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RESUMO 

O setor de franchising vem expandindo a todo vapor no mercado brasileiro. Este 

crescimento está ocorrendo por diversos motivos, dentre eles, a possibilidade do 

investidor abrir a primeira empresa com uma marca já conhecida e começar a empresa 

com um investimento inicial pré-estabelecido. Além disso, apresenta uma característica 

marcante que é a de padronização de processos e serviços com o objetivo de produzirem 

seus produtos ou serviços de forma mais econômica e competitiva. Neste contexto, este 

estudo visou verificar a importância dos processos, disponibilizados pela empresa 

franqueadora ao franqueado, no momento de decisão de qual franquia investir e em seu 

processo de abertura. Por outro lado, o estudo visa levantar dados relevantes com 

relação a ferramentas de gestão e benefícios oferecidos pelos franqueadores aos 

franqueados, identificar o auxílio da Associação Brasileira de Franchising aos franqueados, 

bem como conceituar processos organizacionais, redesenho de processos e franquia. A 

metodologia deste trabalho foi classificado quanto aos fins e quantos aos meios. Quanto 

aos fins tem caráter descritivo e exploratório e quanto aos meios bibliográfico e pesquisa 

de campo. Chegou-se à conclusão que os processos são muito importantes para tomada 

de decisão de qual franquia investir e ajuda muito em seu processo de abertura. Além 

disso, evidenciou-se a importância das ferramentas de gestão, da Associação Brasileira de 

Franchising e do redesenho de processos. 

 

 

Palavras Chaves: Franchising; Franquia; Processos; Processos Organizacionais; Redesenho 

de Processos. 



 
 

ABSTRACT 

The franchising sector is expanding in full swing in the Brazilian market. This growth is 

occurring for several reasons, among them the ability of the investor to open the first 

company with a known brand name and start a company with an established initial 

investment. Moreover, it presents a striking feature is that the standardization of 

processes and services in order to produce your products or more economically and 

competitively services. In this context, this study aimed to verify the importance of the 

processes provided by the franchisor to the franchisee company in the moment of deciding 

which franchise to invest and in the process of opening. Moreover, the study aims to raise 

relevant data with respect to management tools and benefits offered by franchisors to 

franchisees, identify the aid of the Brazilian Franchising Association to franchisees as well 

as conceptualizing organizational processes, process redesign and franchise. The study 

methodology was classified for many purposes and methods. As to the purposes of a 

descriptive and exploratory, as the bibliographical resources and fieldwork character. The 

conclusion that the processes are very important for decision making which franchise to 

invest and helps a lot in the process of opening came up. Additionally, showed the 

importance of the Brazilian Association of Franchising and redesigning processes 

management. 

 

Key Words: Franchising; franchise; processes; Organizational processes; Process Redesign. 
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1. INTRODUÇÃO 

O franchising é um sistema de negócio que vem crescendo e estimulando 

empresas a expandirem e empresários a investirem seu dinheiro. Este sistema possibilita 

uma empresa aumentar sua base de atuação de maneira veloz, ingressar em mercados 

distintos, além fornecer sua marca e aumentar a distribuição de seus produtos ou 

serviços. Por outro lado, do ponto de vista do empresário que irá investir em uma 

franquia, existe a oportunidade de começar um negócio com uma marca conhecida do 

mercado e com boa reputação, possibilita aumento das chances de sucesso por se tratar 

de um sistema já testado e aprovado, além de poder contar com auxílio do franqueador 

no que se refere a plano de negócio e planejamento de custos.  

Atualmente, existem redes de franquias que atuam em diversos segmentos, 

oferecendo produtos e serviços que, cada vez mais, precisam atender às exigências de 

consumo em segmentos de mercado altamente competitivos. De acordo com dados da 

Associação Brasileira de Franchising – ABF, a elevação do número de redes de franquia 

aumentou de 2426 unidades em 2012 para 2703 unidades em 2013, gerando um 

aumento do faturamento do setor de franchising brasileiro de 12,290 bilhões de reais. 

Uma das principais características do sistema de franchising é a necessidade do 

franqueador de padronizar e consolidar seus processos com a finalidade de atrair cada 

vez mais investidores. Antes mesmo de o empresário assinar um contrato de franquia e 

pagar de fato pelo investimento, o franqueador precisa disponibilizar ao empreendedor 

uma Circular de Oferta de Franquia – COF. É neste documento que estão as informações 

que o empresário precisa saber sobre o negócio, tais como, total do investimento inicial 

necessário à aquisição, valor de taxa de franquia ou royalties. É através deste que o 

empresário conhece seus direitos e o que vai receber de benefícios da franqueadora com 

relação a seus processos, como manuais de franquias, análise e escolha do ponto de ação 

e layout. 

