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RESUMO 

O modelo de franchising, já bastante difundido no Brasil e no mundo, ainda hoje se mostra 

atraente tanto para franqueadores (que buscam expandir sua rede com recursos de terceiros) 

como para franqueados (que buscam abrir um negócio com baixa taxa de mortalidade e pela 

rentabilidade do negócio, além do fato de poderem contar com o suporte no gerenciamento da 

unidade franqueada). Embora o modelo de negócios possa ser teoricamente eficiente, 

proporcionando ao franqueador a expansão com o retorno desejado, e ao franqueado usufruir 

da marca e de um negócio estruturado, a literatura relata as dificuldades enfrentadas pelos 

franqueados em termos de gerenciamento dos negócios e em relação à gestão financeira, o 

que contribui para o aumento do número de falências. Este artigo traz a discussão sobre a 

relação entre franqueado e franqueador, e com base nesta, realiza pesquisa de campo com 

franqueados de uma rede do segmento de vestuário íntimo feminino, com o objetivo de 

confrontar expectativas dos franqueados com a realidade do segmento no Brasil, evidenciando 

pontos que poderiam ser observados para melhoria da saúde financeira destes. Os achados 

apontam para a falta de transparência do franqueador, bem como para o fraco suporte ao 

gerenciamento das unidades, dentre outros aspectos.  

Palavras-Chave: Franquias; Franchising; Gestão Financeira; Falências. 

 

Área Temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em um mercado cada vez mais competitivo, é importante que os negócios sejam bem 

estruturados e atendam às necessidades dos clientes mais exigentes (Costa, Nakata, & Calsani, 

2013). Uma maneira bastante recorrente de expandir um negócio mantendo o padrão de 

atendimento é por meio do sistema de franquias Ribas (2006) A proposta das franquias é a 

sistematização do comércio, proporcionado amplitude geográfica, e com isso, maiores ganhos 

ao franqueador, o qual passa a poder explorar mercados mais longínquos por meio de seus 



 
 

  

franqueados (Ferreira et al., 2012). Através da publicidade da marca e manutenção do padrão 

de qualidade publicidade, a franquia possibilita o crescimento da rede, o que vem a beneficiar 

franqueador e franqueado (Souza & Lourenzani, 2011). 

A lógica econômica por trás do sucesso do modelo de franquias reside no fato de que, 

de um lado, existe um empresário que decide ampliar seus negócios, mas que por alguma 

razão decide se apoiar em recursos de outro investidor, sejam esses recursos financeiros ou até 

mesmo em recursos de gestão Cherto (2006); de outro lado, existe um empreendedor que, ao 

analisar as opções de investimento, é atraído pela baixa taxa de mortalidade proporcionada 

pelo sistema de franchising em comparação a demais modelos Bates (1995), sendo que 

muitos desses empreendedores são pessoas inexperientes que buscam nas franquias o apoio 

que precisam para ter sucesso nos negócios.  

Apesar de os franqueados pagarem para ter o direito de explorar um negócio já 

consolidado, cabe destacar que o franqueador, em troca, dá suporte principalmente nas áreas 

de vendas e produção, mas não se constituem em escolas de negócio (Melo, Borini, & Cunha, 

2014). Em relação ao planejamento e controle financeiro, vê-se que o apoio do franqueador é 

falho: Machado e Espinha (2010) afirmam que a gestão financeira acaba sendo um pouco 

mais dependente do conhecimento do franqueado, o que acarreta na potencial redução da 

lucratividade, podendo até levar à falência de algumas unidades (Melo & Oliveira, 2012). No 

entanto, para Lim e Frazer (2004), há um entendimento mais amplo sobre a relação entre 

franqueador-franqueado: esta é diferenciada, já que permite uma vantagem competitiva 

através da partilha de conhecimentos (a partir do franqueador) e de recursos de trabalho e 

capital (oriundos do franqueado). A esse respeito, pode-se inferir que o relacionamento entre 

eles vai além de um mero suporte comercial: envolve a partilha de conhecimentos para 

melhor gerir o negócio, passando inclusive pela gestão financeira. 

Embora esse devesse ser o cenário, a relação franqueador-franqueado acaba sendo 

influenciada a partir do momento em que o contrato é fechado, quando cada parte acaba se 

concentrando no seu papel. Assim, o franqueador pode voltar suas atenções para exercer seu 

controle e poder sobre o franqueado, enquanto o franqueado pode ter a tendência a enxergar a 

relação de maneira mais pessoal (Covatta, 1992). Não é por acaso que diversos estudos 

utilizam a Teoria da Agência para explicar a relação franqueado-franqueador (Lim & Frazer, 

2004), já que é uma relação onde o agente (no caso, o franqueado) atua no interesse do 

principal (franqueador), embora, em algum momento, também passe a defender seus próprios 

interesses Lasser e Ker (1997). Tal teoria é apropriada, já que explica a motivação econômica 

para que a relação entre as partes se estabeleça: trata-se de uma questão de riscos e benefícios 

(Lim & Frazer, 2004). 

