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RESUMO 

RIBEIRO, Marcos. Viabilidade de Implementação de Franquias no Brasil. 2016. 40f. 

Trabalho de conclusão de curso (Gerenciamento de projetos) – Fundação Getúlio Vargas. 

Curitiba, 2016. 

Este trabalho apresenta uma análise de implementação de uma franquia no Brasil tendo 

como base o cenário mercadológico atual. Para isto foi utilizado o guia de boas prática 

em projetos PMBOK, visto que o curso dado pela FGV se baseia no mesmo. Além disto 

foi feito um resumo do sistema de franquias, suas principais vantagens e desvantagens e 

como prosseguir até fechar o contrato. Também foi desenvolvido um modelo CANVAS 

para ser utilizado como passo inicial na implementação de uma franquia. Foi verificado 

que cada franquia tem seu tempo de payback, um nicho diferente e um perfil ideal de 

investidor, assim a combinação destes elementos e alguns outros, faz com que o negócio 

faça sucesso ou não. 

Palavras-chave: Franquia, PMBOK, Viabilidade, CANVAS, payback. 

  



ABSTRACT 

RIBEIRO, Marcos. Franchising viability of implementation in Brazil. 2016. 40f. 

Trabalho de conclusão de curso (Gerenciamento de projetos) – Fundação Getúlio Vargas. 

Curitiba, 2016. 

This research presents the analysis of viability of implementing a franchise business in 

Brazil, using as base the actual merchant scenario. To make this we used PMBOK, as this 

guide was the focus of the course given by FGV. In addition, a summary of how this 

business model works, its main advantages and disadvantages and how to proceed until 

the contract is signed. A CANVAS model was developed too, in order to guide new 

investor in the first steps. I has been found that each franchise has its own characteristics 

and should be analyzed to fit your own investor profile. 

Keywords: Franchise, PMBOK, Viability, CANVAS, payback. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desejo de investir e abrir em um negócio próprio é algo que muitas pessoas têm 

em comum, contudo a escolha, a definição e planejamento do negócio ainda é uma 

barreira para muitos. Para facilitar e diminuir esta barreira surgiram as franquias, este 

sistema é um sucesso desde a sua criação, se espalhou pelo mundo inteiro e vem atraindo 

cada vez mais investidores.  

No Brasil o faturamento deste modelo de negócio cresceu 7,7% em 2014, já em 

2015 o crescimento foi de 8,3%, chegando na casa dos R$ 139 bilhões. Acompanhando 

o faturamento, o número de redes franqueadoras e unidades franqueadas também cresceu 

nos últimos anos, sendo que o aumento foi de 4,5% e 10,1% respectivamente, segundo a 

Associação Brasileira de Franquias – ABF. 

 

Figura 1 - Faturamento das Franquias no Brasil desde 2011 

Fonte: ABF (2016). 

 

Visando este constante crescimento e esta oportunidade de investimento este 

trabalho visa esclarecer alguns pontos sobre franquias, assim como realizar o estudo de 

viabilidade de franquias de diferentes nichos de mercado para que possam servir de 

exemplo para futuros investidores. 

 



14 

 

1.1 PROBLEMAS E PREMISSAS 

Este trabalho utiliza como base o mercado de 2016, para isto será considerado 

uma inflação de 10% e reajustes anuais acompanhando a inflação, contudo como o 

mercado de franquias está em constante desenvolvimento, seja pelo surgimento de novos 

produtos, ou pela criação de novos nichos de mercado, não há como delimitar para quais 

ramos de negócio ou para quais épocas este estudo servirá como guia.  

Outro ponto a ser considerado é o perfil do investidor, já que nem todo negócio 

ou produto ou serviço se adequam a qualquer pessoa, assim como, não é todo negócio 

que pode tornar-se uma franquia o simples fato de seguir os passos aqui realizados não 

garantem o sucesso do seu negócio. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Elaborar um estudo que ajude aos investidores a determinar se uma franquia é 

vantajosa para si. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir viabilidade de acordo com o PMBOK; 

 Definir franquias e seu funcionamento; 

 Elaborar um dicionário com os principais termos do “franchising”; 

 Determinar as vantagens de desvantagens de ser franqueado; 

 Realizar a análise de viabilidade de franquias de diferentes nichos de mercado; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Apesar do franchising facilitar a abertura de um novo negócio, há muitos pontos 

que devem ser analisados e esclarecidos antes de afiliar-se a este sistema. E são estes 

pontos os principais objetivos deste trabalho.  

Os tópicos abordados foram escolhidos de forma a facilitar o entendimento do que 

é uma franquia, quais suas vantagens, os tipos de contratos existentes e alguns exemplos 

de planejamento de implementação.  
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1.4 METODOLOGIA 

O método adotado na realização deste trabalho consistiu inicialmente em uma 

revisão bibliográfica, buscando sintetizar o maior número de fontes e informação sobre 

franquias de forma sucinta e clara. 

Em seguida foram escolhidas 3 franquias de diferentes nichos para fazer uma 

análise de viabilidade das mesmas. Para esta escolha algumas diretivas foram criadas e 

serão explicadas no decorrer do trabalho. 