Neste contexto, o trabalho visa estudar a importância dos processos no momento 

da escolha de uma franquia, ou seja, se o franqueado considera importante toda a 

estrutura padronizada dos processos que foi lhe ofertado como ponto relevante, e 

também verificar se os processos, como, ferramentas de gestão, mapas de processos e 

benefícios ofertados impactaram no processo de abertura da franquia.  
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1. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar a importância dos processos no momento da escolha e da abertura de 

uma franquia.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 - Elaborar uma pesquisa com empresas franqueadas localizadas na cidade de 

Volta Redonda - RJ, com o objetivo analisar a importância dos processos no momento 

escolha e do processo de abertura da franquia; 

2 - Verificar a possibilidade de redesenho de processos; 

3 - Identificar as ferramentas de Gestão de Processos fornecidas pelas Empresas 

Franqueadoras que foram importantes para os processos de abertura e atual gestão da 

franquia; 

4 - Verificar a importância da estrutura padronizada dos processos e como isto 

auxiliou o gestor na tomada de decisão de qual franquia investir. Analisar se esta 

estrutura impacta na atual gestão da empresa e se através desta estrutura, o gestor 

consegue enxergar a empresa como um todo; 

5 - Levantar as principais razões pela escolha de uma franquia; 

6 - Conceituar Processos Organizacionais, Redesenho de Processos e Franquias, 

baseando-se em teorias de autores consagrados da Administração.  

 

2. MÉTODO DE PESQUISA 

Através dos métodos de pesquisa, busca-se a forma de abordar o objeto de 

estudo. Segundo Lakatos & Marconi (2010), 

método é o conjunto das atividades sistêmicas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e 

verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 

as decisões do cientista. 

Existem diversos métodos de pesquisa que podem auxiliar nessas decisões. 

Utilizaremos como critério de classificação de pesquisa o método proposto por Vergara 

(1998). 
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De acordo com Vergara, uma pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e 

quanto aos meios. Visto isso, a metodologia deste trabalho quanto aos fins tem caráter 

descritivo e exploratório e, quanto aos meios bibliográfico e pesquisa de campo. 

A pesquisa tem caráter descritivo porque busca entender características de 

determinadas empresas franqueadas e estabelecer correlações entre as teorias da 

Administração e as influências das ferramentas disponibilizadas pelas empresas 

franqueadoras para escolha e abertura da Franquia.  

Segundo Vergara (1998), a investigação exploratória é realizada em área na qual 

há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Portanto, a pesquisa a ser realizada 

terá caráter exploratório, porque se trata de um estudo com pouca sondagem e pouco 

estudo relacionando às teorias apresentadas com o conceito de franquia. 

Classifica-se como pesquisa bibliográfica, porque recorrerá a teses, artigos, livros, 
revistas e outros materiais disponíveis ao público, como fonte de apoio às investigações 
realizadas. Além disso, porque possibilita o estudo mais abrangente das áreas estudadas. 
Como destaca Gil (2002), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente 
importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 

 
De acordo com Vergara (1998), pesquisa de campo é a investigação empírica 

realizada no local onde ocorre ou ocorreu fenômenos ou que dispõe de elementos para 

explicá-los. Pode incluir entrevistas, aplicações de questionários, testes e observação 

participante ou não. Com isso, o trabalho classifica-se como uma pesquisa de campo 

porque coletou dados nas empresas escolhidas através da aplicação de questionário. 

Os dados teóricos foram coletados através de pesquisa bibliográfica em livros, 

sites, revistas especializadas, teses e dissertações. A pesquisa bibliográfica justifica-se à 

medida que contribuirá para levantamento de conceitos e teorias sobre Processos 

Organizacionais, Redesenho de Processos e Franquia.   

Antes dos questionários serem aplicados, aos gestores de franquias foram 

informados da importância e do objetivo da pesquisa, bem como garantido a 

confiabilidade com relação às informações recebidas do entrevistado. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 PROCESSOS  

Qualquer trabalho realizado dentro de uma empresa faz parte de algum processo. 

Não existe um processo ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo 

empresarial, ao mesmo tempo em que não faz sentido existir um processo empresarial 

que não ofereça um produto ou um serviço (GONÇALVES, 2000).  

Processo empresarial também pode ser definido como qualquer trabalho que seja 

recorrente, afete algum aspecto da capacitação da empresa (organizational capability), 

possa ser realizado de várias maneiras distintas com resultados diferentes em termos da 

contribuição que pode gerar com relação a custo, valor, serviço ou qualidade e envolva a 

coordenação de esforços para a sua realização (KEEN, 1997).  

