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RESUMO 

 

O IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa desenvolveu o Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, inspirado nos Principles of Corporate 

Governance da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, o qual foi adotado em mais de 150 países. Inobstante, a estrutura 

organizacional de empresas inseridas no modelo de negócio de franquias é diferente 

das empresas de capital aberto ou de grande porte, o que acarreta diferenças na 

aplicabilidade das recomendações e estruturas de governança corporativa. Os 

proprietários de micro e pequenas empresas franqueadas ocupam um espaço 

peculiar no que tange à governança corporativa: ao mesmo tempo em que atuam em 

empresas pequenas e/ou familiares, tais empreendedores fazem parte de um modelo 

de negócio com uma forte relação com a franqueadora, que geralmente é uma 

empresa de grande porte. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é analisar como 

o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC pode se tornar 

mais aderente à realidade do modelo de negócio de franquias. Para tal, este estudo 

de caso qualitativo e descritivo traça um paralelo entre as melhores práticas de 

governança corporativa descritas pelo IBGC e as práticas observadas em uma 

pequena empresa franqueada de destaque no segmento de ensino de idiomas. Este 

trabalho demonstra que o IBGC, com seu Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, traça princípios universais de governança e fornece 

sugestões de estruturas e ferramentas que são mais aderentes à realidade de grandes 

empresas que possuem estruturas societárias maiores, capital aberto, corpo diretivo 

consolidado e maior porte de operações e recursos, precisando de adaptações para 

atender a realidade das pequenas empresas franqueadas e sua relação com suas 

respectivas franqueadoras. 

 

Palavras-chave: governança corporativa, IBGC, franchising, franquias, pequenas 

empresas.  



ABSTRACT 

 

The IBGC – Brazilian Institute of corporate Governance developed the Code of Best 

Practices of Corporate Governance, inspired by the Principles of Corporate 

Governance of the OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, 

which was adopted in more than 150 countries. Nevertheless, the organizational 

structure of companies inserted in the franchising business model is different than that 

of publicly traded or large companies, entailing differences in the applicability of 

recommendations and structures of corporate governance. The owners of micro and 

small franchisee companies have a peculiar space in terms of corporate governance: 

while dealing with small and/or family companies, such entrepreneurs are part of a 

business model with a strong relationship with the franchisor, which is usually a large 

company. Thus, the main objective of this paper is to analyze how the Code of Best 

Practices of Corporate Governance of the IBGC can become more adherent to the 

reality of the franchise business model. To this end, this qualitative and descriptive 

case study draws a parallel between the best corporate governance practices 

described by the IBGC and the practices observed in a small franchisee company that 

stands out in the language teaching segment. This work demonstrates that the IBGC, 

with its Code of Best Corporate Governance Practices, outlines universal principles of 

governance and provides suggestions of structures and tools that are more adherent 

to the reality of large companies that have larger corporate structures, are publicly 

traded, and have consolidated board of directors and greater size of operations and 

resources, lacking adaptations to meet the reality of the small franchisee companies 

and their relationship with their respective franchisors. 

 

Keywords: corporate governance, IBGC, franchising, franchises, small businesses.  
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1 INTRODUÇÃO 

O tema governança corporativa possui importância crescente, por ser bem 

difundida a hipótese de que a estrutura de governança afeta o valor e a legitimidade 

das organizações. Witherell (1999) define governança como o sistema pelo qual as 

empresas são dirigidas e controladas, distribuindo direitos e responsabilidades entre 

os diferentes participantes da empresa, tais como conselho administrativo, diretoria, 

proprietários e outros stakeholders. 

A boa governança corporativa está voltada para a geração de valor e para a 

perenidade das empresas, busca a harmonização da geração do máximo retorno aos 

proprietários com outros interesses internos e externos e é vista como fundamental 

para a criação de um ambiente de negócios saudável e confiável, importante para o 

desenvolvimento do mercado de capitais, a capitalização das empresas e o 

crescimento econômico das nações (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Apesar da governança corporativa ser uma realidade mundial, tanto que um 

grupo de trabalho da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) produziu os Principles of Corporate Governance, em 1999, e hoje 

essa matriz de Códigos de governança é editada em mais de 150 países, convém 

ressaltar que se trata de um conceito ainda novo, pois o termo foi empregado pela 

primeira vez por Monks, em 1991, e o primeiro livro contendo o termo “Governança 

Corporativa” no título foi de Monks e Minow, em 1995. 

 No Brasil, em 1995 foi criado o Instituto Brasileiro de Conselheiros de 

Administração, o qual em 1999 passou a se chamar Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC). Neste mesmo ano, foi publicada a primeira edição do Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, que engloba de forma abrangente a 

essência das boas práticas de governança de organizações (termo utilizado em sua 

última edição para incorporar não somente empresas, mas também organizações do 

terceiro setor, cooperativas, estatais, etc.), porém com foco em empresas (IBGC, 

2019). 

O próprio Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

(IBGC, 2015) reconhece que “cada tipo de organização tem suas peculiaridades em 

termos de governança”, e apesar de os princípios de governança serem, em geral, 

amplamente aplicáveis a todas organizações, muitas das estruturas e práticas 
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sugeridas pelo Código são mais plenamente aplicadas em grandes corporações e 

empresas de grande porte, que, por consequência, possuem maiores equipes de 

gestão, estruturas societárias e organização hierárquica. 

Esta mencionada aplicabilidade limitada é um problema relevante ao contexto 

brasileiro em que a maioria das empresas mantém uma estrutura de propriedade e 

tradição familiar, de conselhos e gestão não profissional, com forte presença do 

acionista controlador. Dados do governo federal do Brasil apontam que os pequenos 

empreendimentos representam cerca de 27% do PIB nacional e respondem por 52% 

do total de empregos com carteira assinada (BRASIL, 2015). Adicionalmente, as micro 

e pequenas empresas, que pela definição do SEBRAE possuem menos de 100 

funcionários, totalizam 6.4 milhões de estabelecimentos e 99% do número de 

estabelecimentos, gerando 16.1 milhões de empregos com carteira assinada 

(SEBRAE NACIONAL, 2018a). 

Nesse contexto, diversas microempresas fazem parte do modelo de negócio 

de franquias, o qual atende aos interesses de empreendedores em busca de 

oportunidades de estabelecer sua própria empresa de uma forma mais segura e 

estruturada, assim como aos interesses de grandes empresas que buscam escalar e 

expandir suas operações de forma rápida e menos custosa. 

Nas últimas décadas, o franchising se tornou uma das principais formas de 

expansão de grandes corporações, que ao observarem uma saturação em seus 

países de origem, buscam a inserção internacional em mercados alternativos e 

encontram nas franquias uma porta de entrada a países emergentes (WELSH; ALON; 

FALBE, 2006). 

Welsh, Alon e Falbe (2006) observam que, por vezes, alguns países 

emergentes apresentam fatores atrativos para a implementação de franquias, como o 

crescimento econômico acima da média mundial (ainda que com economias mais 

instáveis e suscetíveis a ciclos de recessão) e o maior crescimento populacional. O 

ambiente de negócios menos favorável ao investimento estrangeiro direto, oriundo da 

instabilidade política e consequentes mudanças frequentes no nível de abertura 

econômica e regulação governamental, somado à restrição de acesso a capital para 

investimento por conta de um mercado doméstico de capitais menos desenvolvido, 

também favorecem a implementação do modelo de franquias, o qual requer menor 

volume de investimentos iniciais por parte do franqueador e proporciona o 
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compartilhamento de riscos do negócio com os franqueados (WELSH; ALON; FALBE, 

2006). 

Em convergência com estas constatações, o Brasil tem apresentado nos 

últimos anos um crescimento expressivo da atividade econômica relacionada a 

franquias. Conforme dados da ABF – Associação Brasileira de Franchising, o setor de 

franquias cresceu de 2014 a 2018 cerca de 8% ao ano, e em 2018 faturou R$ 174,8 

bilhões com 153.704 unidades e 2.877 marcas em operação no Brasil, gerando 

1.299.145 empregos diretos (ABF, 2019). 

Além da relevância econômica das franquias, no ponto de vista da governança 

corporativa, as franquias apresentam uma situação singular que combina a figura da 

grande empresa franqueadora com a figura do empreendedor dono de micro e 

pequenas empresas franqueadas. Tal peculiaridade pode apresentar tanto vantagens 

e soluções para problemas de governança enfrentados pelas empresas quanto 

potenciais divergências ou conflitos de interesse, como o possível conflito entre a 

maximização do lucro da franqueadora ou do franqueado. 

Estes fatos demonstram quão significativo é o modelo de negócio de franquias 

atualmente no Brasil. Tal significância, combinada à importância do tema da 

governança corporativa para a sustentabilidade empresarial, conduz este estudo à 

elaboração do problema de pesquisa descrito a seguir. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Dada a relevância econômica das pequenas empresas no Brasil e o 

crescimento contínuo do modelo de negócio de franquias como uma alternativa de 

empreender de forma mais organizada e estruturada, e reconhecendo a importância 

da aplicação de princípios de governança corporativa para uma gestão empresarial 

mais eficiente e transparente, este estudo se concentrará na identificação das 

melhores práticas preconizadas pelo IBGC, traçando um paralelo com a realidade 

observada na gestão de empresas do setor de franquias. 

Com base nisso, este estudo tem por objetivo responder: Como o Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC pode se tornar mais 

aderente à realidade do modelo de negócio de franquias? 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A seguir apresentam-se os objetivos geral e específicos desta pesquisa, que 

visam direcionar a realização deste estudo. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar como o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC pode se tornar mais aderente à realidade do modelo de negócio de franquias. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Alicerçados ao objetivo geral estão os objetivos específicos da pesquisa, a 

saber: 

a) Apresentar a estrutura de governança atual do franqueado estudado. 

b) Avaliar o nível de aderência do franqueado em questão com relação 

às melhores práticas do IBGC. 

c) Caracterizar o modelo de negócio entre franqueadora e franqueado. 

d) Identificar se a relação entre franqueadora e franqueado propicia um 

ambiente favorável à implementação das melhores práticas de 

governança corporativa do IBGC. 

e) Identificar possíveis elementos do Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC que precisem de adaptação para 

franquias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

A importância da adoção de boas práticas de governança corporativa para a 

geração de valor e sustentabilidade a longo prazo das organizações é enfatizada em 
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diversos estudos como os trabalhos da OCDE (1999), Witherell (1999), Andrade e 

Rossetti (2014) e do próprio IBGC (2015). 

Os benefícios da efetiva implementação de um sistema de governança se 

aplicam não somente a grandes corporações, mas a micro e pequenas empresas e 

empresas familiares, conforme abordado por diversos autores como Silva (2006), 

Machado et al. (2013) e Carney (2005). Alguns destes benefícios são: a maior 

transparência, equidade e continuidade do retorno financeiro da empresa (SILVA, 

2006), o acesso facilitado a outras formas de capital que não as de curto prazo 

(MACHADO et al., 2013) e o estabelecimento de vantagens competitivas em 

ambientes de escassez de recursos oriundas de um sistema de governança 

corporativa que incorpora incentivos, padrões de autoridade e normas de legitimação 

que em conjunto facilitam a criação e utilização de capital social e engendram 

oportunidades de investimento (CARNEY, 2005). 

Dentre as micro e pequenas empresas, os empreendedores inseridos no 

modelo de negócio de franquias compartilham “desafios específicos concernentes à 

governança e mudança estratégica” (BRUNNINGE; NORDQVIST; WIKLUND, 2007). 

Os franqueados apresentam um contexto diferente das demais micro e pequenas 

empresas, fazendo parte de uma parceria comercial com a empresa franqueadora, 

geralmente de grande porte. Esta parceria entre franqueador e franqueado, com suas 

diversas peculiaridades, benefícios e potenciais desafios, é o elemento central do 

franchising (GUETTA, 2013; FRIEDHEIM, 2013; INTERNATIONAL FRANCHISING 

ASSOCIATION, 2019; SEBRAE NACIONAL, 2018b). 

Destarte, ainda que exista uma ampla literatura acerca das melhores práticas 

de governança corporativa e formas de adaptação de estruturas de controle e gestão 

para empresas de pequeno porte, o modelo de negócio de franquias apresenta uma 

estrutura peculiar: trata-se de um segmento composto por diversos empreendedores 

franqueados que adotam a marca de uma empresa de grande porte franqueadora, 

num modelo de negócio iniciado a partir de um dos objetivos da governança 

corporativa: a convergência de interesses entre agente e principal (ANDRADE; 

ROSSETTI, 2014). 

Tal particularidade cria uma característica híbrida ou intermediária de formato 

e estrutura de governança corporativa, tornando este tema extremamente relevante e 

justificando a existência deste estudo. Ainda que existam diretrizes, normas e 
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controles exercidos pela franqueadora, a gestão e execução diária das táticas e 

práticas empresariais é feita pelos gestores e proprietários das franquias, os quais por 

sua vez podem ou não adotar estruturas próprias de governança corporativa. 

A expansão empresarial por meio de franquias é descrita na literatura como um 

fenômeno que remedia problemas de governança corporativa, como a escassez de 

recursos, imperfeição do mercado de capitais, risco moral, assimetria de informações, 

risco do negócio e custos de monitoramento (BITTI; AMADO NETO; AQUINO, 2015; 

WELSH; ALON; FALBE, 2006; BRICKLEY; DARK, 1987; MILGROM; ROBERTS, 

1992; JENSEN; MECKLING, 1976). 

Em contrapartida, as franquias podem apresentar outros problemas de 

governança corporativa referidos na teoria da agência, como a questão do conflito de 

interesse, aversão a riscos, free-riding e outras formas de assimetria de informações 

(JENSEN; MECKLING, 1976; BRICKLEY; DARK, 1987; BOULAY, 2010; BITTI; 

AMADO NETO; AQUINO, 2015). 

À luz desta ambiguidade de impactos das franquias em assuntos relacionados 

à governança corporativa, e dado o caráter central da relação entre franqueador e 

franqueado e o papel fundamental da franqueadora como recurso e suporte ao 

franqueado na busca pela eficiência da gestão, se torna extremamente significativa a 

busca por uma compreensão aprofundada da relação entre franqueadora e 

franqueado sob a ótica das melhores práticas de governança corporativa atualmente 

presentes (IBGC, 2015). 

Estudos como os de Araújo et al. (2013) e Abdala e Gonçalves (2014) 

identificam elementos específicos de gestão e governança corporativa que podem ser 

aplicados a pequenas empresas e franquias para que estas se tornem mais aderentes 

às melhores práticas de governança corporativa contidas no Código do IBGC e em 

outras literaturas. Estes estudos teóricos são reforçados por estudos de caso práticos 

da realidade brasileira, como os realizados por Machado et al. (2013) em uma 

pequena empresa familiar de serviços de tecnologia, por Dias (2008) no âmbito de 

startups, e estudos relacionados a franquias como os de Toledo e Proença (2005), 

Teixeira et al. (2013) e Bitti, Amado Neto e Aquino (2015). 

Apesar da existência de trabalhos que abordem aspectos de governança 

corporativa relacionados a franquias no Brasil, algumas perguntas pertinentes, que 

ainda carecem de respostas, justificam a realização deste trabalho. É importante 
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compreender, por exemplo, até que ponto a franqueadora exerce influência e auxilia 

o empresário franqueado a implementar estruturas e práticas de governança 

corporativa condizentes com sua realidade. Outro aspecto proeminente que justifica 

este trabalho é a necessidade de identificar estruturas de governança corporativa não 

aplicáveis às franquias assim como elementos adicionais específicos do modelo de 

negócio de franquias que poderiam ser cobertos pelo Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC.  

Desta forma, do ponto de vista prático, este trabalho busca inicialmente 

identificar de forma descritiva qual a literatura existente acerca deste assunto 

específico e identificar em caráter amostral práticas adotadas de fato por franqueados, 

por meio de um estudo de caso aprofundado, selecionando-se como objeto de estudo 

um franqueado de excelência em seu desempenho e que faz parte de uma das 

maiores franquias do Brasil e de uma das maiores rede de ensino de idiomas do 

mundo. 

Com base nesta abordagem inicial e levantamento de informações, almeja-se 

segregar elementos do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC que são plenamente aplicáveis dos elementos que necessitam de eventuais 

adaptações para maior aderência à realidade de pequenas empresas inseridas no 

modelo de negócio de franquias. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O capítulo 1 contém a introdução 

do tema, contextualizando assim o problema de pesquisa formulado, o objetivo geral 

e objetivos específicos do estudo, seguido da justificativa teórica e prática e da 

estrutura proposta para o projeto. 

O capítulo seguinte apresenta uma revisão literária sobre governança 

corporativa de forma geral, a evolução da governança no mundo, os 8 “Ps" da 

governança, governança em empresas familiares, aspectos de governança 

específicos do segmento de franquias, assim como uma revisão específica sobre 

conflito de interesse e teoria da agência sob a ótica das franquias e estudos recentes 

sobre estes temas. 



20 
 

   
 

No capítulo 3 é descrita a metodologia adotada na elaboração do estudo, 

explicando o delineamento da pesquisa, os critérios para seleção do caso, os 

pressupostos da pesquisa, seu respectivo constructo, as fases da pesquisa, os 

instrumentos e forma de coletas de dados, bem como o procedimento de análise dos 

dados e a trajetória da pesquisa. 

Na sequência, o capítulo 4 traz a análise e discussão dos resultados, com uma 

detalhada descrição do objeto de estudo e análise narrativa das entrevistas, guiada 

pelo constructo da pesquisa. Por último, no capítulo 5, é feita a conclusão do trabalho, 

com as devidas considerações finais e sugestões de estudos futuros. 
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2 QUADRO DE REFERÊNCIAL TEÓRICO 

A base teórica desta dissertação engloba discussões importantes da literatura 

acadêmica que embasam a compreensão deste estudo, podendo ser divididas nas 

seguintes temáticas: governança corporativa, evolução da governança corporativa no 

mundo, os 8 “Ps" da governança, governança em empresas familiares, franquias e 

governança corporativa, franquias – conflito de interesse e teoria da agência, e 

estudos recentes. 

 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) define governança 

corporativa como o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 

conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais 

partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa convertem princípios 

básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 

preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu 

acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua 

longevidade e o bem comum (IBGC, 2019). 

Witherell (1999) define governança como o sistema pelo qual as empresas são 

dirigidas e controladas, distribuindo direitos e responsabilidades entre os diferentes 

participantes da empresa, tais como conselho administrativo, diretoria, proprietários e 

outros stakeholders. 

A boa governança corporativa está voltada para a geração de valor e para a 

perenidade das empresas; busca a harmonização da geração do máximo retorno total 

dos proprietários com outros interesses internos e externos; e é vista como 

fundamental para a criação de um ambiente de negócios saudável e confiável, 

importante para o desenvolvimento do mercado de capitais, a capitalização das 

empresas e o crescimento econômico das nações (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Para a OECD (1999), a governança corporativa é o sistema pelo qual os 

negócios das empresas são direcionados e controlados. A estrutura de governança 
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especifica a atribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes 

participantes da empresa, assim como os dirigentes, acionistas e outros stakeholders, 

e detalha as regras e procedimentos para tomada de decisões no que se refere a 

assuntos corporativos.  Por fazer isso, provê a estrutura pela qual os objetivos da 

companhia são definidos e os meios para atingir seus objetivos e monitorar seu 

desempenho (OECD, 1999). 

O ponto comum entre todas as definições está no entendimento da governança 

corporativa como um conjunto de princípios e práticas que procura minimizar os 

potenciais conflitos de interesse entre diferentes agentes da companhia 

(stakeholders), com o objetivo de reduzir o custo de capital e aumentar tanto o valor 

da empresa quanto o retorno aos seus acionistas. 

De acordo com o IBGC, os princípios básicos da governança são: 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 

desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que condizem à preservação e 

à otimização do valor da organização. 

Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico a todos os sócios 

e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, 

deveres, necessidades, interesses e expectativas.  

Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança devem 

prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, 

assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 

diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.   

Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades 

negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 

consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 

manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, 

médio e longo prazos (IBGC, 2015). 
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Em seu Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, o IBGC 

apresenta de forma estruturada um sistema de governança corporativa que abrange 

todos os elementos envolvidos no controle e gestão empresarial ao longo de cinco 

principais tópicos: 

1. Sócios 

2. Conselho de Administração 

3. Diretoria 

4. Órgãos de Fiscalização e Controle 

5. Conduta e Conflito de Interesses (IBGC, 2015). 

Tal Sistema de Governança é ilustrado pela conhecida figura abaixo: 

FIGURA 1 – CONTEXTO E ESTRUTURA DO SISTEMA DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA

 

Fonte: IBGC (2015). 

 

Todos os elementos da figura acima são circundados pelos itens “Regulação 

(Compulsória e Facultativa)” e “Partes Interessadas” assim como “Meio Ambiente”, 

em consonância com o propósito do IBGC: “Uma governança corporativa melhor para 
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uma sociedade melhor”. Tais elementos ilustram desta forma o que o IBGC chama de 

“Deliberação Ética”: 

 

Uma deliberação ética é aquela que considera, em todo o processo e 
tomada de decisão, tanto a identidade da organização quanto os 
impactos das decisões sobre o conjunto de suas partes interessadas, 
a sociedade em geral e o meio ambiente, visando ao bem comum 
(IBGC, 2015). 