Assim, este estudo busca entender a dinâmica do relacionamento de franqueados e 

franqueadores (Cohen & Silva, 2000), e como este pode impactar na gestão financeira das 

unidades franqueadas, além de buscar compreender quais as principais necessidades que os 

empreendedores possuem com relação à franqueadora, de maneira a explorar quais seriam as 

possíveis soluções para tais necessidades. 

Para atingir o objetivo pretendido, este estudo optou por focalizar a relação 

franqueador-franqueado em uma rede de franquias do segmento de vestuário feminino. Ao 

todo nove lojas foram pesquisadas, todas no interior do estado de São Paulo e localizadas em 

shopping centers (as cidades contempladas foram: Santos, Jundiaí, Sorocaba e Campinas).  A 

escolha pelo estudo da presente rede de franquias deu-se pelo fato de que a mesma informa 

em seu sítio eletrônico que fornece suporte ao franqueado na operação cotidiana da loja. A 

pesquisa de campo foi realizada entre março e maio de 2015. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: a seguir, o referencial teórico que traz 

estudos anteriores abordando a relação franqueador-franqueado, sobretudo, enfocando mais a 



 
 

  

questão da gestão financeira. Em seguida, apresenta-se a metodologia da pesquisa (baseada 

em dados primários, coletados por meio de questionários estruturados), e, na sequência, as 

duas últimas sessões: a apresentação e análise de resultados e a conclusão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diversos modelos de negócio forma sendo criados ao longo do tempo, tendo em vista 

que o mercado empresarial é extremamente competitivo; dentre os modelos, um dos mais 

conhecidos é o sistema de franchising (Aguiar, Pauli & Yu, 2015). O que caracteriza este 

modelo é o contrato feito entre o dono de uma cadeia de lojas e um empreendedor, o qual 

habilita este último a operar uma das lojas dessa cadeia. Ao mesmo tempo em que o 

franqueador confia a sua marca e seu know-how ao franqueado, o franqueado também passa a 

seguir o padrão da cadeia, que vai desde a escolha da mobília até detalhes na forma de atender 

seus clientes (Salar & Salar, 2014). Adicionalmente, Knott, Corredoira e Kimberly (2008) 

afirmam que o contrato de franquia garante ao franqueado o direito de conhecimento dos 

métodos de operações, além do direito de vender um produto ou serviço, podendo usufruir da 

marca do franqueado mediante o pagamento de um valor inicialmente cobrado; quando o 

franqueado já é conhecedor dos métodos de funcionamento do negócio, passa a pagar 

royalties ao franqueador pelas vendas efetuadas em sua unidade. 

Como este estudo enfoca a relação entre franqueado e franqueador, torna-se necessário 

ter clareza do papel de cada um. A esse respeito, Gillis (2007) define: o franqueador é o 

responsável pelo suporte necessário ao estabelecimento de uma nova franquia, nisto estando 

incluso os treinamentos, o fornecimento de produtos, a elaboração de planos de marketing e 

financeiros; o franqueado é responsável pela comercialização destes produtos e serviços 

estabelecidos pelo franqueador. No Brasil, a Lei nº 8.955/94 é a que regulamenta o sistema de 

franchising, e que, aliás, define o papel de cada uma das partes inclusive para caracterizar o 

que é uma franquia: 
Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o 

direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 

semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso 

de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional 

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 

indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. (Lei nº 

8.955, 1994). 

 

Aliás, o contrato firmado entre as partes é de suma importância, pois é ele quem define 

direitos e obrigações; este instrumento pode ter mudanças significativas, o que leva a 

diferentes tipos de franquias, e que, por sua vez, leva a modelos de gestão variados. 

Atualmente, já é possível estabelecer, inclusive, uma análise evolutiva desses modelos de 

franquia, que se move na direção de oferecer cada vez mais suporte ao franqueado por parte 

do franqueador. 

Ao longo do tempo, esses modelos de franquias têm evoluído, de maneira que o 

franqueador forneça cada vez mais suporte ao franqueado (Vance, 2010). Na primeira 

geração, a franquia concede a utilização da marca e comercialização de produtos e/ou 

serviços; neste caso, a posição do franqueado é mais ativa e o gerenciamento é autônomo, 

sendo possível a ausência de suporte técnico ou financeiro (neste caso, o franqueado 

geralmente adere às normas de imagem e atua como distribuidor da marca). No outro 

extremo, tem-se a terceira geração, caso em que a franquia faz a transferência do modelo de 

negócio, com o conhecimento comercial, técnico e específico anteriormente testado e 

replicado em todas as demais unidades; neste caso, as diretrizes de funcionamento são 

claramente estabelecidas com treinamentos e processos. Para a segunda geração, não há 



 
 

  

tipificação clara do modelo, sendo esta entendida como uma geração intermediária entre a 

primeira e a terceira. 

