Maness (1996), 

Combs e Ketchen (2003), Combs e Ketchen (2003), Bitti et al. (2010), fornecem evidências de 

que estabelecimentos comerciais localizados perto de sede mais provavelmente serão de 



 
 

 

propriedade do franqueador, enquanto unidades em locais mais distantes são mais propensos a 

serem franqueadas. Além disso, os custos de monitoramento decorrente do aumento da 

dispersão geográfica da rede seriam suficientes para explicar a opção pelo arranjo. De forma 

mais geral, ao nível de rede, quanto maior a dispersão geográfica, e, consequentemente, quanto 

maiores os custos de monitoramento associados, menor será a proporção de lojas próprias das 

redes. Portanto, uma clara ligação é estabelecida entre as estratégias espaciais de redes de 

franquia e sua estrutura de propriedade. 

 

3. DADOS 

Para verificar a relação investigada entre estratégias de localização de unidades e 

desempenho em redes de franquia, três fontes distintas 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 2009 a 2014. 

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 atualização de informações é opcional, mas seu caráter público incentiva as redes a 

manter os dados atualizados. Uma vez que o Guia ABF é um dos principais canais de 

comunicação entre o franqueador e franqueado, seria esperado que informações divergentes ou 

mesmo falsas prejudicassem a reputação da rede, o que prejudicaria a atração de franqueados 

potenciais. No entanto, de acordo com a ABF, são executadas análises anuais antes de tornar o 

material público a fim de manter a consistência desses dados. Caso necessário, a ABF poderia 

verificar e corrigir qualquer variação anormal. No entanto, a ABF ainda não tem um conselho 

científico, de modo que o setor de marketing ABF realiza tanto o acompanhamento como a 

validação dos dados informados. Se necessário, consultores especializados são contratados para 

estudos mais específicos. 

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 

em dois períodos distintos: de abril a julho de 2011 e de agosto a dezembro de 2014.  

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 335 redes de franquias. Estas redes ocupam 1.397 municípios 

brasileiros e estão presentes nos 26 estados. 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. 

A terceira fonte de informação é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Foram coletadas informações sobre georreferenciamento dos municípios ocupados (longitude 

e latitude), o PIB, população, área e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Foram 

coletadas informações de censos realizados pelo IBGE em 1991, 2000 e 2010. O IDH dos 



 
 

 

municípios também está disponível no site do Programa de Desenvolvimento das Nações 

Unidas (PNUD) para os anos de 1990, 2000 e 2010. 

3.1. Mensuração 

Esta seção apresenta as variáveis empregadas no estudo. Como já mencionado, a 

primeira parte da análise consiste em estabelecer grupos de comportamento similar através de 

uma análise cluster de dois estágios. Em seguida, os grupos identificados são analisados no 

tocante a uma medida de desempenho. 

As variáveis da análise cluster são baseados na literatura subjacente a escolhas de 

localização em franchising ou, mais amplamente, no varejo. Em linha com a estrutura analítica, 

essas variáveis são as seguintes: Dispersão, Proporção de Lojas em Shopping Centers, PIB 

Médio dos Municípios Ocupados, IDH Médio, População Média, Maturidade das Redes e 

Proporção de Lojas Próprias. 

Foram adicionadas variáveis para controlar a influência do setor: a nacionalidade da 

Rede, a Chancela do Selo ABF de Excelência e o Valor da Marca. Mais detalhes sobre estas 

variáveis são fornecidos a seguir. 

3.1.1. Variável dependente 

A variável dependente é o faturamento médio da unidade. As redes associadas à ABF 

fornecem informações sobre a receita média mensal de seus pontos de venda. Esta informação 

está disponível no Guia de Franchising da ABF. Foram coletadas as informações de 2009 a 

2014. Este indicador de desempenho é a variável dependente dos nossos modelos 

econométricos. 

3.1.2. Variáveis que definem a estratégia de localização da rede 

Dispersão 

O objetivo desta variável é capturar o quão distantes as lojas de uma franquia estão uma 

da outra. Ela tenta penalizar aquelas redes que sejam mais difíceis de administrar devido à falta 

de concentração das lojas. Foi utilizada a latitude e longitude das lojas das franquias em 2011 

e 2014 para a construção desta variável. Consideramos que redes com grupos de lojas 

concentrados são mais facilmente administrados que redes com lojas mais espalhadas pelo 

território brasileiro. Assim, utilizamos a análise de cluster para penalizar as redes mais 

dispersas. 