 

À medida que os grupos e comitês de gestão, controle e fiscalização ao centro 

da figura tomam decisões que suportam e garantem os interesses dos chamados 

“stakeholders” e prezam pelo meio-ambiente, a empresa constrói uma reputação 

positiva e reduz seus custos de transação e de capital. As empresas e outras 

organizações fazem parte de um sistema social e necessitam mais do que recursos 

técnicos e informações do ambiente, necessitando também de aceitação e 

credibilidade (CASAGRANDE; LAVARDA, 2015). Neste sentido, “a governança 

corporativa recebe alta prioridade na agenda de formuladores de políticas 

organizacionais, investidores e acadêmicos” e tem forte ligação com “a busca por 

legitimidade e a sustentabilidade” (CASAGRANDE; LAVARDA, 2015). 

Ao centro da Figura 1, tem-se no topo os sócios, conhecidos na teoria da 

agência como “Principais”, aos quais estão ligados os conselhos abaixo: 

 

• Conselho Fiscal, cujas atribuições são fiscalizar os atos dos 

administradores quanto a seus deveres legais/estatutários, examinar e 

opinar sobre demonstrações financeiras e relatórios anuais e sobre 

propostas submetidas à assembleia geral como modificações do capital 

social, emissão de debêntures, planos de investimento, fusões, etc., 

denunciar erros e fraudes, entre outras; 

• Conselho de Administração, cuja principal função é dar o direcionamento 

estratégico da empresa, salvaguardando os princípios, valores, objeto 

social e sistema de governança da organização, monitorando a diretoria 

e sendo o elo entre os executivos e os sócios (IBGC, 2015). 

 

Ligados ao Conselho de Administração estão o Comitê de Auditoria e demais 

Comitês, a Secretaria de Governança e o Diretor-Presidente. Diferentemente do 
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Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria não exerce fiscalização sobre o Conselho de 

Administração, mas auxilia o Conselho de Administração no controle da qualidade das 

demonstrações financeiras e dos controles internos, sendo formado 

preferencialmente por conselheiros independentes e funcionando sob a coordenação 

de um destes conselheiros independentes. As diversas atividades do comitê visam 

garantir a confiabilidade e integridade das informações de modo a proteger a 

organização e partes interessadas (IBGC, 2015). 

Adicionalmente, o Código do IBGC recomenda que o Conselho de 

Administração forme outros comitês de assessoramento específico, com destaque 

para os assuntos de auditoria, finanças, pessoas, riscos e sustentabilidade. Tais 

grupos devem ser formados preferencialmente por conselheiros com conhecimento e 

experiência do tema, sem a participação de executivos na composição. 

Já a Secretaria de Governança, que reporta diretamente ao conselho, tem a 

função de apoiar, manter e aprimorar os processos de governança corporativa e 

auxiliar o presidente, conselho e comitês no desempenho de suas funções e na sua 

integração com a organização. A Secretaria de Governança também auxilia na 

definição de temas relevantes a serem inseridos nas reuniões e na convocação da 

assembleia geral (IBGC, 2015). 

De acordo com o IBGC, o Diretor-Presidente serve como elo entre o conselho 

de administração e o restante da organização. O Código de melhores práticas indica 

que as comunicações entre o Diretor-Presidente e o Conselho sejam formalizadas 

para possibilitar o monitoramento das ações definidas. O Diretor-Presidente é o 

executivo responsável pela liderança da Diretoria, grupo que é responsável por 

disseminar a cultura organizacional e gerir a empresa, executando a estratégia e 

diretrizes aprovadas pelo conselho de administração (IBGC, 2015). 

Por último, temos ao lado esquerdo do centro da figura a presença de dois 

importantes órgãos: 

 

• Auditoria Independente, cuja principal atribuição é emitir seu parecer 

sobre a adequação das demonstrações financeiras da organização, 

avaliando se os controles internos da administração garantem a 

divulgação de demonstrações financeiras isentas de distorções 

relevantes; 
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• Auditoria Interna, cuja função é monitorar, avaliar e realizar 

recomendações que aperfeiçoem os controles internos e a aderência a 

normas e processos estabelecidos pela administração, trabalhando em 

alinhamento com a estratégia da organização e alicerçada na matriz de 

riscos da mesma (IBGC, 2015). 

 

Entendendo as linhas gerais de cada elemento inserido no contexto e estrutura 

do sistema de governança corporativa, pode-se perceber que a perfeita aderência a 

todas boas práticas de governança corporativa exige um alto investimento e um 

correspondente nível de comprometimento e diligência dos envolvidos no exercício de 

cada função estabelecida. 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO MUNDO 

 

Conforme mencionado no site institucional do IBGC, “a origem dos debates 

sobre governança corporativa remete a conflitos inerentes à propriedade dispersa e à 

divergência entre os interesses dos sócios, executivos e o melhor interesse da 

empresa” (IBGC, 2019). O instituto menciona que a governança corporativa surgiu 

para superar o "conflito de agência" clássico, explicando brevemente este conflito: 

 

Nesta situação, o proprietário (acionista) delega a um agente 
especializado (administrador) o poder de decisão sobre a empresa 
(nos termos da lei), situação em que podem surgir divergências no 
entendimento de cada um dos grupos daquilo que consideram ser o 
melhor para a empresa e que as práticas de Governança Corporativa 
buscam superar. Este tipo de conflito é mais comum em sociedades 
como os Estados Unidos e Inglaterra, onde a propriedade das 
companhias é mais pulverizada (IBGC, 2019). 
 

O IBGC explica que no Brasil, devido à predominância de propriedade 

concentrada, tais conflitos de agência se tornam maiores à medida que a organização 

cresce e novos sócios, sejam investidores ou herdeiros, passam a integrar a 

sociedade, e a governança atua nestas situações de forma a “equacionar as questões 

em benefício da empresa” (IBGC, 2019). 
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A preocupação da governança corporativa está, portanto, em criar um conjunto 

eficiente de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de 

assegurar que o comportamento dos administradores esteja sempre alinhado com o 

melhor interesse da empresa (IBGC, 2019). 

Dentre os modelos de governança corporativa utilizados no mundo, o IBGC 

menciona duas categorias: Outsider System e Insider System, cujas principais 

características são listadas nas figuras abaixo: 

 

FIGURA 2 – OUTSIDER SYSTEM 

 

Fonte: IBGC (2019). 

 

FIGURA 3 – INSIDER SYSTEM 

 

Fonte: IBGC (2019). 
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O modelo anglo-saxão (Outsider System) caracteriza-se pela pulverização do 

controle acionário e pela separação da propriedade e da gestão. As empresas são 

financiadas via mercado de capitais. Neste modelo, os conflitos de interesses mais 

comuns são encontrados entre acionistas e gestores. E ainda é alta a presença de 

outsiders nos conselhos de administração (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  

O modelo nipo-germânico (Insider System) caracteriza-se pelo forte papel dos 

grandes investidores como bancos e outras instituições financeiras. A gestão é 

compartilhada revelando a aversão a modelos autocráticos e o mercado de capitais 

tem menor expressão (ANDRADE; ROSSETI, 2014). 

Revisadas as principais categorias de governança no mundo, é importante que 

sejam identificadas as respectivas referências quando se trata do Brasil, uma vez que 

o objeto do estudo está inserido nesse país. O modelo brasileiro de governança 

corporativa se aproxima mais do Insider System, mas Andrade e Rossetti (2014) ainda 

complementam e definem o modelo Latino-Americano, apropriado a países como 

Brasil, Argentina, Peru e Chile. A governança nestas nações é fortemente influenciada 

pelas seguintes características históricas do ambiente empresarial: (1) concentração 

patrimonial; (2) existência de grandes grupos privados familiares; (3) baixa pressão 

exercida pelo mercado de capitais; (4) tradição jurídica do Código Civil Francês, com 

baixo enforcement. A estas características somaram-se dois fortes movimentos, 

ocasionados pelos programas políticos dos últimos anos: (1) privatizações e (2) 

abertura dos mercados (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

 

2.3 OS 8 “PS" DA GOVERNANÇA 

 

Na construção e na operação de sistemas de governança, geralmente estão 

presentes 8 “Ps”: propriedade, princípios, propósitos, papéis, poder, práticas, pessoas 

e perpetuidade ou perenidade (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Destaca-se a seguir uma síntese do significado de cada um dos 8 “Ps". 

Propriedade: é o atributo fundamental e diferenciador das companhias, e 

define as relações com as razões de ser e com as diretrizes da governança. Os 

princípios são derivados do processo ético que deve prevalecer no mundo dos 
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negócios: senso de justiça, transparência, prestação responsável de contas, 

conformidade legal e responsabilidade corporativa. 

Propósitos: os propósitos convergem para o máximo retorno total de longo 

prazo dos acionistas. 

Papéis: a segregação dos papéis resulta das diferentes atribuições de 

proprietários, conselheiros e gestores e precisam ser claramente definidos entre estas 

instâncias e as demais corporativas.  

Poder: o poder, emanado pelos acionistas e/ou proprietários, será exercido 

pelos administradores escolhidos, responsáveis pelo direcionamento da companhia e 

pela geração de resultados.  

Práticas: as práticas visam o estabelecimento de canais fluidos de informação 

e de bom e consensual sistema para a tomada de decisões e acompanhamento das 

ações decorrentes.  

Pessoas: na sustentação de todo estes seis “Ps" estão as pessoas condutoras 

do conjunto de legados e dos objetivos que dão vida e continuidade às operações 

corporativas.  

Perenidade: a perenidade ou perpetuidade da empresa é fortemente 

dependente dos sete princípios precedentes, e define-se como objetivo síntese das 

companhias, sustentada por bons resultados econômicos, financeiros, sociais e 

ambientais (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

 

2.4 GOVERNANÇA EM EMPRESAS FAMILIARES 

 

Ainda que o foco deste trabalho seja a governança em franquias, dado que uma 

grande parcela dos franqueados são empresários proprietários de micro e pequenas 

empresas que por vezes apresentam uma estrutura de gestão similar à de uma 

empresa familiar, o estudo da governança corporativa especificamente para empresas 

familiares se torna relevante para a contextualização posterior do cenário das 

franquias. 
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Silva (2006) discorre sobre a implementação de governança corporativa em 

empresas pequenas e familiares e argumenta que mesmo nos empreendimentos 

deste porte é importante a formação de um conselho de administração, pois considera 

ser este o órgão mais importante de governança corporativa na empresa familiar. Para 

que haja sucesso na implementação do conselho de administração, é preciso existir 

o compromisso com a criação do grupo de profissionais que vão fazer parte do 

conselho, o quais devem ser ativos e competentes e precisam trabalhar com base nas 

metas estipuladas pela família. Quanto mais membros do conselho forem 

independentes, mais forte e transparente será o conselho. Em contraste com os 

membros independentes, exemplos de membros dependentes são: membros da 

família, administradores atuais ou anteriores, e indivíduos dependentes da família ou 

de seu negócio (SILVA, 2006). 

Abaixo os dez benefícios de um conselho de administração ativo: 

 

FIGURA 4 – BENEFÍCIOS DE UM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATIVO 

1. Propicia experiência e especialização dentro de casa. 

2. Encoraja a autodisciplina e a responsabilidade no gerenciamento. 

3. Oferece um conselho de administração sólido que pode auxiliar na avaliação 

das ideias do proprietário do negócio. 

4. Oferece opiniões honestas e objetivas a respeito de desempenho, estratégia, 

compensação e outras questões do negócio. 

5. Auxilia no planejamento estratégico e no acompanhamento de sua implantação. 

6. Oferece pontos de vista abalizados sobre pessoas chave. 

7. Coloca questões desafiadoras e penetrantes. 

8. Oferece aconselhamento confidencial e empático. 

9. Auxilia o pensamento criativo e a tomada de decisões. 

10. Melhora as relações de cooperação com terceiros, incluindo empregados, 

fornecedores, clientes e a comunidade em geral. 

Fonte: LANK, 2003. 

 

Para Silva (2006), as boas práticas ajudam os membros da família a obter 

transparência contábil e administrativa, ser tratados com equidade, entender as 

necessidades da companhia, conhecer os riscos do negócio, nomear representantes 

para gerir o negócio, certificar-se de que as decisões do controlador serão 
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fiscalizadas, saber seus direitos e deveres legais, resolver conflitos de interesse entre 

herdeiros e demais acionistas, garantir a continuidade de um retorno financeiro, 

aprender a seguir um Código de ética e adotar uma postura de responsabilidade 

social. 

É recomendado que haja a elaboração de um conjunto de documentos, 

objetivando auxiliar a empresa familiar em sua administração, tais como: missão, 

visão, valores, Código de ética da família, políticas e negócios da família, governança 

familiar, cultura da família, objetivos e filosofia da família (SILVA, 2006). 

As representações da sociedade no conselho de administração e no conselho 

de família são mecanismos usados para exercer a propriedade e assim, participar dos 

processos de gestão. 

O conselho da família deve fazer reuniões periódicas, que podem ser 

semanais, dependendo do volume de assuntos, para discutir matérias inerentes ao 

uso do patrimônio e aspectos individuais de cada sócio e sua relação com o patrimônio 

e a sociedade (SILVA, 2006). 

Um dos pontos mais relevantes para se obter eficácia da governança 

corporativa em empresas familiares é preparar adequadamente os membros da 

família para assumir cargos da alta administração. Contudo, tal plano de sucessão 

não é amplamente implementado em muitas empresas familiares brasileiras, 

impactando em conflitos relacionados à sucessão ou mesmo na descontinuidade das 

operações destas empresas (SILVA, 2006). 

 

2.5 FRANQUIAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Para se compreender as particularidades e dilemas de governança corporativa 

relacionados às franquias, deve-se primeiramente observar quais são as 

características gerais desta modalidade de sistema empresarial. 

O conceito oficial de franquia no Brasil foi regulamentado em 15 de dezembro 

de 1994 por meio da Lei 8.955. O artigo 2º desta lei explica que 
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Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao 
franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito 
de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, 
eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de 
implantação e administração de negócio ou sistema operacional 
desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração 
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício (BRASIL, 1994). 

 

Guetta (2013) explica que tal definição abrange e ordena alguns elementos 

fundamentais do franchising, como a cessão da marca ou patente (principal 

característica de uma franquia), a existência de certo nível de proteção de mercado 

do franqueador ao franqueado, a total ou parcial exclusividade no fornecimento dos 

bens e serviços, e por último o suporte do franqueador na gestão empresarial, por 

meio de tecnologias e sistemas de gestão (GUETTA, 2013). Tal sistema engloba 

também diversos elementos de padronização, desde a apresentação da marca, layout 

físico, metodologia, uniformidade de entrega do produto ou serviço comercializado e 

até mesmo modelo de gestão empresarial, boas práticas de administração e 

planejamento financeiro e operacional. 

Friedheim (2013) define o sistema de franquias como a estratégia de venda e 

distribuição de produtos e serviços na qual o franqueador permite que franqueados 

tenham acesso ao uso da marca, tecnologia operacional e modelo de gestão de 

negócios através do pagamento periódico e de contribuição de melhoria contínua do 

sistema para com o franqueador (FRIEDHEIM, 2013). Adicionalmente, tal modelo cria 

uma relação contínua e contratual entre as duas partes, na qual não somente o 

franqueado é licenciado para utilização da marca da franqueadora mas também se 

beneficia do know-how (técnicas de produção e operação, sistema de gestão, etc.) do 

franqueador, recebendo ampla e significativa assistência e também controle por parte 

do franqueador, conforme menciona a Associação Internacional de Franquias 

(International Franchise Association): 

 
O franchising é simplesmente um método para expandir um negócio e 
distribuir bens e serviços através de uma relação de 
licenciamento.  No franchising, franqueadores (uma pessoa ou 
empresa que concede a licença a um terceiro para a condução de um 
empreendimento sob suas marcas) não só especificam os produtos e 
serviços que serão oferecidos pelos franqueados (uma pessoa ou 
empresa para a qual é concedida a licença para fazer negócios sob a 
marca e nome comercial pelo franqueador), mas também os fornecem 
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com um sistema operacional, marca e apoio... ...O franchising é uma 
relação contratual entre um licenciante (franqueador) e um licenciado 
(franqueado) que permite ao empresário utilizar a marca do licenciante 
e o método de fazer negócios para distribuir produtos ou serviços aos 
consumidores. Embora cada franqueado seja um licenciado, nem 
todos os licenciados são franqueados perante a lei (INTERNACIONAL 
FRANCHISING ASSOCIATION, 2019, tradução nossa).1 

 

Diferente de um representante comercial que “opera em favor de um ou mais 

empresários, agenciando negócios”, “o franqueado é um empresário independente, 

realizando negócios em seu próprio nome, fiel a uma determinada marca” 

(BARROSO, 2010). 

Barroso (2010) destaca a existência de diferentes estágios de desenvolvimento 

das franquias brasileiras, sendo as franquias de “primeira geração” aquelas em que 

os franqueados concedem meramente o direito de uso da marca e direito de 

fornecimento dos produtos e serviços, os quais geralmente são oferecidos pelo próprio 

franqueador. A “segunda geração” teria basicamente as mesmas características que 

as franquias de “primeira geração”, diferenciando-se somente na comercialização, que 

acontece exclusivamente dentro da rede franqueada, sem possibilidade de 

comercialização em outros estabelecimentos, como lojas multimarcas (BARROSO, 

2010). 

Num estágio mais avançado, estariam as franquias brasileiras da “terceira 

geração”, nas quais 

 

além da licença do direito de uso de marca e da possibilidade de 
comercializar os produtos e/ou prestar os serviços característicos da 
rede, é transferida ao franqueado toda a tecnologia que envolve o 
negócio, através de treinamentos, manuais e consultorias de campo, 
visando manter uma padronização, tanto visual, quanto operacional, 
que garanta a eficiência em todas as lojas da rede. As franquias de 
Terceira Geração são as mais comuns nos Estados Unidos da 
América, onde são definidas como Business Format Franchises, ou 
Franquias de Negócio Formatado (BARROSO, 2010). 
 

 
1 Franchising is simply a method for expanding a business and distributing goods and services through 

a licensing relationship.  In franchising, franchisors (a person or company that grants the license to a 
third party for the conducting of a business under their marks) not only specify the products and services 
that will be offered by the franchisees (a person or company who is granted the license to do business 
under the trademark and trade name by the franchisor), but also provide them with an operating system, 
brand and support… …Franchising is a contractual relationship between a licensor (franchisor) and a 
licensee (franchisee) that allows the business owner to use the licensor’s brand and method of doing 
business to distribute products or services to consumers. While every franchise is a license, not every 
license is a franchise under the law (INTERNACIONAL FRANCHISING ASSOCIATION, 2019) 



34 
 

   
 

 

Barroso explica também que dentro do sistema de franquia empresarial, 

algumas empresas utilizam-se do chamado “máster-franqueado”, também conhecido 

como “desenvolvedor de áreas”. A este elemento compete a “captação de 

subfranquias em sua circunscrição” (BARROSO, 2010). 

Um contrato de franchising geralmente envolve três transferências financeiras: 

a taxa de franquia, a taxa de royalties e a taxa de publicidade (RIGONI, 2015). A 

primeira é uma taxa fixa cobrada do franqueado no momento da aquisição da franquia, 

e pode ser computada com base em diversos fatores, como localização geográfica, 

potencial do mercado (praça) adquirido, formato do negócio, podendo também variar 

quando a unidade adquirida é de um franqueado já existente ou de um novo parceiro 

(RIGONI, 2015). 

A taxa de royalties é cobrada do franqueado ao longo do período contratual, e 

geralmente é calculada como um percentual da receita de vendas da unidade 

franqueada, podendo também ser definida como um percentual do valor das compras 

que o franqueado realiza junto à franqueadora. Um dos propósitos desta cobrança é 

para a “garantia da manutenção da rede, da marca e dos demais inputs pelo 

franqueador” (RIGONI, 2015). 

A última taxa, de publicidade ou verba de marketing, geralmente é de 

periodicidade mensal ou em alguns casos como percentual retido do faturamento ou 

do valor de compras. Para evitar o uso indevido desta taxa como compensação para 

menores taxas de royalties, recomenda-se a criação de um fundo específico para fins 

de publicidade, com finanças próprias e gestão auditada (RIGONI, 2015). 

O modelo de negócio de franquias ou franchising empresarial é uma alternativa 

conveniente ao novo empreendedor por disponibilizar ao dono da pequena empresa 

o direito de uso de uma marca consolidada e distribuição exclusiva ou semiexclusiva 

dos produtos e serviços, usufruindo de bases sólidas, aplicações testadas e 

padronizadas e de certo conhecimento pelos clientes ou público em geral (SEBRAE 

NACIONAL, 2019). 