Já Rummler & Brache (1995),definem processos empresariais como uma série de 

medidas destinadas a produzir um produto ou serviço.  

O conceito de processos empresariais associa-se a idéia de cadeia de valor, 

proposto por Rummler & Brache (1995). O conceito de cadeia de valor destaca que cada 

etapa de um processo deve agregar valor a etapa anterior, contribuindo de certa maneira 

para a entrega de um produto ou serviço, como demonstrado na Figura 01. 

 

Figura 01 – Modelo genérico da hierarquia dos processos. Fonte: adaptado de 

Harmon & Rummler (2003, p. 80). 
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O gestor precisa enxergar a organização como um todo. É necessário entender 

como são produzidos os produtos ou como são prestados os serviços da organização, 

como funciona o mercado que a empresa está inserida e também quem são seus 

fornecedores e clientes. De acordo com Rummler & Brache (1995), alguns gestores não 

entendem suas organizações, não entendem com detalhes como funciona os processos 

de compra, venda e distribuição dos produtos ou serviços. Isto implica em uma visão falha 

da organização.  

Para se entender processos é preciso entender o que existe entre os processos de 

entrada e os processos de saídas. Nosso entendimento estará incompleto se não 

entendermos como os inputs são convertidos em outputs (RUMMLER & BRACHE, 1995), 

como se pode observar na Figura 02. 

 

Figura 02: O Sistema de Desempenho Humano. Fonte: Rummler & Brache (1995, 

p.65). 

Diagramas organizacionais e de processos são de fundamental importância para 

documentação, para fornecer informações básicas de como a empresa é organizada e 

para prover uma visão holística ao gestor com relação aos processos, como citam Harmon 

& Rummler (2003). Alguns diagramas podem ser muito complexos, porque se usa 

diversos símbolos para descrever a atividade de cada processo. Como forma de entender 

as conexões existentes entre a organização e os atores internos e externos que 

influenciam sua atividade, Rummler & Brache (1995) destacam Três Níveis de 

Desempenho (Three Levels Of Performance): Organization Level, Process Level e 

Performer Level. O primeiro nível, chamado de Nível Organizacional (Organization Level), 

tem como ênfase demonstrar a relação da organização com o mercado, que é o 

esqueleto básico das principais funções que compõe a organização, como pode ser 

observado na Figura 03, adiante. 
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Figura 03 – Nível Organizacional. Fonte: Rummler & Brache (1995, p. 16). 

O próximo nível de variáveis que influenciam o desempenho da organização é o 

chamado de Nível de Processos (Process Level). Se passarmos um raio-x no corpo da 

organização poderíamos ver o nível organizacional, que é o esqueleto, e também o nível 

de processos que são chamados de musculatura dos processos multifuncionais. Através 

desse nível poderemos identificar processos multifuncionais, tais como processo de 

design de novos produtos, processo de merchandising, processo de produção, processo 

de vendas, processo de distribuição, entre outros diversos processos que compõem uma 

organização, como se pode observar na figura 4. 

 

Figura 04: Nível de Processos. Fonte: Rummler & Brache (1995, p. 16). 
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Os produtos finais da organização, chamados outputs, são produzidos através de 

processos. Processos, por sua vez, são executados e geridos por pessoas que podem 

realizar uma ou diversas tarefas. De acordo com Hummler & Brache (1995), se 

pudéssemos aumentar o poder do raio-x para enxergar a organização, veríamos (Figura 5) 

o nível dos colaboradores (Performer Level) que representa a ligação de todas as outras 

partes do corpo da organização.  

 

Figura 05: Nível dos colaboradores. Fonte: adaptado de Rummler & Brache 

(1995, p. 17). 

Devemos saber, por outro lado, que todos os objetivos do desenvolvimento de 

processos organizacionais devem estar totalmente alinhados aos objetivos da estratégia 

organizacional pré-estabelecida. As evoluções das estratégias relacionadas aos processos 

devem acontecer na seguinte sequência: 

1 - Determinar estratégia corporativa; 

2 - Estabelecer metas corporativas para a estratégia; 

3 - Converter metas corporativas em objetivos para os processos 

multifuncionais; 

4 - Converter objetivos do processo em subprocessos ou objetivos da atividade 

e atribuí-los aos gerentes departamentais ou funcionais responsáveis pelo sub-

processo ou atividade; 

5 - Estabelecer medidas para monitorar o desempenho gerencial em relação 

aos objetivos do trabalho. (HARMON; RUMMLER; 2003, p. 65) 

 

Lidar com processos organizacionais e gerenciais demandam tempo e espaço. 