A análise de cluster define o número de grupos que cada rede tem de forma que podemos 

levar em consideração apenas a distância entre os grupos e não a distância entre cada loja de 

cada grupo. Por fim a variável foi criada somando, para cada rede, a distância euclidiana entre 

as lojas de cada grupo e a distância euclidiana dos grupos. Assim, o valor da variável de 

dispersão é uma soma de distâncias euclidianas, com valores maiores para redes sem muitos 

grupos concentrados e menor para redes com estratégias de localização mais compactas. 

Maturidade 

Utiliza-se a idade da rede como proxy para a Maturidade. Considerou-se o ano de 

fundação em comparação a cada ano do painel empregado na análise. 

Percentagem Lojas Próprias 

Esta variável representa a proporção de lojas próprias gerenciadas por funcionários das 

redes, ao invés de franqueados. 

Percentagem de Lojas em Shopping Centers 

Durante a coleta de endereços das unidades das redes da amostra verificou-se também 

se a loja está localizada em algum tipo de Shopping Center. Assim, para cada rede, foi possível 

calcular a proporção das lojas localizadas em centros comerciais em uma base percentual. 

IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador desenvolvido pelo 

Programa de Desenvolvimento Unidades Unidas (PNUD) no início dos anos 90 para medir o 



 
 

 

desenvolvimento socioeconômico de países e suas respectivas unidades constitutivas (estados, 

províncias, municípios, etc.). Este indicador multidimensional visa ir além da questão 

econômica, captando também aspectos relacionados à saúde pública e educação. Além disso, 

dado o seu caráter sintético, o índice permite estabelecer um ranking e, como resultado, propicia 

comparabilidade entre países e regiões. O IDH compila três índices relativos a três dimensões 

socioeconômicas distintas. 

O primeiro refere-se à Longevidade e mede a expectativa de vida ao nascer e também 

reflete a saúde da população. O segundo refere-se à Educação, para a qual o índice é 

operacionalizado por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa de 

escolarização combinada nos ensinos primário, secundário e superior. Por fim, o terceiro é a 

Renda, a qual é medida através do poder de compra da população, com base no PIB per capita 

ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões, através da 

metodologia conhecida como paridade de poder aquisitivo. 

O IBGE fornece informações sobre a IDH para cada estado e município brasileiros. 

Desde a sua criação no início dos anos 90, o IDH foi calculado e divulgado três vezes (1990, 

2000 e 2010). No presente estudo é usado o índice calculado pelo PNUD em 2010. Para isso, 

foi calculado o IDH médio ponderado das cidades ocupadas pelas redes da amostra. Utilizou-

se o número de lojas por cidade como peso para realizar o cálculo da média ponderada. 

PIB 

Assim como o IDH, foram calculadas as médias ponderadas para o produto interno bruto 

(PIB) das cidades ocupadas usando o número de lojas por cidade como peso para a média 

ponderada. Aplicou-se dados do PIB dos municípios brasileiros em 2011. A informação está 

disponível no site do IBGE. 

População 

Através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o governo brasileiro 

executa o recenseamento da população aproximadamente a cada 10 anos, com os três últimos 

censos realizados em 1991, 2000 e 2010. Fora deste período, o IBGE estima da população por 

município através da linearização da tendência indicada pelos dois últimos censos. Utilizamos 

a estimativa do IBGE para a população dos municípios para o ano de 2011. Em seguida, levou-

se em conta as estimativas de população das cidades ocupadas pelas redes da amostra em 2011 

(como indicado no levantamento de endereços de 2011). Por fim, foram calculadas as médias 

ponderadas da população através do mesmo procedimento aplicado para os municípios, tanto 

com o IDH como com o PIB. Esta informação é fornecida como um valor fixo no tempo. 

