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RESUMO 
O objetivo deste estudo é verificar se existe associação entre o padrão decisório do potencial 

franqueado e a os pontos observados durante o processo de escolha pela rede de franquia 

(profundidade das informações coletadas, propensão ao risco, etc). Isso porque a literatura 

aponta para a necessidade de alinhamento entre franqueado e franqueador (o que pode 

minimizar conflitos entre as partes e contribuir para a qualidade da gestão financeira). Este 

estudo utilizou-se do teste DMI (para identificação do padrão decisório dentre três possíveis: 

analítico, intuitivo ou emocional) e de questionário estruturado voltado a observar se os 

pontos indicados pela literatura (suporte informacional, condições contratuais, dentre outros) 

eram observados pelos respondentes. Adicionalmente, a Tarefa de Wason buscou identificar 

se o respondente foca mais no contexto ou no conteúdo de suas decisões. Foram 26 

participantes, todos contatados durante a Feira de Franchising de 2016. Os principais 

resultados indicam o padrão analítico como o preponderante e as respostas do questionário 

indicam algum alinhamento com o Teste DMI. O estudo contribui para aprofundar o 

conhecimento sobre o potencial franqueado quando da escolha por uma franquia, mas também 

no uso de ferramentas de Psicologia que podem ser aplicadas em estudos da área. 
 
Palavras-Chave: Tomada de Decisão; Franchising; Gestão Financeira; Teste DMI; Tarefa de 

Wason. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes de focar no perfil do franqueado, alguns estudos em empreendedorismo já 

focavam no perfil do empreendedor (Wortman Jr, 1987; Smilor 1997). Apesar do pressuposto 

de que a decisão em iniciar um novo negócio envolve inúmeras incertezas para o 

empreendedor (Tasic, 2007), não é difícil encontrar na literatura estudos que apontam para a 

redução do risco para o empreendedor quando este opta por abrir uma franquia (Tirloni, 

Visnadi & Sartorelli, 2016), embora outros afirmem que a opção pelo franchising não pode 

ser explicada pelo risco (Lafontaine & Bhattacharyya, 1995). Também encontramos na 

literatura estudos sobre a personalidade do potencial franqueado e seu impacto na gestão 

financeira e no relacionamento com o futuro franqueador, o qual investiga aspectos 

psicológicos do potencial franqueado, notadamente, aspectos ligados à escolha do modelo de 

franquia (Varotto, 2015).  

Alguns estudos relacionam alguns aspectos ligados à tomada de decisão com a 

falência de franqueados.  Shane e Foo (1999, p.142) relacionam a sobrevivência de franquias 

nos primeiros anos com pelo menos três fatores: produção, aquisição de recursos e 

contratação. Mizumoto, Artes, Lazzarini, Hashimoto e Bedê (2010) relacionam a falência com 

outros aspectos: falta de conhecimento das habilidades específicas do setor, dos clientes 

potenciais e dos produtos e serviços ofertados.    Buchan (2010) sustenta que os fracassos 

advindos das decisões do franqueador pode afetar até mesmo a vulnerabilidade das redes de 

franquia. Retomando para o perfil do empreendedor em geral, tais resultados corroboram a 

pesquisa de Bates (1995), que afirma que o perfil do empreendedor influencia a probabilidade 

de mortalidade da empresa, visto que um empreendedor que opta pelo modelo de negócio de 

franchising é avesso ao risco, intimamente ligado ao baixo retorno da empresa e 

consequentemente, à falência. 

Sob a ótica do alinhamento de expectativas entre franqueado e franqueador, (Tirloni et 

al. 2016) afirmam haver um desencontro de expectativas, principalmente no que se refere a 

suporte no gerenciamento das unidades franqueadas, compartilhamento de informações sobre 
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lucratividade, papéis de cada uma das partes no que se refere à rentabilidade das unidades, 

dentre outros aspectos.  

Apesar do possível desencontro de expectativas, o desejável seria que houvesse um 

alinhamento de expectativas entre franqueado e franqueador, o que seria viabilizado através 

da análise das informações disponibilizadas pelo franqueador, de maneira a que o potencial 

franqueado pudesse ponderar os prós e contras pela escolha por determinada rede. E dado que 

essa análise passa pela capacidade de tomada de decisão individual desse potencial 

franqueado, o presente estudo faz-se necessário, uma vez que analisa o padrão decisório desse 

indivíduo, além, é claro, de informações que são por ele analisadas durante esse processo de 

escolha da rede de franquia à qual se associar. 

Considerando este último alinhamento como sendo possível, esta pesquisa tem por 

objetivo verificar se existe associação entre o padrão decisório do potencial franqueado e a 

natureza da decisão tomada (profundidade das informações coletadas, diversidade de fonte de 

informação utilizada, propensão ao risco, experiências anteriores com o modelo de 

franchising ou com a marca, decisão pautada no conteúdo ou contexto de franchising); isso 

porque cada um dos três padrões decisórios pressupõe certas características que lhe seriam 

naturais (Ing, Rim, Nygren & White 2002). Além de identificar o padrão decisório desse 

potencial franqueado, a pesquisa também explora os aspectos que são analisados durante o 

processo de escolha (tais aspectos foram analisados através de questionário estruturado 

oferecido aos participantes). Assim, têm-se, como questão de pesquisa: “Existe associação 

entre o padrão decisório do potencial franqueado e o nível de detalhamento das informações 

por ele solicitadas quando da escolha por uma franquia?”  

Este artigo está estruturado da seguinte forma, afora esta introdução: na segunda 

sessão, o referencial teórico (fundamentado nas teorias de tomada de decisão e nos estudos 

sobre franchising); na terceira sessão, o método de pesquisa (baseada em questionários 

estruturados e testes psicológicos respondidos por 26 potenciais franqueados). A quarta sessão 

traz a apresentação e análise de resultados e a quinta sessão traz a conclusão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Dado o caráter multidisciplinar deste estudo, apresentamos o referencial utilizado 

sobre tomada de decisão e os testes relacionados a padrão decisório (Teste DMI) e ao foco do 

indivíduo quanto à análise do conteúdo ou do contexto (Tarefa de Wason). E para enquadrar a 

pesquisa no contexto analisado (decisões sobre investimentos em franquias), traz-se a 

literatura sobre franchising. 

