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RESUMO 

 

 

De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising) o setor de 

franquias como oportunidade de negócio próprio vem crescendo 

consideravelmente em todo o mundo. Muitos acreditam no modelo como 

garantia de sucesso, visto que nem sempre são conhecedores do ramo, tão 

pouco, têm experiência como empresários, mas desejam investir em um 

negócio que dê retorno certo. Neste cenário, muitos empreendedores 

enxergam oportunidade não, somente, como franqueado, mas como 

franqueadores, acreditam na expansão de seu negócio via este modelo que 

especula-se um crescimento para o ano de 2016 de mais de 4%, sendo que no 

ramo de vestuário em  2015 o índice ultrapassou os 8%.  Diante deste quadro, 

este trabalho de pesquisa apresenta uma análise de viabilidade de um 

empreendimento no ramo de vestuário para gestantes como franqueador no 

cenário atual brasileiro, verificando especificamente se a empresa tem padrões 

bem definidos em suas unidades, o que se acredita a princípio, ser uma 

característica essencial para o sucesso de franqueado e franqueador.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para Mendelsohn (1994) o sistema de franquias foi uma solução 

encontrada por empreendedores ao buscarem soluções para problemas em 

seus negócios, e a evolução vem acontecendo naturalmente dentro dos 

contextos sociais. 

Gigliotti (2010) sugere em seus escritos que as razões que motivam os 

empreendedores a optarem por uma franquia são socioeconômicas, o bem 

estar sócio cultural, a oportunidade de emprego e a qualidade de vida da 

pequena empresa.  

O setor, em um país em que o índice de desemprego está alarmante, é 

visto por muitos como a oportunidade de realizar seu sonho de ter um negócio 

próprio, investindo reservas ou acertos trabalhistas, ou ainda como um 

momento de oportunidades.   

A franchising se tornou uma das importantes alternativas de negócio no 

Brasil para aqueles que desejam realizar seu sonho do negócio próprio com 

investimento baixo e riscos mínimos, pressupondo-se que é um negócio 

testado e já aprovado pelo mercado.  

E nesta hora de decisão de qual investimento fazer, muitos 

empreendedores, ainda que optem por outra modalidade, estão considerando a 

possibilidade de optarem por uma franquia, levando-se em conta todas as 

vantagens que ela oferece, principalmente em relação a toda investigação e 

planejamento inicial que uma nova empresa demanda como sugerem Monge e 

Huertg em seus estudos (2015), e aos possíveis subsídios e assessoria que 

prometem.  

A franquia ou “franchising” tem crescido continuamente no mundo todo. 

Na Espanha 11% das pequenas empresas são franquias, e têm crescimento 

considerável anualmente segundo o Instituto de estatística do país, dados de 

2012.  

O crescimento médio no Brasil gira em torno de 22% ao ano, e o país é 

o 3º maior franqueador do mundo, ficando atrás somente dos E.U. A e Japão. 
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Atualmente, o Brasil conta com cerca de 900 empresas franqueadoras e, 

aproximadamente, 55 mil pontos de venda em todo o país nos mais diversos 

segmentos.  

 

O sucesso da distribuição e comercialização de produtos e serviços no 

Brasil já é uma realidade, fazendo com que mais e mais empresas adotem 

a franquia para o crescimento e expansão de seus negócios, conforme 

afirmação da FGV on-line. Uma das vantagens do negócio é a expansão 

com investimentos de terceiros (COMBS;KETCHEN,1999) 

Segundo Giglioto (2010) O mercado brasileiro tem excelentes exemplos 

de franquias de sucesso, principalmente a ou as unidades geridas pelo 

detentor da marca, entretanto, muitos franquiados não obtêm o mesmo 

sucesso, e os motivos podem estar na estruturação da manutenção da 

franquia, no contrato ou no desempenho dos papeis que franqueado e 

franqueador precisam assumir. 

Neste sentido, levando-se em consideração os objetivos deste trabalho 

faz-se necessário investigar e as variantes que envolvem o modelo de franquia, 

objetivando analise de viabilidade financeira, econômica e técnica para abrir a 

própria franquia, neste caso uma de roupas para gestante. 
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OBJETIVO GERAL:  

 

Analisar a viabilidade do empreendimento da X como franqueador no 

ramo de moda gestante no cenário atual brasileiro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Levantar dados que demonstrem em termos gerais características da 

franquia como modalidade comercial; 

Identificar pontos positivos e negativos que o franquiado e o franqueador 

poderão deparar-se ao optar pela modalidade; 

Definir conceito de franquia, franqueador e franqueado; 

Reconhecer tipos de franquia; 

Analisar saúde financeira da empresa em questão; 

Identificar a existência ou ausência de padrões da empresa investigada;  
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2. FRANQUIA, FRANQUEADOS E FRANQUEADORES: 

UM APANHADO GERAL 

 

2.1 ALGUNS CONCEITO QUE PERMEIAM A INVESTIGAÇÃO 

 

A modalidade de franchising é um sistema que oferece benefícios tanto 

para o franqueado quanto para o franqueador como afirma o portal do Sebrae 

(2016), por isto está em alta neste momento no mercado mundial. 