Valor da marca 

Os anuários ABF fornecem informações sobre um total de treze tipos de apoio que os 

franqueadores associados oferecem aos seus franqueados. Entre eles, estão aqueles cuja Lei de 

Franquias (nº 8955/94) determina como obrigação do franqueador, que devem constar na 

Circular de Oferta de Franquia. Os suportes obrigatórios são os seguintes: orientação sobre 

método de trabalho (OM), treinamento de funcionários do franqueado (TR), seleção de ponto 

para instalação da loja (SP) e projeto arquitetônico (PA). 

Os demais apoios, de caráter facultativo são: apoio jurídico (AJ), escolha de instalações 

e equipamentos (EI), apoio (nem sempre gratuito) para alavancagem de financiamento (FI), 

material promocional (MP), projeto financeiro da unidade (PF), projeto mercadológico (PM), 

projeto organizacional da unidade (PN), projeto da operação/produção da nova unidade (PO) e 

propaganda e publicidade (PP). (ABF, 2015). 

No presente artigo, todos estes (13) tipos de suporte ao franqueado são representados 

por uma variável dummy e usados para construir uma proxy para o valor da marca, relacionada 

ao esforço do franqueador. 

 



 
 

 

3.1.3. Variáveis de controle 

Setor da Indústria 

O Guia ABF oferece uma classificação para setores da indústria para as redes 

associadas. Optou-se por usar tal classificação para o estudo, de forma que foi operacionalizada 

uma variável dummy para este fim. Esta classificação é apresentada no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Setores da ABF (fonte: ABF) 

Alimentação 

Automotivo 

Calçados e Acessórios 

Construção, Móveis e Utilidades 

Educação e Treinamento 

Esportes, Saúde, Beleza e Lazer 

Gráficas, Computadores e 

Eletrônicos 

Hotelaria e Turismo 

Limpeza e Conservação 

Serviços e Negócios em Geral 

Vestuário 

 

Redes Estrangeiras 

Uma dummy foi aplicada para indicar se a origem do franqueador não é brasileira. 

Selo ABF de Excelência 

O Selo ABF de Excelência é concedido para redes associadas que alcançam um nível 

mínimo de satisfação entre seus franqueados. Para fazê-lo, a ABF realiza uma pesquisa entre 

os franqueados. Os resultados são publicados anualmente no Guia do Franchising. Redes de 

franquias que atingiram os índices de satisfação especificados são identificados com o selo. É 

importante mencionar que as cadeias têm que pagar para fazer parte do concurso. O índice de 

satisfação de franqueados incluem o desempenho global da cadeia (a qualidade do franqueador 

na coordenação de toda a cadeia), o desempenho da marca no que diz respeito à rentabilidade 

e desempenho operacional (suporte a franqueados). Utilizou-se uma variável dummy para 

indicar se a rede foi chancelada com o selo durante o período 2009-2014. 

3.2. Estatísticas Descritivas 

O Anexo 1 (no fim do texto) apresenta médias, desvio padrão e a matriz de correlação 

das variáveis operacionalizadas. Como a presença de alguns valores em falta pode influenciar 

as estimativas, optou-se por preencher estes vazios com valores médios. 

As estatísticas descritivas indicam que as variáveis são bastante homogêneas na 

amostra, como indicado pelas médias com valor mais elevados do que os desvios-padrão. No 

entanto, este não é o caso com a variável Dispersão e a proporção de lojas próprias, o que indica 

algum grau de heterogeneidade para estas duas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. CATEGORIAS DE COMPORTAMENTO 

4.1. Variáveis de Agrupamento 

Para construir a variável Estratégia de Localização, que será a variável independente 

central nas estimações, usou-se uma análise cluster de duas etapas. O objetivo é conseguir a 

máxima homogeneidade dentro dos grupos e a maior heterogeneidade possível entre grupos. 