 

2.1 Tomada de Decisão 
Os estudos sobre tomada de decisão iniciam-se na década de cinquenta, e já nessa 

década tem-se o estudo seminal de (Simon, 1955); posteriormente, as pesquisas continuam 

com os estudos de Tversky e Kahneman (1974), passam por Gigerenzer (1994) e chegam até 

os estudos relacionados à Teoria Dual (Wason & Evans, 1975) (vide Tabela 1): 

 
Tabela 1 

Evolução das linhas de pensamento sobre tomada de decisão. 
 
Autor(es) Síntese  

Simon (1955) O comportamento racional do ser humano pode ser comparado às lâminas de uma 

tesoura, onde uma se refere ao contexto e a outra à cognição. O que Simon quer dizer 

ao utilizar esta metáfora, é que uma tesoura precisa das duas lâminas para trabalhar, já 

que o comportamento necessita tanto do contexto quanto da cognição: focar em apenas 

uma das lâminas não apresentará o cenário completo. 
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Tversky and 

Kahneman (1974) 

Ao fazer previsões e julgamentos sob incerteza, as pessoas não parecem seguir o 

cálculo do acaso ou a teoria da probabilidade estatística. Em vez disso, as pessoas 

confiam em um número limitado de heurísticas que às vezes produzem julgamentos 

razoáveis e às vezes levam a erros graves e sistemáticos, o que pode sustentar a ideia de 

que a racionalidade humana é falha, é passível de erros. 

Gigerenzer (1994) O autor contesta a afirmação de que a racionalidade humana é falha, argumentando que 

pode ser falha em situações onde a análise é superficial, não detalhada, e que quando a 

análise é mais demorada, mais aprofundada, a racionalidade parece apresentar menos 

falhas. Afirma que a racionalidade pode levar a erros quando muitas das informações 

relevantes não são conhecidas, situações que levam o indivíduo ao uso de heurísticas; 

mas sustenta que isso acontece quando a situação requer decisões rápidas; ao contrário, 

quando a situação permite mais tempo de análise, o indivíduo passa depender menos do 

uso de heurísticas, reduzindo a incidência de vieses na tomada de decisão. 

Wason and Evans 

(1975) 

Os autores, contestando Tversky e Kahneman (1974) e Gigerenzer (1994) afirmam que 

existem dois sistemas que podem suportar a racionalidade humana: um que é 

responsável por decisões mais aprofundadas, e, portanto, mais demoradas e outro que é 

responsável por decisões rápidas e superficiais. O primeiro (analítico), mais elaborado, 

baseado em mais informações, e menos dependente de heurísticas, reduziria a 

possibilidade de vieses; o segundo (intuitivo), mais rápido, mais superficial, necessitaria 

de heurísticas, aumentando a possibilidade de incidência de vieses. Dessa maneira, 

afirmam, na Teoria Dual, que ambos os sistemas coexistem e são acessados conforme 

as exigências do contexto da situação. 

 

Vale a ressalva de que a metáfora das lâminas proposta por Simon, não é a mais 

adequada de representar como o comportamento acontece (Lockton, 2012). Seguindo a 

mesma linha de estudo de Gigerenzer (1994, p. 22), o qual explana que, do ponto de vista 

lógico, um comportamento que pode ser entendido como irracional, pode também ser 

entendido como inteligente do ponto de vista ecológico. 

Outra nota importante é que, neste artigo, o referencial teórico utilizado para a Teoria 

Dual é o estudo de Wason e Evans (1975). No entanto, a Teoria Dual já é consolidada no 

campo da Psicologia, e como tal, possui inúmeros estudos que a referendam, por vezes, com 

algumas diferentes denominações; neste caso, vale a consulta ao artigo de Evans (2008). 

Ing et al. (2002), baseados na Teoria Dual, sustentam que os indivíduos possuem um 

padrão decisório, ou seja, que independente do contexto, tenham a tendência de utilizar mais 

um sistema do que o outro. Ao mesmo tempo, afirmam que as decisões dos indivíduos 

também carregam o aspecto emocional, e neste sentido passam a considerar a Teoria do 

Arrependimento (Regret Theory) (Loomes & Sugden, 1983), e passam a considerar três 

padrões decisórios possíveis: analítico, intuitivo e emocional. Este trabalho está baseado nessa 

Teoria Dual modificada.  

Em linhas gerais, os padrões decisórios teriam algumas características próprias 

(Tabela 2), e por vezes, algumas características em comum, que foram extraídas do estudo de 

(Sartorelli, 2015). 

 
Tabela 2 
Características de cada padrão decisório. 
 
Analítico - mais aversão ao risco; 

- procura realizar análises mais profundas, mais detalhadas, e por isso é conhecido como 

maximizador de informações; com o detalhamento, pretende tomar a melhor decisão possível; 

- a decisão é consciente e com resposta normativa e regrada. 

Intuitivo - menor aversão ao risco; 

- as decisões são tomadas mais rapidamente, sem tanto detalhamento ou análise aprofundada; 
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- associa suas próprias experiências como parâmetro de decisão. 

Regret - mais aversão ao risco; 

- evitam a tomada de decisão em si; 

- também procura realizar análises mais detalhadas e profundas, e também é maximizador de 

informações, mas busca tomar a melhor decisão visando evitar o conflito com outros, pois tem 

como norte o aspecto emocional: esse padrão, baseado na Teoria do Arrependimento (Regret 

Theory), visa tomar decisões que não prejudiquem relacionamentos e evitem decepções.  