E para entender este sistema delineiam-se algumas definições de 

conceitos importantes para esta pesquisa como o de franquia, franqueado e 

franqueador. 

“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 negócios ou sistema operacional, desenvolvidos ou 

detidos  pelo franqueador, mediante remuneração direta; sem que, no 

entanto, fique caracterizado  vínculo empregatício.” (Art. 2º. da Lei nº. 

8995 de 15 de dezembro d e 1994)  

 

Entende-se que a franquia é uma modalidade de negócio em que o 

proprietário concede os direitos de distribuir ou comercializar um produto ou 

serviço que possua marca registrada. Este concede direitos exclusivos ou 

semi-exclusivos a uma pessoa física ou jurídica, para distribuir e/ou vender, e 

em troca recebe uma taxa inicial e/ou royalties da pessoa física ou jurídica 

concedente dos direitos como o franqueador, enquanto que a pessoa fisica ou 

jurídica a quem é concedido o direito de operar de acordo com determinado 

padrão de produzir ou vender um produto ou serviço passa a ser denominado 

de franqueado.  
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O sistema de franchising é uma forma específica de gestão empresarial 

que tem sido amplamente utilizada, internacionalmente, como uma 

estratégia de organização de mercados (produção, distribuição e 

comercialização) e como um  mecanismo eficaz de expansão das PMEs, 

dadas as oportunidades que o sistema  oferece para empreendedores com 

pouca tecnologia empresarial e administrativa  [...] (DAHAB, 1996, p. 

10).(et.al. Machado e Espinha, 2010) 

 

Ampliando o entendimento de franquia, pode-se ainda afirmar que é uma 

organização empresarial com um modelo de gestão, de distribuição e 

comercialização, estruturada e testada. 

 

“Franqueador”, portanto, é a pessoa, física ou jurídica, proprietário da 

marca e  detentor de conhecimento, que concede a franquia. Por sua vez, 

“franqueado” é aquele que compra a concessão e será o operador de 

determinadas unidades da rede (ELANGO et al.,1997;MONROYet 

al.,2005; PFISTER et al.,2006; BARROSO,2002; et al GIGLIOTTI, 

2010). 

 

No sistema de franquia, o franqueador é a pessoa física ou jurídica que 

tem o papel de transferir o conhecimento adquirido com sua experiência ao 

franqueado que é aquele operará a marca do franqueador a partir de 

investimento próprio, tendo como dever reproduzir os padrões determinados 

pelo franqueador. 

 

2.2 REGULAMENTAÇÕES DAS FRANQUIAS 

 

A lei que rege as franquias brasileiras é a n° 8.955 de 15 de dezembro 

de 1994. 

Sobre o contrato, este é um acordo entre as partes. O franqueador 

somente admite a parceria com quem aceitar seus termos, com exigência e 

padrão de conduta. 

Este contrato de parceria empresarial em que o Franqueador cede ao 

Franqueado o direito de usar a marca ou patente, associado ao direito de 

distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e também ao 

uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
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operacional, desenvolvidos pelo Franqueador, mediante remuneração direta ou 

indireta, não caracteriza vínculo empregatício (art. 2° da Lei n. 8.955/94). 

O contrato de franquia é regido pela Lei n. 8.955/94 e por normas 

estipuladas em cláusulas contratuais de tipos variados, de acordo com a 

natureza, a importância dos produtos e os interesses das partes.  

O Franqueador, para implantar a franquia, deverá fornecer ao 

interessado uma Circular de Oferta de Franquia, contendo todos os requisitos 

exigidos pela Lei n. 8.955/94 De acordo com a Lei n. 8.455/94, o contrato deve 

ser celebrado por escrito. As deduções pretendidas, como não contempladas 

expressamente, só são possíveis nos termos da legislação específica tributária 

em vigor, quando analisada e aplicada no caso concreto.  

Todas as características devem ser firmadas neste contrato, acordados 

entre as partes por escrito, para fazer constar todos os direitos e obrigações 

respectivas. 

As cláusulas do contrato podem ser classificadas em essenciais, 

facultativas e sobre disposições financeiras. As cláusulas essenciais tratam 

basicamente da utilização pelo franqueado do nome da marca do franqueador 

e da exclusividade no fornecimento de produtos. Como exemplo, pode-se citar 

que é preciso respeitar algumas regras como decoração, embalagem, alguns 

requisitos de ordem administrativa etc., devendo todos os produtos estar 

devidamente discriminados no contrato. Conforme observa Maria Helena DINIZ 

(2002), existem cláusulas que são imprescindíveis para caracterizar a franquia, 

como as atinentes ao prazo do contrato, que varia de um a cinco anos; a 

delimitação do território, para que se saiba onde o Franqueado poderá atuar 

com exclusividade; à determinação da localização; às cotas de venda: ao 

direito de o franqueado vender a franquia ao preço das mercadorias 

franqueadas, que em regra é fixado pelo Franqueador; entre outras. 