Muitas empresas, portanto, começaram a investir no que Harmon & Rummler (2003) 

chamam de E-business Strategies (Estratégias de Negócios Eletrônicos), que nada mais é 

do que usar as tecnologias de Internet e estratégias de e-business (negócios eletrônicos) 

para auxiliar os gerentes e funcionários em suas tarefas principais, e como principal 
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objetivo, atender às demandas do mercado. Novas tecnologias e novos conceitos de 

compra e venda via Internet influenciam diretamente as estratégias organizacionais. De 

acordo Harmon & Rummler (2003), as empresas se tornaram dinâmicas e novos valores 

estão sendo promovidos em novas companhias. Novas tecnologias estão gerando um 

diferencial competitivo para as empresas. Por outro lado, é fundamental alinhar as 

tecnologias de Internet com os processos existentes. Para isso, empresas estão criando 

Web sites e serviços on-line de suporte ao consumidor. Um dos benefícios de se usar 

sofisticados programas e as tecnologias de Internet é a redução do tempo perdido em 

cada processo. Iremos analisar a seguir, como o Redesenho de Processos está envolvido 

com a questão da tecnologia em Processos. 

 

4.2 REDESENHO DE PROCESSOS 

 As empresas estão em permanente pressão no que se refere a atender demanda 

do consumidor e fazer uso das ofertas e oportunidades que o mercado lhe oferece. Para 

isso, é importante que as empresas moldem seus serviços a fim de produzirem seus 

produtos ou serviços de forma mais econômica e competitiva. 

  Redesenho de Processos pode ser definido como  

o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais 

que visam alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e 

contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e 

velocidade. (HAMMEL; CHAMPY; 1994, p. 22) 

Para Johansson et al. (1995), a Reengenharia ou Redesenho de Processos de 

Negócios é uma abordagem sistemática para melhorar radicalmente os processos 

essenciais de negócios e os processos-chave de apoio e neste contexto reconhecem a 

Reengenharia como um Redesenho de Processos que poderia ocorrer em três possíveis 

tipos: 

 Redesenho com foco em redução de custos (melhoria de processo); 

 Redesenho com foco em atingir o best in class (competitividade); 

 Redesenho com foco em alcançar pontos de ruptura (reescrever as regras do 

segmento). 

Falar em Redesenho de Processos é falar também em Tecnologia da Informação 

(TI). No passado, por volta de 1980, quando se começou discutir a respeito de Redesenho 

de Processos, a TI auxiliava principalmente automatizando as tarefas manuais repetitivas. 

Dessa maneira, repensar processos proporciona um direcionamento para os novos 
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sistemas de informação. Com o passar do tempo, os processos passaram por redesenho e 

as Tecnologias de Informação também se desenvolveram.  Com isso, a TI deixou de ter 

caráter de suporte administrativo e passou a exercer papel estratégico (ARAÚJO, 2011). 

Para Harmon & Rummler (2003) a Tecnologia da Informação é responsável por 

ligar a organização, tem de suportar aplicações específicas, manter banco de dados e 

também manter uma rede corporativa que conecte todos os funcionários e forneça e-

mail e acesso à Internet.  

Ainda de acordo com Harmon & Rummler (2003), os gestores e administradores 

são responsáveis pelas políticas e regras dos negócios utilizadas para tomadas de decisões 

em processos. No entanto, relatam que cada vez mais estes funcionários estão delegando 

suas tarefas de tomadas de decisão para a função de TI. Destacam que a função da TI não 

é tomar decisão e sim manter as redes de comunicação conectadas entre as áreas 

corporativas e também outras diversas atividades importantes. Isto significa uma visão 

falha dos gestores, salientando, portanto, a importância de entender como funciona essa 

ligação entre as áreas e suas responsabilidades.   

 

4.3 FRANQUIA 

 Percebe-se um grande crescimento no segmento de franquia no Brasil nas últimas 

décadas. O sistema de franchising tornou-se uma alternativa de investimento seguro no 

Brasil a partir da criação da lei específica para franquia empresarial no Brasil – Lei nº 

8.955, de 15 de dezembro de 1994.  

 O sistema de franquia empresarial vem sendo visto por muitos investidores como 

uma oportunidade segura de se tornar um empresário dono de seu próprio negócio. 

Através da franquia, busca-se unir o interesse de empresas (divulgar a marca e expandir 

mercado), com o interesse individual de investidores que buscam sucesso pessoal e 

profissional. O crescimento do sistema vem acontecendo de forma contínua, causando 

um grande impacto econômico no mundo globalizado de hoje em dia.  

 

4.3.1 SISTEMAS DE FRANQUIA 

O conceito de franchising surgiu na Idade Média, quando a Igreja Católica passou a 

conceder licenças ou Franquias para senhores de terras que, em seu nome, coletavam 

impostos e taxas (RIBEIRO; GALHARDO; IMPERATOR, 2011). 