 

2.1.1 Teste DMI (Decision-Making Inventory) 
Considerando a Teoria Dual modificada, para identificarmos o padrão decisório dos 

potenciais franqueados e maior acurácia de resultados, aplicamos o Inventário sobre Estilos de 

Tomada de Decisão (Decision Making Inventory – DMI). O Teste DMI busca sugerir uma 

distinção entre uma propensão em direção a um estilo de decisão mais intuitivo contra um 

estilo mais analítico, onde as perguntas do instrumento são direcionadas a investigar o padrão 

decisório de cada entrevistado (Ing et al. 2002). 

Em linhas gerais, esse teste constitui-se de 45 assertivas, as quais podem ser 

classificadas de um a seis, conforme a discordância ou concordância como o modo como 

normalmente o respondente lida com suas decisões.  

 

2.1.2 Tarefa de Seleção de Wason 
A Tarefa de Seleção de Wason foi criada por Peter Wason no ano de 1966 e é uma das 

tarefas mais famosas nos estudos de “dedução racional”; embora o referido teste tenha 

recebido inúmeras críticas, dada a dificuldade dos respondentes consegue resolver 

corretamente tarefa. A decisão de incluí-lo nesta pesquisa foi de observar se os resultados 

obtidos corroboram a afirmação de que poucos respondentes tendem a acertar a tarefa, e se a 

mesma pode trazer alguma contribuição ao estudo (Wason & Evans, 1975).  

O teste consiste em apresentar ao entrevistado quatro cartas, sendo que cada carta 

possui um número (par ou ímpar) em um lado e uma letra (vogal ou consonante) no outro. O 

objetivo é identificar as cartas que (e apenas as que) precisam ser viradas para determinar a 

veracidade da seguinte regra ou hipótese: "Se existir um número par em um lado de um 

cartão, então haverá uma vogal do outro lado". A solução é escolher a vogal e o número ímpar 

porque apenas esses dois valores em uma mesma carta são capazes de invalidar a hipótese 

apresentada (Wason & Evans, 1975). 

A lógica do teste repousa na capacidade hipotético-dedutiva dos participantes, onde 

estes devem tentar falsear logicamente as possibilidades até encontrar uma resposta razoável 

para solucionar o problema (Johnson-Laird & Wason, 1970). A importância desse teste, 

quando se fala em tomada de decisão, está relacionada com o fato de que, quando se tomam 

decisões, os indivíduos tendem a estabelecer inferências entre a informação dada e as ações 

que decorrem dessa informação através do seguinte caminho crítico: primeiro, a busca pela 

informação; depois, o estabelecimento de hipóteses e posteriormente, inferências; por fim, 

vem a ponderação das vantagens e desvantagens, e depois, segundo algum critério do 

indivíduo, a decisão é tomada (Legrenzi, Girotto & Johnson-Lairdb. 1993).  

 

2.2 Franchising 

Uma das formas negócio que mais vem se destacando nos últimos anos é o 

franchising, sistema conhecido por sua boa definição e aceitação frente ao mercado, e onde 

parte do risco encontra-se junto ao franqueador que detém a marca e o modelo de negócio 

predefinido (Souza & Lorenzani, 2011). Esse sistema surgiu em meados da década de setenta 

(Hunt, 1977), e é considerada uma forma exclusiva de colaboração empresarial entre vários 

empresários consideram (Davies, Lassar, Manolis, Prince &Winsor, 2011).  
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Podemos definir o sistema de franquias como múltiplas organizações legalmente 

independentes, mas economicamente interdependentes; operacionalmente, são indistinguíveis 

aos olhos dos consumidores (Parsa, 1996). 

Em termos gerais, as redes de franquia têm evoluído, e ao longo do tempo caracterizou 

três gerações de franquias; resumidamente, a evolução de tais modelos trouxe cada vez mais 

informação e mais suporte ao franqueado, aonde o franqueador chega a oferecer treinamento 

técnico e específico, além de diretrizes de funcionamento claramente definidas (Tirloni et al. 

2016). Esse enquadramento é necessário na medida em que se espera que quanto maior a 

informação demandada pelo potencial franqueado, maior será a tendência em optar por uma 

franquia de terceira geração. 

Em linhas gerais, a relação estabelecida entre franqueador e franqueado é concretizada 

por um contrato, que define os direitos e obrigações às partes; em decorrência deste é que se 

estabelecem as obrigações e os direitos das partes, que por sua vez acabam por delimitar 

riscos e os custos envolvidos (Tirloni et al. 2016).  

 

2.2.1 O Potencial Franqueado e suas expectativas 
Apesar de este estudo focar na visão do potencial franqueado, há que ser feita alguma 

consideração sobre o franqueado em si e na relação com o franqueador.  

Enquanto o franqueador vê o sistema de franquias no nível contratual, o potencial 

franqueado enxerga com ótica de nível pessoal esperando todo respaldo necessário ao seu 

negócio (Covatta, 1992).  

Da parte do franqueador, o risco está no fato de que este possui a marca e o modelo de 

negócio Souza e Lorenzani (2011) salientam que é de responsabilidade do franqueado o 

investimento de recursos para a implantação de uma unidade da rede de franquia e ainda 

mantê-la em pleno funcionamento de acordo com as normas preestabelecidas em contrato.  

Prado (2011, p.31) destaca que 70% do sucesso de uma franquia é fruto de um 

processo de escolha eficaz onde são discutidos aspectos que gerem duvidas, incertezas e 

inseguranças com relação ao sucesso do negócio. Na ótica do potencial franqueado salienta-se 

ainda que o mesmo quer assegurar-se de ter acesso ao know-how e o apoio de seu 

franqueador com acesso a conteúdo oferecido por ele e apoio da marca estável (Cosmides & 

Toby 1989; Sousa, Junqueira e Las Casas, 2014). Analogamente, com um risco menor, existe 

a possibilidade de um comprometimento maior por parte do franqueado (Cherto, 2006). 