As cláusulas facultativas estão ligadas aos assuntos específicos a cada 

franquia, onde cada cláusula facultativa dá indicações de como a franquia é 

operacionalizada, derivando de sua compreensão o funcionamento integrado 

da franquia Sobre Disposições Financeiras, estas se referem à remuneração 

do Franqueador e a maneira como esta é feita. Tratam também do 

estabelecimento dos preços dos produtos e não pode deixar de incluir as 
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cláusulas que tratam da remuneração do franqueador, como a taxa inicial, a 

taxa para o fundo de propaganda e os royalties. 

Franqueado e franqueador precisam conhecer os direitos e obrigações 

firmadas no contrato. Deve pedir também cópia de um contrato padrão e pré-

contrato formulado pelo franqueador. 

 

 

 

 

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA 

 

Para o empreendedor que deseja iniciar uma atividade comercial 

existem diferentes formatos comerciais, e quando se opta por pelo modelo de 

franchising o empreendedor não poderá acreditar que lhe basta este modelo 

para obter sucesso em seu empreendimento, é importante reconhecer que a 

pesar de ter muitas vantagens, as desvantagens também existem. A inversa 

também existe em relação ao franqueador que terá que estar preparado para 

os desafios que o empreendimento traz para ele. 

 

2.3.1 DESAFIOS DE UM FRANQUEADOR 

 

Os desafios do franqueador já se iniciam antes mesmo do 

empreendedor decidir por franquear. Quando a empresa não foi criada com 

esta perspectiva pode trazer algumas características que dificultarão a 

manutenção do padrão idealizado pelo franqueador. Neste sentido, ao decidir 

tornar uma empresa já consolidada em franquia será imprescindível rever 

questões de padronização, controles, e gestão, considerando que muitas 

questões divergem das outras modalidades de empresa. 

No que se refere a processos operacionais, o franqueador precisa ter um 

piloto para servir de modelos para os franqueados. O franqueado contará com 

a ajuda do franqueador para análise do número, da função e do perfil dos 

funcionários. O franqueador também ajudará na pesquisa de mercado, bem 

como na definição do ponto, treinamento e suporte administrativo. Nesta fase, 
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o franqueador terá os primeiros retornos financeiros através dos royalties 

pagos pelo franqueado. 

A situação jurídica e a situação econômica da empresa devem ser 

preservada cuidadosamente para não cair em descrédito frente aos 

interessados em franqueá-la. 

O Portal do SEBRAE (2016) descreve o modelo de franquia como um 

jogo de ganha-ganha, ambas as partes têm a lucrar com uma parceria de 

sucesso, entretanto discursa os desafios que existe tanto para o franqueado 

quanto para o franqueador.  

Se por um lado existem os lados positivos para o franqueador: o baixo 

investimento na expansão, o fortalecimento da marca pela visibilidade que as 

unidades proporcionam, o poder de negociação junto aos fornecedores, a 

redução de equipe, visto a gestão descentralizada, já que caberá a cada 

franqueado a gestão de sua equipe, expectativa em relação a gestão da 

franquia já que é interesse direto do franqueado fazer o sucesso da empresa, 

redução de riscos trabalhistas, por não haver vínculo empregatício entre a 

empresa e a franqueadora e seus funcionários.  

Por outro, não são poucos os desafios que o com os quais terá que 

conviver, e ou resolver. Um tema colocado como um dos mais delicados na 

franchising é o relacionamento com os franqueados, os responsáveis legais 

pela empresa, que desejam participar das tomadas de decisões, acreditando 

que poderão defender seus interesses. Para Adir Ribeiro, há decisões que 

cabe a franqueadora e o franqueado deve colocar em prática, aceitar. Para 

este é imprescindível que o franqueado entenda claramente o papel das partes. 

A forma de gestão de liderança, gestão de conflitos dentro da rede, a definição 

do perfil do franqueado e a escolha dos que melhor se enquadrem dentro dos 

valores e expectativas da franquia também são um desafio ao franqueador, 

além da criação e manutenção dos padrões estabelecidos, para que a falta 

deles, ou o desleixo não prejudiquem a imagem da marca.  Outro ponto de 

difícil manuseio é a questão do sigilo empresarial que neste molde implica em 

perda relativa.  
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Para Prado (2009), é necessário que o franqueador disponha de pessoal 

para atender seus franqueados. Quanto maior fica a rede, mais pessoal 

qualificado para dar assistência, treinamento, entre as outras variantes que 

fazem parte da rotina de um sistema de franquias serão necessárias.  

O franqueador ainda fica limitado à mudanças radicais, pois os 

franqueados não podem mudar o tempo todo. Também há o excesso de 

padronização necessário em função de manter todos no mesmo padrão.    

Ao franqueador cabe saber gerenciar os seus empresários, ainda que 

não seja patrão destes, é necessário dar suporte, fornecer orientações, 

diretrizes, explicações e procedimentos para manter a qualidade da marca, 

ainda que se entenda que as decisões do dia-a-dia serão tomadas pelos 

franqueados. 