O último passo foi realizar a simulação de implementação de uma das franquias 

escolhidas para a análise de viabilidade. Os resultados encontrados e conclusões serão 

apresentadas ao final deste trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Antes de dar início à revisão bibliográfica, alguns pontos devem ser esclarecidos. 

A implementação de uma franquia ou qualquer outro modelo de negócio pode ser 

considerado um projeto, dito isto, alguns guias podem e devem ser utilizados para facilitar 

a implementação e garantir o sucesso do mesmo. 

Exemplos destes guias são o PMBOK, PRINCE2 e IPMA. Este trabalho será 

focado no método descrito no PMBOK, contudo a escolha de qual método utilizar deve 

vir de cada um. Com estas diretrizes definidas a seguir será feito um breve resumo sobre 

projetos de acordo com o PMBOK. 

 

2.1 PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE – PMBOK 

Pode ser definido como projeto, uma sequência de atividades e tarefas com um 

objetivo específico. Estas atividades devem ter um tempo limite para serem executas 

(início e fim), um orçamento limitado e irão consumir alguns recursos (KERZNER, 

2000). 

O PMBOK é um guia de boas prática para o planejamento, execução, controle e 

finalização de projetos e é editado e publicado pelo Project Management Institute, PMI. 

Na data de publicação deste trabalho, o PMBOK se encontra na sua 5ª edição, contudo 

sua 6ª edição já está sendo editada e será lançada logo em breve. 

A metodologia descrita no PMBOK, preza que um projeto pode ser dividido em 

cinco grupos de processos, como pode ser observado na Figura 2. Este trabalho como 

tratará da análise de viabilidade de um projeto focará apenas nos dois primeiros grupos, 

iniciação e planejamento, os grupos de execução, controle e encerramento não serão 

tratados aqui. Também pode ser observado na Figura 2 os limites do projeto, ou seja, todo 

descrito anteriormente, todo projeto tem início e fim. 
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Figura 2 – Limites do projeto 

Fonte: PMI (2004). 

 

Além da divisão em grupos de processos, temos a divisão em áreas do 

conhecimento, estes totalizam dez. Se considerarmos as áreas do conhecimento e os 

grupos de processos como eixos de uma matriz, podemos encontrar os 47 processos 

definidos no PMBOK, conforme pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3 - Matriz de relacionamento 

Fonte: Cruz (2013). 
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Novamente focando na viabilidade de projetos a área do conhecimento em que 

será dado o maior enfoque será a de custos que será descrito no próximo tópico deste 

trabalho.  

 

2.2 CUSTOS/VIABILIDADE DE ACORDO COM O PMBOK 

Todas as áreas do conhecimento devem ser analisadas no decorrer de qualquer 

projeto, contudo quando a maioria das pessoas pensa em franquias, as primeiras questões 

que vem à mente são: “Quanto custa? ”, “Qual o tempo de retorno? ”, “Quanto de dinheiro 

preciso para investir? ”, ou seja, os questionamentos iniciais são voltados ao custo e 

viabilidade de adquirir uma franquia, sendo este o foco deste estudo. 

Resumidamente, podemos definir o gerenciamento de custos como sendo os 

processos necessários para que um determinado orçamento seja atingido, assim como o 

processo necessário para garantir esta meta (TRENTIM, 2013). Como pode ser observado 

na Figura 3, o PMBOK divide o gerenciamento de custos em quatro processos: planejar 

o gerenciamento de custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os 

custos. Como controlar os custos faz parte do grupo de processo de “Monitoramento e 

Controle” este não fará parte deste estudo.  

Apesar desta divisão de processos, muitas vezes, principalmente em pequenos 

projetos, eles se sobrepõem e ficam um pouco confusos (LIMA, 2015). Contudo para 

facilitar o entendimento os três processos do planejamento serão tratados de forma 

separada a seguir. 

 

2.2.1 Planejar o Gerenciamento de Custos 

Este processo pode ser definido como a etapa em que é feito o planejamento de 

como serão feitos a estimativa de custos, o orçamento e o controle de custos e quais 

ferramentas utilizaremos para realizar estas tarefas (TRENTIM, 2013). Com tudo isto 

definido teremos ao fim deste processo o “plano de gerenciamento de custos”. Na Figura 

4 podemos observar as entradas, as ferramentas necessárias e a saída do processo. 
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Figura 4 - Planejar o Gerenciamento de Custos 

Fonte: PMI (2014). 

 

 

2.2.2 Estimar Custos 

Estimar custos consiste em determinar quanto de e quando cada recurso será 

necessário. Nesta etapa uma análise minuciosa deve ser feita para que a estimativa do 

custo de cada componente do projeto esteja de acordo com a realidade (LIMA, 2015). Na 

Figura 5 podemos observar as entradas, as ferramentas necessárias e a saída do processo. 

 

Figura 5 - Estimar Custos 

Fonte: PMI (2014). 
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2.2.3 Determinar o Orçamento 

Este passo consiste em consolidar os recursos em cada pacote de trabalho assim 

obtendo o custo agregado total do projeto (TRENTIM, 2013). Vale observar que esta 

etapa, tem como entrada as saídas dos dois processos anteriores, bem como saídas de 

outros processos, como risco e tempo. Na Figura 6 podemos observar as entradas, as 

ferramentas necessárias e a saída do processo. 