Além do risco, a literatura também descreve que a avaliação que o franqueado faz 

deste suporte influencia diretamente sua percepção de qualidade da parceria estabelecida 

(Chiou, Hsieh & Yang, 2004; Varotto & Parente 2016).  

Na mesma linha, é fundamental para este estudo que se destaque o papel das gerações 

de franquia e sua relação com os riscos envolvidos. Em sistemas de franquia de primeira e 

segunda geração o franqueador presta o mínimo de serviços ao seu franqueado. O grau de 

liberdade do potencial franqueado é maior (Souza & Lourenzani 2011) e consequentemente 

os riscos de insucesso com mal investimento. Somente a partir da terceira geração é que o 

franqueador passa a oferecer um respaldo significativo ao seu franqueado (Mauro, 2006).  

Para Chiou et al. (2004), os conflitos de interesse e esforços são comuns nesta relação 

e estabelecendo-se uma relação forte, pode-se reduzir os efeitos negativos destes.  

Ainda salientando a visão dos franqueados, pouco se tem na literatura a respeito das 

expectativas que esses possuem ou seu desempenho. franchising, tem havido quase nenhum 

esforço para compreender quais os fatores que contribuem para o bom desempenho do 

franqueado”. esforço para compreender quais os fatores que contribuem para o bom 

desempenho do franqueado”. 

Para Sousa et al. (2014) ao transformar seu negócio em uma franquia, o franqueador 

vislumbra a expansão de sua marca com altos ganhos a um custo e risco inferiores. Em 
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compensação ele oferece alguns serviços ao seu franqueado como treinamento, assessoria na 

escolha do ponto do negócio, supervisão das entidades com devido suporte as mesmas 

(Mauro, 2006). 

O franqueado, pela sua ótica, busca ter um negócio próprio com apoio de uma marca 

já consolidada no mercado. Nesse sentido, é fundamental que se faça uma análise frente às 

expectativas do potencial franqueado, considerando que ele carrega, além das expectativas em 

relação ao sucesso do negócio, a própria tomada de decisão em si, com todos os vieses 

existentes e elementos característicos de seu padrão decisório, frente a escolha pelo modelo de 

franchising. 

Entende-se, ainda, que, quando o potencial franqueado ajusta suas expectativas em 

relação ao negócio e as informações a ele fornecidas, o mesmo se torna capaz de embasar e 

pontuar melhor a natureza de suas decisões (Prado, 2011, p.32): 
O que mantém uma franquia operando plenamente não é um contrato, mas a 

satisfação, o prazer, o comprometimento e a realização pessoal, tudo isso 

proveniente do relacionamento entre as partes. Portanto, o futuro franqueado deve, 

ainda no processo de seleção, anotar todas as suas dúvidas e esclarecê-las, por mais 

simplistas que elas possam parecer, para avaliar se aquela é realmente a atividade 

que ele quer desenvolver pelo resto de sua vida. 

 

2.2.2 Informações consideradas na escolha da rede de franquia 
Conforme apresentado no referencial teórico (item 2.2), as redes de franquia podem 

ser identificadas como pertencentes à primeira, segunda ou terceira geração, sendo que a 

terceira geração é a que fornece mais apoio e mais informações aos franqueados; embora as 

redes reconhecidas como sendo de terceira geração devam ser as mais procuradas (pelas 

informações e suporte que oferecem), os potenciais franqueados podem acabar optando por 

franquias de segunda ou até de primeira geração (entendemos ser menos provável, mas 

possível). No questionário, o que se procurou identificar foi o tipo de informação analisada 

pelos respondentes e o relacionamento desta com a futura gestão do negócio. E para preencher 

tal lacuna, apresenta-se abaixo um resumo, extraído da literatura, abordando os principais 

pontos que deveriam ser observados pelos potenciais franqueados quando da escolha por uma 

rede de franquias (Tabela 3): 
Tabela 3 

Relação entre os pontos principais de análise e a referida literatura. 

 
Pontos Principais Literatura Referenciada 

Análise sobre as próprias 

experiências anteriores dos 

potenciais franqueados 

Conforme explanado por Tirloni et al. (2016), o sucesso ou não, de uma 

franquia tem relação direta com a experiência e os conhecimentos que o 

potencial franqueado tem em relação ao do ramo de negócio que ele pretende se 

inserir. 

Dependência de opinião Baseado no padrão do Teste DMI, que relaciona a dependência de opinião com 

o padrão emocional (Ing, Rim et al. 2002), ao contrário dos outros dois padrões 

(analítico e intuitivo). 

Propensão ao risco Com base nos estudos de Ing, Rim et al. (2002) entende-se que o padrão 

intuitivo não possui comportamento avesso ao risco uma vez que suas decisões 

são baseadas em sua própria intuição; já os analíticos e emocionais (regret) são 

mais avessos ao risco. 

Necessidade de acesso a 

informações 

Os indivíduos com padrão decisório analítico possui a característica de analisar 

todas as alternativas e dados disponíveis (Sartorelli 2015). Ressalta-se ainda que 

um dos pontos vitais para o bom desempenho de uma franquia são a formação e 

os programas de qualidade oferecidos pelo franqueador (Gillis and Combs 
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2009) 

Decisão pautada no 

conteúdo ou contexto do 

modelo de franchising 

O o indivíduo tende a um raciocínio ligado ao conteúdo que lhe é proposto, 

descrito como “Efeito de Conteúdo” e corroborado pelo Teste de Seleção de 

Wason (Cosmides and Toby 1989, p.89) 

Sensibilidade Os estudos de Sjöberg (2002) buscam entender quais tipos de decisão são 

preferíveis ao padrão intuitivo e ao padrão analítico. No estudo em questão o 

autor concluiu que as pessoas propendem ao padrão intuitivo quando tomam 

decisões pessoais em “papéis não profissionais” (Sjoberg 2003, p.25) 

 

Dada a literatura apresentada acima, foram elaboradas perguntas que compuseram o 

questionário de maneira a cobrir os principais tópicos referendados. As perguntas do 

questionário foram elaboradas e enquadradas conforme a natureza do tópico a ser abordado 

(Tabela 4): 

 
Tabela 4 

Relação entre os tópicos abordados e as questões apresentadas. 