Algumas das principais vantagens das franquias de acordo com Sebrae 

Nacional (2019) são: a credibilidade de um nome ou marca conhecida no mercado; o 

apoio fornecido pelo franqueador, que muitas vezes fornece também um plano de 

negócios estruturado; uma maior garantia de mercado com acesso estratégico a 

informações mercadológicas advindas do franqueador; uma visão mais clara dos 
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custos iniciais de instalação e implementação do novo negócio facilitando a gestão 

inicial de fluxo de caixa; economias de escala nas despesas de propaganda, as quais 

são rateadas entre todos franqueados; independência jurídica e financeira do 

franqueado; e possibilidade de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos/serviços, os quais são arcados pelo franqueador (SEBRAE NACIONAL, 

2019). 

Em contrapartida, algumas desvantagens de tal modelo de negócio são: a 

limitada flexibilidade oriunda dos controles constantes exercidos sobre as operações 

do franqueado; e a localização forçada, devido à responsabilidade final pela 

localização das franquias e pela qualidade do imóvel e instalações ser do franqueador 

e a limitação da influência do franqueado na determinação do ponto de venda 

(SEBRAE NACIONAL, 2019). 

As franquias também são modalidades de expansão do negócio vantajosas 

para o franqueador. Conforme Bitti, Amado Neto e Aquino (2015), o crescimento das 

franquias pode ser compreendido como uma aplicação da teoria dos recursos 

escassos, que enxerga as franquias como uma forma de “contornar restrições 

organizacionais e financeiras sobre o crescimento da firma” (BITTI; AMADO NETO; 

AQUINO, 2015), corroborando a afirmação de Welsh, Alon e Falbe (2006) de que o 

franchising se tornou uma eficiente forma de expansão e escalabilidade de negócios 

devido ao menor nível de investimentos necessário por parte do franqueador e 

compartilhamento dos riscos de negócio com os franqueados, especialmente em 

cenários de acesso restrito ao mercado de capitais (WELSH; ALON; FALBE, 2006). 

Dentro da teoria dos recursos escassos, Bitti, Amado Neto e Aquino (2015) 

acrescentam que além de recursos financeiros, as franquias atendem a outras 

necessidades dos franqueadores, como acesso a conhecimento local e recursos 

humanos. 

Por se tratar de um modelo de negócio peculiar, no qual as figuras do 

empreendedor dono de micro e pequenas empresas e da grande corporação se 

misturam, interdependem e interagem em diversas ações e decisões, as franquias 

merecem uma análise diferenciada sob a ótica das práticas e estruturas de 

governança corporativa. Tanto no âmbito do franqueado proprietário de microempresa 

quanto no âmbito da grande empresa franqueadora, é necessária uma discussão 

específica sobre a extensão de aplicabilidade das diretrizes de implementação de 
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estruturas de governança corporativa como as listadas no Código de melhores 

práticas do IBGC. 

O elo criado pelo sistema de franquia entre franqueado e franqueador inicia-se 

devido a um dos objetivos da Governança Corporativa, que é o da convergência de 

interesses, no qual um fundador estrategista busca escalar e perpetuar seu 

empreendimento, promovendo seu crescimento e concomitantemente 

correspondendo às expectativas de retorno financeiro do investimento realizado e 

maximização dos resultados aos franqueados (ANDRADE; ROSSETTI, 2014).  

Analogamente à aplicabilidade da governança corporativa em empresas de 

capital aberto, na qual as boas práticas de gestão salvaguardam os interesses do 

investidor (acionista) perante os gestores da corporação, no sistema de franquias, o 

franqueado pode ser considerado como investidor de um negócio gerido pela 

franqueadora, a qual deve adotar estruturas e medidas de governança corporativa de 

forma a preservar e atender os interesses do franqueado em obter a maximização do 

retorno do seu investimento. 

Por outro lado, na gestão diária de suas franquias, o franqueado também pode 

ser visto no papel de gestor do negócio, ao passo que a franqueadora incorpora 

aspectos de investidor por ser detentora da marca e direitos autorais e por investir seu 

capital próprio na gestão de sua marca e no aprimoramento de seus produtos ou 

serviços, os quais serão comercializados pelo franqueado (gestor). Neste sentido, a 

governança corporativa serve também para proteger os interesses da franqueadora 

de perpetuação rentável de seu negócio confiado ao franqueado. 

Portanto, a governança corporativa se aplica para proteger os interesses dos 

dois lados do negócio: franqueadora e franqueado, ambos vistos como investidores e 

gestores em suas esferas de atuação. 

Mitsuhashi, Shane e Sine (2008) apontam que as franquias demandam 

conhecimentos, estruturas, e rotinas organizacionais particulares. Por se tratarem de 

estabelecimentos de propriedade de empreendedores individuais, as franqueadoras 

precisam desenvolver modelos e processos para monitoramento, correção e 

imposição de níveis de qualidade padronizados por toda a rede de franqueados, 

alicerçados por um respaldo contratual. Além disso, os autores explicam que os 
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franqueadores precisam coletar informações dos franqueados sobre a 
demanda dos clientes pelos produtos e serviços, bem como 
informações financeiras precisas sobre vendas e custos. Coletar 
informações precisas de forma eficiente em uma organização detida e 
operada por outra parte, minimizando a perturbação causada por tais 
atividades, requer um equilíbrio delicado de regras, comunicação e 
monitoramento. Os franqueadores também precisam desenvolver 
uma equipe de campo com habilidades de comunicação e negociação, 
a fim de coletar informações sobre operações e demandas dos 
clientes das empresas independentes (MITSUHASHI; SHANE; SINE, 
2008, tradução nossa).2 

 

Outrossim, os autores mencionam que a venda de franquias exige por parte da 

franqueadora uma equipe de marketing que entenda tanto do produto ou serviço 

quanto do mercado, sabendo identificar entre os franqueados em perspectiva quais 

são de alto potencial e que portanto, serão capazes de gerir a franquia, e quais são 

de baixo potencial e que provavelmente falhariam e danificariam a reputação da marca 

da franqueadora. Tais atributos são peculiares ao modelo de negócio de franquia, 

diferentes do modus operandi de empresas que decidem expandir suas operações 

por meio de unidades próprias (MITSUHASHI; SHANE; SINE, 2008). 

Não é à toa que o estudo quantitativo de Mitsuhashi, Shane e Sine (2008) 

conclui que a probabilidade de adoção de franquias como modelo de expansão de 

negócios é muito maior em corporações que historicamente adotaram tal estratégia 

em empreendimentos anteriores, corroborando o argumento de que as franquias 

exigem capacidades organizacionais específicas que não são adquiridas facilmente e 

que uma vez adotadas pela corporação, passam a moldar a cultura, estratégia e 

desempenho da organização. 

O sistema de franquias como modelo de governança e condução de negócios 

pode também ser explicado sob a ótica da teoria de custos de transação. Custos de 

transação são os recursos despendidos no planejamento, adaptação e monitoramento 

da interação entre agentes para garantir o satisfatório cumprimento das obrigações 

 
2 franchisors need to gather information from franchisees about customer demand for products and 
services as well as accurate financial information about sales and costs. Efficiently gathering accurate 
information in an organization owned and operated by another party while minimizing the disruption 
caused by such activities requires a delicate balance of rules, communication, and monitoring. 
Franchisors also need to develop a field staff with communication and negotiation skills in order to gather 
information about operations and customer demands from independent businesses (MITSUHASHI; 
SHANE; SINE, 2008). 
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contratuais de ambas partes de forma compatível com sua funcionalidade econômica 

(PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 1997). Estes custos variam de acordo com  

a) o custo de precificação de produtos ou do desempenho de agentes; 

b) o tamanho do mercado; 

c) o cumprimento as obrigações firmadas entre as partes; 

d) os valores e percepções que afetam o comportamento humano (VANCE, 

2010). 

Em seu clássico artigo sobre a governança das relações contratuais, 

Williamson (1979) explica que as empresas buscam estruturar seus negócios de 

forma a otimizar estes custos de transação e define as duas extremas formas de 

estruturação de suas operações como governança de “mercado” ou governança 

“hierárquica”. Também conhecida por integração vertical ou verticalização, a 

governança hierárquica ocorre quando as empresas buscam organizar internamente 

os recursos necessários para seu funcionamento, minimizando o número de 

transações. Diametricamente oposta é a governança de mercado, na qual a empresa 

realiza todas as suas transações no mercado, sem existência de integração e 

cooperação entre os agentes econômicos envolvidos (WILLIAMSON, 1979; 

ANDRADE; 2002). 

Williamson (1979) expõe a existência de formas híbridas de organização 

econômica e interface entre empresas, como a governança em rede, de caráter mais 

colaborativo, observado em cooperativas, arranjos produtivos locais e outras 

associações relacionadas. As franquias por sua vez, são formas híbridas de 

organização econômica apropriadas a mercados de bens e serviços que exigem 

elevados investimentos especificamente relacionados a custos de transação 

incorridos entre a manufatura e distribuição do produto em questão (WILLIAMSON, 

1979). Vance (2010) descreve a forma como as franquias se inserem no modelo de 

governança híbrida: 

 
A franquia empresarial compreende a uma forma de governança 
híbrida, definida por Williamson (2002), como contratação confiável 
(credible contracting), nos quais as salvaguardas são definidas em 
contrato firmado entre as firmas. Como forma híbrida, apresenta 
características de mercado e de hierarquia, sendo os custos 
burocráticos inferiores aos da hierarquia e os custos de coordenação 
menores que os de mercado. O franqueado detém maior autonomia 
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do que um gerente, mas menos do que um empreendedor 
independente. Assim, a implantação de estratégias em rede de 
franquias tende a ser mais lenta do que em empresas integradas 
verticalmente, pois, em muitos casos, como no lançamento de 
produtos, na definição de políticas de preços, na realização de 
campanhas há necessidade de negociação ou de barganha com os 
franqueados (VANCE, 2010). 

 

Vance (2010) também ressalta que devido ao oportunismo, racionalidade 

limitada e especificidade da marca, a relação entre franqueador e franqueado é 

permeada por salvaguardas. Alguns exemplos destas proteções contratuais são as 

 
regras para a venda da unidade franqueada a terceiros, cláusulas da 
preferência de compra do negócio pelo franqueador, obrigatoriedade 
de envio de informações para o franqueador, autorização para o 
monitoramento das operações franqueadas pelo franqueador e 
existência de um conselho de ética para atender franqueadores e 
franqueados (VANCE, 2010). 

 

A governança híbrida é pertinente em alguns ambientes de negócio em que as 

franquias atuam, como em cenários de poder de mercado limitado com alta 

pulverização da revenda do produto ou serviço, em que a diferenciação do produto 

pode ter sua integridade comprometida. Da mesma forma, quando existem custos 

elevados de distribuição até o varejo, os modelos híbridos são mais viáveis 

(WILLIAMSON, 2002). As franquias se adequam a estes casos à medida que a marca 

da franqueadora diferencia os produtos e serviços frente à concorrência, e a 

celebração de contratos de franquia garantem maior controle sobre a revenda, 

incluindo restrições verticais ao franqueado, como exclusividade e revenda de 

produtos e serviços do franqueador, discriminação de preços, delimitação de território 

de atuação e definição de preços máximos e mínimos de revenda (VANCE, 2010). 

 

2.6 FRANQUIAS - CONFLITO DE INTERESSE E TEORIA DA AGÊNCIA 

 

Um aspecto importante endereçado pela governança corporativa é a questão 

da resolução de conflitos de interesse entre diferentes agentes envolvidos, conforme 

mencionado anteriormente e abordado amplamente dentro da teoria da agência. 
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Em seu estudo clássico e que deu origem à Teoria da Firma ou Teoria do 

Agente-Principal, Jensen e Meckling (1976) convencionam o chamado problema de 

agente-principal, também referido como Teoria da Agência, e conceituam um 

relacionamento de agência como um contrato sob o qual uma ou mais pessoas 

contrata(m) outra pessoa para realizar algum serviço eu seu nome, serviço este que 

envolve delegar determinado nível de autoridade para a tomada de decisão ao agente. 

Neste sentido, os autores introduzem o potencial problema de conflito de 

interesse, inerente à teoria da agência, ao mencionar que:  

 

se ambas partes do relacionamento buscam maximizar sua utilidade, 
há bons motivos para se acreditar que o agente nem sempre agirá de 
acordo com os melhores interesses do principal. O principal pode 
limitar as divergências de seu interesse ao estabelecer incentivos 
apropriados para o agente, arcando com custos de monitoramento 
existentes para limitar as atividades anômalas do agente (JENSEN; 
MECKLING, 1976, tradução nossa).3 

 

Além de iniciativas que limitam eventuais ações indesejadas realizadas pelo 

agente, Jensen e Meckling (1976) acentuam que o Principal busca controlar o 

comportamento do agente, estabelecendo restrições orçamentárias, diretrizes de 

incentivo e remuneração e suas respectivas regras de execução. 

O conflito de interesse entre duas partes pode também ser potencializado pelo 

problema da assimetria de informações e do risco moral. Milgrom e Roberts (1992) 

definem a assimetria de informações como a ocasião em que uma das partes não tem 

a sua disposição a plenitude de informações relevantes e necessárias para o perfeito 

julgamento das condições sob as quais um contrato de parceria está sendo celebrado. 

Nestes casos, a possibilidade de informações privilegiadas por um lado ou 

incompletas por outro lado podem trazer posições desiguais e oportunismo. Por sua 

vez, o risco moral caracterizar-se-ia como um comportamento de oportunismo após a 

celebração de um contrato de parceria, no qual os interesses do agente se sobrepõem 

ao do principal, geralmente em consequência da dificuldade de observar se as ações 

 
3 If both parties to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent 
will not always act in the best interests of the principal. The principal can limit divergences from his 
interest by establishing appropriate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed 
to limit the aberrant activities, of the agent (JENSEN; MECKLING, 1976). 
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do agente estão em consonância com a do principal ao invés de direcionadas para 

benefício próprio (MILGROM; ROBERTS, 1992). 

No contexto de franquias, existe uma via de mão dupla tanto nos papéis 

exercidos de agente e principal quanto no potencial conflito de interesse. O 

franqueado, no papel de agente, supostamente deveria representar o franqueador 

(principal) de forma a satisfazer os interesses gerais do dono da marca em questão, 

mas por vezes pode ter incentivos para agir de acordo com seus interesses individuais 

em detrimento dos objetivos gerais da rede franqueadora. O franqueador, que no 

papel de agente em teoria deveria agir de acordo com o interesse do franqueado, visto 

como o principal (investidor), pode em determinadas circunstâncias buscar seu 

interesse próprio ao invés de buscar trazer rentabilidade ao franqueado, aplicando 

medidas arbitrárias sem concordância dos franqueados.  

Brickley e Dark (1987) discutem sobre o problema acima citado e explicam que 

 
franchising é uma forma híbrida entre os dois métodos de controle de 
problemas de agência (ou seja, dispositivos de controle e propriedade 
residual). Em uma franquia, a franqueadora adquire os direitos 
relacionados à exploração de sua unidade, mas não tem direitos de 
decisão plena. Além disso, o seu direito de vender sua unidade é 
frequentemente restrito. Alguns direitos de decisão (por exemplo, 
seleção de menu, design de construção, etc.) são mantidos pela 
empresa central. A empresa central tem autoridade para monitorar o 
franqueado na qualidade do seu produto e para rescindir o contrato se 
a qualidade não for mantida (BRICKLEY; DARK, 1987, tradução 
nossa).4 

 

Curiosamente, Brickley e Dark (1987) identificam o modelo de negócio de 

franquias como uma forma de tratamento do problema da agência, particularmente na 

questão do monitoramento de gerentes. Em seu estudo, os autores analisaram 

empresas que adotaram franquias para algumas unidades, mas também operavam e 

administravam outras unidades, observando os problemas de agência confrontados 

por estas duas formas organizacionais. Concluiu-se que os custos de monitoramento 

 
4 Franchising is a hybrid between the two methods of controlling agency problems (i.e., control devices 
and residual ownership). In a franchise, the franchisee purchases a residual claim for his unit but does 
not have full decision rights. Furthermore, his right to sell the claim is frequently restricted. Some 
decision rights (e.g., menu selection, building design, etc.) are maintained by the central company. The 
central company has authority to monitor the franchisee for product quality and to terminate the contract 
if the quality is not maintained (BRICKLEY; DARK, 1987). 
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dos gerentes das unidades assim como o nível necessário de investimento inicial por 

unidade eram substancialmente maiores em unidades próprias e o nível de fidelização 

de clientes era maior nas unidades administradas via sistema de franquias 

(BRICKLEY; DARK, 1987). 

Outros importantes problemas de agência mitigados pelo sistema de franquias 

de acordo com Brickley e Dark (1987) são: o compartilhamento dos riscos do negócio, 

diluídos entre franqueadora e todos franqueados da rede; e a falta de senso de dono 

e responsabilidade por parte de gerentes de unidades próprias, por conta de grande 

parcela da remuneração destes gerentes ser fixa, o que desincentiva a busca por 

produtividade e melhoria contínua. 

Por outro lado, os autores apontam como uma potencial deficiência das 

franquias a ineficiência a propensão por parte do franqueado à tomada de decisões 

que envolvam riscos, mas que possam também gerar maiores retornos. Dado que o 

franqueado geralmente terá boa parte de seu patrimônio investido em sua unidade, 

ele estará menos diversificado que um investidor em geral, e, portanto, mais adverso 

a riscos. 

Adicionalmente, há o chamado “free-rider problem”, que poderia ser definido 

como o caráter “aproveitador” do agente, no qual determinado franqueado poderia 

contratar fornecedores de menor custo e menor qualidade de forma a aumentar sua 

lucratividade individual em detrimento da qualidade de seu produto ou serviço. Em 

situações nas quais os consumidores não distinguem inicialmente a qualidade do 

serviço entre diferentes franqueados, o franqueado de menor qualidade poderia 

usufruir de clientes advindos de outras franquias a despeito de individualmente sua 

franquia ter uma qualidade inferior (BRICKLEY; DARK, 1987). 

Ademais, Boulay (2010) realiza uma investigação sobre a forma pela qual os 

franqueados podem utilizar contratos explícitos e desenvolver normas na relação 

comercial, como mecanismos de governança para prevenir desvios das diretrizes do 

sistema da franquia por parte dos franqueados. O autor conclui em seu estudo que 

sistemas de informação e contratos eficientes permitem o controle remoto dos 

franqueados e domínio sobre o potencial risco de “free-riding”, sendo estes elementos 

mais importantes do que apenas o fortalecimento de normas relacionais (BOULAY, 

2010). 
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Acerca de elementos da teoria da agência na relação entre franqueado e 

franqueador, Lafontaine (1992) elenca quatro principais fatores que explicam a 

existência, permanência e características do modelo de negócio de franchising: 

• Compartilhamento de Riscos: como ambos os lados têm aversão a riscos, 

ambos se beneficiam da segurança contratual da franquia, sendo a taxa de 

royalty responsável por trazer o preço de equilíbrio na relação, variando 

proporcionalmente ao nível de risco existente e nível de aversão a riscos do 

franqueador. 

• Risco moral unilateral (one-sided moral-hazard): quando o franqueador não 

é capaz de observar plenamente o comportamento do franqueado em sua 

operação local, tampouco pode fazer inferências com base no nível de 

vendas, há um risco moral por parte do franqueador, e desta forma os 

contratos de franquia incorporam também medidas de incentivo ao 

franqueado. 

• Risco moral bilateral (two-sided moral-hazard): quando ambas as partes 

possuem fatores que potencializam riscos morais, os contratos de franquia 

incorporam medidas de incentivo a ambas as partes, tendo novamente a 

taxa de royalty o papel de incentivar o franqueador, variando conforme a 

capacidade e custos de monitoramento. 

• Imperfeição do mercado de capitais: assumindo restrições de acesso a 

capital por parte do franqueador, a franquia se torna um recurso de 

superação desta escassez. Ainda que importante, este fator não é tão 

relevante isoladamente, dado que empiricamente observa-se que à medida 

que franqueadores amadurecem e ampliam seu acesso a capital, estas 

empresas não descontinuam a estratégia de franquias. De forma contrária, 

muitas vezes os franqueadores passam a atuam na realidade como agentes 

financiadores dos franqueados (LAFONTAINE, 1992). 

 

Bitti, Amado Neto e Aquino (2015) também discorrem sobre a teoria da agência 

na ótica da relação entre franqueadora e franqueado, esclarecendo que 

 
ao adotar o arranjo franqueado, o proprietário da rede cede parte do 
resíduo da operação ao agente local (o gerente da loja, por exemplo) 
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de forma a criar mecanismos de incentivo visando motivar esforços. A 
compensação do agente (agora um franqueado) depende do 
desempenho de sua unidade, o que geraria um fluxo de royalties maior 
para o franqueador. Além disso, franqueados investem parte de seu 
patrimônio em uma única (ou poucas) unidade(s). Isso vincula a 
compensação do agente ao desempenho da unidade, o que eleva 
ainda mais o incentivo ao esforço. Com incentivos mais fortes 
vigorando, o nível demandado de monitoramento tende a ceder. 
Ceteris paribus, melhores níveis de desempenho resultarão em mais 
renda para os franqueados e mais royalties para os franqueadores 
(BITTI; AMADO NETO; AQUINO, 2015). 