 

Figura 6 - Determinar Orçamento 

Fonte: PMI (2014). 

 

 

2.3 DICIONÁRIO DO FRANCHISING 

Primeiramente é necessário saber o que é franquia e um pouco de sua história, mas 

para isso alguns termos deste mundo devem ser definidos e entendidos, sendo os 

principais temos os seguintes (ABF, 2005): 

 Franchising: nada mais é que o ato de franquear, e pode ser traduzido do 

inglês como franqueamento (LEITE, 1990). Contudo o termo utilizado nas 

bibliografias permaneceu o inglês, sendo assim neste trabalho utilizaremos 

a mesma terminologia; 

 Franqueador: é uma pessoa jurídica que dá o direito de um terceiro de 

utilizar sua própria marca. No sistema de franquias atual também são 

repassados o conhecimento e os padrões necessários para que o 

franqueador opere seu negócio; 
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  Franqueado: pessoa física ou jurídica que adquire uma franquia; 

 Franquia: termo utilizado para determinar o sistema como um todo; 

 Território: área de atuação de determinada unidade de franquia, esta área 

pode ser exclusiva e firmada em contrato entre franqueador e franqueado; 

 Royalties: remuneração do franqueador, necessária para manter o direito 

de utilização da marca; 

 Fundo de propaganda: fundo cooperativo, destinado a campanhas de 

marketing e publicidade da rede. Este fundo geralmente é gerenciado pelo 

franqueador mas pode ter participação dos franqueados; 

 Circular de oferta de franquia (COF): é um documento definido pela lei 

8.955, onde está definido os dados necessários para investidores 

analisarem a possibilidade de investimento em determinada rede; 

 

 

2.4 FRANCHISING 

2.4.1 Histórico 

O termo franchising deriva da palavra franchise do inglês, que dentre seus 

diversos significados, juridicamente, significa direito, ou seja, o direito que alguém 

adquire de utilizar algo que não é seu (CHERTO, 1989). Contudo durante a Idade Média 

o termo tinha um significado um tanto diferente: “liberdade de servidão”.  

Nesta época era utilizado tanto para determinar uma liberdade diferenciada de 

alguma cidade ou cidadão (LEITE, 1990), seja ela uma liberdade de circulação ou a 

dispensa de algum tributo. Foi também neste período que surgiu o primeiro registro de 

uma forma de franquia, onde a Igreja concedia à alguns senhores o direito de cobrar 

impostos em seu nome e estes senhores poderiam reter parte do que foi arrecadado. 

Em seguida surgiu o sistema chamado de “concessão comercial”, onde alguém 

concedia o direito para um terceiro de utilizar seu nome para comercializar determinados 

produtos e/ou serviços. Contudo neste modelo todo o risco fica com o investidor (LEITE, 

1990). A primeira empresa a documentar e relatar este modelo comercial foi a Singer 

Sewing Machine Company localizada em Stamford - Connecticut, por volta de 1850. 

Neste contrato a Singer autorizou diversos comerciantes a vender e distribuir seus 

produtos (CHERTO, 1989). 
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O conceito que existe atualmente foi desenvolvido a partir da década de 1940, este 

é chamado de business format franchising (BFF) onde houve um aumento nas obrigações 

do franqueado, que deve seguir todo um processo, padrões e sistema. Contudo antes de 

desenvolver e estabilizar este sistema no decorrer do tempo o sistema de franchising 

evoluiu e alguns modelos foram criados. Dentre eles destaca-se o traditional franchising 

ou product and trade mark franchising, sendo este modelo muito similar à concessão 

comercial. 

Mesmo os modelos anteriores sendo muito importantes e serem os responsáveis 

por moldar o sistema atual de franquias, eles não serão tratados nem detalhados de forma 

aprofundada neste trabalho por tratarem-se de modelos obsoletos. No tópico a seguir 

trataremos o BFF. 

 

2.4.2 BFF - Business Format Franchising 

O Business Format Franchising é o sistema em que o franqueador transmite seus 

métodos, modelos e técnicas industriais para a fabricação de determinado produto ou 

desempenho de determinado serviço, cedendo também o direito de utilização de sua 

própria marca ao franqueado por um determinado período de tempo (LEITE, 1990). Neste 

formato o franqueado estará sujeito a supervisão do franqueador, mas também terá um 

auxílio técnico ou administrativo em troca dos royalties definidos no contrato. 

As franquias devem ter todos seus métodos formatados e redigidos em forma de 

manuais, sejam eles, administrativos ou técnicas industriais, assim facilitando a 

transferência do know-how para o franqueado. Para que isto ocorra um bom estudo de 

Organização e Método (O&M) deve ser realizado pelo franqueador. 

Também faz parte das tarefas desempenhadas pelo franqueador o auxílio técnico 

e supervisão, onde qualquer necessidade do franqueado deve ser assistida pelo 

franqueador, seja ela, jurídica, fiscal, engenharia, treinamentos, marketing, localização do 

ponto de venda, entre outros. Adicionado a isto o serviço de supervisão administrativo e 

operacional é realizado por meio de auditorias. 