 

2.3.2 DESAFIOS PARA O FRANQUEADO 

 

No sistema de franquia, o franqueado investe recursos em seu próprio 

negócio o qual será operado com a marca do franqueador e de acordo com 

todos os padrões estabelecidos por ele. 

O franqueador libera o comércio de seu serviço, marca, produto, mas o 

sucesso do negócio é de  responsabilidade do franqueado. A empresa dele 

terá o nome fantasia da rede franqueadora, porém é necessário o cadastro de 

uma nova pessoa jurídica para efeito de movimentação em contas bancárias e 

para tudo aquilo que envolve o processo burocrático. 

O franqueado deve mostrar-se com um grande interesse em fazer parte 

da franquia, bem com possuir valores similares ao seu novo empreendimento. 

Adir Ribeiro, especialista em franquias, varejo e educação corporativa, e 

fundador da Praxis Business em 2013, escreveu um editorial para a revista 

Exame em que diz que ao comprar uma franquia o franquiado não deve ter a 

certeza que seu negócio será um sucesso apostando somente no know how da 

franquia, sem trabalho e disciplina de todos aqueles que participam do 

empreendimento. 
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Para Michael (2009) a decisão de empreender uma franquia é uma 

decisão financeira y por tanto o empreendedor precisa medir a qualidade da 

franquia através da renda do estabelecimento. Este é mais um ponto positivo 

da franquia, pois ela provavelmente já tem estes dados levantados e pode 

fornecer de imediato, pelo menos uma previsão de faturamento, já um negócio 

novo demandaria tempo para levantamento de dados. Outra vantagem é o 

marketing que já vem com a marca. 

Segundo Machado e Espinha (2010), uma das vantagens do franchising 

é treinamento oferecido pelo franqueador  e a transferência de conhecimentos 

sobre o negócio ou o ramo em  que pretende atuar, pois é um negócio já 

estruturado e testado à disposição do  empreendedor. O empreendedor entra 

em um negócio já com uma marca fortalecida, bem como toda a experiência 

adquirida ao longo dos anos do franqueado. 

Como desvantagens estão todas as regras impostas pelo franqueador, 

no qual obrigações são delimitadas com a finalidade de que a parceria funcione 

com sucesso, a autonomia fica restrita.  

 

2.4 TIPOS DE FRANQUIAS 

  

Para Plá (2001) cabe compreender os tipos e características das 

franquias, estas se classificam de acordo com a especificidade e abrangência 

de recursos oferecidos e disponibilizados pelo franqueador, e entender em qual 

categoria sua franquia se enquadra poderá ser fundamental para o foco da 

organização. 

As de primeira geração baseiam-se essencialmente na venda e 

exploração da marca podendo estar presentes em lojas multi-marcas. São 

também de primeira geração aquelas que se restringem ao fornecimento de 

produtos às lojas franqueadas, prestam pouco ou nenhuma assistência em 

nível operacional, o que resulta na falta de padronização da marca. 

As de Segunda geração se diferenciam da primeira é que o contrato 

garante a exclusividade na distribuição dos produtos ou serviços às franquias, 

fazendo com que sigam as regras do sistema. Existe nessa geração uma 
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orientação maior por parte do franqueador com avanços em termo de 

padronização. 

 

As de Terceira geração são um sistema profissionalizado e padronizado, 

onde co base na utilização de uma unidade piloto, fornece toda orientação, 

supervisão e treinamentos necessários. Auxiliam na escolha do local, garantia 

de exclusividade. administração e propagandas.  

As de quarta geração destacam-se pela quantidade e qualidade dos 

produtos. Este sistema tem o conselho de franqueados que participa das 

decisões da empresa. O nível de profissionalização é alto, há assistência no 

negócio, na tecnologia de rede, e os riscos são muito baixos e oferece pouco 

risco. 

As de quinta geração são as de quarta geração com a garantia de 

recompra pelo franqueador.  

Podemos distinguir diversos tipos de franquias. De um ponto de vista 

geral, já é possível diferenciar a franquia industrial da franquia comercial: 

A Franquia de Produto se refere à produção e/ou comercialização de 

bens, que são produzidos pelo próprio franqueador, ou por terceiros 

fabricanteslicenciados, sob sua supervisão de desenvolvimento e controle de 

qualidade. O revendedor autorizado comercializará exclusivamente em seu 

ponto de venda franqueado os produtos. 

A Franquia de Distribuição refere-se à venda de mercadorias. Os bens 

são produzidos por fornecedores selecionados, mas a distribuição é controlada 

de forma centralizada pelo franqueador. Ele determinará quais são os produtos 

que serão fornecidos aos franqueados para distribuição em seus pontos de 

venda. Estes poderão comprar diretamente dos fornecedores previamente 

selecionados. 

A Franquia de Serviços se refere ao fornecimento de serviços. A 

qualidade na prestação de serviços e a garantia são as principais fontes de 

atração para o consumidor final. O fabricante-franqueador estende ao 

franqueado e seus respectivos clientes assistência técnica de bom nível e 

garantia dos produtos, além de fornecer componentes e insumos para a 

manutenção de rnn padrão de qualidade em toda a rede. 
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3. PESQUISA DE CAMPO 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, utilizou-se a técnica 

de pesquisa de campo. 