 

Através de uma análise fatorial de dados da ABF (Associação Brasileira de 

Franquias) de 376 empresas num conjunto de quinze variáveis relacionadas às 

características de redes de franquias, como ciclo de vida, porte, dispersão geográfica, 

localização e precificação, Bitti, Amado Neto e Aquino (2015) identificaram cinco 

grupos estratégicos de tipos de empresas (1 – Rápido Crescimento, 2 – Alto 

Investimento, 3 – Convertidas Tardias, 4 – Não Franquia, e 5 – Jovens Franquias), 

que por suas características, endereçam problemas da teoria da agência e da teoria 

dos recursos escassos, em convergência com pesquisas e literaturas internacionais 

sobre franchising (BITTI; AMADO NETO; AQUINO, 2015). 

Os autores explicam que o grupo “Rápido Crescimento”, não necessariamente 

relacionado aos shopping-centers, traz como valor do negócio a atração de novos 

franqueados, com valor de investimento inicial menor, porém com maiores royalties 

sobre o faturamento. Neste segmento, visa-se a ocupação do mercado pela marca da 

franqueadora para criar barreiras à entrada de competidores, apresentando mais 

simplicidade nos termos da operação e menor monitoramento. 

O grupo “Alto Investimento”, cujo aporte inicial é cerca de três vezes maior que 

o do grupo anteriormente citado, cobra royalties abaixo da média e prazos contratuais 

mais longos e maior seletividade na busca dos franqueados. Com maior proporção de 

lojas de rua, geralmente este segmento engloba marcas mais consolidadas, que 

podem exigir valores maiores por suas franquias (BITTI; AMADO NETO; AQUINO, 

2015). 

O grupo “Convertidas Tardias”, é caracterizado por estes pesquisadores como 

redes mais longevas e que operaram por muito tempo apenas com lojas próprias. São 

empresas que passaram a adotar as franquias como uma forma alternativa para o 
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crescimento, por vezes como resposta à entrada de concorrentes. Estas redes são 

mais presentes em maiores cidades e shopping-centers, enxergando nestes locais 

uma maior facilidade de monitoramento da qualidade por fatores de proximidade e 

devido aos shopping-centers já possuírem regras e padrões de qualidade visual, 

limpeza, etc. 

A mesma estratégia de concentrar franquias em shopping-centers é adotada 

pelo grupo “Não Franquia”, que é integrado por empresas que adotam franquias 

apenas em uma pequena proporção de suas unidades, cobrando taxas de royalties 

substancialmente maiores que a média e tendo como maior parte de sua composição 

redes de franquias mais velhas e concentradas em mercados tradicionais com lojas 

próprias. 

Por último, o grupo “Jovens Franquias” é formado por empresas que adotaram 

o modelo de franquia a menos tempo, concentrando-se em regiões mais ricas do país 

e maior densidade de lojas. De acordo com os autores, este grupo parece ainda estar 

se adequando ao novo modelo de governança, com proposta de valor aos 

franqueados ainda em desenvolvimento (BITTI; AMADO NETO; AQUINO, 2015). 

Um ponto comum entre todos os grupos é que elementos da teoria da agência 

ou da teoria dos recursos escassos influenciaram a tomada de decisão destas 

empresas pela adoção do modelo de franchising como alternativa de governança para 

seus negócios. Seja devido à redução de custos de monitoramento e outros 

problemas de coordenação e controle, ou devido às franquias serem vistas como 

forma de alavancar o crescimento e contornar barreiras operacionais e financeiras, as 

franquias no estudo em questão, em consonância com a literatura existente, atuam 

diretamente em assuntos relacionados à teoria da agência. 

 

2.7 ESTUDOS RECENTES 

 

A despeito deste trabalho se concentrar no modelo de negócio de franquias e 

suas particularidades relacionadas às melhores práticas de governança corporativa 

preconizadas pelo IBGC, é relevante ao referencial teórico mencionar trabalhos 
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relacionados a necessidades de adaptação das sugestões do Código do IBGC para 

outros tipos de empresas. A próxima seção exporá estudos recentes relacionados à 

aderência dos fundamentos de governança corporativa do IBGC no contexto de 

startups e empresas pequenas ou familiares. Posteriormente serão mencionados 

trabalhos recentes especificamente relacionados a franquias. 

Araújo et al. (2013) realizaram um trabalho relevante para o contexto de 

governança em franquias, as quais frequentemente são empresas pequenas e 

familiares. Com o objetivo de verificar o alinhamento das práticas de gestão de 

empresas familiares às boas práticas de governança corporativa promulgadas pelo 

IBGC, Araújo et al. (2013) propuseram um instrumento-diagnóstico que avalia as 

empresas familiares em cinco dimensões e respectivas categorias conforme figura 

abaixo: 

 

FIGURA 5 – ESTRUTURA DO INSTRUMENTO-DIAGNÓSTICO DE 

GOVERNANÇA PARA EMPRESAS FAMILIARES  

 

Fonte: ARAÚJO et al. (2013). 

 

Com base na constatação destes autores de que a governança corporativa em 

negócios familiares e de pequeno porte por diversos motivos difere da exercida em 

outros tipos de organizações, este instrumento-diagnóstico entende que tais 

Dimensões Categorias

1.1 Princípios e valores

1.2 Formulação e Avaliação da Estratégia

2.1 Conselho de Administração

2.2 Comitês, Conselho Fiscal e Auditoria Independente

3.1 Código de Conduta

3.2 Gestão tributária, trabalhista e previdenciária

3.3 Eficácia dos órgãos de Governança

3.4 Direção Executiva

3.5 Gestão e Desempenho

4.1 Responsabilidade com os colaboradores

4.2  Responsabilidade com a sociedade

4.3 Responsabilidade com o meio ambiente

5.1 Regras de sucessões

5.2 Conselho de família

1. Estratégias

2. Estruturas

3. Processos e Gestão

4. Sustentabilidade

5. Perenidade
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dimensões e categorias são mais diretamente aplicáveis a suas respectivas estruturas 

empresariais. 

Os elementos avaliados pelos autores nas categorias de governança do 

instrumento-diagnóstico são: 

1. Estratégias: Tratam da formulação e da disseminação de princípios e 

valores, bem como da promoção do alinhamento dos membros em torno dos mesmos. 

Envolvem, ainda, a formulação e a avaliação da estratégia corporativa. Sua principal 

fonte de inspiração é o Código das melhores práticas de governança corporativa 

(IBGC, 2015). As categorias associadas são: 

1.1 Princípios e valores: Ressalta a importância da existência e 

disseminação de uma carta de valores, a missão e a visão de futuro da 

organização. Aborda ainda a avaliação da adoção dos princípios de 

governança, sobretudo a transparência, equidade e prestação de contas, já que 

responsabilidade corporativa é bem mais abrangente e deve estar presente em 

todas as práticas. Analisa, ainda, a coerência entre princípios e valores e 

práticas adotadas. 

1.2 Formulação e avaliação da estratégia: Trata da prática do 

planejamento estratégico, o envolvimento da empresa na formulação 

estratégica e a existência de modelos estruturados e as práticas de avaliação 

do desempenho estratégico mediante indicadores. 

2. Estruturas: Considera a necessidade de se manter e organizar as principais 

estruturas da governança corporativa, propostas na literatura. Inclui as seguintes 

categorias: 

2.1 Conselho de Administração: Esta categoria avalia a estruturação 

do conselho de administração, pelo Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa (IBGC, 2015). 

2.2 Comitês, Conselho Fiscal e Auditoria Independente: Como na 

categoria anterior, aqui a proposta é avaliar a estruturação dos demais órgãos 

de governança. 
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3. Processos e Gestão: avalia a capacidade da governança corporativa de 

contribuir com a gestão empresarial. Contempla as categorias abaixo: 

3.1 Código de Conduta: avalia a existência e a adoção de um Código 

de conduta para os membros da organização, que contribui para o 

fortalecimento da gestão. 

3.2 Gestão tributária, trabalhista e previdenciária: aborda como a 

empresa exerce a gestão tributária, trabalhista, previdenciária; avaliam-se os 

impactos no resultado organizacional. 

3.3 Eficácia dos Órgãos de Governança: é avaliada a eficácia do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, dos Comitês Temáticos e da 

Direção Executiva. 

3.4 Direção executiva: Avalia como atua a direção executiva da 

organização. 

3.5 Gestão e desempenho: checa se há a divulgação de relatório anual 

de desempenho e a existência de instrumentos formais que discriminem a 

estrutura organizacional, as atribuições de cada órgão de governança e os 

processos organizacionais, a definição do perfil para atuação da direção 

executiva, os modelos de remuneração, as normas e os procedimentos, o 

modelo de avaliação do desempenho organizacional e o modelo de 

mapeamento de riscos. 

4. Sustentabilidade: Envolve as preocupações e as responsabilidades que a 

organização tem com todos os stakeholders e com o meio ambiente. Considera as 

categorias: 

4.1 Responsabilidade com os colaboradores: Inclui os cuidados com 

o público interno quanto aos modelos de remuneração, de incentivo e de 

capacitação, dentre outros. 

4.2 Responsabilidade com a sociedade: Envolve a postura da 

empresa perante a sociedade e as práticas socialmente responsáveis. 
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4.3 Responsabilidade com o meio ambiente: Refere-se a como a 

organização se preocupa com o meio ambiente e com o impacto ambiental da 

sua atividade. 

5. Perenidade: Envolve as preocupações das famílias com as condições para 

assegurar que a empresa possa passar de geração a geração. As dimensões são as 

seguintes: 

5.1 Regras de sucessão: Como a família proprietária trata a sucessão, 

a formação de novas lideranças e as regras de transmissão do poder entre as 

gerações. 

5.2 Conselho de Família: Trata da existência e estruturação do 

conselho de família (ARAÚJO et al., 2013). 

Quando solidamente implementados nas pequenas empresas, estes 

elementos-chave de governança corporativa em conjunto formam uma base sólida 

que garante sustentabilidade dos negócios a longo prazo, em consonância com o 

objetivo maior da boa governança corporativa conforme citado na introdução deste 

trabalho: gerar valor e perenidade para as organizações. 

Machado et al. (2013) realizaram um trabalho de assunto semelhante, 

discutindo o conceito, os modelos e a estrutura de governança corporativa mais 

adequados para pequenas empresas familiares brasileiras, realizando um estudo de 

caso de uma pequena empresa de serviços de tecnologia. 

Os autores mencionam que as empresas familiares brasileiras não adotam 

mecanismos formais de controle e gestão, e a fraca estrutura de gestão é apontada 

como causadora de problemas de agência que contribuem para a mortalidade das 

mesmas. Afirmam também que um dos maiores desafios da governança nas 

empresas familiares brasileiras é a dificuldade em se adotar um modelo de gestão 

mais descentralizado, com maior delegação de responsabilidades e monitoramento 

eficiente (MACHADO et. al., 2013). 

Observou-se que no estudo de caso em questão, o modelo de governança 

adotado pela pequena empresa familiar de serviços de tecnologia não apresenta 

similaridade com nenhum modelo descrito na literatura, tratando-se de uma estrutura 

de baixa formalização de processos, práticas de governança relacional e 
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compartilhamento informal de informações entre membros da família (MACHADO et. 

al., 2013). Tais constatações reforçam o argumento de que pequenas empresas 

familiares, e por consequência, empresários franqueados, carecem de um modelo 

prático e diretrizes específicas para seus específicos contextos de gestão. 

Dias (2018) avaliou o nível de aderência aos quatro pilares da governança 

corporativa do IBGC (transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa) no âmbito de startups, modalidade de 

empreendedorismo geralmente caracterizada por micro e pequenas empresas 

inovadoras, muitas vezes na área de tecnologia. 

Realizando um estudo de caso de duas empresas que oferecem softwares, 

aplicativos e sistemas web, o autor constatou que ambas empresas aderem 

satisfatoriamente ao pilar da transparência ao adotarem desde o início de suas 

operações rotinas periódicas de comunicação interna e externa e implementação de 

sistemas de acompanhamento de atividades da gestão da empresa. O quesito da 

equidade em ambas as empresas não é visto como um desafio devido à limitada 

quantidade de sócios e adoção de programas de incentivo e remuneração por 

desempenho (DIAS, 2018). 

Quanto ao princípio de “accountability”, dado o caráter restrito das startups, as 

principais responsabilidades dos agentes de governança nestas empresas é a 

prestação de contas para fins tributários e legais, cujas atividades são terceirizadas, 

e a prestação de contas internas do atingimento de resultados por parte dos 

funcionários, que se dá por meio do estabelecimento de metas e acompanhamento 

periódico em reuniões. Por sua vez, o pilar da responsabilidade corporativa carece de 

aperfeiçoamento, pois as empresas não possuem planos estratégicos estruturados 

para nortearem as ações dos gestores (DIAS, 2018). 

Com relação ao segmento de franquias especificamente, Abdala e Gonçalves 

(2014) realizaram uma síntese teórica dos elementos que contribuem para a 

sustentabilidade e crescimento destas empresas, indicando que além de fatores 

externos relacionados à estrutura de mercado e microambiente nos quais as franquias 

estão inseridas, fatores internos são cruciais para o sucesso do negócio. 
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Os autores categorizam os seguintes elementos conceituais como essenciais 

para a boa governança em franquias, sendo os quatro primeiros fatores de caráter 

interno: 

• Relacionamento entre franqueador e franqueado; 

• Gestão e governança; 

• Transferência de conhecimento e capacidade absortiva; 

• Inteligência competitiva e perfil do empreendedor 

• Fatores externos, como mercado de atuação (ABDALA; GONÇALVES, 

2014). 

 

Quanto ao segundo elemento, práticas de gestão e governança, dadas as 

peculiaridades do modelo de organização do segmento de franquias, Kwasnicka 

(2006) reconhece que 

 
a interdependência de recursos, o relacionamento entre os atores, 
assim como a posição dessas empresas na rede e as diferenças 
culturais, são alguns dos elementos das redes que suscitam a 
necessidade de uma estrutura de gestão singular. As práticas 
gerenciais, dentre as quais se destacam as práticas de governança, 
devem envolver procedimentos para a gestão da relação e para a 
tomada de decisões, estruturas de comunicação, formas de solucionar 
conflitos, regras de entradas e saídas da rede, bem como formas de 
acompanhamento e controle (KWASNICKA, 2006). 

 

Portanto, a governança em franquias, segmento também chamado de redes de 

negócio, deve ser permeada por particularidades que atendam melhor a realidade 

desta atividade econômica. 

Em harmonia com o princípio de governança da equidade, os franqueados 

esperam que haja uniformidade no sistema de franquias, enfatizando que qualquer 

arbitrariedade ou desigualdade percebida no tratamento da franqueadora leva a 

ressentimentos e hostilidade por parte de outros franqueados, especialmente quando 

tal situação privilegiada é observada em lojas próprias da rede franqueadora 

(TOLEDO; PROENÇA, 2005). 

Outrossim, os autores explicam que deve haver um zelo pela apropriada 

comunicação e padronização para a perpetuidade e sucesso de franquias, sendo 

necessária uma ênfase especial no controle de qualidade de modo a proteger a 
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imagem da marca, o formato do negócio, a manutenção da elevada qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos e uniformidade das operações do negócio. 

A franqueadora deve concentrar seus esforços na melhoria do resultado e 

lucratividade da rede como um todo, criando objetivos e planos de esforços explícitos 

para toda a rede. Por sua vez, as pequenas empresas franqueadas, que não teriam 

capacidade de individualmente exercer tal atividade estratégia, canalizam suas 

energias e recursos na operação e atividades diárias do negócio (ABDALA; 

GONÇALVES, 2014). 

Neste contexto, uma administração eficiente pautada em boas práticas de 

governança corporativa deve possuir mecanismos de gestão e uma arquitetura de 

governança de rede de negócios que garantam que cada franqueado dentro de sua 

individualidade esteja trabalhando em objetivos comuns de toda a rede, minimizando 

assim conflitos e divergência de foco entre franqueados. Os objetivos da rede devem 

ser claros, assim como a forma de atingi-los e a fiscalização do desempenho deve 

ocorrer de forma ética e competente (ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

Teixeira et al. (2013), em seu estudo da visão do franqueado e do franqueador 

sob a ótica da teoria da agência, identificaram por meio de um estudo de caso que 

quando a franqueadora seleciona franqueados de boa qualidade, os custos de 

monitoramento são otimizados, corroborando o estudo empírico de Brickley e Dark 

(1987). 

Os autores deste estudo de caso mais recente verificaram que o bom 

relacionamento entre franqueadores e franqueados atenua tal necessidade de 

investimento em monitoramento à medida que se constrói um entendimento mútuo 

das expectativas, responsabilidades e limitações de ambas partes por meio da 

celebração de contratos. Assim sendo, subsequentes ações de monitoramento por 

parte da franqueadora passam a ocorrer muitas vezes de forma imperceptível e 

informal, não deixando de diminuir a assimetria de informações (TEIXEIRA et al., 

2013). 

O estudo apontou que um fator de caráter regional estimula a existência de 

franquias no Brasil: a estrutura tributária brasileira foi apontada como um dos motivos 

da adoção do modelo de franquias para o caso selecionado, pois a incidência de 

impostos seria demasiadamente elevada se o negócio fosse operado por uma pessoa 

jurídica única com faturamento de centenas de lojas. 
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Constatou-se da pesquisa que o franqueado historicamente enfrentou 

problemas de assimetria de informação na forma de franqueados que antes da 

assinatura do contrato já visavam a aquisição do know-how para posterior ruptura e 

abertura de empreendimentos com novas marcas competidoras (TEIXEIRA et al., 

2013). 

Traçando um paralelo entre alguns problemas comuns abordados pela teoria 

da agência e os resultados da pesquisa de campo, os autores tiveram as respectivas 

constatações para os problemas de agência a seguir: 

 

• Compartilhamento de Riscos do Negócio: franqueadora e franqueado 

entendem seus papéis e parcelas na divisão de riscos, buscando estreitar 

o relacionamento mútuo 

• Custos de Monitoramento: necessidade de monitoramento é reduzida, 

mas não é eliminada, com visitas periódicas com menor caráter de 

supervisão e maior aspecto de consultoria e suporte ao franqueado 

• Assimetria de Informação: implementado método de coleta de 

informações e resultados semanais para minimizar a assimetria de 

informações e mensurar o desempenho dos franqueados 

• Falta de senso de dono e Conflito de Interesses: a implementação de um 

programa de remuneração variável dos franqueados com bonificação 

proporcional ao desempenho busca diminuir o conflito de interesses ao 

garantir que o franqueado será recompensado de acordo com sua 

performance 

• Free-Riding: observada resistência por parte dos franqueados na adoção 

de melhorias indicadas pela franqueadora que exijam investimentos, 

comportamento o qual é combatido por meio de maior flexibilidade de 

prazo para implementação das mudanças (TEIXEIRA et al., 2013). 

A despeito do caráter qualitativo e limitado na quantidade de franqueados 

entrevistados e apesar da análise restrita a apenas uma franquia no segmento de 

roupas e acessórios femininos, o estudo de Teixeira et al. (2013) traça paralelos 

interessantes entre aspectos da teoria da agência e respectivas aplicações ao modelo 

de negócio de franquias. 
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Aguiar (2018), em seu estudo sobre os fatores responsáveis pelo não-

engajamento de franqueados, aponta conceitos da teoria da agência e elabora um 

modelo de não-engajamento que consiste em seis fatores divididos em duas 

dimensões. Na dimensão do franqueador, os elementos são: “Problema de 

Comunicação”, “Falta de Supervisão”, e “Monitoramento e Influência na 

Rentabilidade”. Na dimensão do franqueado, os fatores são: “Pouca Capacidade de 

Adaptação”, “Não Conhecimento do Sistema”, e “Baixa Proatividade” (AGUIAR, 2018). 

O autor explica que os fatores da dimensão franqueador são diretamente 

relacionados à gestão da rede. Os problemas de comunicação que geram conflito e 

falta de confiança entre as partes se dão quando o franqueado desconhece as ações 

que a franqueadora está realizando. Diretamente relacionada aos custos de 

monitoramento inerentes à teoria da agência, a falta de supervisão e monitoramento 

por parte da franqueadora “pode causar sentimento de abandono e de que o 

investimento foi em vão” no franqueado. Neste quesito, o autor aponta a importância 

do apoio da franqueadora por meio das visitas dos consultores de campo e por meio 

do controle financeiro e acompanhamento da unidade pela franqueadora (AGUIAR, 

2018). 

Ainda dentro da dimensão franqueador, os franqueados podem se tornar não 

engajados quando apresentam problemas de rentabilidade, os quais por vezes são 

potencializados por influência de ações da empresa franqueadora, como por exemplo, 

quando “as taxas cobradas pelo franqueador exercem pressão demasiada sem as 

devidas contrapartidas” (AGUIAR, 2018). 