Já o franqueado tem a obrigação de seguir os métodos impostos pelo franqueador 

assim como pagar três taxas: 
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 Taxa de adesão ou taxa de franquia, nada mais é que a taxa de compra da 

franquia, desembolsada somente uma vez; 

 Royalties, que é a taxa paga ao franqueador para manter o direito de 

utilização da marca; 

 Taxa publicitária, que é destinada para campanhas publicitárias e 

marketing. 

 

2.4.3 Vantagens do Franchising 

Para descrever as principais vantagens de ser um franqueado, será feita uma 

compilação do que é descrito nos livros Leite (1990) e Cherto (1989): 

 Uma opinião unanime entre os autores é o fato de que as marcas 

franqueadas já estão consolidadas no mercado, ou seja, já possuem uma 

boa reputação e a aprovação do mercado. Como a marca já foi 

devidamente “testada” o risco do fracasso diminui em até 90%; 

 Dependendo da franquia é possível até negociar exclusividade em uma 

determinada área, assim fidelizando os clientes da região (LEITE, 1990); 

 Como trata-se de uma empresa já estabelecida no mercado, a estratégia de 

expansão já foi definida, estudos mercadológicos e de adequação ao 

mercado já foram realizados. Assim futuros investimentos nestes pontos 

não são necessários (LEITE, 1990); 

 Uma maior agilidade e facilidade para o início da operação. Como o 

franqueador já fez todos os estudos mercadológicos necessários, todos os 

dados de sobre o ponto ideal, treinamentos, acompanhamento de obras, 

equipamentos necessários e até empréstimos para o novo franqueador pode 

ser negociado, a opção de tornar-se um franqueado fica muito mais 

atrativa;  

 Como o franqueador também já possui contatos com fornecedores, 

portanto valores de insumos muito melhores, este desconto pode ser 

repassado total ou parcialmente para o franqueado; 

 O franqueador tem uma visão e estudos muito mais aprofundados sobre os 

fatores políticos, sociais e econômicos que afetam sua empresa e podem 

definir com muito mais clareza o futuro. Poupando assim o pequeno 

empresário de se incomodar com estas questões; 
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 A pesquisa e desenvolvimento do negócio faz parte das tarefas do 

franqueador, assim se o franqueador for bom, ele destinará parte de seus 

ganhos para este propósito. Também faz parte do leque de tarefas do 

franqueador o desenvolvimento de novos produtos o teste destes e o 

repasse dos sucessos aos franqueadores. Como todas essas tarefas 

apresentam um custo bem elevado e demandam muito tempo, ficaria difícil 

de um pequeno empresário arcar sozinhos com isto; 

 

 

2.4.4 Desvantagens do Franchising 

Apesar de todas as vantagens é lógico se pensar que algumas desvantagens 

também estão presentes neste modelo de negócio e da mesma forma que foram definidas 

as vantagens as desvantagens serão baseadas numa compilação dos livros de Leite (1990) 

e Cherto (1989): 

 O franqueador possui uma “autonomia parcial” (LEITE, 1990). Pois 

qualquer ação deve ser aprovada pelo franqueador antes de ser 

implementada. Assim a criatividade fica um pouco restrita; 

 Como o franqueado fica amarrado quando se trata na implementação de 

novidades, o não investimentos nessas áreas por parte do franqueador pode 

fazer com que o negócio caia no conceito do mercado. No entanto o 

contrário também pode acontecer, ou seja, o franqueador investir no 

desenvolvimento, impor suas mudanças, mas estas não estarem de acordo 

com o rumo do mercado;  

 Como os Royalties são calculados de acordo com o faturamento bruto da 

unidade franqueada, um controle de perto é realizado. Como parte desse 

controle podemos citar auditagens do processo de produção assim como 

do controle financeiro; 

 O pagamento de royalties também pode ser citado como uma 

desvantagem, pois dependendo do caso, devido a essas taxas podem fazer 

com que a franquia se equipare com um negócio independente; 
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 A não possibilidade de venda do seu negócio sem a aprovação de um 

terceiro, ou seja, o franqueador deve aprovar a venda de seu “próprio” 

negócio; 

 

2.4.5 Fechando o Contrato 

Após selecionada a franquia em que se deseja investir, podemos iniciar a parte 

burocrática do processo. Neste momento o futuro franqueado receberá o pré-contrato e o 

COF, que devem ser analisados para então finalizar a compra. O período para a análise 

destes documentos tem um mínimo de dez dias. 

Mas afinal o que consta no COF? Basicamente todos os dados necessários para 

que possíveis investidores possam analisar uma determinada franquia, são estes dados 

financeiros, jurídicos e comerciais. (ABF, 2013). A presença destas informações no COF 

é garantida pela Lei 8955/94, artigo 3º, é também esta lei que obriga o franqueador a 

escrever o documento numa linguagem simples e em português. 

Já a Lei 10406 restringe as relações comerciais entre franqueador e franqueado. 

Esta define regras quanto a boa-fé, impedindo o franqueador de omitir ou falsificar 

informações, bem como criar expectativas ou aumentar dados. Caso algum destes casos 

ocorra e seja comprovado o franqueador deve pagar uma indenização ao franqueado 

lesado. 