 
Tabela 1- Resultado da Análise Cluster para Segregação dos Grupos (fonte: os autores) 

Variáveis 
Agrupamento 1 Agrupamento 2 Agrupamento 3 

(Principal) Controle Controle 

Dispersão Sim Sim Sim 

População Não Não Sim 

Shopping Sim Não Sim 

IDH Sim Sim Sim 

Idade Sim Sim Sim 

Lojas Próprias Sim Não Sim 

Valor da Marca Sim Sim Sim 

Número de clusters e redes de franquia 

  

Clusters Redes Clusters Redes Clusters Redes 

1 1020 1 229 1 176 

2 852 2 388 2 155 

3 138 3 506 3 229 

  4 412 4 318 

  5 251 5 371 

  6 200 6 397 

  7 24 7 151 

    8 175 

        9 38 

 

Para realizar esta análise, na primeira etapa, os indivíduos são distribuídos em “pre-

clusters”, os quais se tornam grupos isolados na segunda fase. A segunda etapa consiste na 

aplicação de um algoritmo hierárquico nestes “pre-clusters”. A vantagem deste método é que 

variáveis categóricas e contínuas podem ser incluídas. Além disso, o número de grupos é 

automaticamente selecionado e o método permite controlar para a qualidade do processo de 

agrupamento. 

A análise está baseada nas seguintes variáveis: Dispersão, População, Percentual de 

Lojas em Shopping Center, IDH, Maturidade, Proporção de Lojas Próprias e Valor da Marca. 

Como é utilizado um conjunto de dados em painel, considerou-se que cada rede franqueada da 

amostra representa uma observação em cada ano (como um indivíduo diferente dos outros 

anos). Isso permite captar mudanças na estratégia ao longo do tempo. Finalmente, utilizou-se a 

variável Dispersão como critério para segregar os clusters e construir sobre esta base a variável 

qualitativa ordenada Estratégia de Localização. Ou seja, a variável assume valores e 1 a 3 (do 

grupo mais concentrado geograficamente para o mais disperso). Foram executadas duas 

análises clusters adicionais para verificações robustez nas estimativas econométricas (ver 

Tabela 1). Todos os processos de agrupamento apresentam um bom nível de qualidade. 

4.2. Análise de Dados e Características das Três Estratégias Espaciais 
O primeiro e principal processo de agrupamento distingue três grupos de redes no Brasil. 

Com base nas estatísticas descritivas apresentadas no Apêndice 2 (Tabela 4), é possível 

desenvolver uma interpretação do comportamento dos grupos reunidos pela análise cluster. De 

forma a tornar mais elucidativa a visualização, algumas variáveis não empregadas no processo 

de agrupamento foram inseridas na tabela do Apêndice 1, todas fornecidas pelas ABF. São elas: 



 
 

 

tempo de franquia (em anos); capital necessário para instalar uma loja (em milhares de reais); 

a taxa fixa inicial exigida pelo franqueador (em milhares de reais); e por fim, as taxas de 

royalties e de publicidade (percentual sobre o faturamento bruto da loja). 

O primeiro grupo é composto por redes com baixa dispersão geográfica. Este grupo 

contém as redes mais jovens, as quais se fazem presentes em todos os setores da indústria 

classificados pela ABF. Nota-se para estas redes um nível moderado para praticamente todas 

as variáveis da análise (IDH, população, presença em shopping center, duração do contrato de 

franquia, etc.). A única exceção é a taxa cobrada de franqueados para fins de publicidade, a 

qual é a mais baixa entre os grupos. Os setores mais ocupados por estas redes o setor de 

Alimentação e o de Esportes, Saúde, Beleza e Lazer. Este grupo foi rotulado como “Jovens 

Concentradas”. 

O segundo grupo é composto por redes com nível moderado de dispersão geográfica. 

No entanto, essas redes estão localizadas em cidades com grande população. As estatísticas 

para as seguintes variáveis também são elevadas: presença shopping center, duração do 

contrato, taxa de publicidade, taxa inicial e forte valor de marca. Além disso, neste grupo, a 

proporção de lojas próprias é baixa; a taxa de royalties e o IDH apresentam valores moderados. 

Nenhuma destas redes se faz notar no setor Gráficas, Computadores e Eletrônicos. O grupo foi 

nominado como "Dispersas Moderadas". 