O sistema começou a tomar forma e ser discutido com mais intensidade nos 
Estados Unidos, por volta da década de 1950. Mauro (1994) comenta que o franchising 
evoluiu muito a partir do final da Segunda Guerra Mundial, não apenas no número de 
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adeptos do sistema, mas também no seu conceito, passando a aparecer franquias de 
negócio (Business Format Franchise). Esse boom ocorrido nos EUA deveu-se ao forte 
crescimento da demanda no pós-guerra, com geração intensa de oportunidades, 
mostrando ser o próprio sistema um alavancador de negócios. Com isso, então, os EUA 
foram os primeiros a legislar o sistema de franchising.  

Para Dahab (1996) sistema de franchising é uma forma específica de gestão 
empresarial, muito utilizada internacionalmente, como uma estratégia de organização de 
mercados (produção, distribuição e comercialização) e um mecanismo eficaz de expansão 
das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

Bernard (1992) define franchising como uma oportunidade de negócios na qual o 
proprietário de um produto ou serviço que tenha marca registrada, concede direito a 
alguém para distribuir seus produtos em determinada área de acordo com a qualidade e 
padrão proposta pelo proprietário. 

No Brasil a Lei da Franchising nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 conceitua o 

sistema de franchising como 

[...] 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. 

Nos sistemas de franquias existem diversas associações que gerenciam o sistema 

de uma forma geral, tais como a Internacional Franchise Association (IFA), Federação 

Latino-Americano de Franchising (FLAF) e Associação Brasileira de Franchising (ABF).  

Para Simão Filho (2000), as associações foram fundadas para proteger e fortalecer 
o sistema de franchising que se via lastreado de informações distorcidas e em prol de 
proveito próprio por parte dos comerciantes que faziam parte do sistema.  
 

A Associação Brasileira de Franchising vem ganhando destaque ao longo dos anos, 
desde sua fundação em 1987, por auxiliar o sistema de franquias com o objetivo de 
profissionalizar o setor. De acordo com Cherto (1988), a Associação Brasileira de 
Franchising procura, através de eventos, informar os empresários ou interessados sobre o 
franchising, seus campos de aplicação e as medidas e cautelas a serem adotadas por 
quem pretenda se envolver com o sistema, seja como  franqueador, seja como 
franqueado.  
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De acordo com o site da ABF, os principais objetivos da Associação são:  
 

a) Promover a defesa do sistema de Franchising junto às autoridades 
constituídas, órgãos públicos, entidades e associações de classe; 

b) Incentivar o aprimoramento das técnicas de atuação de seus 
associados, através de permanente intercâmbio de informações, 
dados, idéias, experiências, bem como a elaboração e divulgação de 
pesquisas, cursos, palestras, seminários, eventos e feiras. Atua, 
também, publicando e divulgando, constantemente, assuntos 
atualizados da área, e prestando serviços aos associados; 

c) Estabelecer padrões para a prática de Franchising no Brasil, de modo 
a moralizar o mercado e garantir a seriedade do sistema; 

d) Manter o intercâmbio constante com entidades congêneres situadas 
no exterior, inclusive promovendo e participando de congressos, 
seminários, debates, e qualquer evento desta ordem, desde que seja 
de interesse dos associados. 

 
 Além de prestar apoio e informações sobre o sistema de franchising, a ABF 

disponibiliza em seu site a evolução e o desempenho do setor em diversos períodos. Estes 

são totalmente relevantes para visualizarmos, em números, o crescimento contínuo do 

sistema, como afirmado anteriormente neste trabalho. 

 De acordo com pesquisas realizadas pela Associação, com resultados expostos no 

site, pode-se visualizar na Figura 06 a evolução contínua do número de unidades 

franqueadas. 

 

Figura 06: Evolução do número de unidades franqueadas no setor de franchising 

brasileiro. Fonte: Associação Brasileira de Franchising (2014). 
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O faturamento do setor de franchising brasileiro cresceu 12,290 bilhões de reais entre os 

anos de 2012 e 2013, como pode-se ver na Figura 07. 

 

 Figura 07: Faturamento do sistema de franchising brasileiro (valor em bilhões de 

reais). Fonte: Associação Brasileira de Franchising (2014). 

Pode-se verificar também, que os impactos não são somente econômicos. 

Percebe-se um crescimento contínuo de geração de empregos pelas unidades 

franqueadas (Figura 8). 