Em seguida, caso o investidor ainda esteja interessado na franquia, ele assina o 

pré-contrato. Neste consta os principais pontos do contrato definitivo, como localização 

condições, preço, formas de pagamento, descrição do negócio, entre outros. Antigamente 

este pré-contrato servia apenas como um “documento de intenção”, contudo após a Lei 

8955/94, este passou a conter as obrigações de ambas as partes, assim como, garantindo 

os direitos e deveres de cada (ABF, 2013). 

Durante o tempo de validade do pré-contrato o franqueado deve abrir sua empresa, 

ou seja, criar uma pessoa jurídica, que será o responsável pelo contrato definitivo. Uma 

clausula interessante para se colocar no contrato é a escolha de onde serão resolvidos os 

conflitos, geralmente é escolhida a justiça privada, devido aos baixos custos e agilidade. 
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3 ESTUDO DE FRANQUIAS 

Para este estudo foram selecionadas três franquias que se encaixassem nas 

seguintes regras: 

 Nichos de mercado diferentes; 

 Valores semelhantes e considerados médios (de R$ 50.000 a R$ 200.000); 

 Devem ter um mínimo de trinta unidades instaladas; 

 

Contudo o nome destas franquias não será revelado para não influenciar futuros 

investidores. 

 

3.1 FRANQUIA 1 – ALIMENTAÇÃO 

3.1.1 Dados da Franquia 

Custos Iniciais 

  Mínimo (R$) Máximo (R$) Médio (R$) 

Custo Total Inicial (R$) 59.900 136.788 88.844 

→ Capital de Instalação 40.900 96.788 68.844 

→ Taxa de Franquia 15.000 25.000 20.000 

Dados da Franquia 

Número de Lojas 55   

Número de Funcionários 3    

Faturamento Médio (R$) 55.000   

Propaganda (% do bruto) 2%   

Royalties (% do bruto) 5%   

Tempo de Payback (meses) 6 a 14   

Tabela 1 - Dados da Franquia 1 

Fonte: ABF (2016). 
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3.1.2 Apoio Fornecido 

APOIO FORNECIDO TIPOS DE TREINAMENTO 

Escolha do equipamento Administração /Gestão do Negócio 

Material promocional Assessoria de Imprensa 

Orientação sobre método Atendimento ao Cliente 

Projeto arquitetônico Cobrança 

Projeto de operação Contabilidade e Finanças 

Projeto financeiro Elaboração de Manuais 

Projeto mercadológico Gestão da Qualidade 

Projeto organizacional Gestão de Estoque 

Propaganda e publicidade Implantação de Loja 

Seleção de ponto Informática/Internet/Extranet/Intranet 

Treinamento de pessoal Marketing 

 Planejamento 

 Ponto Comercial 

 Produtividade 

 Seleção / Treinamento / Motivação da Equipe de Vendas 

Tabela 2 - Apoio Franquia 1 

Fonte: ABF (2016). 

 

3.1.3 Analise de Custo 

Para a análise os valores médios serão utilizados, já os custos foram estimados de 

acordo com pesquisas no mercado atual, já o faturamento irá variar aleatoriamente em 

torno do valor médio, com uma margem de dez mil para mais ou para menos, para isto 

foi utilizada a função RANDBETWEEN do Excel, que nos dá números aleatórios em um 

intervalo definido. Com essas considerações em mente foi montado o fluxo de caixa 

mostrado na Tabela 3. 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 

Investimento Inicial -98344 0 0 0 0 0 0 

Funcionários 0 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 

Aluguel 0 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 

Contas 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Faturamento 0 45146 61174 46711 58335 57907 54310 

Royalties 0 -2257,3 -3058,7 -2335,55 -2916,75 -2895,35 -2715,5 

Propaganda 0 -902,92 -1223,48 -934,22 -1166,7 -1158,14 -1086,2 

Custo de Produção 0 -18058,4 -24469,6 -18684,4 -23334 -23162,8 -21724 

Impostos 0 -2257,3 -3058,7 -2335,55 -2916,75 -2895,35 -2715,5 

TOTAL -98344 8470,08 16163,52 9221,28 14800,8 14595,36 12868,8 

Tempo (meses) 7 8 9 10 11 12 
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Investimento Inicial 0 0 0 0 0 0 

Funcionários -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 

Aluguel -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 

Contas -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Faturamento 64484 55046 58663 61498 45351 45706 

Royalties -3224,2 -2752,3 -2933,15 -3074,9 -2267,55 -2285,3 

Propaganda -1289,68 -1100,92 -1173,26 -1229,96 -907,02 -914,12 

Custo de Produção -25793,6 -22018,4 -23465,2 -24599,2 -18140,4 -18282,4 

Impostos -3224,2 -2752,3 -2933,15 -3074,9 -2267,55 -2285,3 

TOTAL 17752,32 13222,08 14958,24 16319,04 8568,48 8738,88 
Tabela 3 - Fluxo de Caixa Franquia 1 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como foi estabelecido uma inflação de 10% a.a. podemos calcular a inflação 

equivalente mensal como sendo: 

𝑖𝑞 = (1 + 𝑖)
1
𝑛 − 1 

𝑖𝑞 = (1 + 0,1)
1

12 − 1 

𝑖𝑞 = 0,797% 𝑎. 𝑚. 