Finalmente, a análise cluster permitiu distinguir um terceiro grupo chamado de 

"Dispersas". Neste grupo, as redes têm um alto nível de dispersão geográfica, uma elevada 

proporção de lojas próprias, maturidade destacada e altas taxas de royalties. Além disso, a 

duração do contrato é baixa, possivelmente a uma maior exposição a franqueados com menos 

familiaridade ao ambiente de negócios. Em termos de desembolso do franqueado ao entrar no 

contrato, são as menos custosas, tanto para taxa fixa inicial quanto para o valor necessário para 

instalar uma loja (em compensação praticam a maior taxa de royalties). São tipicamente lojas 

de rua em cidades pequenas e mais pobres (baixa atuação em shopping centers, os quais são 

empreendimentos típicos de cidades maiores e mais ricas). Além disso, nenhuma destas redes 

se faz notar nos setores de Limpeza, Hotelaria & Turismo e de Construção, Móveis e Utilidades. 

5. PERFORMANCE E ESTRATÉGIAS ESPACIAIS 

5.1. Metodologia 

Com relação à escolha do modelo econométrico baseado em dados em painel, 

inicialmente comparou-se o modelo de efeitos aleatórios com o modelo de efeitos fixos. Ambos 

abordam o problema da heterogeneidade não observada especificando um termo de erro 

constante ao longo do tempo para cada unidade (modelo de efeito fixo) ou distribuídas 

aleatoriamente ao longo do tempo para cada unidade (modelo de efeitos aleatórios). 

Com painéis de curtos períodos de tempo (como é o presente caso), o modelo de efeitos 

aleatórios pode produzir estimadores melhores do que o modelo de efeito fixo (HECKMAN, 

1981). Além disso, o modelo de efeitos aleatórios é consistente na presença de variáveis fixas 

no tempo (GREENE, 2000). Realmente, variáveis fixas no tempo podem ser perfeitamente 

colineares com os efeitos fixos, levando em conta que a maioria das variáveis do contrato de 

franquia são fixas, por natureza. O teste de Hausman confirma esta intuição e mostra que o 

modelo de efeitos aleatórios é mais apropriado para os dados (χ2:1,44, valor-p:0,487). 

Verificações adicionais foram realizadas e ratificaram a escolha do modelo de efeitos 

aleatórios. Um teste dos multiplicadores de Lagrange foi aplicado para verificar se o desvio 

entre as redes é zero, o qual suportou o modelo de efeitos aleatórios, uma vez que fornece 

evidências de diferenças significativas entre as redes (χ2:3.228,64,valor-p:0,000). 

Os regressores podem apresentar problemas de endogeneidade por representarem 

características geográficas fruto da escolha dos franqueadores quanto ao estabelecimento das 



 
 

 

unidades nas diversas cidades. Sendo assim, mais uma vez aplicou-se o teste de Hausman para 

verificar a existência deste problema. No caso, utilizou-se um modelo instrumental com 

variável defasada para comparar aos resultados do modelo principal. O procedimento indicou 

não haver problema de endogeneidade. 

Também se efetuou um teste da razão de verossimilhança para o nível 

heterocedasticidade do painel. Os resultados (χ2:3.307,8, valor-p:0,000) confirmam que os 

dados da amostra não tem uma distribuição comum de erros, proporcionando assim suporte ao 

modelo de efeitos aleatórios. 

Também testou-se para problemas de auto correlação, com os resultados (χ2: 13,23, 

valor-p: 0,000) indicando a presença deste problema. Para corrigir isso, foi aplicado o método 

dos mínimos quadrados generalizados (MQG). Este método permite estimar os parâmetros 

desconhecidos de um modelo de regressão linear. A MQG é aplicada quando os desvios das 

observações são desiguais (problema de heterocedasticidade), e/ou quando existe um certo grau 

de correlação entre as observações. É bem conhecido que, em ambos os casos, o teste dos 

mínimos quadrados ordinários (MQO) pode ser estatisticamente ineficaz ou mesmo 

proporcionar inferências enganadores. Finalmente, foi verificado se todos os coeficientes ano a 

ano não são conjuntamente iguais a zero. Os resultados (χ2: 215,11, valor-p: 0,000) mostram 

que os efeitos fixos de tempo são necessários. 