Será aplicado um questionário semi-estruturado. A proprietária gestora 

do empreendimento completará o questionário e posteriormente será realizada 

análise qualitativa. 

Maricato (2006), Silva e Azevedo (2012), colocam a padronização como 

o principal fator que leva um empreendimento de franquia ao sucesso. Neste 

sentido a análise qualitativa busca entender se a empresa X  tem padrões bem 

definidos nas duas unidades, em relação á estrutura, marcas, atendimento e  

conhecimento humano.  

A proprietária foi convidada a responder o questionário em horário 

acordado, em sua própria empresa. Ela recebeu o material impresso, 

respondeu de forma escrita e entregou no mesmo dia para análise. 

 
3.2 BREVE HISTÓRICOS DA EMPRESA INVESTIGADA  

 

Baseado em conversas com a proprietária da empresa foi elaborada 

uma breve descrição visando conhecer ainda que de forma superficial a 

empresa em questão.  

A empresa que atua no ramo de moda gestante há quatorze anos no 

mercado, tendo início em 2002. Tem como missão oferecer a seus clientes 

moda gestante de primeira qualidade mantendo-os satisfeitos com a qualidade 

dos produtos, atendimento de excelência e preço justo. 

Hoje conta com duas lojas físicas, estando uma na cidade de Ponta 

grossa e a outra em Curitiba, ambas no estado do Paraná, e a loja virtual. 

A visão da empresa é tornar-se referência em franchising no seguimento 

de produtos para gestantes. A pesar de oferecer alguns produtos da linha 

infantil a linha principal do empreendimento é no de moda gestante. 
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Os valores intrínsecos são o respeito ao cliente (internos x externos); 

Responsabilidade social; Parceria de longo prazo; Inovação e atendimento 

diferenciado;  

O investimento inicial foi de sessenta mil reais e estima-se que hoje 

esteja valendo trezentos e cinquenta mil reais. 

 

 

3.3 LEVANTAMENTOS DE DADOS 

 

Quadro 1. 

Grupo 1. Matriz Ponta Grossa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. qualidade da estrutura das unidades        X   

2. giro de clientes       X    

3. fidelização        X   

4. numero de funcionários        X   

5. padronização de atendimento    X       

6. padronização de instalações X          

Grupo 1. Curitiba           

1. qualidade da estrutura das unidades          X 

2. giro de clientes      X     

3. fidelização        X   

4. numero de funcionários         X  

5. padronização de atendimento    X       

6. padronização de estrutura X          

Grupo 2. Ponta Grossa           

7. marca de trabalho definidas          X 

8. qualidade das marcas trabalhadas           X 

Grupo 2. Curitiba           

7. marca de trabalho definidas          X 

8. qualidade das marcas trabalhadas           X 

Grupo 3. Ponta Grossa           

9. Qualidade venda        X   
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10. conhecimento dos vendedores        X   

Grupo 3. Curitiba           

9. Qualidade de venda       X    

10. conhecimento dos vendedores      X     

Grupo 4. Ponta  Grossa            

12. caixa    X       

13. saúde financeira da empresa    X       

14. margem supre as necessidades da 

empresa 

      X    

           

Grupo 4. Curitiba           

12. caixa    X       

13. saúde financeira da empresa    X       

14. margem supre as necessidades da 

empresa 

      X    

Grupo 5. Ponta Grossa           

11. plano de marketing        X   

12. investimentos em marketing    X       

13. marketing digital        X   

14. diversidade de ações de marketing     X      

           

Grupo 5. Curitiba           

11. plano de marketing        X   

12. investimentos em marketing    X       

13. marketing digital        X   

14. diversidade de ações de marketing     X      

Grupo 6. Ponta Grossa           

17. conhecimento (gestão, financeiro, 

marketing, logística, compras, etc) 

       x   
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Questões abertas: 

 

1. Como se dá a divisão de funções em sua empresa? 

 Na empresa há apenas três cargos definidos: o de vendedora ocupado 

pela funcionária de Curitiba, o de coordenadora de loja ocupado pela 

funcionária de Ponta Grossa e todas as outras funções ficam a meu cargo que 

sou a proprietária (gestão, financeiro, logística). 

 

2. Descreva como você vê a situação financeira de sua empresa. 

A situação, atualmente, não está nada bem. A queda no setor comercial 

está afetando muito o faturamento que chegou a cair mais de quarenta por 

cento. Estamos com o caixa muito baixo e as vendas não estão repondo, ao 

mesmo tempo em que o comprometimento com fornecedores não cessam. As 

mercadorias de inverno já estão chegando e vendas paradas, tanto em uma 

unidade como na outra. O que ocorre é que quando uma unidade está 

vendendo bem a outra não está e não estamos conseguindo equilibrar o caixa. 