Sabendo a taxa equivalente mensal pode-se calcular o valor presente de cada mês 

e assim encontrar o mês em que ocorre o payback do investimento: 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 

Fluxo de Caixa -98344 8470,08 16163,52 9221,28 14800,8 14595,36 12868,8 

Valor Presente -98344 8403,107 15908,92 9004,268 14338,2 14027,39 12270,22 

Cálculo do Payback -98344 -89940,9 -74032 -65027,7 -50689,5 -36662,1 -24391,9 

 

Tempo (meses) 7 8 9 10 11 12 

Fluxo de Caixa 17752,32 13222,08 14958,24 16319,04 8568,48 8738,88 

Valor Presente 16792,75 12408,49 13926,82 15073,65 7851,997 7944,828 

Cálculo do Payback -7599,14 4809,351 18736,17 33809,83 41661,82 49606,65 
Tabela 4 - Cálculo do Tempo de Payback da Franquia 1 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como podemos observar na Tabela 4 o tempo de retorno do investimento se dá 

entre os meses número sete e oito, o que está dentro do informado pelo franqueador. 
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3.2 FRANQUIA 2 – JÓIAS E BIJUTERIAS 

3.2.1 Dados da Franquia 

Custos Iniciais 

  Mínimo (R$) Máximo (R$) Médio (R$) 

Custo Total Inicial (R$) 79.000 152.000 115.500 

→ Capital de Instalação 30.000 77.000 53.500 

→ Taxa de Franquia 30.000 40.000 35.000 

→ Capital de Giro 19.000 35.000 27.000 

Dados da Franquia 

Número de Lojas 32   

Número de Funcionários 2 a 4   

Faturamento Médio (R$) 40.000   

Propaganda (% do bruto) 2%   

Royalties (% do bruto) 15%   

Tempo de Payback (meses) 18 a 24   

Tabela 5 - Dados Franquia 2 

Fonte: ABF (2016). 

 

3.2.2 Apoio Fornecido 

APOIO FORNECIDO TIPOS DE TREINAMENTO 

Apoio jurídico Administração /Gestão do Negócio 

Apoio para financiamento Aspectos Legais (Jurídico) 

Escolha do equipamento Assessoria de Imprensa 

Material promocional Assistência Técnica 

Orientação sobre método Atendimento ao Cliente 

Projeto arquitetônico Cobrança 

Projeto de operação Contabilidade e Finanças 

Projeto financeiro Elaboração de Manuais 

Projeto mercadológico Gestão da Qualidade 

Projeto organizacional Gestão de Estoque 

Propaganda e publicidade Implantação de Loja 

Seleção de ponto Informática/Internet/Extranet/Intranet 

Treinamento de pessoal Marketing 

 Negociação 

 Planejamento 

 Ponto Comercial 

 Prestação de Serviços 

 Produtividade 

 RH 

 Seleção / Treinamento / Motivação da Equipe de Vendas 

Tabela 6 - Apoio Franquia 2 

Fonte: ABF (2016). 
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3.2.3 Análise de Custo 

Para a análise os valores médios serão utilizados, já os custos foram estimados de 

acordo com pesquisas no mercado atual, já o faturamento irá variar aleatoriamente em 

torno do valor médio, com uma margem de dez mil para mais ou para menos, para isto 

foi utilizada a função RANDBETWEEN do Excel, que nos dá números aleatórios em um 

intervalo definido. Com essas considerações em mente foi montado o fluxo de caixa 

mostrado na Tabela 7. 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 

Investimento Inicial -115.500 0 0 0 0 0 0 

Funcionários 0 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 

Aluguel 0 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 

Contas 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

Faturamento 0 52421 45933 46907 53262 59335 58162 

Royalties 0 -7863,15 -6889,95 -7036,05 -7989,3 -8900,25 -8724,3 

Propaganda 0 -1048,42 -918,66 -938,14 -1065,24 -1186,7 -1163,24 

Custo de Produção 0 -20968,4 -18373,2 -18762,8 -21304,8 -23734 -23264,8 

Impostos 0 -2621,05 -2296,65 -2345,35 -2663,1 -2966,75 -2908,1 

TOTAL -115500 7019,98 4554,54 4924,66 7339,56 9647,3 9201,56 

 

Tempo (meses) 7 8 9 10 11 12 

Investimento Inicial 0 0 0 0 0 0 

Funcionários -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 

Aluguel -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 -6000 

Contas -400 -400 -400 -400 -400 -400 

Faturamento 40224 54903 51915 42942 52486 46326 

Royalties -6033,6 -8235,45 -7787,25 -6441,3 -7872,9 -6948,9 

Propaganda -804,48 -1098,06 -1038,3 -858,84 -1049,72 -926,52 

Custo de Produção -16089,6 -21961,2 -20766 -17176,8 -20994,4 -18530,4 

Impostos -2011,2 -2745,15 -2595,75 -2147,1 -2624,3 -2316,3 

TOTAL 2385,12 7963,14 6827,7 3417,96 7044,68 4703,88 
Tabela 7 - Fluxo de Caixa Franquia 2 

Fonte: Autoria Própria 

 

Como a taxa considerada é a mesma em todas as simulações aqui presentes, temos 

que a taxa mensal equivalente é de: 

𝑖𝑞 = 0,797% 𝑎. 𝑚. 
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Com a taxa equivalente, novamente, podemos calcular o tempo de retorno do 

investimento realizado, como pode ser observado na Tabela 8. 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Fluxo de Caixa -115500 7019,98 4554,54 4924,66 7339,56 9647,3 9201,56 2385,12 