5.2. Análise dos Resultados 

Os resultados estão relatados na Tabela 2 e dizem respeito à influência da Estratégia de 

Localização sobre a performance das redes franqueadas (modelos 1 e 2). Para testes de 

robustez, foram desenvolvidas estimativas com um construto alternativo para a estratégia de 

localização (modelos 3-6). 

De início, verifica-se uma boa significância global dos modelos, com ênfase para os 

testes Chi2 de Wald. Além disso, comparando as estimativas dos modelos baseados em três, 

sete e nove grupos, verifica-se que os modelos são robustos incluindo ou não as dummies para 

setor da indústria ou as variáveis de controle. 

O principal resultado deste conjunto de estimativas é a clara influência significativa da 

Estratégia de Localização sobe o desempenho da rede. Como os clusters são classificados em 

relação à variável de dispersão, o sinal negativo significa que uma maior dispersão está 

associada a um pior desempenho. Em outras palavras, a aglomeração favorece o desempenho 

da rede. 

Tendo em vista que o presente texto não se voltou especificamente para o teste de 

hipóteses específicas, algumas digressões são possíveis a partir do resultado central da análise, 

qual seja: o efeito da dispersão sobre o desempenho. No caso das redes mais dispersas entre os 

grupos, o cluster 3 combina uma menor demanda de recursos do franqueado para entrar no 

negócio com uma alta dispersão. Isso sinaliza que estas redes (que já têm a menor proporção 

de lojas franqueadas do estudo) estão em busca de novos mercados, possivelmente por terem 

esgotado a capacidade de de crescimento de receitas em mercados já ocupados. Outra 

possibilidade é a de que estas redes aceitem um faturamento médio por loja mais baixo em troca 

de um aumento do valor da rede pelo valor da marca, potencializada por uma presença mais 

ampla no território brasileiro. Seja como for, ambas as hipóteses demandam estudos específicos 

e direcionados neste sentido. 

Em termos de comparabilidade, estudos em épocas e cenários diferentes corroboram 

com os achados aqui discutidos, também indicando que performance e dispersão apresentam 

sinais contrários a priori. No estudo de grupos estratégicos de Combs et al. (2004), os autores 

verificam que a rápida expansão consome recursos diretos e indiretos que minam o desempenho 

das redes, pelo menos no curto prazo. Para bancar a expansão, as redes abrem mão de taxas e 



 
 

 

lidam com custos de monitoramento crescentes. O fato de franquias aliviarem a necessidade de 

monitoramento não implica que tais custos sejam eliminados pelo arranjo (COMBS; 

KETCHEN, 1999). Como já mencionado, no longo prazo essas coisas podem ser compensadas 

pelo aumento do valor do negócio em si, mas tal hipótese necessita de investigação. 

 
Tabela 2 – Impacto da Estratégia de Localização sobre o Desempenho da Redes (fonte: os autores) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  (3 clusters) (3 clusters) (7 clusters) (7 clusters) (9 clusters) (9 clusters) 

Estratégia de Localização -1,839* -3,304*** -1,840*** -0,572* -1,173*** -0,724*** 

 (1,011) (0.840) (0.304) (0.298) (0.205) (0.205) 

       

Rede Estrangeira  -26,71***  -26,83***  -25,92*** 

  (3,718)  (3,980)  (3,927) 

       

Selo ABF  1,547**  1,559**  1,664** 

  (0,704)  (0,701)  (0,709) 

       

Dummies de Setor não sim não sim não sim 

       

Dummies do Ano (painel) sim sim sim sim sim sim 

       

Constante 77,70*** 92,38*** 80,22*** 84,99*** 79,66*** 86,20*** 

 (2,645) (2,439) (1,232) (1,145) (1,165) (1,186) 

N 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Wald chi2 124,62*** 883,62*** 191,77*** 954,71*** 188,93*** 950,88*** 

*** Significante a 1%, ** Significante a 5%; * Significante a 10%  

 

Em uma interpretação mercadológica, os resultados encontrados podem simplesmente 

indicar que, ao ocupar cidades e regiões mais pobres, o faturamento médio por unidade seja 

reduzido por que o ticket médio (a razão entre vendas totais e o número de clientes atendidos 

em determinado período) das lojas é menor. Também aqui a estratégia é de longo prazo: perde-

se em receitas imediatas em troca de uma maior capilaridade da rede no território brasileiro, 

com consequente aumento de valor de mercado da franquia como um todo. 