No final do ano de 2015 fizemos um investimento de risco que não trouxe 

retorno ainda, fragilizando ainda mais nosso fluxo de caixa. Mas entendemos 

que dois ou três meses com fluxo de vendas dentro da normalidade coloca a 

empresa em situação mais cômoda. 

A empresa investigada iniciou suas atividades sem fluxo de caixa ideal e 

os investimentos acontecidos nas unidades saíram da própria empresa e em 

alguns casos de patrimônio pessoal, e os momentos em que tínhamos um 

caixa aparentemente adequado, o faturamento caiu e voltamos a ficar sem 

fluxo. Esta é uma situação da qual ainda não conseguimos sair. 

Ao analisar a situação da empresa, parece fácil de resolver, entretanto a 

situação atual da economia está trazendo limitação e receios em tomadas de 

decisão. 

 

3. Você se sente segura em franquear sua marca, hoje? Justifique sua 

resposta. 

Hoje, não. Sinto que não temos padronização, a situação financeira da 

empresa não é saudável para isto, e ainda que seja um objetivo nosso, sinto 



16 

 

que não é o momento, precisamos percorrer um longo caminho de estruturação 

e reestruturação. 

 

Quadro 2  

Questionamentos  Curitiba Ponta Grossa 

Publico alvo Gestantes e mãe de crianças até três anos de 

idade 

Investimento inicial 60.000,00 100.000,00 

Valor da unidade 

atualizado  

250.000,00 150.000,00 

Custo fixo 13.000,00 12.000,00 

Numero de empregados 1 1 

Numero de habitantes 

cidade 2015 

1,8 milhões 350.000 

Margem sobre o produto 130% 130% 

Tamanho do 

estabelecimento 

60m 60m 

Tempo do 

empreendimento 

2anos e 9meses 9 meses 

Marcas Duas marcas referências no mercado 

específico 

Registro de patente da 

marca 

Sim 
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3.4 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS 

 

A padronização na organização oferece ao franqueador a segurança de 

que suas idealizações para o empreendimento serão seguidas. Neste sentido, 

esta análise se deterá em cruzar informações que demostrem padronização ou 

ausência dela. 

Ao analisar o Grupo 1 Matriz e 1 filial, do quadro 1, o item que mais 

chama a atenção são os itens 5 e 6 no qual a investigada qualifica em nível 

bastante baixo a padronização de atendimento e a padronização das 

instalações. Pontuando consecutivamente 4 e 1 para os questionamentos. Em 

relação aos itens 1, 2, 3 e 4, todos foram quantificados em escala diferente 

para a proprietária, demonstrando falta de padronização. 

O grupo 2, quadro 1 deteve-se nas marcas, buscando entender se as 

duas unidades tinham marcas definidas, a fim de perceber o now how das 

marcas. A investigada qualificou com pontuação máxima a marca e a qualidade 

delas. O que demonstra padronização. 

O  grupo 3, quadro 1, revela diferença no padrão de atendimento, tanto 

no que se refere a qualidade de venda quanto à percepção da proprietária em 

relação ao conhecimento de suas vendedoras. Constata-se falta de 

padronização neste item.   

O Grupo 4, quadro 1, refere-se ao fluxo de caixa da empresa.  O 

primeiro item especifica o fluxo de caixa e o segundo a percepção da 

proprietária em relação à saúde financeira da empresa. Ela quantificou em 

escala baixa ambos itens. Isto demonstra a consciência da empreendedora 

quanto a situação econômica de seu empreendimento já que ambos ficaram no 

mesmo patamar. Neste caso, não tem-se a intenção de padronização. Ainda 

que ela tenha mantido os índices iguais para ambas unidades. Justifica-se a 

consideração deste em virtude de estarmos analisando a viabilidade de 

franquear e a saúde econômica da empresa, assim como as percepções da 

gestora são cruciais no sucesso de um empreendimento desta natureza. Neste 

item ainda tem-se o questionamento sobre a margem aportada ao preço de 

custo, se este supre as necessidades da empresa. Este item foi avaliado em 
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escala 7. Vale mencionar que a pesar de parecer relativamente baixo, há 

outras variantes que devem ser consideradas como o giro de pessoas no 

estabelecimento. Este item está contemplado no grupo 1 quadro 1 e foi 

avaliado em escala equivalente. Diante disto, imagina-se que aumentando o 

giro de pessoas aumentaria o faturamento, entretanto faz-se necessário ainda 

verificar se o número de funcionário poderia continuar na forma atual ou se 

agregaria no custo fixo e ainda se o fato de mais uma contratação seria uma 

consequência positiva, visto que o faturamento aumentaria em proporções 

significativas maiores. Esta análise não nos cabe neste trabalho. O que 

analisamos, exclusivamente neste item é a saúde financeira da empresa neste 

momento. 

A questão 2 questionário aberto a gestora ao descrever a situação 

financeira da empresa revela que a situação atual financeira não é a ideal, 

justifica com a crise econômica que vem afetando o país e é fato em todos os 

telejornais e a tomadas de decisões ariscadas em um período que pode ter 

afetado o retorno idealizado. 