 

Figura 08: Evolução do número de empregos diretos gerado pelo setor de 

franchising brasileiro. Fonte: Associação Brasileira de Franchising (2014). 
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4.3.2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE FRANCHISING 

A principal característica do sistema de franchising é a forma de funcionamento 
que integra o negócio que é dividido em: circular da oferta de franquias, taxa de 
Royalties, contrato de cessão de direitos de franquias, legislação vigente, registros de 
marcas, risco, taxa de publicidade e unidade piloto (CHERTO, 1998). 

 
De acordo com Mauro (1994), o principal motivo para o sucesso do sistema de 

franchising é a integração dos canais de distribuição do sistema, ou seja, a integração do 
caminho a ser percorrido pelos produtos e ou serviços, desde o fabricante ou 
patrocinador de serviços até o consumidor final. Além de ressaltar como grande 
importância à redução do risco do negócio e maior probabilidade de sucesso, pois a 
parceria é estabelecida dentro de um formato já testado anteriormente. 
 

Segundo Leite (1990), a sistematização da franquia empresarial é o que a distingue 
das outras formas ou modalidades, pela padronização das técnicas e dos métodos 
utilizados que dão à formatação do negócio, ou seja, quanto mais bem organizada for a 
empresa do franqueador, melhor e mais fácil será a implantação desse mesmo sistema 
nas unidades franqueadas. 
 
 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS COLETADOS 

Foram consultados os gestores das franquias Hering Store, Sonho dos Pés e 

Bagaggio. A empresa Hering é uma franquia do ramo de vestuário em atividade em Volta 

Redonda desde 2003. De acordo com a empresa, sua característica principal é o 

fornecimento variado de produtos, aliado a um rápido atendimento. A Sonho dos Pés é 

uma empresa do ramo de calçados, destacando-se por oferecer moda às mulheres, 

sempre com o melhor custo benefício. Já a Bagaggio é uma empresa que se destaca no 

ramo de artigos de viagem, estando presente na região desde 2009. 

O levantamento dos dados da pesquisa se deu através de um questionário 

aplicado a cada gestor. O questionário é composto por 15 (quinze) questões do tipo 

discursivas e objetivas. Os gestores decidiram não se identificar. 

No primeiro momento, foi questionado o motivo pelo qual os gestores resolveram 

investir em uma franquia. O gestor da Hering assinalou os processos padronizados como 

principal motivo. Os resultados obtidos são mostrados adiante na figura 10. 
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Figura 09: Principais motivos pelo investimento em uma franquia. 

Ao ser questionado se o gestor procurou outra empresa, foi constatado que os 

gestores não tiveram dúvida em qual franquia investir.  

Em seguida, os gestores informaram o que mais o motiva no sistema franchising, 

dentre as respostas fornecidas, pode-se destacar o fato de se tratar de um sistema 

padronizado, organizado e com métodos já definidos pela franqueadora, que torna o 

investimento mais seguro ou com menos riscos. 

As empresas franqueadoras oferecem diversos tipos de benefícios aos seus 

franqueados, tais como treinamentos, auxilio com planejamento de custos, escolha e 

implantação do ponto e layout, bem como fornecem ou auxiliam seus franqueados a 

desenvolverem manuais e ferramentas de gestão que irão nortear o franqueado desde a 

abertura até a gestão diária da empresa. Com isso, foi questionado a cada gestor qual foi 

o método adotado por cada franqueadora (fornecer ou dar suporte) com relação às 

ferramentas de gestão, questionando também quais seriam estas ferramentas. Os 

resultados encontrados podem ser observados adiante na Figura 10. 

 

HERING 

• Processos padronizados 

SONHOS DOS PÉS 

• Baixo investimento inicial 

• Rentabilidade 

• Força da marca 

BAGAGGIO 

• Gerir a própria empresa 
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Figura 10: Principais ferramentas de gestão. 

Cada vez mais as empresas buscam estruturar seus processos de maneira 

padronizada, possibilitando que o gestor enxergue a empresa como um todo e ganhe em 

produtividade e competitividade. A empresa franqueadora é obrigada pela Lei que rege o 

sistema de franchising brasileiro a entregar ao franqueado, ainda no momento de escolha 

de uma franquia, um Circular de Oferta de Franquia – COF, que visa prestar todos os 

esclarecimentos necessários que o empresário precisa saber sobre o empreendimento. 

Portanto, através deste documento o empresário conhece toda a estrutura de processos 

que lhe será fornecida, incluindo mapa de processos, manuais, ferramentas de gestão, 

etc. Neste sentido, buscou-se verificar se a estrutura padronizada de processos, oferecida 

pelas empresas franqueadoras, em conjunto com as ferramentas de gestão citadas 

anteriormente, influenciaram e ajudaram no processo de escolha e abertura da franquia. 