As duas variáveis de controle também impactam significativamente o desempenho da 

rede. Logicamente, uma relação positiva é destaque entre as redes chanceladas com o Selo ABF 

de Excelência e o desempenho.  

A nacionalidade da rede tem também um efeito sobre o desempenho. O sinal negativo 

indica aqui que as redes brasileiras são mais propensas a alcançar desempenhos superiores, 

sugerindo que a familiarização com o modus operandi do mercado no Brasil e a reconhecida 

hostilidade de nosso ambiente de negócios dificultam a adaptação de franqueadores 

estrangeiros. A este respeito, entre outros gargalos, entendimento costuma ser direcionado às 

particularidades e maiores custos dos sistemas tributário e imobiliário. 

De fato, são notórios os casos de redes de renome internacional, frequentados por 

brasileiros no exterior, mas que quando instaladas por aqui ‘custam a pegar’; isso quando os 

planos não são simplesmente abortados, mesmo depois de algumas décadas de tentativa e 

insistência. 

Além do ‘custo Brasil’ acima mencionado, outras restrições importantes à relativa 

ineficiência das redes conforme sugerido nos resultados aqui em discussão referem-se à 

aspectos socioculturais. A falta de uma devida tropicalização dos menus e o não 

acompanhamento de tendências dos novos hábitos do consumidor brasileiro (sofisticalização / 

goumertização do produto e serviço oferecidos pelas redes) costumam estar entre alguns dos 



 
 

 

principais fatores listados por executivos quando de autoanálise sobre o que podia ter sido 

diferente com relação à atuação da rede no Brasil. Adicionalmente, tem-se o desafio inato ao 

mercado brasileiro do ponto de vista logístico e da rede de fornecedores.  

Outro aspecto que não pode ser omitido diz respeito a questões gerenciais da rede. As 

marcas internacionais usualmente padecem por aqui pela escolha inapropriada do sistema de 

gestão de sua rede em termos de sua representação e gerenciamento do negócio (relacionamento 

com franqueado e fornecedores). Usualmente, as redes com experiências amargas em solo 

brasileiro parecem se valer de um sistema concentrado em um único máster franqueado à 

despeito de se optar por modelo regionalizado, com a atuação de diferentes máster-fraqueados 

distribuídos pelas regiões de atuação da rede no país.  

Com relação ao efeito da chance do Selo ABF de Excelência, ao que parece, a chancela 

do selo legitima a qualidade do insumo do franqueador no tocante a aspectos como a 

coordenação da rede, promoção da marca e controle das unidades, incluindo a seleção de 

franqueados de qualidade. Adicionalmente, considera-se que redes chanceladas conseguem 

transmitir a um potencial mercado de franquias uma garantia corroborada por seus franqueados 

atuais, de que alcançaram um nível eficiente de coordenação de suas lojas afiliadas (BITTI et 

al., 2013). Dados os resultados verificados na análise, essa qualidade do insumo desses 

franqueadores aparece refletida na performance de suas redes. 

 

6. COMENTÁRIOS FINAIS 

A literatura em economia e administração sublinha o papel da escolha de localização 

como uma das mais importantes decisões no o varejo. Na verdade, a localização é fundamental, 

uma vez que define o acesso e atração a um grande número de consumidores, impactando assim 

aspectos como market-share e lucratividade. Dadas as dimensões continentais do Brasil, 

decisões relacionadas ao posicionamento espacial das lojas ainda impactam problemas relativos 

a monitoramento e preservação do valor da marca. 

A fim de destacar os potenciais determinantes das escolhas de localização, o artigo 

desenvolve um levantamento da literatura relacionada prévia com a decisão de localização e 

concorrência espacial entre os franqueados de uma mesma cadeia. 