 
Tópico a ser abordado Questão 

Análise sobre as próprias 

experiências anteriores dos 

potenciais franqueados 

1) Eu busco uma franquia em uma área em que já tenho alguma 

experiência 

15) Eu decidi ser um franqueado de uma marca que eu já conhecia e 

gostava anteriormente 

Dependência de opinião 2) Eu busquei a opinião de outros franqueados a respeito da assistência 

fornecida pela franqueadora 

5) Eu acredito que a opinião de um expert em franchising é fundamental 

para escolha do modelo de franquia 

12) Eu fui influenciado por alguém na minha família a tornar-me um 

franqueado 

Propensão ao risco 3) Eu prefiro que uma franqueadora que me dê autonomia na tomada de 

decisão 

4) Caso tivesse todos os recursos necessários, eu optaria por abrir um 

negócio próprio sem qualquer respaldo de uma franqueadora 

13) Eu decidi tornar-me um franqueado após ficar desempregado 

14) Ao escolher uma franqueadora, o que mais importa é o suporte 

prestado ao franqueado 

19) Eu procuro uma franquia estabelecida há mais tempo no mercado 

20) Eu gostaria que o processo de treinamento da franquia durasse menos 

de 30 dias 

Necessidade de acesso a 

informações 

6) Ao optar pelo franqueador, eu levo em consideração os resultados 

financeiros que ela apresentou nos últimos períodos 

7) Eu analiso minuciosamente o contrato de franchising e cada cláusula 

contida 

Decisão pautada no conteúdo 

ou contexto do modelo de 

franchising 

8) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em consideração a imagem de 

mercado que a empresa possui 

9) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em consideração a imagem 

dos produtos que ela vende 

10) Ao escolher a franqueadora, eu levo em consideração o mercado que 

ela atua 

11) Eu levo em consideração os aspectos do negócio e as dificuldades que 
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o modelo de franquia pode enfrentar 

Sensibilidade 16) No dia-a-dia, eu costumo tomar decisões baseando-se apenas em 

fatos, sem levar em consideração minha intuição 

17) Eu tenho facilidade em seguir regras pré-determinadas 

18) Eu me identifico com o setor do qual desejo ser franqueado 

 

 
3 MÉTODO DE PESQUISA 

Dado que o presente artigo busca estudar a possível relação entre o padrão decisório e 

a natureza da decisão tomada, foram aplicados um questionário (elaborado pelos autores), um 

inventário (Teste DMI, de Ing et al. (2002)) e um quebra cabeça lógico (teste de Wason) que 

buscavam compreender o perfil de tomada de decisão dos entrevistados, e 

complementarmente suas preferencias sobre o modelo de franchising e mecanismo de 

raciocínio que os mesmos possuíam em relação ao conteúdo e contexto do modelo de negócio 

em questão. Apresentamos abaixo cada uma das ferramentas de análise com uma breve 

contextualização e apresentação das questões contidas em cada um. 

Como informações demográficas, o questionário procurou identificar, dos 

participantes: nome, e-mail de contato, gênero, idade, nível de formação (médio, graduação, 

pós-graduação, mestrado, doutorado), área de atuação, se atualmente estar empregado ou 

desempregado. Como informação adicional, a pesquisa estabeleceu termo de consentimento 

com cada participante, onde foi estabelecido que as informações de cunho pessoal não seriam 

publicadas, e que os dados da pesquisa serviriam apenas a propósito científico. 

Para identificar quais as informações os participantes analisam durante o processo de 

escolha da rede de franquia, foram aplicadas 20 perguntas fechadas onde o entrevistado 

atribuía um peso conforme sua opinião (dentro da escala Likert). A ideia de se estruturar as 

possíveis respostas usando a escala Likert está baseada no fato de que a mesma é de fácil 

manuseio e compreensibilidade, além de ser mais adequada a instrumentos de pesquisa mais 

extensos (Júnior & Costa, 2014). Foi, ainda, tomada a precaução por parte dos 

entrevistadores, de utilizar uma métrica no questionário que se assemelhasse a escala utilizada 

no teste DMI, dado que na visão do DMI, as seis escalas utilizadas não permitem a utilização 

de uma escala intermediária, como ocorre quando se oferecem cinco escalas apenas.   

Também foi mantida, no questionário, a mesma gradação já utilizada no Teste DMI: a 

classificação das respostas poderia variar de um a seis, iniciando-se a primeira (1) com a 

discordância máxima (discordo fortemente), e finalizando-se a sexta (6) com a concordância 

máxima (concordo fortemente); este princípio foi observado em todas as perguntas. Como 

resultado, quanto maior fosse a pontuação obtida, mais o participante estaria alinhado com um 

volume considerável de informações, ou seja, mais estaria alinhado com o volume de 

informações próprio de redes de terceira geração. Quanto menor fosse o resultado obtido, 

mais o participante estaria alinhado com franquias de segunda ou primeira geração.  

Juntamente com o questionário e as informações demográficas, aplicamos o teste DMI 

e a Tarefa de Wason. Ao todo, foram 26 participantes, abordados durante a Feira de 

Franchising de 2016, e foram selecionados por demonstrarem alguma disponibilidade para 

responder as pesquisas. Os participantes foram convidados a responder aos testes, mas tomou-

se o cuidado de oferecer local adequado (mesa e cadeira).  A explicação para a abordagem 

durante a feira foi o fato de que lá encontraríamos o público-alvo: potenciais franqueados. 