Quanto aos fatores individuais de cada unidade da rede, englobados na 

dimensão franqueado, Aguiar (2018) argumenta que os franqueados menos 

resilientes e menos aptos a adaptarem-se a mudanças não conseguem se moldar às 

regras e deveres inerentes ao franchising, e por consequência, se tornam não-

engajados. O não conhecimento do sistema de franquias, caracterizado pela 

ingenuidade do franqueado de assumir que, por contar com um empreendimento 

testado em mercado e com suporte da franqueadora, o negócio é infalível e sem 

grandes problemas na gestão. Esse desalinhamento de expectativas e falta de 

conhecimento do sistema, contrato, obrigações e deveres, gera frustação e 

desmotivação nos franqueados. 
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Por último, Aguiar (2018) aponta que a baixa proatividade dos franqueadores é 

um fator de não-engajamento. Franqueados que esperam ter apoio irrestrito da 

franqueadora até na solução de problemas do dia-a-dia de sua operação se frustram 

com a realidade observada. Relacionada ao princípio de governança da prestação de 

contas (accountability), esta falta de atitude e senso de propriedade nas suas 

responsabilidades como proprietários do negócio gera desmotivação no franqueado. 

Em contrapartida, os franqueados engajados e motivados além de terem senso de 

dono aguçado, tem um comportamento antagônico ao dos indivíduos não-engajados 

em fatores avaliados (AGUIAR, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo discorre acerca das características da pesquisa, procedimentos, 

pressupostos, delineamento da pesquisa, critérios para escolha do caso, assim como 

os instrumentos e procedimentos para a coleta de dados. 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013), o conceito de pesquisa é definido como 

“um conjunto de processos sistemáticos e empíricos aplicado no estudo de um 

fenômeno”. Dentre os variados métodos de pesquisa, o método qualitativo possui a 

vantagem de providenciar maior profundidade e detalhamento na análise do objeto 

estudado (VERGARA, 1997), sendo o estudo de caso um dos métodos qualitativos 

mais utilizados por conta de suas características, conforme descritas por Yin: 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não são claramente evidentes (YIN, 2010). 

 

Ademais, Eisendhardt (1989) defende o estudo de caso como apropriado para 

ocasiões em que a “estratégia de pesquisa se foca em compreender a dinâmica 

apresentada dentro de contextos específicos”, podendo descrever um fenômeno, 

testar uma teoria ou até mesmo gerar uma teoria (EISENHARDT, 1989). 

Stake (1994) afirma que mais do que apenas uma escolha de procedimento de 

pesquisa, o estudo de caso refere-se à escolha de determinado objeto de pesquisa, 

na figura de uma pessoa, organização, empresa ou até mesmo determinado grupo 

que possui experiências comuns, sendo uma estratégia de investigação na qual o 

pesquisador foca na compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia e 

complexidade, coletando informações detalhadas, por um tempo prolongado e usando 

vários procedimentos para levantamento de dados (STAKE, 1994). 

O estudo de caso é o método mais adequado aos objetivos e características 

desse projeto, pois segundo Yin (2010), o método é indicado quando: a) as questões 

“como” e “por que” são propostas, b) o investigador tem pouco controle dos eventos, 

c) o enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real. As 

seis fontes de evidências mais comum no estudo de caso são: documentação, registro 

em arquivo, entrevistas, observação direta (reuniões), observação participante e 

artefatos físicos (YIN, 2010). 
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Desta forma, o método qualitativo de estudo de caso se encaixa no foco deste 

estudo, que é identificar aspectos de governança específicos das franquias que não 

são plenamente satisfeitos pelas diretrizes e estruturas sugeridas pelo IBGC, um 

assunto subjetivo, de profundidade e abordagem contemporânea, considerando o 

âmbito da vida real. 

A abordagem do trabalho é qualitativa devido à característica subjetiva do 

assunto da adoção de práticas de governança corporativa em franquias. De acordo 

com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender 

o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou 

humano. O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que 

emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do participante, a análise dos 

dados indutivamente construída a partir das particularidades para os temas gerais e 

as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados 

(CRESWELL, 2010). 

Uma pesquisa qualitativa foca em compreender e aprofundar os fenômenos 

que são explorados a partir da perspectiva dos participantes, em um ambiente natural 

e em relação ao contexto. O enfoque qualitativo busca compreender a perspectiva 

dos participantes (indivíduos ou grupos de pessoas que serão pesquisados) sobre os 

fenômenos que os rodeiam, aprofundar em suas experiências, pontos de vista, 

opiniões e significados (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de natureza aplicada, abordagem qualitativa, com objetivo 

descritivo, pois busca especificar propriedades características e traços importantes do 

fenômeno analisado. Para Sampieri, Collado e Lucio (2013) a pesquisa descritiva tem 

como propósito especificar as propriedades, as características, e os perfis de pessoas, 

grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que se 

submeta a uma análise. Ou seja, pretendem medir ou coletar informações de maneira 

independente ou conjunta, sobre os conceitos ou as variáveis a que se referem, isto 

é, seu objetivo não é indicar como estas se relacionam. 
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Mais do que escolher a metodologia qualitativa simplesmente como uma mera 

alternativa à pesquisa de caráter quantitativo, Flick (2009) argumenta que tal método 

tem sua própria identidade, adequando-se ao entendimento, descrição e explicação 

de fenômenos sociais de maneiras alternativas como interações e comunicações, 

análise de documentos e reconhecimento de padrões de experiências e integrações 

(FLICK, 2009). 

Reconhecendo o caráter menos estruturado e o não requerimento do uso de 

técnicas e métodos estatísticos, Bruchêz et al. (2016) enfatizam que estudos de caso 

e outras pesquisas de delineamento qualitativo são mais flexíveis, e focalizam no 

significado relativo da experiência de pessoas em relação a eventos, processos e 

estruturas em cenários sociais. Desta forma, são técnicas mais intensivas que a 

aplicação de questionários fechados, permitindo dados mais ricos e detalhados, 

oriundos do contato direto e prolongado do pesquisador com o objeto da pesquisa 

(BRUCHÊZ et al., 2016). 

Ao delinear este trabalho, o estudo de caso qualitativo se mostra adequado, 

pois busca-se aqui aprofundar a compreensão de um fenômeno social da 

particularidade das franquias na esfera da governança corporativa. De forma 

apropriada à metodologia escolhida, a pesquisadora se insere num ambiente de 

acesso direto à fonte de dados, com foco no processo e seu significado ao invés do 

resultado, e com a possibilidade de uso da técnica fundamental da pesquisa 

qualitativa, que é a entrevista individual, metódica e com potencial de também extrair 

do respondente questões implícitas como crenças, atitudes e informações 

subjacentes (BRUCHÊZ et al., 2016). 

 

3.2 SELEÇÃO DO CASO 

 

Segundo Stake (2010), para se examinar um ambiente real, é importante um 

estudo profundo, com coleta de dados detalhada, múltiplas fontes de informação, 

variando entre entrevistas, observações e documentos. 

O escopo da pesquisa é a análise das necessidades, dificuldades, 

oportunidades e práticas de governança corporativa de uma empresa franqueada do 

segmento de ensino de idiomas no Brasil. Tal franqueado faz parte de uma rede de 
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franquias de uma marca renomada no segmento e de propriedade de uma empresa 

multinacional. 

Sendo assim, considerando o problema de pesquisa e objetivos específicos, 

dentre as diversas unidades da rede de franquias em questão, escolheu-se como 

amostra para o estudo de caso o franqueado detentor do direito à exploração da região 

de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Apesar da possibilidade de se 

escolher diversos franqueados, um franqueado que possua múltiplas unidades, ou 

mesmo um “máster-franqueado” (BARROSO, 2010), optou-se pelo estudo de caso 

das operações de um único franqueado, o qual apresenta atributos excepcionais e 

destaque em relação aos seus pares, conforme será demonstrado mais adiante. 

Na rede de franquias deste estudo, assim como em diversas outras redes de 

franquias, não existe a figura do “máster-franqueado”, e este tipo de franqueado não 

satisfaria os objetivos do estudo, visto que se trataria de uma empresa de grande 

porte, cujos proprietários não estão à frente das operações diárias das unidades, 

contando com gerentes e supervisores aos quais são delegadas as atividades de 

gestão.  

A seleção de somente um franqueado, ainda que caracterize um tamanho de 

amostra reduzida, satisfaz aos objetivos do estudo de analisar um franqueado 

semelhante à grande maioria dos demais franqueados, que geralmente possuem 

apenas uma ou duas unidades, porém com atributos excepcionais (que serão 

detalhado mais adiante na pesquisa) que justificam sua seleção para realização de 

um estudo de caso. Outrossim, de acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013), o 

tamanho da amostra na pesquisa qualitativa não é importante do ponto de vista 

probabilístico, porque o interesse do pesquisador não necessariamente é generalizar 

os resultados de seu estudo. 

Somada à relevância da empresa em questão no segmento de franchising 

brasileiro e sua liderança e evidente estágio avançado de maturidade (BARROSO, 

2010) no mercado de atuação, a disponibilidade de acesso à informação por parte da 

pesquisadora foi um fator crucial para a escolha de tal contexto e escopo de pesquisa, 

visto que a autora trabalhou por mais de 10 anos na gestão do franqueado objeto do 

estudo, empresa de propriedade de familiares da mesma. 
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3.3 PROPOSIÇÕES TEÓRICAS 

 

Estudiosos do modelo de negócio de franquias empresariais apontam que tal 

forma de empreendimento possui diversas particularidades em relação a outros tipos 

de empresa. Kwasnicka (2006) argumenta que “alguns dos elementos das redes 

suscitam a necessidade de uma estrutura de gestão singular” (KWASNICKA, 2006). 

Similarmente, Mitsuhashi, Shane e Sine (2008) defendem que as franquias exigem 

conhecimentos, estruturas, e rotinas organizacionais particulares.  

O próprio IBGC (2015) reconhece que seu Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa foi desenvolvido primariamente com foco em empresas, 

podendo se adaptar 

 

a outros tipos de organização, como, por exemplo, as do terceiro setor, 
cooperativas, estatais (empresas públicas e sociedades de economia 
mista), órgãos governamentais, entre outras. É imprescindível 
salientar que cada tipo de organização tem suas peculiaridades em 
termos de governança (IBGC, 2015). 

 

Considerando o objetivo geral de analisar a necessidade de adaptação do 

Código de melhores práticas de governança corporativa do IBGC para se tornar mais 

aderente à realidade das franquias, surge o primeiro pressuposto da pesquisa: 

 

Pressuposto 1: As estruturas de governança corporativa e demais recomendações do 

Código de Melhores Práticas do IBGC necessitam de adaptações para terem maior 

aderência à realidade das franquias. 

 

Adicionalmente, entre as premissas do Código, menciona-se que o mesmo 

“não tem o intuito de ser um modelo rígido de boas práticas de governança, mas sim 

uma referência de consulta visando a uma reflexão e aplicação em cada caso, sempre 

levando em conta o arcabouço regulatório (compulsório e facultativo) a que a 

organização está submetida. Não se trata de um conjunto de práticas a ser adotado 

exaustiva e mecanicamente (IBGC, 2015). 

Mais adiante, o IBGC explica que o teor da obra em questão visa “estimular o 

exercício das práticas a serem adotadas, de maneira tal que se adaptem à estrutura, 

à realidade e ao estágio do ciclo de vida da organização”, explicando também que as 
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razões para “a adoção ou não de determinada prática devem estar devidamente claras 

e fundamentadas pelos tomadores de decisão, de tal modo que permitam avaliação 

por suas partes interessadas” (IBGC, 2015). 

Diante deste entendimento, e reconhecendo que alguns dos fundamentos do 

Código e “melhores práticas podem não ser aplicáveis a todos os casos” (IBGC, 2015), 

nasce o segundo pressuposto da pesquisa:  

 

Pressuposto 2: No Código de Melhores Práticas do IBGC não há diretrizes específicas 

para o modelo de negócio de franquias. 

 

Ainda que os “princípios básicos da boa governança aplicam-se a qualquer tipo 

de organização, independentemente de porte, natureza jurídica ou tipo de controle” 

(IBGC, 2015), os pressupostos e proposta desta pesquisa são importantes, pois a 

presença de diretrizes específicas para a governança corporativa em franquias 

auxiliaria franqueadores e franqueados na busca pelo aperfeiçoamento da vivência 

dos princípios básicos de governança em sua plenitude. 

Uma vez finalizada a discussão das proposições teóricas, a seguir apresenta-

se o constructo, elemento fundamental para a realização das perguntas utilizadas nas 

entrevistas. 

 

3.4 CONSTRUCTO 

 

Alicerçado pelo referencial teórico, especialmente pelos estudos recentes 

concernentes ao tema da pesquisa, esta seção apresenta o constructo da pesquisa, 

o qual apresenta de forma estruturada os elementos que compõem e embasam as 

perguntas dos roteiros semiestruturados anexos ao final do trabalho. 

Diretamente correlacionado aos objetivos específicos, este constructo, é 

dividido em categorias, subcategorias, definição constitutiva, definição operacional, e 

seus respectivos autores e itens do instrumento da coleta de dados, conforme quadro 

a seguir: 
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FIGURA 6 – DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA NA GESTÃO DO 

FRANQUEADO 

Objetivos Específicos: Apresentar a estrutura de governança atual do franqueado estudado. Avaliar o nível de 
aderência do franqueado em questão com relação às melhores práticas do IBGC 

Dimensão Governança Corporativa na gestão do franqueado 

Subcategoria Definição Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Estratégias 

Estratégias: Tratam da 
formulação e da 
disseminação de princípios 
e valores, bem como da 
promoção do alinhamento 
dos membros em torno dos 
mesmos. Envolvem, ainda, 
a formulação e a avaliação 
da estratégia corporativa. 
Sua principal fonte de 
inspiração é o Código das 
melhores práticas de 
governança corporativa 
(ARAÚJO, et al., 2013). 
 
É recomendado que haja a 
elaboração de um conjunto 
de documentos, com 
objetivo de auxiliar a 
empresa familiar em sua 
administração, tais como: 
missão, visão, valores, 
Código de ética da família, 
políticas e negócios da 
família, governança 
familiar, cultura da família, 
objetivos e filosofia da 
família (SILVA, 2006) 
 
Um conselho de 
administração ativo auxilia 
no planejamento 
estratégico e no 
acompanhamento de sua 
implantação (LANK, 2003). 
. 

Princípios e valores: Ressalta a 
importância da organização 
possuir e disseminar uma carta de 
valores, a missão e a visão de 
futuro. Aborda ainda a avaliação 
da adoção dos princípios de 
governança, sobretudo 
Transparência, Equidade e 
Prestação de Contas, já que 
Responsabilidade Corporativa é 
bem mais abrangente e deve estar 
presente em todas as práticas. 
Analisa, ainda, a coerência entre 
princípios e valores e práticas 
adotadas (ARAÚJO, et al., 2013). 
 
Formulação e avaliação da 
estratégia: Trata da prática do 
planejamento estratégico, o 
envolvimento da empresa na 
formulação estratégica e a 
existência de modelos 
estruturados e práticas de 
avaliação do desempenho 
estratégico mediante indicadores 
(ARAÚJO, et al., 2013). 

Verificar a existência e 
divulgação da missão, 
visão e valores da 
empresa. Perguntas: 
Q1 
 
Identificar a presença, 
forma de elaboração e 
divulgação do 
planejamento 
estratégico da 
empresa. Perguntas: 
Q2 

 
ARAÚJO, et 
al., (2013) 
 
SILVA (2006) 
 
LANK (2003) 
 
IBGC (2015) 

Estruturas 

Estruturas: Considera a 
necessidade de se manter 
e organizar as principais 
estruturas da governança 
corporativa, propostas na 
literatura (ARAÚJO, et al., 
2013). 
 
Na implementação de 
governança corporativa em 
empresas pequenas e 
familiares é importante a 
formação de um conselho 
de administração, pois 
considera-se este o órgão 
mais importante de 
governança corporativa na 
empresa familiar (SILVA, 
2006). 
 
Um conselho de 
administração ativo traz 
diversos benefícios: 
propicia experiência e 
especialização dentro de 
casa, encoraja a 
autodisciplina e a 
responsabilidade no 
gerenciamento, oferece um 

Conselho de Administração: Esta 
categoria avalia a estruturação do 
conselho de administração, pelo 
Código de Melhores Práticas de 
Governança Corporativa 
(ARAÚJO, et al., 2013). 
 
Comitês, Conselho Fiscal e 
Auditoria Independente: Como na 
categoria anterior, aqui a proposta 
é avaliar a estruturação dos 
demais órgãos de governança 
(ARAÚJO, et al., 2013). 
 
Um conselho administrativo ativo 
oferece pontos de vista abalizados 
sobre pessoas chave, coloca 
questões desafiadoras e 
penetrantes, oferece 
aconselhamento confidencial e 
empático, auxilia o pensamento 
criativo e a tomada de decisões e 
melhora as relações de 
cooperação com terceiros, 
incluindo empregados, 
fornecedores, clientes e a 
comunidade em geral (LANK, 
2003). 

Identificar a 
configuração societária 
da empresa, e atestar a 
existência e 
funcionamento de 
estruturas de 
governança quaisquer, 
como Conselho de 
Administração, Comitês 
Temáticos, Conselho 
Fiscal, Auditoria 
Independente, Direção 
Executiva, 
Conselheiros 
Independentes e 
Conselho de Família. 
Perguntas: Q3 

 
ARAÚJO, et 
al., (2013) 
 
SILVA (2006) 
 
LANK (2003) 
 
IBGC (2015) 
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conselho de administração 
sólido que pode auxiliar na 
avaliação das ideias do 
proprietário do negócio, 
oferece opiniões honestas 
e objetivas a respeito de 
desempenho, estratégia, 
compensação e outras 
questões do negócio, 
auxilia no planejamento 
estratégico e no 
acompanhamento de sua 
implantação (LANK, 2003). 
 

Processos e 
Gestão 

Processos e Gestão: avalia 
a capacidade da 
governança corporativa de 
contribuir com a gestão 
empresarial (ARAÚJO, et 
al., 2013). 
 
As boas práticas de 
governança corporativa 
convertem princípios 
básicos em 
recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e 
otimizar o valor econômico 
de longo prazo da 
organização, facilitando 
seu acesso a recursos e 
contribuindo para a 
qualidade da gestão da 
organização, sua 
longevidade e o bem 
comum (IBGC, 2015). 

Código de Conduta: avalia a 
existência e a adoção de um 
Código de conduta para os 
membros da organização, que 
contribui para o fortalecimento da 
gestão.  
 
Gestão tributária, trabalhista e 
previdenciária: aborda como a 
empresa exerce a gestão 
tributária, trabalhista, 
previdenciária; avaliam-se os 
impactos no resultado 
organizacional. 
 
Eficácia dos Órgãos de 
Governança: é avaliada a eficácia 
do Conselho de Administração, do 
Conselho Fiscal, dos Comitês 
Temáticos e da Direção Executiva.  
Direção executiva: Avalia como 
atua a direção executiva da 
organização. 
 
Gestão e desempenho: checa se 
há a divulgação de relatório anual 
de desempenho e a existência de 
instrumentos formais que 
discriminem a estrutura 
organizacional, as atribuições de 
cada órgão de governança e os 
processos organizacionais, a 
definição do perfil para atuação da 
direção executiva, os modelos de 
remuneração, as normas e os 
procedimentos, o modelo de 
avaliação do desempenho 
organizacional e o modelo de 
mapeamento de riscos (ARAÚJO, 
et al., 2013). 

Validar a configuração 
dos processos internos 
e gestão da empresa, 
englobando desde seus 
procedimentos 
externos até seu 
Código de conduta e 
gestão tributária, 
trabalhista e 
previdenciária. 
Perguntas: Q4, Q5, Q6. 
 
Analisar a eficácia e 
desempenho das 
estruturas de gestão 
empresarial e 
governança 
corporativa, assim 
como a presença de 
instrumentos formais 
de descrição destas 
estruturas e processos 
de auditoria interna. 
Perguntas: Q7, Q8 

 
ARAÚJO, et 
al., (2013) 
 
IBGC (2015) 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade: Envolve 
as preocupações e as 
responsabilidades que a 
organização tem com todos 
os stakeholders e com o 
meio ambiente (ARAÚJO, 
et al., 2013). 

Responsabilidade com os 
colaboradores: Inclui os cuidados 
com o público interno quanto aos 
modelos de remuneração, de 
incentivo e de capacitação, dentre 
outros.  
 
Responsabilidade com a 
sociedade: Envolve a postura da 
empresa perante a sociedade e as 
práticas socialmente responsáveis.  
Responsabilidade com o meio 
ambiente: Refere-se a como a 
organização se preocupa com o 
meio ambiente e com o impacto 
ambiental da sua atividade 
(ARAÚJO, et al., 2013).  