Em todos os casos verificou-se que as estruturas padronizadas, em conjunto com as 

ferramentas de gestão disponibilizadas, influenciaram muito na escolha de investir ou não 

em tal franquia, bem como auxiliaram muito o processo de abertura da franquia e 

auxiliam a atual gestão da empresa. Todos os gestores informaram ainda que, através 

destes fatores, conseguiram enxergam a organização com todo. 

Com a necessidade de se manter competitiva e sempre atender a demanda de 

seus consumidores, os processos existentes podem precisar por uma nova reformulação 

ou redesenho de seus processos. Visto isso, foi questionado aos gestores se em algum 

momento, dentro do período em que é gestor da franquia, algum processo passou por 

reformulação e buscou-se verificar em qual situação este redesenho se enquadra, 

baseando na teoria apresentada anteriormente por Johansson et al. (1995). Com os 

dados levantados, podemos ver que o redesenho de processos é presente também nas 

franquias, como pode-se observar na Figura 11, adiante. 
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Figura 11: Redesenho de processos nas franquias pesquisadas. 

Como já estudado anteriormente, a tecnologia da informação - TI tem papel 

fundamental dentro da organização. Foi-se o tempo que a TI era vista somente como 

suporte administrativo, hoje em dia passou a exercer papel estratégico dentro das 

organizações. Sabendo-se disso, buscou-se verificar se as franqueadoras fornecem esse 

auxilio e quais são essas tecnologias disponibilizadas. Em todas as empresas a 

franqueadora disponibiliza suporte com relação à tecnologia da informação, conforme 

observado na Figura 12.  

 

Figura 12: Suporte com relação à tecnologia da informação. 
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Buscou-se ainda verificar se o gestor já participou de algum evento da Associação 

Brasileira de Franchising – ABF e se o gestor teve auxílio da Associação nos processos de 

escolha e abertura da franquia. Verificou-se que em nenhum dos casos, os gestores 

necessitaram do auxílio da ABF para escolher e abrir a empresa. Por outro lado, os 

gestores da Hering Store e Sonho dos Pés já participaram de eventos promovidos pela 

Associação, tais como palestra, workshops, curso, seminário e exposição. 

 

6. CONCLUSÃO 

O sistema franchising está totalmente relacionado com processos. Entender a 

estrutura padronizada da franquia, entender como ela está estruturada, como funciona 

cada parte da empresa a ser adquirida e quais são os retornos esperados com a utilização 

daqueles processos, poderá impactar na boa visibilidade da franquia por parte de seus 

futuros investidores. 

Verificou-se que os processos organizacionais apresentam um papel muito 

importante no momento da escolha de uma franquia, bem como de fundamental 

importância para seu processo de abertura da franquia. Ao receberem a proposta de 

franquia por parte do franqueador, os processos oferecidos foram decisivos para tomada 

de decisão, visto que através destes, a o franqueado consegue enxergar a organização 

como um todo. E como visto anteriormente neste trabalho, de acordo com Rummler & 

Brache (1995), o não entendimento dos processos organizacionais por parte do gestor, 

pode implicar em uma visão falha da organização.  

 Outro ponto que deve ser destacado é a importância das ferramentas de gestão 
fornecidas pelos franqueadores. Tais ferramentas auxiliaram e auxiliam ainda hoje a 
gestão da franquia. Mostrou-se necessário o gestor dispor de ferramentas que o auxiliam 
nas tomadas de decisões em estratégias, organização, operação, tecnologia e aquisições. 
Com o auxílio das ferramentas de gestão, o executivo pode atingir seus objetivos, sejam 
eles sejam eles aumentar receitas, reduzir custos, inovar, melhorar a qualidade ou se 
planejar para o futuro. 
 
 Em um mercado competitivo onde a mudança é constante e a demanda por novos 
produtos é alta, mostrou-se necessário o redesenho de processos. Apesar de uma das 
empresas estudadas não permitir que o redesenho de processos seja por parte do 
franqueado, constatou-se que mesmo assim a empresa franqueadora permanece em 
constantes melhoramentos. Ou seja, as empresas em geral buscam cada vez mais 
evoluírem em seus processos, sejam eles de compra, venda, logística, suprimentos, etc. 
Com isso o redesenho de processos proporciona à empresa a possibilidade de melhorar 
seus indicadores relacionados a custos, qualidade, atendimento e velocidade.  
 
 Podemos considerar, portanto, que uma boa aquisição de uma franquia pode 
partir da análise criteriosa de seus processos padronizados. Considerando também, o 
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conjunto de outros benefícios oferecidos pelas franqueadoras, tais como auxilio em 
tecnologia da informação, oferta de diferentes ferramentas de gestão e treinamentos. 
Bem como ficou evidente que a Associação Brasileira de Franchising mostrou-se como 
uma importante fonte de aprimoramento de conhecimentos, oferecendo aos gestores de 
franquias a oportunidade de participarem de eventos como palestra, workshop, curso, 
entre outros, que manterá o gestor sempre por dentro das novidades do mercado.  
 