E dada a construção da pesquisa, o resultado esperado pode ser resumido na Tabela 5: 

onde se espera concordância, quer-se dizer que a resposta dos respondentes deve trazer as 

classificações 4,5 ou 6; onde se espera discordância, quer-se dizer que a resposta dos 

respondentes deve trazer as classificações 1, 2 ou 3. As questões são apresentadas segundo a 

ordem da tabela 4, apresentada anteriormente: 
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Tabela 5 

Resultados esperados para cada padrão decisório, considerando-se as possibilidades de concordância (CONC) 

ou discordância (DISC) oferecidas no questionário. 

 
Questão Analítico Intuitivo Regret 

1) Eu busco uma franquia em uma área em que já 

tenho alguma experiência. 

CONC   

15) Eu decidi ser um franqueado de uma marca que 

eu já conhecia e gostava anteriormente. 

CONC   

2) Eu busquei a opinião de outros franqueados a 

respeito da assistência fornecida pela franqueadora 

 

 CONC CONC 

5) Eu acredito que a opinião de um expert em 

franchising é fundamental para escolha do modelo 

de franquia. 

 CONC  

12) Eu fui influenciado por alguém na minha 

família a tornar-me um franqueado. 

DISC DISC CONC 

3) Eu prefiro que uma franqueadora que me dê 

autonomia na tomada de decisão. 

CONC CONC DISC 

4) Caso tivesse todos os recursos necessários, eu 

optaria por abrir um negócio próprio sem qualquer 

respaldo de uma franqueadora. 

DISC CONC  

13) Eu decidi tornar-me um franqueado após ficar 

desempregado. 

DISC  DISC 

14) Ao escolher uma franqueadora, o que mais 

importa é o suporte prestado ao franqueado. 

CONC  CONC 

19) Eu procuro uma franquia estabelecida há mais 

tempo no mercado. 

CONC  CONC 

20) Eu gostaria que o processo de treinamento da 

franquia durasse menos de 30 dias. 

DISC CONC DISC 

6) Ao optar pelo franqueador, eu levo em 

consideração os resultados financeiros que ela 

apresentou nos últimos períodos. 

CONC   

7) Eu analiso minuciosamente o contrato de 

franchising e cada cláusula contida. 

CONC DISC CONC 

8) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em 

consideração a imagem de mercado que a empresa 

possui. 

 CONC  

9) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em 

consideração a imagem dos produtos que ela vende. 

 CONC  

10) Ao escolher a franqueadora, eu levo em 

consideração o mercado que ela atua. 

CONC   

11) Eu levo em consideração os aspectos do 

negócio e as dificuldades que o modelo de franquia 

pode enfrentar. 

CONC  CONC 

16) No dia-a-dia, eu costumo tomar decisões 

baseando-se apenas em fatos, sem levar em 

consideração minha intuição. 

CONC DISC DISC 

17) Eu tenho facilidade em seguir regras pré-

determinadas. 

CONC DISC DISC 

18) Eu me identifico com o setor do qual desejo ser 

franqueado 

 CONC  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Primeiro, apresenta-se o perfil dos potenciais franqueados entrevistados já com os 

dados do resultado do Teste DMI e com a situação ocupacional. Embora fossem 26 

participantes no total, um dos participantes não apresentou padrão dominante em relação ao 

DMI, razão pela qual a análise excluiu-se esse participante das análises. 

Ressalta-se que o resultado obtido com a Tarefa de Wason foi alinhado com a 

literatura (que aponta para um acerto de menos de 10% dos que foram submetidos ao teste), já 

que apenas um participante (gênero masculino, de padrão decisório analítico) acertou o 

resultado do teste. Assim, a análise de resultados procurou explorar apenas a relação entre os 

resultados do Teste DMI e do questionário aplicado, já que a Tarefa de Wason não trouxe 

contribuições efetivas para o estudo. 

A seguir, a Tabela 6 com o perfil dos participantes: 

 
Tabela 6 

Perfil dos participantes quanto a gênero, situação ocupacional e resultado do Teste DMI. 

 

  
Situação 
Ocupacional ANA 

 
INT 

 
REG 

  Partic. %  Partic. %  Partic. % 

Masculino 
Empregado 11 42,3%  

0 
0,0%  

1 
3,84% 

 Desempregado 3 11,53%  0 0,0%  0 0,0% 

Feminino 
Empregada 7 26,9%  

1  
3,84%  

1 
3,84% 

 Desempregada 1 3,84%  0 0,0%  0 0,0% 

      

Ainda sobre o perfil do respondente, verificamos o nível educacional e a área de 

formação (Tabela 7): 

 
Tabela 7 
Perfil dos participantes quanto a nível educacional e área de formação frente ao resultado do Teste DMI. 

 

 Nível Educacional  ANA  INT  REG 

  Partic. %  Partic. %  Partic. % 

Médio   1 3,84%  0 0,0%  0 0,0% 

Graduação  5 19,23%  1 3,84%  1 3,84% 

Especialização  10 38,46%  0 0,0%  1 3,84% 

Mestrado  5 19,23%   0 0,0%  0 0,0% 

Doutorado  1 3,84%  0 0,0%  0 0,0% 

 

Uma vez apresentadas as informações sobre o perfil dos respondentes, e 

considerando o resultado obtido na Tarefa de Wason, as análises passaram a ser centradas no 

cruzamento das informações entre o Teste DMI e o resultado do questionário. A primeira 

análise se refere às respostas obtidas no questionário elaborado onde os entrevistados 

atribuíam um grau/pontuação para cada afirmação acerca do tema franchisisng. As 

pontuações foram somadas e classificadas em ordem crescente, ou seja, quanto maior a 

pontuação, maior a concordância em relação a afirmação proposta. A tabela 8 demostra os 

resultados obtidos em termos gerais e, ao lado, agrupados de acordo com padrão decisório 

identificado através do Teste DMI: 

 
Tabela 8: 
Respostas dos questionários ordenadas por pontuação e por padrão decisório 
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Todos os 
Participantes 