Valor Presente -115500 6964,473 4482,799 4808,764 7110,164 9271,879 8773,559 2256,197 

Cálculo do Payback -115500 -108536 -104053 -99244 -92133,8 -82861,9 -74088,4 -71832,2 

 

Tempo (meses) 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fluxo de Caixa 7963,14 6827,7 3417,96 7044,68 4703,88 10010,95 5540,854 6294,508 

Valor Presente 7473,147 6356,909 3157,119 6455,615 4276,465 9029,345 4958,042 5587,888 

Cálculo do Payback -64359 -58002,1 -54845 -48389,4 -44112,9 -35083,6 -30125,5 -24537,6 

 

Tempo (meses) 16 17 18 19 20 21 

Fluxo de Caixa 9339,638 3185,006 8489,844 6906,46 2767,006 9024,884 

Valor Presente 8225,614 2782,921 7359,407 5939,515 2360,793 7639,095 

Cálculo do Payback -16312 -13529,1 -6169,69 -230,179 2130,614 9769,709 
Tabela 8 - Cálculo do Tempo de Payback da Franquia 2 

Fonte: Autoria Própria 

 

Podemos observar para este modelo de franquia o tempo de retorno é maior se 

comparado com a primeira franquia analisada, sendo este tempo entre os meses número 

dezenove e vinte, como informado pelo franqueador. Como esta franquia possui um 

tempo de retorno maior que um ano, foi considerado um reajuste de 10% em todos os 

valores de referência, inclusive no faturamento da loja. 
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3.3 FRANQUIA 3 – ESCOLA DE IDIOMAS 

3.3.1 Dados da Franquia 

Custos Iniciais 

  Mínimo (R$) Máximo (R$) Médio (R$) 

Custo Total Inicial (R$) 68.000 115.000 91.500 

→ Capital de Instalação 23.000 50.000 36.500 

→ Taxa de Franquia 35.000 35.000 35.000 

→ Capital de Giro 10.000 30.000 20.000 

Dados da Franquia 

Número de Lojas 35   

Número de Funcionários 4 a 12   

Faturamento Médio (R$) 42.000   

Propaganda (% do bruto) -   

Royalties (% do bruto) -   

Tempo de Payback (meses) 12 a 18   

Tabela 9 - Dados da Franquia 3 

Fonte: ABF (2016). 

 

3.3.2 Apoio Fornecido 

APOIO FORNECIDO TIPOS DE TREINAMENTO 

Apoio jurídico Administração /Gestão do Negócio 

Escolha do equipamento Atendimento ao Cliente 

Material promocional Contabilidade e Finanças 

Orientação sobre método Gestão da Qualidade 

Projeto arquitetônico Implantação de Loja 

Propaganda e publicidade Informática/Internet/Extranet/Intranet 

Seleção de ponto Marketing 

Treinamento de pessoal Negociação 

 Planejamento 

 Ponto Comercial 

 RH 

Tabela 10 - Apoio Franquia 3 

Fonte : ABF (2016). 

 

3.3.3 Análise de Custo 

Para a análise os valores médios serão utilizados, já os custos foram estimados de 

acordo com pesquisas no mercado atual, já o faturamento irá variar aleatoriamente em 

torno do valor médio, com uma margem de dez mil para mais ou para menos, para isto 

foi utilizada a função RANDBETWEEN do Excel, que nos dá números aleatórios em um 
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intervalo definido. Com essas considerações em mente foi montado o fluxo de caixa 

mostrado na Tabela 11. 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 

Investimento Inicial -91.500 0 0 0 0 0 0 

Funcionários 0 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 

Aluguel 0 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 

Contas 0 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

Faturamento 0 52723 40202 46549 41894 43727 53205 

Custo de Produção 0 -5272,3 -4020,2 -4654,9 -4189,4 -4372,7 -5320,5 

Impostos 0 -2636,15 -2010,1 -2327,45 -2094,7 -2186,35 -2660,25 

TOTAL -91500 11414,55 771,7 6166,65 2209,9 3767,95 11824,25 

 

Tempo (meses) 7 8 9 10 11 12 

Investimento Inicial 0 0 0 0 0 0 

Funcionários -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 

Aluguel -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 -8000 

Contas -400 -400 -400 -400 -400 -400 

Faturamento 37079 40728 44156 37159 37009 49450 

Custo de Produção -3707,9 -4072,8 -4415,6 -3715,9 -3700,9 -4945 

Impostos -1853,95 -2036,4 -2207,8 -1857,95 -1850,45 -2472,5 

TOTAL -1882,85 1218,8 4132,6 -1814,85 -1942,35 8632,5 
Tabela 11 - Fluxo de Caixa Franquia 3 

FONTE: Autoria Própria 

 

Como a taxa considerada é a mesma em todas as simulações aqui presentes, temos 

que a taxa mensal equivalente é de: 

𝑖𝑞 = 0,797% 𝑎. 𝑚. 
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Com a taxa equivalente, novamente, podemos calcular o tempo de retorno do 

investimento realizado, como pode ser observado na Tabela 12. 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Fluxo de Caixa -91500 11414,55 771,7 6166,65 2209,9 3767,95 11824,25 -1882,85 