Compreender quais as 
políticas e práticas 
existentes relacionadas 
à responsabilidade com 
os colaboradores, com 
a sociedade e com o 
meio-ambiente. 
Perguntas: Q9, Q10, 
Q11 

 
ARAÚJO, et 
al., (2013) 
 
IBGC (2015) 

Perenidade 

Perenidade: Envolve as 
preocupações das famílias 
com as condições para 
assegurar que a empresa 

Regras de sucessão: Como a 
família proprietária trata a 
sucessão, a formação de novas 
lideranças e as regras de 

Constatar a existência 
de estruturas de 
governança corporativa 
que garantam a 

 
ARAÚJO, et 
al., (2013) 
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possa passar de geração a 
geração (ARAÚJO, et al., 
2013). 
 
A boa governança 
corporativa está voltada 
para a geração de valor e 
para a perenidade das 
empresas; busca a 
harmonização da geração 
do máximo retorno total dos 
proprietários com outros 
interesses internos e 
externos; e é vista como 
fundamental para a criação 
de um ambiente de 
negócios saudável e 
confiável, importante para o 
desenvolvimento do 
mercado de capitais, a 
capitalização das empresas 
e o crescimento econômico 
das nações (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014). 
 
A perenidade ou 
perpetuidade da empresa é 
fortemente dependente dos 
sete princípios 
precedentes, e define-se 
como objetivo síntese das 
companhias, sustentada 
por bons resultados 
econômicos, financeiros, 
sociais e ambientais 
(ANDRADE; ROSSETTI, 
2014). 

transmissão do poder entre as 
gerações. 
 
Conselho de Família: Trata da 
existência e estruturação do 
conselho de família (ARAÚJO, et 
al., 2013).  
 
Os agentes de governança devem 
zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, 
reduzir as externalidades 
negativas de seus negócios e suas 
operações e aumentar as 
positivas, levando em 
consideração, no seu modelo de 
negócios, os diversos capitais 
(financeiro, manufaturado, 
intelectual, humano, social, 
ambiental, reputacional, etc.) no 
curto, médio e longo prazos (IBGC, 
2015). 
 
Um dos 8 Ps da governança, o dos 
Propósitos, preconiza que os 
propósitos convirjam para o 
máximo retorno total de longo 
prazo dos acionistas (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014). 

continuidade e 
sucessão do negócio 
familiar. Perguntas: 
Q12. 

ANDRADE; 
ROSSETTI 
(2014) 
 
IBGC (2015) 
 
ANDRADE; 
ROSSETTI 
(2014) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Enquanto o primeiro quadro busca responder ao primeiro e ao segundo 

objetivos específicos “apresentar a estrutura de governança atual do franqueado 

estudado” e  “avaliar o nível de aderência do franqueado em questão com relação às 

melhores práticas do IBGC”, no segundo bloco, encontram-se os elementos 

relacionados à categoria de análise da dimensão do ambiente de negócio quanto à 

execução plena da boa governança corporativa, visando responder ao terceiro e 

quarto objetivos específicos de “caracterizar o modelo de negócio entre franqueadora 

e franqueado” e “identificar se a relação entre franqueadora e franqueado propicia um 

ambiente favorável à implementação das estruturas e melhores práticas de 

governança corporativa do IBGC”. 
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FIGURA 7 – DIMENSÃO AMBIENTE DE NEGÓCIO PARA PLENA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

Objetivos Específicos: Caracterizar o modelo de negócio entre franqueadora e franqueado. Identificar se a relação 
entre franqueadora e franqueado propicia um ambiente favorável à implementação das melhores práticas de 
governança corporativa do IBGC 

Dimensão Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria 
Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Constitutiva 
Fatores de Definição 

Operacional 
Autores 

Transparência 
e 

Accountability 
na relação 

entre   
Franqueadora 
e Franqueado 

As boas práticas ajudam os 
membros da família a obter 
transparência contábil e 
administrativa, ser tratados 
com equidade, entender as 
necessidades da 
companhia, conhecer os 
riscos do negócio, nomear 
representantes para gerir o 
negócio, certificar-se de que 
as decisões do controlador 
serão fiscalizadas, saber 
seus direitos e deveres 
legais, resolver conflitos de 
interesse entre herdeiros e 
demais acionistas, garantir 
a continuidade de um 
retorno financeiro, aprender 
a seguir um Código de ética 
e adotar uma postura de 
responsabilidade social 
(SILVA, 2006). 
 
Transparência - Consiste no 
desejo de disponibilizar 
para as partes interessadas 
as informações que sejam 
de seu interesse e não 
apenas aquelas impostas 
por disposições de leis ou 
regulamentos. Não deve 
restringir-se ao 
desempenho econômico-
financeiro, contemplando 
também os demais fatores 
(inclusive intangíveis) que 
norteiam a ação gerencial e 
que condizem à 
preservação e à otimização 
do valor da organização 
(IBGC, 2015). 
 
Prestação de Contas 
(accountability) - Os 
agentes de governança 
devem prestar contas de 
sua atuação de modo claro, 
conciso, compreensível e 
tempestivo, assumindo 
integralmente as 
consequências de seus atos 
e omissões e atuando com 
diligência e 
responsabilidade no âmbito 
dos seus papeis (IBGC, 
2015). 
 

A interdependência de recursos, o 
relacionamento entre os atores, 
assim como a posição dessas 
empresas na rede e as diferenças 
culturais, são alguns dos 
elementos das redes que suscitam 
a necessidade de uma estrutura de 
gestão singular. As práticas 
gerenciais, dentre as quais se 
destacam as práticas de 
governança, devem envolver 
procedimentos para a gestão da 
relação e para a tomada de 
decisões, estruturas de 
comunicação, formas de 
solucionar conflitos, regras de 
entradas e saídas da rede, bem 
como formas de acompanhamento 
e controle (KWASNICKA, 2006). 
 
Dentro do princípio de governança 
da equidade, os franqueados 
esperam que haja uniformidade no 
sistema de franquias, enfatizando 
que qualquer arbitrariedade ou 
desigualdade percebida no 
tratamento da franqueadora leva a 
ressentimentos e hostilidade por 
parte de outros franqueados, 
especialmente quando tal situação 
privilegiada é observada em lojas 
próprias da rede franqueadora 
(TOLEDO; PROENÇA, 2005). 

Investigar o nível de 
transparência existente 
entre franqueadora e 
franqueados e os 
mecanismos de controle 
para minimização de 
conflitos. Perguntas: Q13. 
 
Averiguar o grau de 
transparência e prestação 
de contas mútuas das 
atividades da 
franqueadora e 
franqueada. Perguntas: 
Q14, Q15 
 
Verificar o nível de 
uniformidade, equidade e 
justiça no tratamento 
entre franqueadora e 
franqueados diversos. 
Perguntas: Q16 

 
KWASNICKA 
(2006) 
 
ABDALA; 
GONÇALVES 
(2014) 
 
SILVA (2006) 
 
TOLEDO; 
PROENÇA 
(2005) 
 
IBGC (2015) 
 
AGUIAR 
(2018) 

Alinhamento 
e Proteção da 

qualidade, 
objetivos e 
estratégias 
do negócio  

A governança corporativa 
é o sistema pelo qual os 
negócios das empresas 
são direcionados e 
controlados. A estrutura da 
governança especifica a 
atribuição dos direitos e 

Deve haver um zelo pela 
apropriada comunicação e 
padronização para a 
perpetuidade e sucesso de 
franquias, sendo necessária uma 
ênfase especial ao controle de 
qualidade de modo a proteger a 

Avaliar a forma de 
controle da qualidade, 
nível de padronização e 
medidas de proteção 
frente a desvios das 
normas do negócio. 
Perguntas: Q17, Q18. 

 
ABDALA; 
GONÇALVES 
(2014) 
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responsabilidades entre os 
diferentes participantes da 
empresa, assim como os 
dirigentes, acionistas e 
outros stakeholders, e 
detalha as regras e 
procedimentos para 
tomada de decisões no 
que se refere a assuntos 
corporativos.  Por fazer 
isso provê a estrutura pela 
qual os objetivos da 
companhia são definidos e 
os meios para atingir seus 
objetivos e monitorar seu 
desempenho (OECD, 
1999). 
 
Equidade - Caracteriza-se 
pelo tratamento justo e 
isonômico a todos os 
sócios e demais partes 
interessadas 
(stakeholders), levando 
em consideração seus 
direitos, deveres, 
necessidades, interesses 
e expectativas (IBGC, 
2015). 
 
Dentre os 8 Ps da 
governança corporativa o 
das Práticas estabelece 
que as práticas visam o 
estabelecimento de canais 
fluidos de informação e de 
bom e consensual sistema 
para a tomada de decisões 
e acompanhamento das 
ações decorrentes 
(ANDRADE; ROSSETTI, 
2014). 

imagem da marca, o formato do 
negócio, a manutenção da 
elevada qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos e 
uniformidade das operações do 
negócio (ABDALA; 
GONÇALVES, 2014). 
 
Uma administração eficiente 
pautada em boas práticas de 
governança corporativa deve 
possuir mecanismos de gestão e 
uma arquitetura de governança 
de rede de negócios que 
garantam que cada franqueado 
dentro de sua individualidade 
esteja trabalhando em objetivos 
comuns de toda a rede, 
minimizando assim conflitos e 
divergência de foco entre 
franqueados. Os objetivos da 
rede devem ser claros, assim 
como a forma de atingi-los e a 
fiscalização do desempenho deve 
ocorrer de forma ética e 
competente (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014) 
 
O elo criado pelo sistema de 
franquia entre franqueado e 
franqueador inicia-se devido a um 
dos objetivos da Governança 
Corporativa, que é o da 
convergência de interesses, no 
qual um fundador estrategista 
busca escalar e perpetuar seu 
empreendimento, promovendo 
seu crescimento e 
concomitantemente 
correspondendo às expectativas 
de retorno financeiro do 
investimento realizado e 
maximização dos resultados aos 
franqueados (ANDRADE; 
ROSSETTI, 2014). 

 
Compreender se há 
alinhamento das 
estratégias gerais do 
negócio entre 
franqueadora e 
franqueado, verificando 
a presença de 
mecanismos de controle 
da execução de 
objetivos comuns. 
Perguntas: Q19, Q20. 

ANDRADE; 
ROSSETTI 
(2014) 
 
OECD (1999) 
 
IBGC (2015) 
 
ANDRADE; 
ROSSETTI 
(2014) 
 
QUEIROZ 
(2017) 
 
AGUIAR 
(2018) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O quinto objetivo específico “identificar possíveis elementos do Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC que precisem de adaptação 

para franquias” não possui um quadro específico do constructo por se caracterizar de 

uma análise efetuada com base no resultado do questionário semiestruturado, anexo 

ao final deste trabalho. 

 

3.5 FASES DE PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa seguiu as fases descritas no quadro abaixo, as quais se 

relacionam aos objetivos específicos do estudo: 
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FIGURA 8 – FASES DO PROJETO DE PESQUISA 

Fase Objetivo Atividades 

01 

Apresentar a estrutura de 

governança atual do franqueado 

estudado. 

Detalhar a operação, elementos 

organizacionais e indicadores da 

unidade franqueada estudada. 

02 

Avaliar o nível de aderência do 

franqueado em questão com relação 

às melhores práticas do IBGC. 

Comparar e analisar o nível de 

aderência do objeto de estudo com o 

Código de Melhores Práticas do 

IBGC.  

 

Realizar a análise cruzada dos 

indicadores da unidade franqueada 

com o Código do IBGC. 

03 
Caracterizar o modelo de negócio 

entre franqueadora e franqueado. 

Pesquisar o modelo de governança 

e gestão existente atualmente entre 

franqueadora e franqueado. 

04 

Identificar se a relação entre 

franqueadora e franqueado propicia 

um ambiente favorável à 

implementação das melhores 

práticas de governança corporativa 

do IBGC. 

Verificar elementos que indiquem se 

existe um ambiente favorável à 

adoção de melhores práticas de 

governança corporativa 

05 

Identificar possíveis elementos do 

Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC 

que precisem de adaptação para 

franquias. 

Descrever se há a necessidade de 

adaptações do Código de melhores 

práticas do IBGC para utilização em 

franquias. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

3.6 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E PROCEDIMENTO DA COLETA DE 

DADOS 

 

A coleta de dados de maneira adequada é fundamental em uma pesquisa, para 

não haver distorções nos resultados. Os dados são coletados para que possamos 

analisá-los e compreendê-los, e assim responder as perguntas de pesquisa e 
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gerarmos conhecimento (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). De acordo com Yin 

(2010), as evidências do estudo de caso podem vir de seis fontes: documentos, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos. 

Em virtude do caráter qualitativo desta pesquisa, a coletada de dados se deu 

por múltiplas fontes de informação, sendo fundamental a proximidade do pesquisador 

junto ao objeto de sua pesquisa, reunindo as diversas fontes de informação conforme 

o contexto e a necessidade da pesquisa, de forma dinâmica e sem um delineamento 

rigidamente pré-definido (CRESWELL, 2014). 

Dado que se pretende analisar como o Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC pode se tornar mais aderente à realidade das 

empresas inseridas no modelo de negócio de franquias, a coleta de dados incluiu 

consultas a documentos como contratos, comunicações internas, sistemas e relatórios 

internos, planejamento estratégico, atas de reuniões, documentos contábeis e 

relatórios de desempenho. Os documentos referentes à franqueada foram 

disponibilizados para a autora conforme solicitação, enquanto as informações 

concernentes à franqueadora foram concentradas em dados já existentes e de 

domínio público, divulgados no site da franqueadora. 

Além da consulta a documentos, a coleta de dados incluiu a realização de 

visitas presenciais ao franqueado realizadas durante os meses de Maio e Junho de 

2018, e a realização de entrevistas semiestruturadas junto aos dois diretores e sócios 

administradores da empresa franqueada, duas coordenadoras das respectivas 

unidades franqueadas e uma entrevista junto a uma representante da franqueadora, 

consultora de campo para a região do franqueado. 

Os cinco entrevistados foram contextualizados previamente do conteúdo e 

propósito da pesquisa e as entrevistas seguiram um roteiro de temas e perguntas em 

sua maioria abertas. Tais entrevistas foram gravadas, nas formas presencial e por 

meio de ligações telefônicas e videoconferências, com durações variando de 25 

minutos a 1 hora. 

O uso desta combinação de técnicas permite compreender com mais 

profundidade o conteúdo dos documentos, obter pontos de vista diferentes sobre 

determinado tema e conseguir outras informações além das encontradas nos 
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documentos. O roteiro completo de entrevistas semiestruturadas está contido nos 

Anexos A, B e C deste trabalho. 

3.7 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 
A análise de dados, conforme sugerido por Creswell (2010) envolve extrair 

sentido dos dados, textos e imagens. Envolve preparar os dados para a análise, ir 

fundo no processo de compreensão dos dados, representar os dados e realizar uma 

interpretação do significado mais amplo dos dados (CRESWELL, 2010). 

O mesmo autor descreve a técnica da narrativa como uma das formas 

recomendadas para análise de dados de pesquisas qualitativas. Segundo ele, esta 

abordagem é apropriada a autores que, em adição a documentos e relatórios, 

possuem relatos e testemunhos de pessoas relacionadas ao objeto de estudo, que 

muitas vezes se originam de conversas entre o pesquisador e os indivíduos. Tais 

relatos podem conter informações cruciais e específicas aos objetivos da pesquisa 

(CRESWELL, 2014). 

A técnica narrativa de análise de dados, interligada à flexibilidade do método 

qualitativo do estudo de caso, permite a realização de adaptações para melhor 

compreensão e interação entre o pesquisador e o entrevistado. Conforme a 

necessidade, determinados itens do questionário semiestruturado podem ser 

aprofundados ou esclarecidos ao longo das entrevistas. 

Como procedimento da análise de dados, esta pesquisa adotou o protocolo 

recomendado por Moura e Nacarato (2017) para a transcrição da entrevista narrativa, 

conforme descrito a seguir: 

 

Feitas as entrevistas, realiza-se a textualização, ou seja, a transcrição 
com a limpeza das marcas de oralidade, buscando construir uma 
narrativa em que as transações e os percursos vividos pelos 
narradores fiquem evidenciados. Se houver informações incompletas 
e/ou ausentes, que dariam sentido à construção das trajetórias 
pessoais e profissionais dos narradores, aconselha-se que, no 
momento da devolutiva das textualizações aos entrevistados, seja 
solicitado que complementem as informações via acréscimos próprios 
e/ou que se marque outra rodada de entrevistas, para que o 
pesquisador possa saber mais sobre alguns eventos que os sujeitos 
possam ter experienciado e se esqueceram de narrar no primeiro 
encontro (MOURA; NACARATO, 2017). 
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Após o procedimento de transcrição das entrevistas, foi escolhida a forma 

dialógica de análise de narrativa, de forma a retratar a interação entre o pesquisador 

e entrevistado à medida que estes discorrem acerca dos tópicos elencados no roteiro 

de perguntas semiestruturado, conforme preconizado por Riessman (2008). A análise 

dialógica contribui também para que as respostas possam ser mais bem 

contextualizadas ao foco da pesquisa, traçando-se paralelos entre o conteúdo 

extraído do pesquisado e assuntos presentes na revisão literária (CRESWELL, 2014). 

Os dados coletados nas entrevistas, assim como fontes de dados documentais 

e oriundas da observação da pesquisadora foram tratados por meio de programas de 

edição de texto eletrônicos, sendo suportados quando necessário por planilhas 

eletrônicas, não sendo necessários softwares estatísticos específicos para tratamento 

dos dados, devido ao caráter qualitativo das informações coletadas. 

 

3.8 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 
Esta seção delineia a trajetória seguida para o desenvolvimento deste trabalho, 

conforme etapas elencadas abaixo: 

   

1ª Etapa: descreve o caminho seguido para construção desta pesquisa, desde 

a definição do problema de pesquisa, elaboração do objetivo geral e definição dos 

objetivos específicos do estudo. 

 

2ª Etapa: Na estrutura da revisão de literatura, foram apresentados os temas 

da governança corporativa, com breve contextualização da aplicação da governança 

a empresas familiares e posterior foco na relação entre o modelo de negócio de 

franquias e governança corporativa, incluindo discussões específicas sobre conflito 

de interesse e a teoria da agência. 

 
3ª Etapa: Nesta etapa metodológica, são realizadas as atividades de 

delineamento da pesquisa, escolha do caso, definição do instrumento de pesquisa, 

definição dos procedimentos de coleta de dados, bem como a coleta de dados por 

meio de entrevistas e documentos.  

 



71 
 

   
 

4ª Etapa: Tratamento e análise dos dados coletados, seguidos da 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

 

5ª Etapa: Conclusões e Recomendações. 

 

Concluído o delineamento das etapas de pesquisa, completa-se o capítulo de 

metodologia da pesquisa, e a partir de então, passa-se ao momento da análise e 

discussão dos resultados do estudo. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados deste estudo de 

caso. Com base na bibliografia existente, no constructo da pesquisa, nos dados 

recolhidos da empresa e nas entrevistas realizadas através dos questionários, 

procurou-se analisar o panorama geral das práticas existentes de governança 

corporativa do franqueado assim como a aplicabilidade das diretrizes da governança 

corporativa preconizadas pelo IBGC à realidade do franqueado escolhido. 

Conquanto, antes da narrativa dos resultados do estudo guiada pelo constructo 

da pesquisa, a seção a seguir descreve de forma aprofundada a organização objeto 

de estudo, detalhando seu histórico, trajetória de desenvolvimento, produtos e 

serviços oferecidos e estrutura organizacional. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO5 

 

A franqueadora escolhida atua há décadas no mercado, crescendo ao longo 

dos anos de uma simples escola de inglês até se tornar uma das maiores rede de 

ensino de idiomas mundo, com mais de 1.000 unidades no Brasil. A empresa possui 

uma metodologia de ensino diferenciada que acompanha as características 

particulares de cada aluno, aliada à tecnologia, para possibilitar um aprendizado 

contínuo e simplificado. 

A empresa franqueadora faz parte de uma grande empresa multinacional do 

ramo educacional, a qual possui também outras marcas concedidas por meio de 

franquias no segmento educacional, com cerca de 900 mil alunos e mais de 2.500 

escolas franqueadas. A multinacional em questão possui operações em diversos 

países, tendo intensificado nos últimos anos a presença em países emergentes e 

outras economias de rápido crescimento, reforçando sua presença global. 

 
5 A maioria das informações deste subtópico baseiam-se na experiência da autora na organização e em conversas 
com diretores da empresa franqueada escolhida, não havendo, portanto, referência bibliográfica publicada para 
partes deste conteúdo. 
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Após esta breve descrição da franqueadora, a descrição detalhada do perfil e 

histórico do franqueado a seguir tem como objetivo contextualizar e ilustrar a 

complexidade e relevância do objeto de pesquisa e do caso selecionado. 

A rede de franquias em questão teve sua primeira unidade na cidade de 

Canoas inaugurada em 1999, sendo o franqueado objeto de estudo o mesmo 

proprietário e diretor desde o início das operações na região até o atual momento. A 

organização franqueada é classificada como pequena empresa devido ao seu 

faturamento e atualmente possui aproximadamente 40 funcionários distribuídos em 

dois endereços na cidade de Canoas. A empresa é administrada pelo proprietário 

desde sua inauguração e é dirigida pelo mesmo com auxílio da segunda geração da 

família. 