 

Particip. Padrão 
Analítico 

 

Particip. Padrão 
Intutivo 

 

Particip. Padrão 
Emocional 

Questão Pontuação   Questão Pontuação   Questão Pontos   Questão Pontos 

12 51   12 41   3 2   2 6 

13 67   13 51   4 2   16 6 

1 80   1 67   11 3   20 6 

16 89   16 78   12 3   4 7 

15 94   15 83   20 3   12 7 

4 103   19 93   1 4   15 7 

20 104   4 94   6 4   17 7 

19 106   20 95   10 4   1 9 

2 111   2 100   15 4   5 9 

3 118   3 105   19 4   19 9 

17 122   17 109   2 5   13 10 

18 128   18 112   7 5   3 11 

14 131   14 114   8 5   7 11 

5 132   5 117   14 5   18 11 

6 133   6 117   16 5   6 12 

11 143   11 128   18 5   8 12 

10 145   10 129   5 6   9 12 

8 147   8 130   9 6   10 12 

7 150   9 132   13 6   11 12 

9 150   7 134   17 6   14 12 
 

Como a grande maioria da amostra é de perfil analítico, as pontuações deste grupo 

acabam por se assemelhar com os resultados gerais encontrados. Analisando os resultados, 

entende-se que os primeiros itens verificados por potenciais franqueados são a imagem dos 

produtos que essa franquia comercializa (questão 9), a análise do contrato de franchising e 

suas cláusulas (questão 7) e a imagem de mercado que a empresa possui (questão 8). 

Considerando que a maioria dos entrevistados corresponde ao padrão analítico isto reforça a 

literatura que descreve sua característica como uma reflexão mais minuciosa, regrada e 

detalhada para as decisões. Observa-se que os entrevistados que possuem perfil analítico não 

aguardam uma oportunidade, como ficar desempregado, para se tornar um franqueado 

(questão 13), enquanto, em via inversa, o nosso único entrevistado com perfil intuitivo 

respondeu que decidiu se tornar um franqueado após ficar desempregado.  

O grupo de entrevistados cujo padrão é analítico também não atribuiu importância ao 

fato de participar de uma rede de franquia em área onde já possuísse experiência (questão 1); 

isso porque tais indivíduos não levam em consideração suas experiências como um parâmetro 

válido de decisão. O mercado de atuação (questão 10) é um ponto levado em consideração 

pelos analíticos e também pelos entrevistados com padrão regret, pois, ambos os padrões são 

maximizadores de informação. A opinião dos entrevistados com padrão analítico e regret 

também se assemelha quando ambos tendem a discordar de tomar uma decisão apenas 

baseando-se em fatos (questão 16); em contrapartida, o entrevistado intuitivo (considerado 

pela literatura como os que tomam decisões ponderando as próprias experiências e a intuição) 

apresentou predisposição a tomar decisões baseando-se nos fatos e desconsiderando sua 

intuição. 

Como tivemos apenas um entrevistado com padrão intuitivo, não é possível extrapolar 

tais resultados. Ainda em relação ao participante de padrão intuitivo, em divergência ao que 
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era esperado de um padrão com propensão ao risco, este não apresentou preferência por uma 

abrir um negócio próprio sem respaldo da franqueadora (questão 4).  

Comparativamente, o resultado do questionário apontou para uma contradição com a 

teoria utilizada no que tange à propensão ao risco dentre os participantes de padrão regret: 

apesar de estes considerarem importante o suporte prestado pela franqueadora (questão 14) 

não avaliam com importância a opinião de outros franqueados a respeito do próprio suporte 

prestado pela franqueadora (questão 2).  

Outro resultado que não corroborou a literatura foi em relação ao indivíduo de padrão 

intuitivo, no que se refere à autonomia oferecida pela franqueadora (questão 3): o resultado 

aponta para uma ausência de preferencia por autonomia. 

Em relação aos aspectos do negócio e as dificuldades do modelo de franquia (questão 

11), o indivíduo de padrão intuitivo não considerou este ponto como importante, enquanto o 

de padrão regret atribui maior peso durante a resposta. Em relação ao processo de treinamento 

oferecido pela franqueadora (questão 20), os resultados com indivíduos de padrão regret 

demonstraram a preferência pelo treinamento acima de 30 dias, o que está alinhado, de 

maneira geral, com a totalidade dos respondentes. 

Além das análises gerais de cada padrão e as respostas com pontuações extremas (altas 

ou baixas), fez-se a análise do que se esperava versus os resultados obtidos, partindo-se da 

comparação com a Tabela 8 apresentada anteriormente. O que se nota são alguns 

alinhamentos e desalinhamentos mediante o que fora esperado anteriormente (Tabela 9): 

 
Tabela 9 
Alinhamento (+) X desalinhamento (-) dos resultados obtidos versus os resultados esperados. 

 

Questão Analítico Intuitivo Regret 

1) Eu busco uma franquia em uma área em que já 

tenho alguma experiência. 
+   

15) Eu decidi ser um franqueado de uma marca que 

eu já conhecia e gostava anteriormente. 
-   

2) Eu busquei a opinião de outros franqueados a 

respeito da assistência fornecida pela franqueadora 

 

 + - 

5) Eu acredito que a opinião de um expert em 

franchising é fundamental para escolha do modelo 

de franquia. 

 +  

12) Eu fui influenciado por alguém na minha 

família a tornar-me um franqueado. 
+ + - 

3) Eu prefiro que uma franqueadora que me dê 

autonomia na tomada de decisão. 
- - - 

4) Caso tivesse todos os recursos necessários, eu 

optaria por abrir um negócio próprio sem qualquer 

respaldo de uma franqueadora. 