7. PESQUISAS FUTURAS 

Como proposta para futuras pesquisas, sugere-se abranger um número maior de 
gestores entrevistados, de franquias de ramos diferentes e regiões diferentes, para 
realizar um levantamento maior de informações. Devido à dificuldade de contato direto 
com os gestores de franquias, será importante encontrar meios que auxiliem o 
pesquisador a levantar informações de maneira mais rápida e eficaz.  
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9. ANEXO 

 
I. QUESTIONÁRIO 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA 

ADMINISTRAÇÃO 
RICARDO ALMEIDA VAZ 

 

Antes de preencher o questionário, favor conhecer: 

Agradeço sua participação nesta pesquisa que busca entender a importância dos 
processos na escolha e abertura de uma franquia; 

Trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial para obtenção do 
grau em Bacharel em Administração; 

A metodologia utilizada neste projeto garante a confiabilidade das informações 
prestadas; 

Os dados informados servirão para análises posteriores. 

        Nome da Empresa:  

Ramo:  

Data de abertura:  

        1 - Por que resolveu abrir uma franquia? 

        (  ) Baixo Investimento Inicial (  ) Força da marca 
  (  ) Processos padronizados (  ) Gerir a própria empresa 

 (  ) Rentabilidade 
 

(  ) Outros: 
  

        2 - Por que abriu a franquia deste ramo? 

          

        

        3 - Pesquisou outras empresas? 
    

        (  ) Sim (  ) Não 
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4 - Considerou a estrutura padronizada do sistema franchising um diferencial para 
escolher uma franquia? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        5- O que motiva no sistema franchising? 
      

  

        6 - A franqueadora lhe forneceu ferramentas de gestão ao abrir a empresa ou lhe deu 
suporte para construção de suas próprias ferramentas? 

        (  ) Forneceu (  ) Deu suporte 
    

        Em quais ferramentas? 
    

        (  ) Fluxograma (  ) 5W1H 
  (  ) Manuais 

  
(  ) Seis Sigmas 

  (  ) Padronização 
 

(  ) Plano de Ação Anual 
  (  ) 5S 

  
(  ) Análise SWOT 

  (  ) Mapa de Processos (  ) Outras:  
 
7 - A estrutura padronizada, em conjunto com as ferramentas de gestão, auxiliaram no 
processo de escolha de qual franquia investir? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        (  ) Influenciou muito (  ) Influenciou pouco (  ) Indiferente 

        8 - A estrutura padronizada,  em conjunto com com as ferramentas de gestão, ajudaram 
no processo de abertura da franquia? Auxilia na atual gestão da empresa? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        (  ) Ajudou/ajuda muito (  ) Ajudou/ajuda pouco (  ) Indiferente 

        9 - Através da estrutura padronizada e ferramentas de gestão, você consegue enxergar a 
organização como um todo? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        10 - Os processos já padronizados e testados podem passar por reformulação, ou seja, 
existe possibilidade de redesenho de processos? 

        (  ) Sim (  ) Não 
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11 - Durante o período que em você gere a empresa, houve algum caso de redesenho de 
processos por parte da franqueadora ou por parte da empresa franqueada? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        Se sim, o redesenho se enquadra em qual/quais situação(ões)? 

        (  )   Redesenho com foco em redução de custos (melhoria de processo) 

(  )   Redesenho com foco em atingir o best in class (competitividade) 

(  )   Redesenho com foco em alcançar pontos de ruptura (reescrever as regras do 
segmento) 

        12 - A Franqueadora disponibilizou suporte em Tecnologia da Informação? 

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        (  ) Informática 
 

(  ) Extranet 
  (  ) Internet 

  
(  ) Sistemas de Gestão 

  (  ) Intranet 
  

(  ) Outros: 
  13 - A franquia pode adquirir/alugar outra tecnologia da informação, diferente daquela 

fornecida pela franqueadora, se verificar tal necessidade?  

        (  ) Sim (  ) Não 
    

        14 - Você já participou de algum evento da Associação Brasileira de Franshing - ABF? 

        
 

(  ) Sim (  ) Não 
    

 

        
 

Se sim, qual? 
      

 

        
 

(  ) Palestra 
  

(  ) Seminário 
  

 
(  ) Work Shop 

 
(  ) Exposição 

  
 

(  ) Curso 
  

(  ) Outros: 
  

 

        
 

15 - Precisou do auxílio da ABF para escolha e abertura da franquia?  

        
 

(  ) Sim (  ) Não 
    

 
 