As principais características e elementos que deveriam constar na terceira geração 

segundo Mauro (1994) são: reciclagem do treinamento inicial pelo menos uma vez por ano; 

reuniões regionais e anuais dos franqueados, com relatórios de avaliação individual; canal de 

comunicação aberto com rede para sugestões e reclamações; desenvolvimento do Conselho de 

Administração de franqueados com poder de influenciar nas decisões da empresa, entre 

outros. 

Dado esse panorama geral de que o contrato estabelece a relação, e de que a partir dele 

é possível identificar até o tipo de franquia que se institui (se de primeira, segunda ou terceira 

geração), torna-se necessário trazer as percepções de cada uma das partes, e em seguida, o que 

seria esperado do franqueador e do franqueado. 

 

2.1 Percepções e expectativas do franqueador e do franqueado  

De maneira sintética, quando o franqueado opta pelo modelo de franquias, ele analisa 

o pacote como um todo (tipo de franquia), o segmento de mercado e, em linhas gerais, 

identifica algumas vantagens e desvantagens ao abrir a franquia, dentre as quais merecem 

destaque as apontadas por Salar e Salar (2014) na Tabela 1. 

 
Tabela 1 

Vantagens e Desvantagens para o Franqueado. Salar e Salar (2014). 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Desfrutar de um negócio que já nasce com uma 

marca reconhecida, necessitando de menor 

investimento na construção da marca. 

Custos altos iniciais e recorrentes. Os iniciais são 

valores não reembolsáveis, e envolvem as taxas de 

franquias (geralmente pagos apenas uma vez) e os 

gastos para abrir a unidade. Os recorrentes 

envolvem custos de propaganda, salários, aluguel e 

royalties (podendo variar entre 3% e 10% das 

vendas brutas), além de aluguel e outros gastos. 

Menor risco de falência, em comparação a demais 

modelos de negócios. 

 

Dependências de regras: o franqueado é dono do 

próprio negócio, mas o franqueador tem autonomia 

sobre as decisões estratégicas, assim o franqueado 

deve acatar às decisões estratégicas do franqueador. 

Além disso, enquanto o franqueado cresce e 

desenvolve seu negócio o franqueador ganha um 

percentual do lucro, podendo investir uma parte 

disso na marca ou até usufruindo deste lucro para 

investir em novas unidades ou até novos negócios. 

Facilidade de estruturação, uma vez que os 

franqueadores já oferecem a estrutura do negócio 

juntamente com estratégias de marketing, planos 

operacionais, padrões de qualidade e controles 

gerenciais,  dentre outras coisas.  

Menor lucratividade por parte do franqueado, uma 

vez que o franqueador pode lucrar duas vezes:  no 

fornecimento (ao franqueado) e na venda dos 

produtos (ao consumidor final). 

Portfólio de clientes pronto: uma grande vantagem 

de aderir ao sistema de franchising é a facilidade de 

saber que seus clientes já conhecem e confiam na 

marca que possui, possuindo maior fidelidade dos 

clientes.  

O preço de venda da franquia (estabelecido pelo 

franqueador) pode exceder os ganhos mensais das 

unidades, o que isso pode acarretar no desinteresse 

do franqueador em incentivar a demanda (através 

de ações de marketing) focando apenas na aquisição 

de novos franqueados. 



 
 

  

Facilidade de encontrar apoio financeiro: bancos e 

instituições financeiras tendem a aprovar crédito 

para fraqueados com maior facilidade devido ao 

menor risco (em comparação com outros modelos 

de negócios). 

 

 

Em contrapartida,  Melo (2012), sintetiza as vantagens e desvantagens para o franqueador da 

utilização do sistema de franchising, levando em consideração aspectos estratégicos para o 

crescimento do negócio, e possibilidade de obter maior lucro com operações que estão sob a 

responsabilidade de terceiros, conforme Tabela 2. 
 

Tabela 2 

Vantagens e Desvantagens do Franchising para o Franqueador segundo Melo (2012)  

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Rapidez de expansão: maior facilidade de expansão 

ante outras áreas. 

Perda parcial do controle: por haver muitas 

unidades, exige-se uma dedicação, maior para o 

controle dos franqueados. 

Captação de recursos: captação de recursos 

financeiros a baixo custo. 

Perda do sigilo: mediante a transferência de know-

how ao franqueado, este aprenderá com o 

franqueador e poderá se tornar um concorrente. 

Ganho em escala: maior poder de barganha com 

fornecedores. 

Seleção inadequada: a seleção de franqueados que 

não contenham o perfil da rede pode acarretar 

problemas na imagem e padrões. 