O quadro analítico retratado leva em conta a complexidade dos problemas localização 

da loja e os diferentes fatores potencialmente relevantes. Quatro determinantes da estratégia de 

localização são destacados: (i) o tradeoff  concentração versus dispersão, (ii) a escolha de uma 

região ou cidade específica relacionada com as características socioeconômicas da região, (iii) 

a escolha de uma estratégia preemptiva para obter um vantagem do “first-mover” relacionada à 

maturidade da rede e (iv) a escolha do local relacionada com a estratégia de mix contratual. 

A análise empírica é realizada com um novo, recente, e único conjunto de dados em 

painel reunindo informações de três fontes complementares e contendo dados geográficos do 

Brasil. Através de uma análise cluster de dois estágios, o estudo compila informações 

relacionadas a decisões de localização para distinguir várias estratégias espaciais das redes de 

franquias no Brasil. Estas estratégias são então submetidas a estimativas econométricas a fim 

de se obter resultados de desempenho. 

Os resultados mostram que a opção pela concentração espacial leva a melhores 

performances das redes, o que é consistente com a previsão do modelo do Hoteling. Além disso, 

os resultados fornecem evidências de estimação para o modelo de gravidade, na medida em que 

as redes localizadas na área com elevada população e IDH alcançam performances superiores. 
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ANEXO 1 
 

Tabela 3 – Estatísticas Descritivas e Matriz de Correlação de Pearson (fonte: os autores) 

    Média Desvio Padrão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Estratégia de Localização 2,43 0,62 1 0,000** 0,012 0,000** 0,000** 0,000** 0,033 0,000** 0,042 0,025 

2 Dispersão 399.454 24.92.493 0,000** 1 -0,080** 0,000** -0,100** -0,083** -0,061** -0,096** -0,053* -0,042 

3 Percentagem em Shopping 0,42 0,39 0,012 -0,080** 1 -0,039 0,089** -0,052* 0,000** 0,000** 0,000** 0,000** 

4 Maturidade 21,66 15,09 0,000** 0,000** -0,039 1 -0,016 -0,046* 0,006 -0,050* -0,003 0,000** 

5 Proporção Lojas Próprias 0,21 0,25 0,000 -0,100** 0,089** -0,016 1 0,000** 0,000** 0,044* 0,095** 0,000** 

6 Valor da Marca 10,78 2,36 0,000** -0,083** -0,052* -0,046* 0,000** 1 0,024 0,065** 0,052* 0,005 

7 População 32.94.35.176 23.14.99.382 0,033 -0,061** 0,000** 0,006 0,000** 0,024 1 0,000** 0,000** 0,000** 

8 IDH 0,78 0,01 0,000** -0,096** 0,000** -0,050* 0,044* 0,065** 0,000** 1 0,000** 0,082** 

9 PIB 12.501.300.881 9.884.168.607 0,042 -0,053* 0,000** -0,003 0,095** 0,052* 0,000** 0,000** 1 0,100** 

10 Desempenho 84,76 76,79 0,025 -0,042 0,000** 0,000** 0,000** 0,005 0,000** 0,082** 0,100** 1 

 

 

 

ANEXO 2 
Tabela 4 – Média para os Três Grupos de Comportamento Identificados na Análise Cluster (fonte: os autores) 

Grupo Obs. Dispersão Idade 
Lojas 

Próprias 
Shopping IDH 

PIB 

(R$ 

Milhões) 

População 

(Milhões 

Habitantes) 

Tempo 

Franquia 

Instalação 

(R$ Mil) 

Taxa Fixa 

Inicial 

(R$ Mil) 

Royalties 

Duração 

do 

Contrato 

Publicidade 

Valor 

da 

Marca 

1 1.020 86.750,04 15,98 22,9% 39,6% 0,7872 107,60 2,92 7,55 132,85 33,89 7,0% 59,02 2,0% 10,24 

2 852 206.617,51 27,16 17,6% 48,3% 0,7925 160,64 4,13 14,28 173,34 40,07 6,7% 64,11 2,6% 11,57 

3 138 3.901.301,99 29,79 32,9% 26,2% 0,7435 33,76 1,14 14,13 111,89 24,12 11,5% 54,65 2,4% 10,01 

Média 

Total 
 399.454,15 21,67 21,3% 42,4% 0,79 125,01 3,31 10,85 148,58 35,84 7,2% 60,88 2,2% 10,79 

 