A figura abaixo apresenta a atual estrutura organizacional da empresa: 

 

FIGURA 9 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO FRANQUEADO 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A direção tem como principal função administrar todos os departamentos. 

Administrar significa planejar, organizar, dirigir e controlar. Para se obter sucesso 

numa organização, o administrador define os objetivos e planeja quais recursos 

devem ser utilizados, determina as atividades a serem realizadas, distribui as 

atividades, seleciona as pessoas responsáveis por cada tarefa e busca otimizar todos 

os processos de gestão. O proprietário e diretor da empresa franqueada é formado 

em Engenharia de Produção pela PUC-RS e doravante será denominado Diretor. A 

atual direção conta também com uma de suas filhas, doravante denominada Diretora, 

a qual é formada em Pedagogia pela FAPA, com Pós-graduação em Psicopedagogia 

pelo La Salle Canoas e MBA em Gestão Empresarial pela Escola de Administração 

da UFRGS. 

Diretoria

Departamento 
Financeiro

Departamento 
Pedagógico

Departamento 
Comercial

Departamento 
Administrativo
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O departamento financeiro é responsável pela gestão do capital e do caixa da 

empresa. As finanças estão presentes em todas as áreas de uma empresa, 

suportando o funcionamento da unidade e sendo uma área extremamente importante 

na administração e controle. As atividades do departamento financeiro são 

distribuídas entre três funcionários e envolvem a gestão de contas a pagar e receber, 

geração de boletos, gestão de inadimplência e interface com escritório de 

contabilidade terceirizado na gestão tributária e trabalhista da empresa. 

O departamento pedagógico coordena o trabalho dos instrutores de idiomas, 

que somam cerca de 20 profissionais, montando o calendário de aulas e formando as 

turmas, criando e acompanhando indicadores de desempenho dos instrutores, 

atendendo pais e alunos e garantindo que o método de ensino esteja sendo aplicado 

com exatidão pelos instrutores. Com o objetivo de aprimorar e capacitar os instrutores, 

as quatro funcionárias do setor pedagógico atuam na formação continuada dos 

instrutores, realizando treinamentos do método de ensino aos mesmos e 

desenvolvendo processos que facilitem o contato entre alunos e professores. Também 

são responsáveis pelo recrutamento e seleção de novos instrutores. 

O departamento comercial é composto por quatro funcionários, que conduzem 

as vendas dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Para isso, o setor 

monitora as ações da concorrência, faz pesquisas de mercado para identificar as 

tendências e preferências do consumidor, verifica a necessidade de implementação 

de campanhas publicitárias locais, preocupa-se com a qualidade e aprimoramento dos 

bens e serviços, etc. O departamento também elabora ações de marketing em eventos 

e feiras, atende clientes e empresas e fecha parcerias com outras instituições e 

estabelecimentos comerciais. 

O departamento administrativo conta com quatro funcionários, responsáveis 

pelo atendimento aos alunos, efetivação das matrículas e rematrículas, compra de 

material de expediente, decoração da escola em datas comemorativas, emissão de 

certificados e atestados, manutenção da escola e outras atividades diversas. 

Com apenas cinco funcionários em seu primeiro ano de funcionamento (1999), 

a escola atendia cerca de 70 alunos em sua única unidade no centro de Canoas. Hoje, 

praticamente 20 anos depois, a empresa atende aproximadamente 900 alunos em 

suas duas unidades e possui cerca de 40 funcionários, contando também com 
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serviços terceirizados: 6 motoristas e 2 seguranças. O crescimento foi gradativo e 

vários investimentos na estrutura física foram feitos para atender com qualidade à 

demanda crescente de alunos. 

Nos três primeiros anos, de 1999 a 2001, o cliente da modalidade adulto era o 

principal foco e representava 80% do faturamento da empresa (uma explicação mais 

detalhada de cada modalidade se encontra no Anexo D). Atualmente esta realidade é 

bem diferente, pois o público infantil e adolescente correspondem a 65% do 

faturamento da empresa. O motivo desta mudança é explicado pelo diferencial 

adotado a partir de 2002, algo único naquele momento comparado à concorrência 

local: uma “van” leva e traz gratuita, proporcionando conforto, segurança e 

conveniência aos pais destes alunos, que além de matricularem seus filhos na escola 

não precisavam se preocupar com a locomoção. Já no segundo semestre de 

implantação deste sistema de transporte, a empresa obteve crescimento de 52% no 

número de alunos destas modalidades. 

Ao iniciar suas atividades em Canoas, a franqueadora possuía uma marca 

forte, já sendo a maior rede de franquias de idiomas do mundo, com centenas de 

escolas no Brasil e algumas unidades espalhadas no exterior. Por ser conhecida 

nacionalmente, sua inserção na cidade de Canoas foi facilitada. Todavia, foram 

significativos os desafios para penetração no mercado local, dado que esta era a 

primeira unidade da franquia na cidade. 

O franqueado realizou expressivos investimentos iniciais para a consolidação 

da marca, inserindo propagandas em outdoors, propagandas no rádio, panfletagem 

nas proximidades da escola e até as chamadas “ações de guerrilha”, que consistiam 

em marketing direto com os clientes. Estas ações foram fundamentais para que a 

população canoense ficasse ciente da nova escola de idiomas e seu método 

diferenciado e inovador. 

De todos os recursos promocionais utilizados para captação de alunos, nenhum 

foi mais eficiente do que a aula gratuita de demonstração. Com esta ferramenta 

desenvolvida pela franqueadora, o caráter intangível do curso mudava de patamar, 

pois o aluno em potencial era exposto ao método na íntegra, através de uma aula que 

durava aproximadamente trinta minutos. Por meio do método de ensino, o aluno saía 
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falando mais de trinta frases com construções próprias e estruturas gramaticais 

precisas. 

Após o quarto ano (2002), a empresa começou a buscar parcerias com outras 

empresas que tinham a necessidade de capacitar seus colaboradores em um segundo 

idioma, fechando grupos privativos e aulas individuais. Todavia, o segmento de 

clientes mais rentável e que concentrava o maior número de alunos continuou sendo 

o de adultos, com aulas ministradas na sede da escola, concentrando 45% do 

faturamento da empresa na época. 

O material didático é desenvolvido e fabricado pela franqueadora e é de uso 

exclusivo das escolas da rede. Através do número de materiais didáticos comprados 

por unidade, a franqueadora tem condições de acompanhar o crescimento da 

demanda nas diferentes modalidades, bem como o percentual de rematrículas a cada 

virada de semestre. 

O procedimento de ensino é protegido contra plágio, pois o método pedagógico 

é patenteado. Tentativas prévias de plágio foram barradas e a franqueadora 

conseguiu na justiça fechar todas as escolas que tentaram copiar o método e material 

didático. 

A franqueadora concede aos franqueados a autonomia para definir o preço dos 

cursos oferecidos em suas respectivas unidades, conforme a realidade de cada 

região. Contudo, é estipulado um valor mínimo nacionalmente tanto para o material 

didático, que é fornecido pela franqueadora, quanto para as mensalidades da 

prestação de serviço das aulas, a cargo do franqueado. Em termos comparativos, o 

preço praticado pelo franqueado de Canoas é geralmente um dos mais elevados de 

sua região, pois a unidade se posiciona num patamar diferenciado, tendo ganhando 

por 9 vezes a premiação local chamada “troféu Thalento’s” como melhor escola de 

idiomas da cidade, e recebido o certificado “Educar”, por se destacar no ramo da 

educação como uma instituição de qualidade. Há 8 anos a escola tem sido apontada 

em primeiro lugar na pesquisa “Marcas e Líderes de Canoas”, desenvolvida pela CICS 

- Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. 

Outro grande diferencial da marca lançado em 2009 é que todos os alunos da 

rede passaram a ter mais uma ferramenta mundial de avaliação dos conhecimentos 
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na língua inglesa: trata-se dos exames TOEIC (Test of English for International 

Communication) e TOEIC Bridge, que foram inseridos na grade curricular dos cursos 

de inglês. 

O TOEIC, reconhecido mundialmente e realizado em mais de 160 países desde 

1979, é aplicado aos alunos da rede de franqueados múltiplas vezes ao longo dos 

anos de curso. O TOEIC documenta o progresso do aluno em relação ao idioma, uma 

vez que faz um diagnóstico do seu conhecimento. O certificado TOEIC tem validade 

de dois anos e objetiva avaliar as condições de cada aluno para se desenvolver no 

mercado de trabalho, sendo um importante diferencial para o aluno em busca de uma 

colocação no mercado de trabalho ou ascensão profissional. 

Também em 2009, o franqueado em questão realizou um movimento 

importante de sua história ao abrir uma filial da empresa, tratando-se de uma segunda 

unidade na cidade. A cidade de Canoas apresentava uma população de 306.093 em 

2000, crescendo para 323.827 habitantes em 2010 (CANOAS, 2011). Devido ao êxito 

da operação do franqueado ao longo dos primeiros 10 anos com sua unidade no 

centro da cidade, e em virtude da política da franqueadora que permite a existência 

de uma unidade à cada microrregiões de 100.000 habitantes, o franqueado de Canoas 

inaugurou seu segundo estabelecimento na cidade, no bairro Jardim do Lago. 

O franqueado em questão sempre promoveu atividades extras tais como 

eventos, festas temáticas, gincanas, passeios e imersões no idioma estudado para 

seus alunos. A integração da escola com os alunos é muito importante, impactando 

na lealdade dos alunos à unidade, aspecto avaliado a cada início de semestre, quando 

deve ser realizada a rematrícula de cada aluno. A perda semestral de alunos da 

empresa gira em torno de 20%, número considerado bom, pois a escola consegue 

repor essa quebra de semestre através de novos alunos. Como parte das iniciativas 

exclusivas do franqueado de aproximação com os alunos, o franqueado utiliza 

também meios digitais de comunicação, como seu próprio website e páginas das 

redes sociais Facebook e Instagram. 

Além das mencionadas iniciativas próprias e constantes inovações em busca 

de diferenciação nos seus serviços como franqueado, a empresa também se beneficia 

de iniciativas e inovações advindas da franqueadora, as quais sempre foram adotadas 

plenamente, conforme previsto no contrato de franquia. 
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Dentre as inovações da franqueadora, nos últimos anos a rede tem investido 

em tecnologias para facilitar o aprendizado dos alunos. Foi descontinuado o uso de 

CDs no kit de material didático, introduzindo-se dispositivos alternativos e um 

aplicativo para celular que possibilita a avaliação e feedback automático da pronúncia 

dos alunos, além de fornecer lembretes e notificações das rotinas de estudos e 

customizar os exercícios de acordo com as dificuldades de cada aluno. Mais 

recentemente, a franqueadora passou a padronizar a disponibilização de tablets na 

sala de aula para cada aluno poder fazer seus exercícios individualmente de acordo 

com sua velocidade de aprendizado, sem depender do ritmo da turma e do 

cronograma definido pelo calendário acadêmico, sendo um dos primeiros recursos de 

blended learning para ensino de idiomas do mundo. 

Além das obrigações de adotar as inovações e iniciativas promulgadas pela 

franqueadora, o franqueado de Canoas, assim como todas outras unidades de outros 

franqueados, tem a responsabilidade de aderir aos padrões de comunicação visual, 

de aplicação do método de ensino e de utilização de materiais didáticos originais, 

devendo também manter fachadas das instalações dentro do modelo previsto pela 

franquia. 

Tais obrigações do franqueado são previstas no contrato de franquia, que 

geralmente tem prazo de quatro anos, com previsão de renovação mediante a 

avaliação da aderência do franqueado às normas estipuladas pela franqueadora. 

Além da revisão que antecede a renovação contratual, caso as unidades apresentem 

irregularidades ou desvios das regras previstas em contrato, a franqueadora pode 

adotar medidas de advertência ou punitivas, como por exemplo a aplicação de multas. 

Ao longo da história do franqueado de Canoas, suas unidades jamais apresentaram 

irregularidades ou necessidade qualquer de intervenção ou advertência da 

franqueadora. 

O franqueado de Canoas hoje é reconhecido e destaca-se entre as escolas do 

ramo. Uma das principais razões elencadas pela própria franqueadora para o sucesso 

da unidade em questão é sua excelência na gestão. Sob a liderança de diretores 

capacitados e diligentes, o franqueado já recebeu quatro vezes prêmios da 

franqueadora concedidos às unidades que melhor se desempenham em relação aos 

demais franqueados nacionalmente. Tais premiações fazem parte do Programa de 
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Excelência de Franquias (PEF), que visa incentivar os mesmos a aprimorarem seus 

processos de gestão e aderirem às iniciativas e estratégias da franqueadora. Além de 

receberem um troféu e reconhecimento público na convenção de franqueados, os 

melhores franqueados recebem prêmios como viagens internacionais. Em 2018 por 

exemplo, os dois diretores da franquia de Canoas fizeram parte do grupo seleto dos 

seis melhores franqueados da rede no Brasil, premiados com uma viagem para Dubai. 

Ao se compreender melhor as características da empresa franqueadora, assim 

como o histórico e trajetória de sucesso do franqueado em questão, fica evidente a 

singularidade da empresa e consequente relevância da mesma como objeto escolhido 

para realização de uma pesquisa rica e aprofundada. Esta singularidade legitima a 

propriedade da adoção do estudo de caso único como método de pesquisa, que é 

justificável para observar fenômenos significativos em raras circunstâncias extremas, 

para acesso a investigações incomuns, ou conforme a explicação de Yin (2010): “se 

o caso se constituir em um evento raro ou exclusivo ou se servir a um propósito 

revelador (YIN, 2010)”. 

Após esta detalhada descrição do objeto de estudo, as seções a seguir fazem 

a narrativa das entrevistas realizadas e a apropriada triangulação entre dados 

empíricos extraídos da entrevista e pesquisa, análise de conjuntura e diálogo com os 

autores da revisão literária em assuntos relacionados. Os resultados foram divididos 

conforme as dimensões presentes no constructo, a saber, “Governança Corporativa 

na Gestão do Franqueado” e “Ambiente de Negócio para Plena Governança 

Corporativa”. 

 

4.2 DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA NA GESTÃO DO 

FRANQUEADO 

 

Para cada um dos entrevistados, antes de se apresentar o roteiro de perguntas 

semiestruturado, buscou-se primeiramente explicar o contexto da pesquisa e dirimir 

questionamentos iniciais sobre o escopo e objetivos do estudo. Foram realizadas 

entrevistas com o franqueado proprietário da franquia de Canoas (Diretor), com sua 

filha e sócia-diretora (Diretora), com a consultora de campo responsável pela região 
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da franqueadora, adiante denominada Consultora, e com duas funcionárias 

coordenadoras das unidades de Canoas, doravante denominadas Coordenadora A e 

Coordenadora B. 

Todos os questionários seguiram basicamente a mesma estrutura, com leves 

adaptações no conteúdo do questionário para melhor adequação ao perfil dos 

entrevistados. A descrição exata do questionário aplicado aos sócios-diretores 

encontra-se no Anexo A deste trabalho. O Anexo B contém o questionário adaptado 

para a entrevista com a representante da franqueadora, e o Anexo C inclui o 

questionário aplicado às funcionárias coordenadoras das unidades franqueadas. 

As primeiras doze questões do roteiro referem-se a aspectos de gestão interna 

do franqueado e suas cinco subcategorias “Estratégias”, “Estruturas”, “Processos e 

Gestão”, “Sustentabilidade” e “Perenidade”. 

 

4.2.1 SUBCATEGORIA: ESTRATÉGIAS 

 

Ao entrevistar-se a consultora de campo, antes de se passar para as perguntas 

do questionário, foi solicitado à mesma que fizesse uma descrição de suas atribuições 

e detalhasse o escopo de suas atividades. A Consultora explicou que sua função é: 

 

[Consultora] ...trabalhar para que as escolas sejam rentáveis e ajudar 
o franqueado em todos os setores onde ele tem necessidade para 
gerenciar a empresa da melhor forma possível. A gente deveria fazer 
todo o trabalho que está no PEF. 

O pedagógico é separado porque é muito específico, por isso tem uma 
CPC (Coordenadora Pedagógica de Campo) também, mas nós 
deveríamos atuar com os franqueados em apoio no financeiro, 
comercial, marketing e administrativo. Na área de gente não podemos 
atuar muito. Por questões jurídicas, não podemos fazer um processo 
de seleção por exemplo, porque somos a franqueadora e é o CNPJ do 
franqueado que está contratando. 

Ao longo do meu trabalho, o consultor de campo virou o ponto focal 
de comunicação entre a franqueadora e o franqueado. Quando o 
franqueado tem alguma dúvida, alguma questão, ele tem que lembrar 
que eu o atendo. Eu passei a ser uma multiplicadora do que acontece 
na franqueadora para toda a minha carteira. Eu atendo 70 unidades e 
cerca de 60 franqueados. Atualmente, o maior franqueado da minha 
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carteira é o de Canoas, com duas escolas. Todos os demais 
franqueados só têm uma escola. Minha região é todo o Rio Grande do 
Sul e uma parte de Santa Catarina. Este ano vamos focar na 
consultoria na área comercial, fazendo o diagnóstico da concorrência 
por franqueado, um diagnóstico da sua equipe, e vamos implementar 
o que precisa ser implantado, como rotina para o assessor, relatório 
de funil de vendas, desenvolver parcerias para a unidade, desenvolver 
o assessor para que ele trabalha mais rentabilidade e mais alunos 
para a escola. 

 

Pode-se observar pelo início da fala da Consultora, que sua primeira prioridade 

declarada é auxiliar o franqueado em seu interesse maior, que é obter rentabilidade 

de seu investimento. Isto se relaciona ao conceito de Andrade e Rossetti (2014) de 

que as franquias são um 

 
segmento composto por diversos empreendedores franqueados que 
adotam a marca de uma empresa de grande porte franqueadora, num 
modelo de negócio iniciado a partir de um dos objetivos da governança 
corporativa: a convergência de interesses entre agente e principal 
(ANDRADE; ROSSETTI, 2014). 

 

Esta convergência de interesses se mostra na preocupação da franqueadora 

em gerar lucros ao franqueado. A busca pelo lucro é o principal interesse do 

franqueado e da franqueadora na visão de Brickley e Dark (1987) e de Abdala e 

Gonçalves (2014), e a baixa rentabilidade é um dos principais fatores de não-

engajamento dos franqueados de acordo com Aguiar (2018). Quando a baixa 

rentabilidade do franqueado ou da franqueadora se dá por conta de desalinhamento 

das decisões e ações de alguma das partes, observa-se no sistema de franquias o 

conflito de interesse, que é caracterizado no item 5.4 do Código do IBGC como a 

situação em que “alguém não independente em relação à matéria em discussão 

influencia ou toma decisões motivadas por interesses distintos daqueles da 

organização (IBGC, 2015). 

Iniciando o roteiro de perguntas, quanto à primeira questão (Q1), relacionada à 

missão, visão e valores, dentro da subcategoria Estratégias, o Diretor afirmou que: 

 

[Diretor] A franquia Canoas não tem uma missão, visão e valores da 
unidade. Acaba adotando a missão, visão e valores da franqueadora. 
Na nossa unidade tem uma placa na recepção da escola com a missão 
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da franqueadora. Os clientes têm conhecimento apenas do Slogan 
adotado pela franqueadora. Esse Slogan aparece nos nossos folders, 
panfletos e nas propagandas na TV, que a franqueadora faz. 

 

O Diretor também apresentou um documento interno que contém uma 

declaração de missão, visão e valores, mas que não é amplamente divulgado para os 

colaboradores: 

Missão: Promover o desenvolvimento profissional, cultural e social de todos, 

através de um moderno programa de capacitação linguística e de uma constante 

valorização do ser humano.  

Visão: Ser referência mundial pela excelência no ensino de idiomas. 

Valores: Coragem, criatividade, honestidade e visão de dono. 

 

Quando questionado sobre a forma pela qual a franqueadora dissemina sua 

missão, visão e valores aos franqueados e se a franqueadora solicita que cada 

franqueado tenha a sua ou que adotem a da franqueadora (Q1 – Anexo B), a 

Consultora respondeu: 

 

[Consultora] A franqueadora tem uma visão por ser uma multinacional 
e a maior empresa de educação como um todo, mas cada marca e 
cada área de negócio no Brasil tem sua determinada missão. A 
franqueadora tem a sua própria (missão) e a gente pede para que cada 
franqueado a siga, mas que tenha consciência da missão e visão do 
grupo multinacional detentor da franqueadora também. 

O franqueado não precisa desenvolver sua própria missão, visão e 
valores. 