Valor Presente -91500 11324,3 759,5446 6021,525 2140,83 3621,322 11274,26 -1781,08 

Cálculo do Payback -91500 -80175,7 -79416,2 -73394,6 -71253,8 -67632,5 -56358,2 -58139,3 

 

Tempo (meses) 0 1 2 3 4 5 6 7 

Fluxo de Caixa -91500 11414,55 771,7 6166,65 2209,9 3767,95 11824,25 -1882,85 

Valor Presente -91500 11324,3 759,5446 6021,525 2140,83 3621,322 11274,26 -1781,08 

Cálculo do Payback -91500 -80175,7 -79416,2 -73394,6 -71253,8 -67632,5 -56358,2 -58139,3 

 

Tempo (meses) 16 17 18 19 20 

Fluxo de Caixa 12289,53 10120,33 9857,595 13769,64 8873,04 

Valor Presente 10823,65 8842,71 8545,039 11841,8 7570,426 

Cálculo do Payback -21614,5 -12771,8 -4226,77 7615,034 15185,46 
Tabela 12 -Cálculo do Tempo de Payback da Franquia 3 

Fonte: Autoria Própria 

 

Podemos observar para este modelo de franquia o tempo de retorno é maior se 

comparado com a primeira franquia analisada, sendo este tempo entre os meses número 

dezoito e dezenove, no limite do informado pelo franqueador. Como esta franquia possui 

um tempo de retorno maior que um ano, foi considerado um reajuste de 10% em todos os 

valores de referência, inclusive no faturamento da loja. 
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4 MODELO CANVAS 

Para o desenvolvimento do CANVAS foi escolhido o modelo da Franquia 1. 

 

Justificativa Produto Stakeholders 

Uma fonte de renda é necessária para 
sobreviver no mundo atual, seja ela 

própria ou terceira. 

Uma nova loja da Franquia 1 instalada e 
pronta para uso. 

Franqueador 

Dono do local de instalação 

Franqueado 

Object Smart Requisitos Futuros clientes 

Abrir um negócio próprio utilizando o 
modelo apresentado pela Franquia 1. 

A loja deve estar instalada com mobiliário 
completo e pronta para funcionar. 

Equipe 

Futuro franqueado 

Benefícios Funcionários devem estar devidamente 
treinados. 

 

Fonte de renda própria.  

Auxílio de um modelo já funcional. Documentação Assinada.  

Pesquisas mercadológicas já realizadas. Pessoa Jurídica devidamente criada.  

Risco menor.   

Auxílio do Franqueador.   

 

Grupos de Entregas Restrições Premissas 

Criação da Pessoa jurídica. O local escolhido deve ser num 
shopping da região de Curitiba. 

Todos os documentos exigidos por lei 
serão entregues pelo franqueador. Análise dos documentos cedidos 

pelo Franqueador. O mobiliário deve estar de acordo com 
o definido pela franquia. 

Não haverá fraudes nos documentos 
apresentados pelo franqueador. Documentos assinados. 

Escolha do local. O treinamento de pessoal será de 
responsabilidade do franqueador. 

Qualquer shopping de Curitiba ou região 
metropolitana pode ser escolhido. Produção do mobiliário da loja. 

Treinamento de pessoal. O franqueador ajudará na escolha e 
negociação do local. 

Não haverá custos adicionais dos que 
foram apresentados pelo franqueador.   

Custos Riscos 

De acordo com os documentos 
apresentados: R$ 88.844,00 

Os documentos estarem errados. Surgir um competidor mais forte no 
mercado. 

A franquia escolhida não fazer sucesso 
em Curitiba. 

O franqueador não prever mudanças no 
mercado. 

Tabela 13 - Modelo Canvas para Franquia 1 

Fonte: Autoria Própria 
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5 CONCLUSÃO 

Foi apresentado neste trabalho de conclusão de curso um estudo de viabilidade de 

franquias. Para isto foi realizada uma revisão bibliográfica sobre viabilidade e custos de 

acordo com o PMBOK e também foi feita uma explanação de como franquias funcionam, 

suas principais vantagens e desvantagens. Adicionalmente a isto foi desenvolvido o passo 

inicial de implementação de uma franquia, utilizando o modelo CANVAS. 

 No estudo realizado foi possível observar que franquias são uma opção de 

investimento presentes no mercado atual e que não podem ser ignoradas, devem no 

mínimo ser estudadas para então, tomar a decisão final ao abrir um negócio. Contudo, 

mesmo com todos os padrões existes nesse modelo de negócio, o resultado de 

implementação pode variar de acordo com inúmeros fatores, são exemplos o nicho de 

mercado, perfil do investidor, situação atual do mercado, força da franquia escolhida. 

O desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso proporcionou um grande 

aprendizado na área de franquias e análise de viabilidade, bem como ajudou seu autor a 

guiar seus futuros investimento, além disso é esperado que outras pessoas possam utilizar 

este trabalho como fonte e ponto de apoio para a abertura de novos negócios. Por fim, 

como sugestões futuras fica o desenvolvimento de um plano de implementação de uma 

franquia por completo e a análise de perfil dos investidores em cada nicho de mercado. 
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