Marca: maior capacidade de desenvolvimento e 

programação de uma marca. 

Perda de padronização: atitudes independentes de 

franqueados, as quais podem corromper os padrões 

traçados pelo franqueador. 

Capacidade de atualização: maior capacidade de 

atualização tecnológica em virtude do aumento da 

estrutura. 

Autonomia limitada: deverá compartilhar com o 

conselho de franqueados as principais decisões da 

rede. 

Motivação dos franqueados: por ser dono do 

negócio, a motivação do franqueado é por vezes 

maior do que de um gerente local. 

Plano de Expansão: passa a ser extremamente 

criterioso a fim de não gerar concorrência entre 

franqueados com atuação geográfica em uma mesma 

região. 

Conhecimento Local: franqueados conhecem o 

mercado local, sendo fontes de informações sobre 

particularidades regionais. 

 

Menores Responsabilidades: o franqueado é 

responsável pelas despesas trabalhistas e folha de 

pagamento dos funcionários das unidades 

franqueadas. 

 

 

 

 

 

Fonte: Melo (2012, p.36) 

 

Complementarmente, Wyk & Jager (2009) apontam as expectativas do franqueado em relação 

ao franqueador: "alto nível de independência, apoio com a seleção do ponto de distribuição, 

suporte com a seleção e design do ponto de distribuição, potencial elevado para o nível de 

receitas, programas de formação, informações obre o produto e o mercado, apoio operacional, 

publicidade e apoio promocional, suporte para obter financiamento e sistemas de 

contabilidade”. Em especial, Terblanche e Smith (1994) argumentam que os franqueados, em 

primeiro lugar, acreditam no conceito de franquia com base nas recompensas financeiras 

potenciais de um modelo de negócio existente, modelo este testado e fornecido pelo 



 
 

  

franqueador, além do fato de que consideram o risco baixo do negócio e a taxa de recuperação 

do capital investido. 

2.2 O que se espera do franqueado e do franqueador  

Embora existam vantagens e desvantagens vislumbradas pelo franqueado e 

franqueador, é importante considerar o que a literatura aponta quanto à expectativa das partes 

para uma relação saudável e duradoura, ou seja, quais atributos cada parte pode oferecer para 

a perpetuidade dos negócios. 

Ao franqueador, caberia o suporte ao franqueado, de maneira a compartilhar 

conhecimentos que propiciem a boa gestão pelos franqueados; dentro dessa perspectiva, o que 

se espera do franqueador é que este exerça o papel de consultor (já que ele pode ser 

considerado um especialista apto a resolver as mais diversas questões a partir do momento em 

que o contrato é assinado), de mentor (o qual teria conhecimentos a compartilhar, e 

teoricamente, poderia proteger o franqueado de problemas), de gerente (o qual guiaria o 

franqueado, definiria políticas de atuação, forneceria manuais, estabeleceria um padrão a ser 

seguido) e de empreendedor (inovadores, tomadores de riscos) (Lim & Frazer, 2004). 

Em decorrência dos papéis do franqueador, ao franqueado caberia fazer o contraponto: 

seria cliente (na medida em que remunera os serviços de consultoria prestados pelo 

franqueador mediante pagamento de taxas ou similares), apadrinhado (quando da relação com 

seu mentor, sendo responsável por seu aprendizado, motivação e iniciativa), empregado (na 

medida em que trabalha com políticas e prazos definidos) e pequeno empreendedor (com 

espírito empreendedor, sendo capaz de entender seus clientes e sugerir customizações ao 

franqueador), (Lim & Frazer, 2004).  

Em termos de habilidades de negócio, seria necessário que o franqueador tivesse 

algumas habilidades consideradas essenciais (Tabela 3): 

 
Tabela 3 

Competências e habilidades essenciais ao franqueador. Lim & Frazer (2004) 

Áreas Competências e habilidades 

Planejamento e prospecção Para selecionar um local adequado para os franqueados. 

Recursos Humanos Para recrutar e selecionar franqueados e funcionários. 

Marketing e Promoção Para fornecer suporte de marketing e publicidade para todo o 

sistema de franquia. 

Administração Geral e Financeira Para prestação de serviços contábeis e apoio administrativo aos 

franqueados. 

Pesquisa e Desenvolvimento Para lançar novos produtos e serviços, conforme exigido pelas 

necessidades de mudança e desejos dos consumidores. 

 

É interessante notar que a percepção de que o franqueado desempenha o papel de 

cliente se contrapõe ao que foi dito na introdução deste estudo, que estabeleceu que ao 

franqueado, caberia fornecer recursos de trabalho e de capital; nessa perspectiva, o 

franqueado seria o financiador, e não o cliente.  

 

2.3 A influência do papel do franqueador na saúde financeira do franqueado 

Esse conflito já no reconhecimento do papel do franqueado pode revelar um pouco da 

força/fraqueza que este pode ter na relação com o franqueador, o que, de certa forma, ajuda a 

enquadrar alguns dos vários problemas financeiros que comprometem até mesmo a 

continuidade dos franqueados. 