No grupo 5 quadro 1, pode-se ter um parâmetro da visão de marketing 

da empresa. Na percepção da gestora ambas unidades estão no mesmo nível 

nestes itens. Há plano de marketing com qualificação 8, entretanto os 

investimentos ficaram em escala 4, o marketing digital foi qualificado em escala 

8 em ambas unidades. Neste caso, percebe-se que há equivalência de ações 

para com as unidades. Entretanto, o índice de investimento foi muito pouco 

pontuado. Talvez em decorrência disto os plano de marketing e o marketing 

digital ficaram em escala 8. Com maior investimento eles poderiam estar em 

escala maior. No item da diversidade de ações de marketing a investigada 

marcou em escala 5. 

O grupo 6 foi focado no conhecimento de gestão, financeiro, marketing, 

logística, compras da proprietária que marcou em escala 7, provavelmente por 

entender não ter conhecimento em todas as áreas, e ainda por ser uma 

questão ampla, não se pode entender o nível em cada área especifica também. 

O que nos é relevante é considerar que a empresária enxerga não ter 

conhecimento em escala alta de modo amplo. 
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Na questão aberta número 1, a proprietária revela que todas estas áreas 

as quais abrange o grupo 6 anteriormente descrito, são de função exclusiva 

dela.  

Ao ser questionada sobre como se sentiria em franquear sua marca, 

hoje, a resposta foi “não” e justificou analisando que sua empresa necessita ser 

melhor estruturada e usou a prerrogativa “sinto que não temos padronização” 

que vem ao encontro do proposto em analisar nesta pesquisa de campo.  

 

3.5 CONCLUSÕES DA PESQUISA DE CAMPO: 

 

Ao considerar os dados levantados, entende-se que a empresa X tem 

pontos positivos como marca bem definida e de excelente padrão, clientela 

definida como podemos observar no quadro 2; Registro de patente do nome 

fantasia aliado ao ramo específico. Entretanto, a empresa necessita 

estabelecer padrões que garantam o bom funcionamento e dê credibilidade ao 

seu empreendimento, além de organizar a saúde econômica de seu negócio, 

estando em um nível de estabilidade em que variantes do mercado não 

venham a abalar seu patrimônio a ponto de uma falência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

4. MODA GESTANTE: UM NICHO DE MERCADO? 

 

4.1 UMA RESPOSTA POSITIVA 

 

A ABF (2016) – Associação Brasileira de Franchising em seu material 

online oferece um dispositivo em que o pesquisador pode encontrar se o ramo 

pelo qual ele tem interesse já tem franquia. Todos as marcas franquiadas estão 

associadas a ABF, até mesmo porque o portal é um meio de divulgação das 

marcas. Ali é possível pesquisar por investimento desejado, faturamento, ramo 

específico, tempo de retorno de investimento, localidade, número de 

franqueados. 

E ao pesquisar no portal a existência de franquias no ramo de vestuário, 

constata-se que a moda gestante ainda não foi contemplada neste setor, por 

tanto e considerando esta questão é um nicho de mercado. 

O portal da ABF demonstra em seus dados um crescimento considerável 

de crescimento da modalidade franquia no Brasil em específico na região  

sudeste, ficando o sul em segundo lugar. Neste último ano o crescimento no 

setor de vestuário ultrapassou os 8%. Se considerarmos o faturamento este 

teve aumento de quase 7%. 11,4% das redes franqueadoras estão no Paraná. 

O índice de fechamento de lojas ficou em 4,4%. O Paraná ficou em quarto 

lugar no ranking de distribuição de unidades. Foram mais de 90.000 postos de 

trabalho em todo o país.  

As marcas nacionais já estão em 60 países. São 134 redes com 

presença no exterior. O ramo de vestuário foi o que mais exportou franquias, 

42% das franquias brasileiras fora do país são deste setor. 

A projeção para este ano é de 6 a 8% no faturamento, 8 a 10% de 

aumento de unidades e de 4 a 6% de novas marcas. 

A Empresa X tem duas marcas consideradas de alto padrão e 

referências no mercado, segundo informação da proprietária do 

empreendimento. As peças são de qualidade e seguem padrão de moda 

fashion. É um ramo que exige investimento em marketing, visto algumas 

peculiaridades da clientela, e o fato de o campo ser relativamente novo, reforça 

a empresária. Ainda de acordo com suas considerações, muitos desconhecem 
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a existência de roupas de alto padrão para grávidas e têm pré-conceitos no que 

se refere à real necessidade de compra do produto, um desafio que exige 

investimento de energia em romper este paradigma. A investigada diz que 

enxerga um grande potencial neste ramo como franquia, e acredita em um 

potencial alto de rentabilidade, mas entende que é imprescindível que o 

negócio esteja bem estruturado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A franquia, ou franchising, se mostra como uma alternativa de negócio 

estruturado e testado cujo sucesso depende, mas do que tudo, da capacidade 

de se reproduzi-lo, em diferentes locais e sob a responsabilidade de diferentes 

pessoas. Ou seja, quando o produto é potencial e a estrutura criada é sólida a 

probabilidade de insucesso do negócio é mínima.  