+ -  

13) Eu decidi tornar-me um franqueado após ficar 

desempregado. 
+  - 

14) Ao escolher uma franqueadora, o que mais 

importa é o suporte prestado ao franqueado. 
+  + 

19) Eu procuro uma franquia estabelecida há mais 

tempo no mercado. 
-  - 

20) Eu gostaria que o processo de treinamento da 

franquia durasse menos de 30 dias. 
+ - + 

6) Ao optar pelo franqueador, eu levo em 

consideração os resultados financeiros que ela 
+   
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apresentou nos últimos períodos. 

7) Eu analiso minuciosamente o contrato de 

franchising e cada cláusula contida. 
+ - + 

8) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em 

consideração a imagem de mercado que a empresa 

possui. 

 +  

9) Ao optar por uma franqueadora, eu levo em 

consideração a imagem dos produtos que ela vende. 
 +  

10) Ao escolher a franqueadora, eu levo em 

consideração o mercado que ela atua, 
+   

11) Eu levo em consideração os aspectos do 

negócio e as dificuldades que o modelo de franquia 

pode enfrentar. 

+  + 

16) No dia-a-dia, eu costumo tomar decisões 

baseando-se apenas em fatos, sem levar em 

consideração minha intuição. 

- - + 

17) Eu tenho facilidade em seguir regras pré-

determinadas. 
+ - + 

18) Eu me identifico com o setor do qual desejo ser 

franqueado 
 +  

 

Nota-se que em 73% dos resultados obtidos houve alinhamento entre o que era 

esperado com os resultados obtidos. Destaca-se aqui o alinhamento em relação aos 

participantes de padrão entrevistados de perfil analítico, principalmente nas questões 

direcionadas a este padrão (questões 6,7,12, 13 e 20).  

Em relação à análise do contrato de franchising, tal quesito foi o que recebeu maior 

pontuação frente a este grupo de entrevistados. Isto reforça a literatura que o descreve como 

perfil assertivo, analista, detalhado e centrado. Entretanto, em algumas questões, o resultado 

esperado não se confirmou (questões 15, 3, 19 e 16). Vale salientar que a questão 16 pontuava 

uma característica peculiar do padrão analítico, que é desconsiderar a intuição.  

Em relação ao nosso único entrevistado com padrão intuitivo pode-se concluir que ele 

não apresentou respostas congruentes ao seu padrão, visto que em mais de 50% (54,5%) das 

mesmas ele apresentou opinião contrária ao esperado. Salienta-se aqui as questões 3 e 4 onde 

o foco era a propensão ao risco, onde a literatura descreve o referido padrão como propenso 

ao risco (Ing et al. 2002). Ainda sobre o padrão intuitivo, o resultado alinhou-se com o que era 

esperado nas questões 5, 8, 9 e 18. Vale destacar o resultado da questão 18, a qual reforça se 

alinha com a teoria no que tange a considerar sua experiência anterior e em se identificar com 

o setor no qual pretende tornar-se franqueado. 

O padrão regret apresentou leve concordância com os resultados que eram esperados 

quando da análise dos resultados (55%). Observou-se, que, em boa parte das questões 

respondidas, este padrão apresentou semelhança ao perfil analítico, corroborando a literatura 

que reconhece ambos como maximizadores de informação (Sartorelli, 2015). A questão 12 

não corroborou a literatura. Era esperado que os potenciais franqueados de padrão emocional 

baseassem sua decisão levando em conta a opinião de terceiros, o que não se confirmou nos 

resultados do questionário, pois estes atribuíram pouca importância a este fato. 

 

5 CONCLUSÕES 

Considerando que o objetivo deste artigo foi fazer uma associação entre os padrões 

decisórios com as informações consideradas no processo de escolha de uma franquia por um 

potencial franqueado, tem-se que os resultados desta pesquisa apontam para um alinhamento 

de 73% frente ao que era inicialmente esperado para padrão analítico. 
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Identificou-se, de maneira geral, que alguns resultados aparecem em todos os padrões 

investigados, como, por exemplo, a importância da imagem dos produtos que são vendidos, 

ou a imagem de mercado que possui a rede de franquias. Apesar de alguns aspectos serem 

gerais a todos os padrões, foi possível identificar outros aspectos mais preferidos por 

determinados padrões: enquanto o contrato de franchising é especialmente preferido pelos 

analíticos, para os intuitivos, a opinião de um especialista é mais importante; ao mesmo 

tempo, os emocionais são mais criteriosos em relação ao suporte oferecido pela franqueadora 

ao seu negócio. 

Como contribuição deste estudo, tem-se o uso de ferramentas oriundas da Psicologia 

para basear o questionário aplicado, o que torna mais aprofundado o estudo sobre tomada de 

decisão. Apesar da aplicação da Tarefa de Wason não contribuir para o entendimento mais 

amplo da tomada de decisão do potencial franqueado, o Teste DMI trouxe alguma 

contribuição para auxiliar na compreensão mais aprofundada do perfil em estudo. 

De maneira a dar continuidade ao presente estudo, sugere-se a análise dos franqueados 

(dando continuidade à esta análise sobre o potencial franqueado), de maneira a que seja 

possível avaliar quais aspectos os franqueados analisaram quando da escolha por uma rede de 

franquia, mas também para que estes avaliem quais outros aspectos não levaram em 

consideração durante esse processo de escolha, o que pode trazer resultados interessantes. 

Sobre a Tarefa de Wason, talvez estudos aplicados possam desenvolver mais a ideia 

sugerida pela lógica do teste (coleta de informações, análise, ponderação e decisão), ou ainda, 

que de alguma forma capturem o efeito do contexto da decisão. Embora isso possa não ser 

tarefa fácil, pode trazer grandes contribuições para estudos na área.  

Por fim, dado que os estudos sobre potenciais franqueados e franqueados poderiam ser 

aplicados em todo o território nacional, seria interessante o desenvolvimento de uma base de 

dados compartilhada, de maneira que fosse possível organizar as análises efetuadas, os 

resultados coletados e os encaminhamentos que se fizessem necessários. 
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