Algumas das atitudes que podem impactar a saúde financeira do franqueado começam 

antes mesmo da assinatura do contrato de franquia. Por exemplo, na avaliação que o 



 
 

  

franqueador faz da experiência que o potencial franqueado tem quanto ao ramo de negócios, 

ou quanto à condução de um negócio (Deegan, 2003). Isso porque empreendedores 

experientes, tem maior conhecimento sobre o que não fazer naquele determinado mercado, ao 

mesmo tempo em que também sabem como fazer o que é esperado que façam (Alon, 

Boulanger, Misati & Madanoglu, 2015).  

Alon et al. (2015) sustentam que o risco de falência do franqueado está, em certa 

medida, associado às estratégias adotadas pelo franqueador e com o contrato de franquia 

como um todo. Segundo os autores, o investimento total, as taxas de publicidade e as taxas de 

crescimento previstas podem indicar o risco de falência a que o franqueado está sujeito. Isso 

explica porque alguns credores de franquias nos Estados Unidos avaliam a performance geral 

do franqueador e o plano de negócios como um todo. Ou seja, o credor avalia tanto as 

características do franqueado (no caso, quem solicita o crédito) quanto algumas características 

do franqueador. 

Outro fator que pode ajudar a minimizar o risco de falência dos franqueados e que é 

dependente de atitudes do franqueador diz respeito à transparência de informações. Os 

franqueadores podem ajudar os franqueados, reduzindo a taxa de mortalidade destes, se forem 

abertos e transparentes sobre seus ganhos e sobre os ganhos de seus franqueados, inclusive 

discutindo as razões para a falência de seus franqueados observada ao longo do tempo (Alon 

et al., 2015). 

Michael e Combs (2008) também apontaram o fato de que os franqueados demonstram 

excesso de confiança, o que faz com que pensem que na maioria das vezes estão corretos em 

suas decisões. E uma forma de conter o excesso de confiança é demonstrar o seu desempenho 

efetivo nas decisões que tomou (Arkes, Christensen, Lai & Blumer, 1987). A partir disso, 

infere-se que uma atitude pró ativa do franqueador seja mostrar o seu desempenho efetivo em 

relação a outros franqueados no que se refere a receitas auferidas, rentabilidade das unidades, 

dentre outros aspectos. 

Em relação ao dia-a-dia enfrentado pelos franqueados, torna-se fundamental conhecer 

detalhes sobre o nível de suporte dado pelos franqueadores aos franqueados em relação à 

gestão financeira. Em primeiro lugar, pequenas empresas enfrentam a dificuldade em 

conseguir empréstimos bancários com taxas vantajosas, e esse também é o caso dos 

franqueados (Michael & Combs, 2008). Segundo, a capacidade de gerenciamento financeiro 

de unidades franqueadas: estas podem não ter o mesmo talento para o gerenciamento do que o 

encontrado em empresas maiores (Ang, 1991). Neste sentido, o franqueador poderia fornecer 

maior suporte em termos de gerenciamento financeiro de seus franqueados, o que corrobora 

os achados de Dekimpe e Morrison (1991), que afirmam que o suporte dado aos gerentes de 

loja de uma rede de franquias pode reduzir as taxas de falência dos franqueados.  

 

 

2.4 A relação franqueador-franqueado e o impacto na saúde financeira do 

franqueado 

Com base no que foi levantado na literatura, este estudo investigou algumas questões 

relacionadas à postura do franqueado que podem impactar a saúde financeira do franqueado, 

as quais estão dispostas na Tabela 4. 
 

  



 
 

  

Tabela 4 

Questões formuladas com base na literatura que relaciona atitudes do franqueador com a saúde financeira 

do franqueado. 

Tópico a ser analisado       Questões relacionadas 

Análise sobre a 

experiência dos 

candidatos a franqueados  

 Nas entrevistas de aquisição de franquia, a franqueadora procurou 

entender seu conhecimento em gerenciamento financeiro? 

Transparência entre 

franqueado e 

franqueador 

 Você possui acesso sobre as informações de lucratividade das demais 

unidades? 

 A franqueadora auxilia a avaliar a rentabilidade e o retorno de 

investimentos adicionais sugeridos pelo franqueado (propagandas, 

eventos, parcerias, etc.)? 

 Existe algum tipo de percentual do faturamento considerado ideal 

estabelecido pela franqueadora para cada tipo de gasto (funcionários, 

aluguel, compras, etc.)? 

 A franqueadora atua como facilitadora e busca estimular a conversa entre 

diferentes franqueados para compartilhar experiências de sucesso? 

Redução do nível de 

excesso de confiança dos 

franqueados, se houver 

 A franqueadora realiza comparações de receita entre as unidades 

(Ranking)? 