Por este motivo o setor tem anualmente crescimento considerável nos 

índices de franqueados, franqueadores, lucratividade e novas marcas, segundo 

dados da ABF. 

Durante as pesquisas chegou-se a conclusão que somente será possível 

reproduzir as idealizações do franqueador, caso a empresa esteja bem 

estruturada e com padrões de procedimentos bem definidos. Caso contrário o 

sucesso do franqueado poderá ser comprometida e prejudicar a credibilidade 

da marca. 

Em síntese, para que este tipo de parceria dê certo e alcance o sucesso 

almejado, um bom franqueador deverá oferecer, entre outras ferramentas, 

treinamento e manuais para garantir a qualidade e a consistência de cada um 

dos estabelecimentos que usam a sua marca, oferecendo ao franqueado 

ferramentas para que este por sua vez implante, opere e administre o negócio 

de acordo com os padrões ditados pelo franqueador, mantendo, desta forma, a 

unidade da rede. 

Diante do objetivo deste trabalho que era o de analisar a viabilidade do 

empreendimento da empresa X como franqueador no ramo de moda gestante 

no cenário atual brasileiro, verificando especificamente se a empresa tinha 

padrões bem definidos, conclui-se que o empreendimento é potencial de 

franquia, visto ser um ramo ainda não explorado e por apresentar 

características consideradas positivas como marcas com now how no mercado 

interno e clientela bem definia e específica. Entretanto, ao considerar a 

situação financeira atual da empresa, inserida no contexto econômico brasileiro  

e principalmente a falta de padronização nas unidades demonstrada na análise 

da pesquisa de campo, conclui-se que a empresa necessita criar padrões a  

serem seguidos, implementá-los nas duas unidades e seguir um planejamento 
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com objetivos específicos para este fim, para então colocar o projeto de 

franquia em prática. 

Em síntese existe a viabilidade de franquia no mercado brasileiro, 

entretanto o empreendimento não foi pensado e estruturado para este fim, 

necessitando estruturação e reestruturação.   
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ANEXO 

Modelo do questionário da pesquisa de campo 
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Fundação Getúlio Vargas 

Curso de MBA Gestão Estratégica de Empresas apresentado 

 

Questionário de pesquisa 

 

Orientações para preenchimento:  

 

- Favor preencher de modo que as informações sejam o mais próximo 

da realidade de sua empresa: 

- A tabela 2 apresenta uma escala de 1 a 10. Depois de ler cada item 

dos grupos indicados, qualificar em escala de valor conforme sua percepção 

sobre sua empresa de acordo com a realidade de cada unidade. 

- As questões abertas devem ser respondidas de forma cursiva de 

acordo com suas percepções sobre os temas.  

 

Tabela 1. 

Questionamentos  Curitiba Ponta Grossa 

Publico alvo   

Investimento inicial   

Valor da unidade atualizado    

Custo fixo   

Numero de empregados   

Numero de habitantes cidade 2015   

Margem sobre o produto   

Tamanho do estabelecimento   

Tempo do empreendimento   

Marcas   

Registro de patente da marca   
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Tabela 2. 

Grupo 1. Matriz Ponta Grossa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. qualidade da estrutura das unidades           

2. giro de clientes           

3. fidelização           

4. numero de funcionários           

5. padronização de atendimento           

6. padronização de instalações           

Grupo 1. Curitiba           

1. qualidade da estrutura das unidades           

2. giro de clientes           

3. fidelização           

4. numero de funcionários           

5. padronização de atendimento           

6. padronização de estrutura           

Grupo 2. Ponta Grossa           

7. marca de trabalho definidas           

8. qualidade das marcas trabalhadas            

Grupo 2. Curitiba           

7. marca de trabalho definidas           

8. qualidade das marcas trabalhadas            

Grupo 3. Ponta Grossa           

9. Qualidade venda           

10. conhecimento dos vendedores           

Grupo 3. Curitiba           

9. Qualidade de venda           

10. conhecimento dos vendedores           

Grupo 4. Ponta  Grossa            

12. caixa           

13. saúde financeira da empresa           

14. margem supre as necessidades da           
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empresa 

           

Grupo 4. Curitiba           

12. caixa           

13. saúde financeira da empresa           

14. margem supre as necessidades da 

empresa 

          

Grupo 5. Ponta Grossa           

11. plano de marketing           

12. investimentos em marketing           

13. marketing digital           

14. diversidade de ações de marketing           

           

Grupo 5. Curitiba           

11. plano de marketing           

12. investimentos em marketing           

13. marketing digital           

14. diversidade de ações de marketing           

Grupo 6. Ponta Grossa           

17. conhecimento (gestão, financeiro, 

marketing, logística, compras, etc) 

          

 

Questões abertas: 

1. Como se dá a divisão de funções em sua empresa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

2. Descreva como você vê a situação financeira de sua empresa. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

3. Você se sente segura em franquear sua marca, hoje? Justifique sua 

resposta. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