 A responsabilidade pela baixa rentabilidade de um franqueado, também é 

visto como responsabilidade da franqueadora? 

Suporte do franqueador 

em relação ao 

gerenciamento financeiro 

do franqueado 

 Existe algum tipo de acompanhamento da saúde financeira das unidades 

dos franqueados, por parte da franqueadora, ao longo dos anos? 

 A franquia demonstra estrutura e disponibilidade de auxiliar em dúvidas 

gerenciais relacionadas a aspectos financeiros? 

 Especificamente relacionado a decisões de empréstimos e investimentos 

financeiros, a franqueadora oferece algum tipo de suporte? 

 

3 METODOLOGIA 

Para compreender o relacionamento entre franqueado e franqueadora, esta pesquisa 

utilizou questionários estruturados, aplicados junto a franqueados da marca de vestuário 

feminino em foco. Ao todo, foram nove lojas franqueadas entrevistadas (com duração média 

de 20 minutos cada entrevista), espalhadas por quatro cidades (Santos, Jundiaí, Sorocaba e 

Campinas), todas localizadas em shopping centers. Todos os franqueados pertencem a uma 

mesma rede de franquias que atua no segmento de vestuário íntimo feminino. 

 

3.1  Justificativa da escolha da rede de franquias enfocada neste estudo 

A rede de franquias em análise possui lojas no Brasil e no exterior, e pode ser 

encaixada na terceira geração de franquias.  

Em contato com o sítio da rede de franquias, obteve-se a informação de que o 

franquiado necessita ter o montante de mais de R$550.000 (quinhentos e cinquenta mil reais) 

para iniciar o negócio, e que estão assim distribuídos: 8% para a taxa de franquia, 53% para o 

custo de instalação da loja, 4% para investimento em equipamentos e sistemas de gestão, 10% 

para despesas com o marketing inaugural, 17% em custos envolvidos na compra do estoque 

inicial da loja e mais 17% para capital de giro. Tais valores são dimensionados tomando-se 

por base uma loja de tamanho médio (50m²), porém varia também conforme o local 

escolhido, as condições econômicas, os custos da mão-de-obra empregada pelo franqueado, as 

despesas de frete e fatores mercadológicos (sazonalidade, carga tributária, etc). Em relação 

aos investimentos com a instalação da loja, o franqueador informa que o valor poderá variar 

em função do estado físico do imóvel, e que o valor estimado considera a instalação de ar-

condicionado, fachada, piso, iluminação, manequins, cabides e cortinas, mas que não 

contempla valores envolvidos com a aquisição de ponto comercial e constituição da empresa. 



 
 

  

Em termos de royalties, o franqueador cobra 3% do valor das compras mensais 

realizadas pelo franqueado, e segundo informações, esse percentual garante o fornecimento de 

serviços à rede, bem como o direito de exploração da marca. 

Em termos de publicidade e propaganda, o franqueado se compromete a pagar 3% do 

valor das compras mensais ao franqueador.  

As lojas franquiadas não têm exclusividade territorial (existem mais de uma loja por 

cidade, e mesmo em capitais brasileiras, nota-se que existem pelo menos duas lojas numa 

mesma região de uma mesma cidade). Ao todo, a rede conta com aproximadamente 100 lojas 

em todo o Brasil, todas localizadas em shopping centers, além de outras unidades espalhadas 

em mais de 50 países. 

Segundo informações do sítio, o franqueado dá suporte em relação a informações para 

abertura do negócio (escolha do ponto, projeto arquitetônico, treinamento para a equipe de 

vendas, operação cotidiana da loja, dentre outros aspectos). E foi justamente a oferta de 

suporte em relação à operação cotidiana da loja que determinou a escolha da presente rede de 

franquias para este estudo. 

Em termos de escopo, também a presente rede de franquias foi escolhida devido ao 

fato de que a rede cobra royalties sobre as compras dos franqueados e não sobre os lucros 

auferidos. Segundo Krueger (1991), quando se taxa algo que não os lucros, tem-se uma 

distorção (ainda que disposta em contrato), já que reduz o estímulo para a redução de custos 

do sistema. 

Por fim, também a questão da ausência de territorialidade exclusiva ajudou a 

determinar a presente rede como objeto de estudo. Michael e Combs (2008) afirmam que 

quando o franqueado explora um território com exclusividade, a tendência é o aumento do 

nível de transferência de seus lucros ao franqueador, embora o franqueador saiba que, no 

limite, precisa ainda manter os franqueados engajados (o que ajuda a conter a fome dos 

franqueadores por níveis mais altos de transferência de lucros). Infere-se aqui que, em não 

havendo a exclusividade de território, há a concorrência entre franqueados, expondo-os mais à 

necessidade de melhor gerenciamento de suas unidades. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Os resultados obtidos na pesquisa estão dispostos no quadro abaixo, sendo as colunas 

(de A até I) as lojas franqueadas. Com base em sua experiência, o franqueado poderia 

responder se a alternativa era verdadeira (V) ou falsa (F). 

 
  



 
 

  

Tabela 5 

Respostas obtidas junto aos franqueados da rede.  

Questões 
Franqueado 

A B C D E F G H I % (V) % (F) 

1 

Nas entrevistas de aquisição de franquia, a franqueadora 

procurou entender seu conhecimento em gerenciamento 

financeiro? 

V F V V V V F V V 78% 22% 

2 Você possui acesso sobre as informações de lucratividade das 

demais unidades? 
F F F F F F F F F 0% 100% 

3 
A franqueadora auxilia a avaliar a rentabilidade e o retorno de 

investimentos adicionais sugeridos pelo franqueado 

(propagandas, eventos, parcerias, etc.)? 

F F F V F V F F F 22% 78% 

4 
Existe algum tipo de percentual do faturamento considerado 

ideal estabelecido pela franqueadora para cada tipo de gasto 

(funcionários, aluguel, compras, etc.)? 

F F F F F F F F F 0% 100% 

5 
A franqueadora atua como facilitadora e busca estimular a 

conversa entre diferentes franqueados para compartilhar 

experiências de sucesso? 

V F V F F F F F V 33% 67% 

6 A franqueadora realiza comparações de receita entre as 

unidades (Ranking)? 
V V V V V V V V V 100% 0% 

7 

A responsabilidade pela baixa rentabilidade de um 

franqueado, também é visto como responsabilidade da 

franqueadora? 

V V V F V V V V V 89% 11% 

8 
Existe algum tipo de acompanhamento da saúde financeira 

das unidades dos franqueados, por parte da franqueadora, ao 

longo dos anos? 

F V V V V V V F F 67% 33% 

9 A franquia demonstra estrutura e disponibilidade de auxiliar 

em dúvidas gerenciais relacionadas a aspectos financeiros? 
F V F V F F V F F 33% 67% 

10 
Especificamente relacionado a decisões de empréstimos e 

investimentos financeiros, a franqueadora oferece algum tipo 

de suporte? 

F F F F F F F F F 0% 100% 

 

Pelos resultados, percebe-se que nas questões cinco, sete, oito e dez houve 

homogeneidade na resposta, e com exceção da questão seis, já indica falta de suporte do 

franqueador. 

 As questões sete e oito  apontam que o franqueador procura entender a atual condição 

do franqueado, porém este acompanhamento é feito apenas com base no faturamento, o que 

fica claro com as respostas da questão seis.  Krueger (1991) aponta que as franqueadoras 

taxam as vendas e não os lucros, deste modo, é compreensível que as franqueadoras queiram 

acompanhar as receitas das unidades, até porque isso influencia diretamente no resultado da 

franqueadora, deixando assim, de lado a lucratividade das unidades, que não estão no foco da 

franqueadora. Os resultados das questões dois e quatro também reforçam as observações 

feitas anteriormente. 

As questões três, quatro, nove e dez vão ao encontro com excesso de confiança citado 

por Michael e Combs (2008), que evidencia tal comportamento dos franqueados como similar 

ao de novos empreendedores, tomando medidas de maior risco por acreditar que estão 

corretos e confiar demasiadamente em suas habilidades. Tal carência de experiência de 

mercado deveria ser drasticamente reduzida e até mesmo suprida pelo suporte do franqueador, 



 
 

  

principalmente nos aspectos de alocação e emprego de recursos financeiros com impacto de 

longo prazo, sendo um fator chave para a sustentabilidade financeira da unidade. 

Mauro (1994), ao exemplificar os principais elementos das franquias da terceira 

geração aponta, dentre outros fatores: a necessidade das reuniões regionais e anuais dos 

franqueados com relatórios de avaliação individual e a incorporação de processos de gestão e 

aprendizado contínuo do conhecimento, gerado em toda a rede.  Conforme evidenciado de 

forma unânime na questão seis, existe um ranking periódico do desempenho de cada unidade. 

Porém, em relação à essa questão em específico, quando a questão foi colocada aos 

franqueados, houve quase a unanimidade em comentar que embora haja esse ranking, que 

pela percepção dos franqueados a franqueadora não abre espaço para questionamentos, 

argumentações ou qualquer discussão sobre quais os fatores que levaram determinadas 

unidades da rede a apresentar desempenho superior e/ou inferior. Dessa forma, o ranking 

figura apenas para atender à necessidade de relatórios semestrais, porém sem oferecer maior 

aprofundamento das razões que contribuíram para aquele determinado resultado. Tal situação 

põe a perder uma oportunidade de aprendizado para os franqueados, e que, aliás, é reforçado 

pelas respostas obtidas na questão cinco. 

Também durante a aplicação do questionário, ficou clara a insatisfação de alguns pela 

ausência de diálogo do franqueador com o franqueado, de maneira a que este último 

compreendesse também a atual situação de sua unidade a respeito do mercado, por exemplo, 

se a loja já poderia ser considerada como consolidada ou se ainda estava lutando por sua 

inserção. Nesse caso específico, o entrevistado revelou que apesar de sua unidade possuir 

mais de um ano de funcionamento,  a identificação dos motivos que geravam grande oscilação 

na demanda ainda se mostrava nebuloso e incerto. Isso acontecia ao mesmo tempo em que o 

franqueado observava grande variabilidade no volume de pessoas que entravam em seu 

estabelecimento. Dessa forma, o franqueado não tinha certeza se as ações de publicidade e 

promoção regionais se mostravam inadequadas ou ineficientes, ou se se tratava de uma fase 

de menor aceitação do tipo de produto por todo o mercado.  

No caso relatado acima, o franqueado relatou a dificuldade que teve em dialogar com 

demais franqueados, pelo menos para analisar se o problema poderia ser considerado algo 

particular ao seu estabelecimento ou se o sentimento era aplicável a demais lojas. Assim, 

talvez ele pudesse ter acesso a estratégias que outros estariam utilizando, de maneira a poder 

melhorar os resultados financeiros. Na tentativa de recorrer a relatórios disponibilizados pela 

franqueadora para buscar tais informações, se deparou com o fato dos relatórios de 

desempenho das unidades serem vagos, sem especificações quanto ao tipo de produto mais 

vendido (maior valor agregado, menor ou intermediário), focando somente na rentabilidade 

geral. 

O exemplo é um reflexo das respostas obtidas das questões dois, três e cinco: a 

ausência de um acompanhamento próximo financeiro leva os franqueados a tomar medidas de 

investimento equivocadas, com potencial de retorno inferior ao esperado. Talvez a explicação 

para essa ausência seja o fato de que nem todos os entrevistados revelaram ter compartilhado 

com o franqueador a experiência em gestão financeira, o que pode significar que o 

franqueador assumiu que a experiência em gestão financeira deva ser preocupação precípua 

do franqueado. Nesse ponto, Gillis (2007) defende que é o franqueado é o principal 

responsável pelo processo comercial, deixando a critério do franqueador que possui maior 

experiência as decisões de marketing e gerenciamento financeiro.  

5 CONCLUSÕES 

Após a avaliação dos resultados foi possível perceber um comportamento padrão da 

franqueadora, tendendo a focar na lucratividade da rede como um todo, em detrimento de 



 
 

  

auxiliar na lucratividade dos franqueados, além de dar grande importância para o volume de 

vendas e royalties obtidos dos mesmos. 

Muitos franqueados são atraídos a se associar a uma franquia pelo know-how disponível 

e marca bem estruturada. No caso estudado, apesar do suporte comercial e publicitário do 

franqueador, identificou-se certa ausência de suporte relacionado a questões de gerenciamento 

de custos, despesas e investimentos. Em resumo, sem relação ao suporte quanto a questões 

financeiras, a franqueadora se mostrou menos disponível.  

Além de a franqueadora não se mostrar presente nas decisões financeiras dos 

franqueados, ela também não incentiva a interação entre os franqueados, de maneira a que 

possam compartilhar experiências e casos de sucesso. Deste modo, cada franqueador torna-se 

dependente dos próprios erros e acertos para o desenvolvimento da sua unidade. 

O alto interesse da franqueadora por receita, elevadas taxas de royalties, falta de apoio 

financeiro, falta de incentivo à redução de custos e baixa interação entre os franqueados, todos 

esses fatores considerados conjuntamente, dificultam a sustentabilidade financeira dos 

franqueados, diminuindo sua lucratividade e podendo acarretar na falência ou desinteresse por 

parte dos franqueados em se manter associados à franquia no longo prazo.  

Pode-se concluir que as franqueadoras deveriam avaliar e dar maior importância à 

lucratividade dos franqueados e ao suporte gerencial, notadamente financeiro, a fim de mantê-

los rentáveis e garantindo o lucro para ambos no longo prazo. 

Por fim algumas maneiras de impulsionar essa lucratividade, que são acessíveis ao 

franqueador seriam políticas relacionadas à redução de royalties (por exemplo, atreladas ao 

amento de vendas), ao aumento do volume de vendas das unidades (por exemplo, através da 

exclusividade territorial), ao estímulo para interação entre unidades, e por fim, sugere-se que a 

franqueadora possa oferecer treinamentos e manuais que possam auxiliar na gestão financeira 

de seus franqueados (por exemplo, indicando percentuais do faturamento que podem ser 

comprometidos para cada tipo de custo), entre outras opções a serem avaliadas em estudos 

futuros. 
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