 

Para as coordenadoras das unidades, foi perguntado se elas conhecem a 

missão, visão e valores da empresa, e se esse conhecimento influencia sua maneira 

de gestão. Obteve-se as seguintes respostas: 

 

[Coordenadora A] Eu conheço, apesar de não estar exposto em 
nenhum lugar aqui na escola, eu sei pelos treinamentos que participo 
e pelo fato de ter mais contato com a franqueadora. Mas eu acho que 
me influencia sim, acho que é um norte para o nosso trabalho, saber 
que podemos mudar a vida das pessoas através da educação é um 
norteador, é a nossa razão de ser. Isso é importante para mim e me 
norteia, inclusive há algum tempo a gente criou a missão da unidade 
de Canoas que é atender com excelência sempre, prestando um ótimo 
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atendimento e criamos justamente porque norteia nosso trabalho. 
Para mim é bem claro isso e eu me baseio na missão sim. 

[Coordenadora B] Sim, eu não sei de cor, mas tenho acesso, tinha 
uma plaquinha na escola na recepção, acho que saiu na reforma e não 
colocamos de novo. Sobre influenciar na minha gestão, sinceramente 
não. 

 

Infere-se pela resposta do Diretor e confirma-se pela resposta da Consultora 

que a franqueadora busca padronizar em todas as unidades a missão da 

franqueadora. Observa-se também que no nível de coordenação existem opiniões 

diferentes quanto à influência da missão, visão e valores da empresa em seu trabalho. 

A despeito da subjetividade deste aspecto, é visível que há uma oportunidade de 

melhoria na disseminação da missão, visão e valores aos demais níveis hierárquicos 

da empresa, à luz da importância do alinhamento de “princípios e valores que, por sua 

vez, constituem elementos da própria identidade da organização” (IBGC, 2015), 

conforme mencionado no capítulo de premissas do código do IBGC. 

 

Na sequência, quando questionado sobre o planejamento estratégico da 

unidade Canoas (Q2), o gestor apontou um plano da franqueadora para cada unidade, 

respondendo conforme abaixo: 

 

[Diretor] Existe um programa da franqueadora chamado PEF 
(Programa de Excelência de Franquias) que dá as diretrizes, objetivos, 
metas e indicadores chaves para o planejamento estratégico de cada 
unidade. Há reuniões da direção com os responsáveis de cada setor 
(Pedagógico, Financeiro, Comercial e Administrativo). Nessas 
reuniões é feito o acompanhamento desses indicadores. Em alguns 
setores as reuniões chegam a ser semanais e em outros setores, 
reuniões mensais. O conteúdo desse programa é divulgado apenas 
para gerentes e coordenadores, ou seja, apenas as pessoas 
envolvidas nessas próprias reuniões. 

 

As Coordenadoras A e B também mencionam o Programa de Excelência de 

Franquias (PEF) como uma ferramenta para a execução do planejamento estratégico 

e acompanhamento do atingimento dos objetivos por parte do franqueado: 

 

[Coordenadora A] Nesse novo formato do PEF, a gente tem que 
montar um planejamento estratégico, mas eu tenho o meu 
planejamento estratégico como coordenadora, o que eu preciso fazer, 
o que eu quero fazer. Mas não tenho acesso ao planejamento 
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estratégico da empresa (pelo menos o atual não), onde estamos e 
onde queremos chegar... o que tenho acesso são as metas, mas pra 
mim meta é diferente de planejamento estratégico: planejamento 
estratégico é como você vai atingir aquilo, quais são os passos, o que 
você vai fazer e em quanto tempo, e meta é o resultado final que você 
quer ter. Então hoje eu tenho acesso às metas e não ao planejamento 
estratégico. E é uma coisa que eu acho superimportante, acho que é 
um dos pontos que a gente falha em não ter esse planejamento, não 
ter essa visão porque a gente acaba apagando incêndio só, e isso eu 
vejo que acontece bastante. 

[Coordenadora B] Pedagogicamente falando sim. Através do PEF a 
gente sabe tudo que a gente precisa atingir no ano. 

 

Por estas informações, observa-se que a franqueadora utiliza o PEF como 

forma de direcionar ações dos franqueados para que convirjam com os interesses e 

estratégias da franqueadora, conforme enfatizado por Araújo et. al. (2013), e em 

sintonia com o princípio incluído na teoria da agência de que o principal deve controlar 

o comportamento do agente, estabelecendo diretrizes de incentivo e remuneração e 

suas respectivas regras de execução (JENSEN; MECKLING, 1976). Contudo, como 

apropriadamente apontado pela Coordenadora A, o PEF não pode ser visto como um 

substituto para um planejamento estratégico específico para o franqueado. 

A Consultora traz uma perspectiva interessante na ótica da governança 

corporativa sobre como a franqueadora envolve os franqueados e divulga seu 

planejamento estratégico de uma forma adicional à mencionada nas respostas 

anteriores: 

 

[Consultora] Temos um grupo de franqueados que são os 
coordenadores/representantes das regionais (o Brasil é dividido por 
regionais), e os gerentes e o diretor da marca e as nossas lideranças 
discutem com esses franqueados as estratégias para cada regional. 
Ao mesmo tempo, quando necessário, são formados determinados 
comitês, como por exemplo comitê de marketing, comitê pedagógico, 
com participação de alguns desses franqueados, que são referência 
nesses setores na rede. 

 

Aqui identifica-se a aplicação de estruturas de governança corporativa que se 

assemelham, ainda que remotamente, com os respectivos Conselho de Administração 

e Comitês do Conselho de Administração mencionados no capítulo 2 e no item 2.2 do 

Código do IBGC (IBGC, 2015). Ainda que não esteja clara a dinâmica de 

funcionamento e composição dos membros, infere-se que o gerente ou diretor da 
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franqueadora poderia exercer o papel de presidente deste conselho (item 2.8 do 

Código do IBGC). 

 

4.2.2 SUBCATEGORIA: ESTRUTURAS 

 

Com relação à subcategoria Estruturas, a questão 3 do questionário busca 

identificar a configuração societária da empresa e sondar a existência de possíveis 

estruturas de governança corporativa sugeridas pelo IBGC, como conselhos, 

auditorias e comitês (IBGC, 2015). 

Os diretores informaram que a empresa possui somente três sócios: o Diretor, 

com 51% de participação, sua esposa, com 44% das ações, e a Diretora, com 5% de 

participação societária, e que esta configuração societária existe por uma simples 

questão de formalidade no contrato social e para facilitar a divisão de atividades que 

exijam um representante legal da empresa, como assinatura de contratos, 

representações em sindicatos, bancos e órgãos públicos, etc. 

Os mesmos também responderam que não há estruturas formais de 

governança corporativa nem recursos financeiros para ter, por exemplo, um conselho 

de administração. A empresa possui apenas alguns controles internos e um conselho 

de família que se dá informalmente, sem ata e periodicidade fixa, acontecendo 

conforme a demanda de assuntos a serem resolvidos. 

Sobre a utilização de auditorias externas, o Diretor comentou: 

 

[Diretor] Não temos auditoria externa. Não temos recursos financeiros 
para isso. Eu quem cuido do setor financeiro junto com as 
responsáveis do departamento e regularmente faço reuniões com elas 
para analisar alguns relatórios e controles pessoais.  

Uma das coisas que me deixa mais tranquilo em relação a qualquer 
tipo de tentativa de desvio é que possuímos câmeras em todos os 
ambientes da escola, inclusive na sala do financeiro. Isso já inibe 
qualquer tentativa, e se mesmo assim a pessoa achar que é esperta, 
o sistema operacional que usamos é muito seguro: através do 
cadastro de senhas para cada usuário, posso liberar ou não 
determinados acessos e também tenho todo o histórico de cada 
usuário e o que recebeu ou deletou do sistema.  

Há 4 anos mais ou menos paramos de receber parcelas do curso na 
escola. Ou a pessoa paga na matrícula tudo no cartão de crédito ou 
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via boleto bancário. Raramente recebemos em dinheiro, o que 
também é um mecanismo de segurança que adotamos. 

 

Enquanto a Coordenadora B afirmou não ter conhecimento da existência de 

estruturas de governança corporativa na empresa, a Coordenadora A inicialmente 

compreendeu que as estruturas de governança corporativa questionadas se 

aplicavam somente a grandes empresas, e, portanto, somente à franqueadora, 

conforme nota-se na resposta abaixo: 

 

[Coordenadora A] A visão que eu tenho sobre a franqueadora é que 
existe uma auditoria, que é o PEF. Mas a minha opinião é que o PEF 
é muito superficial, é uma auditoria pra premiar. Não vejo um conselho 
fiscal, não percebo isso como colaboradora porque eu não tenho 
acesso a isso, mas acredito que como toda grande empresa, deva ter, 
mas eu desconheço. Não sei como funciona e não chega até mim 
essas questões de governança. Os setores que eu tenho contato são 
basicamente o setor pedagógico e comercial. Agora, acionistas, essa 
parte de conselho fiscal, enfim, toda essa parte eu desconheço. 

  

Em seguida, ao ser questionada sobre a aplicação nas unidades de Canoas 

destas mesmas estruturas de governança observadas em grandes corporações, a 

Coordenadora A reconhece novamente no PEF um recurso de governança, mas que 

cobre apenas de forma superficial o papel da estrutura de governança da auditoria 

interna (item 4.4 do Código do IBGC), conforme sua resposta detalhada a seguir: 

 

[Coordenadora A] Não tem... o que a gente tem de auditoria externa 
aqui é da própria franqueadora e não sei se isso conta. Ela qualifica 
sim nosso trabalho, acho que o PEF de certa forma qualifica bastante 
porque ele norteia a escola em muitos quesitos que vão desde a 
organização, estrutura e até aplicação do método. Mas quando eu 
penso em auditoria, (sendo bem crua, até porque acompanho 
questões de ISO com meu esposo que trabalha com isso), são alguns 
padrões que não são da empresa e sim padrões gerais que são 
avaliados, acredito que seja uma auditoria neutra, e não da própria 
empresa, mas realmente alguém externo auditando a sua empresa 
nos quesitos que vão desde a parte fiscal, financeira até a entrega do 
trabalho, então não sei se isso podemos aplicar na escola, porque 
temos uma auditoria, mas é uma auditoria da própria franqueadora e 
não externa. Às vezes eu acho que uma auditoria externa que não 
conhece a franquia talvez tivesse uma visão um pouco diferente e 
pudesse nos ajudar em algumas questões. 

Eu vou te dar um exemplo: Há anos não conseguimos bater a meta da 
rematrícula e a gente troca muita ideia com outros coordenadores e 
verifica o que eles estão fazendo e a gente percebe que há um padrão 
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como contatar os alunos, ter uma semana especial para rematrículas, 
e muitas escolas fazem isso e a gente também faz. E porque a gente 
não consegue atingir esse índice? Será que tem algum fator externo 
que influencia? Será que é a questão preço, ou questão da entrega do 
trabalho? Então, falta um pouco essa visão de fora pra dentro que as 
vezes a gente não consegue ver e precisa ter uma pessoa de fora 
dizendo: “olha, talvez se vocês fizessem isso e aquilo seria melhor.” 

Agora com relação à estrutura, eu vejo que a gente tem a direção, o 
pedagógico, o comercial e o administrativo, e em uma empresa do 
tamanho da franquia de Canoas, agora com 2 grandes unidades, eu 
acho que falta um departamento de RH. A gente acaba fazendo esse 
papel também e muitas vezes ele não é bem executado, porque você 
tem entre muitas funções, mais essa. E quando eu falo de RH, não 
estou falando da contratação em si, porque isso faz parte do setor 
pedagógico no caso de contratação de professor, mas falo desde a 
documentação para admissão até um processo completo de 
demissão, e isso acaba impactando os outros setores, porque a gente 
tem que se envolver com isso, além das outras atribuições. Então ao 
meu ver, em termos de governança, esse é um ponto que falta aqui 
na escola pelo tamanho que ela tem hoje, pelo números de 
funcionários, acho que deveria ter um setor só pra isso por exemplo. 
Mas assim, a franquia de Canoas, tem os setores, ela é dividida, mas 
alguns setores englobam outros setores que ainda não tem. Claro que 
tem a questão de custos, obviamente, mas isso impacta de maneira 
direta outros setores. Eu deixo, por exemplo, de treinar um professor 
pra fazer talvez outra tarefa que não está nas minhas funções. E o 
meu trabalho, a minha descrição de função é trabalhar o professor pra 
que a gente tenha entrega no consumidor final, nosso aluno, então 
isso impacta no meu setor. 

 

A rica resposta acima elucida questões interessantes na gestão do franqueado. 

A primeira delas tem relação com o papel da auditoria. Pode-se afirmar que o 

Programa de Excelência de Franquias (PEF) se assemelha a uma estrutura de 

auditoria interna se observado no âmbito de toda a rede de franquias do Brasil, 

podendo também ser entendido como uma estrutura semelhante a uma auditoria 

externa quando se pensa no franqueado como o auditado e a franqueadora como o 

auditor. 

Conforme o Código das melhores práticas de governança corporativa do IBGC, 

a auditoria interna tem a função de “monitorar, avaliar e realizar recomendações 

visando aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos estabelecidos 

pelos administradores” (IBGC, 2015). Além de recomendar que cada organização 

possua uma auditoria interna, própria ou terceirizada, o Código explica que seu 

trabalho “deve estar alinhado com a estratégia da organização”, e deve 
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atuar proativamente no monitoramento da conformidade dos agentes 
de governança às normas aplicáveis e na recomendação do 
aperfeiçoamento de controles, regras e procedimentos, em 
consonância com as melhores práticas de mercado (IBGC, 2015). 

 

O IBGC menciona como estrutura de governança corporativa a presença de 

uma auditoria independente (item 4.3), cuja atribuição principal é apoiar o conselho 

de administração e a diretoria no trabalho de “assegurar a integridade das 

demonstrações financeiras da organização” (IBGC, 2015). Conforme será 

mencionado mais adiante, o PEF incorpora como um dos itens de avaliação a 

disponibilização de uma DRE (demonstração de resultados do exercício) do 

franqueado. Contudo, este é apenas um dos elementos do PEF. A auditoria 

independente nas grandes corporações tem um escopo diferente da proposta do PEF.  

Ainda sobre a questão 3, quando indagada sobre o que a franqueadora instrui 

aos franqueados no tocante a estruturas de governança corporativa como conselhos, 

auditorias, entre outras, a Consultora disse que não enxerga essa necessidade em 

cada unidade franqueada: 

 

[Consultora] Meu entendimento é que ainda não veio essa diretriz da 
franqueadora aos franqueados. Acredito que a franqueadora tenha 
essa preocupação como multinacional e empresa grande, mas não 
exigimos nem indicamos que os franqueados tenham isso na sua 
gestão. 

 

A partir destas constatações, observa-se a falta de conhecimento de todos os 

entrevistados sobre o tema de estruturas de governança corporativa, mesmo tendo a 

entrevistadora explicado sobre o assunto ao início de cada entrevista. 

Também se observa que na franquia de Canoas, que é uma empresa familiar, 

o elemento que poderia ser aplicado como boa prática é o conselho de família, que se 

encontra no capítulo 1 do Código do IBGC. Porém, quando questionado sobre esse 

tema, o Diretor diz não haver conselho formal e que os sócios se reúnem, sem ata e 

na frequência em que surgem os assuntos e problemas. 

De acordo com o IBGC, cabe ao conselho de família o planejamento e 

preparação para a sucessão (IBGC, 2015), e ao ser questionado também sobre isso, 

o Diretor diz não ter um planejamento de sucessão pois talvez venda a unidade 

futuramente, como veremos com mais detalhe na resposta à questão 12. 
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Devido à franquia de Canoas ser uma empresa de sociedade limitada com 

apenas três membros da família como sócios por uma mera formalidade de contrato 

social, e dado o enfoque do primeiro capítulo do Código do IBGC em uma única 

corporação, geralmente de grande porte, com presença de diversos acionistas e 

muitas vezes de capital aberto, conclui-se que existe pouca aplicabilidade do conteúdo 

do capítulo em questão ao contexto de franqueados. 

Também sobre estruturas de governança corporativa e a utilização de 

conselheiros independentes (Q3), o Diretor acredita que a franqueadora de certa 

forma disponibiliza conselheiros, ainda que não independentes, através da equipe de 

consultores de campo. Ele tem à sua disposição o contato com a franqueadora e seus 

consultores para eventuais necessidades futuras de uma opinião externa, e explicou 

melhor o papel da franqueadora em termos de consultoria para cada unidade: 

 

[Diretor] A franqueadora disponibiliza dois consultores de campo, um 
para a área Comercial, e um para a área Pedagógica. Cada consultor 
fica responsável por mais ou menos 50 unidades, eu acho. Esses 
consultores visitam a escola pelo menos uma vez por trimestre e 
acompanham diariamente o número de vendas. É responsabilidade 
desses consultores de campo o acompanhamento do programa da 
franqueadora, chamado PEF – Programa de Excelência de Franquias. 

 

O Diretor também mencionou que já contou no passado com o serviço de uma 

consultoria externa: 

 

[Diretor] Uma das consultorias que contratamos uma vez foi de uma 
equipe de Recursos Humanos. Estávamos com rotatividade de 
pessoal muito alta, sempre em contratação, demissão e isso gera um 
custo muito grande para uma empresa pequena. Então, percebemos 
que estávamos contratando errado, por isso os colaboradores não 
estavam ficando. Contratamos essa equipe que treinou os gestores 
para fazer um processo seletivo assertivo, fez uma avaliação com 
diagnóstico de cada colaborador ativo do quadro de funcionários e fez 
uma atividade motivacional com toda a equipe em um ambiente 
externo. A direção ficou muito satisfeita com a contratação desse 
serviço. Aprendemos muito. Eu acho que este tipo de consultoria 
externa é muito bom para a escola. 

 

Percebe-se nas perguntas acima que pequenas empresas franqueadas 

usualmente não têm recursos disponíveis para bancar um conselho de administração. 

E apesar de existirem consultores de campo da franqueadora disponíveis para 
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consulta, os encontros presenciais são limitados, pois esses profissionais visitam 

apenas trimestralmente as unidades, e demais contatos se dão através de aplicativos 

e e-mail. 

Há, porém, uma interessante forma de consultoria que foi contratada pela 

unidade em estudo quando a mesma detectou dificuldade na hora da contratação de 

pessoal. Um recurso foi investido para sanar determinado problema e a empresa teve 

um custo variável totalmente acessível por um determinado período. Um conselho 

Administrativo ou até mesmo o conselho de auditoria conforme indicado pelo IBGC 

compõem os custos fixos da empresa e para que um conselho realmente funcione 

conforme o IBGC promulga, deve-se fazer uma seleção de conselheiros com grandes 

competências, capacidade e qualidade, o que é oneroso ao franqueado. Conclui-se 

que contratar esporadicamente uma consultoria externa seria a melhor solução para 

franquias. 

Na sequência, a próxima pergunta foi sobre formas de organização dos 

processos internos e da gestão (Q4), como documentos formais, instruções de 

trabalho, procedimentos padronizados e manuais, o Diretor cita o programa 

desenvolvido pela franqueadora (PEF) e diz: 

 

[Diretor] Cada gerente e coordenador tem uma pasta com a descrição 
de funções de cada colaborador de seu setor. Há um manual para o 
setor comercial, esse manual é atualizado anualmente pela 
franqueadora com os novos produtos e cursos que são vendidos, cada 
assessor comercial deve treinar e memorizar esse manual que tem um 
script para atendimento telefônico, como fazer abordagem na rua, 
visitas em empresas, atendimento presencial, demonstração de 
método, técnicas de fechamento, etc.  

Para todos os colaboradores de todos os níveis hierárquicos há 
também a universidade corporativa, com cursos online que são 
atualizados semestralmente pela franqueadora. Cada curso é 
composto por um vídeo explicativo e perguntas relacionadas ao curso, 
e após a conclusão do módulo, o colaborador recebe um certificado. 
Alguns cursos são para todos os colaboradores como por exemplo 
aprender sobre a missão da franqueadora, metodologia, história da 
franqueadora e seu fundador, etc. Outros cursos são divididos por 
setores, ou seja, o financeiro não precisa fazer os cursos do setor 
comercial e vice-versa.  

O acompanhamento dos cursos online é feito pelos gestores de cada 
setor e a franqueadora por ter o controle dos cursos também 
acompanha a evolução de todos os colaboradores cadastrados no 
portal. 
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Nestas quatro primeiras perguntas, verifica-se que a franqueadora tem uma 

influência grande em todo o planejamento interno e estratégico da unidade Canoas, e 

o Diretor adota o que a franqueadora estipula para todas as mais de 1.000 unidades 

da rede. A franqueadora enxerga de forma similar a importância do Programa de 

Excelência de Franquias (PEF), dos treinamentos e da universidade corporativa. 

Respondendo se a franqueadora dá instruções para os franqueados sobre 

instruções de trabalho, manuais, procedimentos padronizados e outros documentos 

formais para gestão da unidade (Q4), a Consultora disse: 

 

[Consultora] Sim, pelo programa de excelência. E damos instruções 
através de treinamentos, como os treinamentos para novos 
franqueados e através da universidade corporativa e treinamentos 
presenciais. 

 

A Coordenadora A comenta sua visão sobre os processos de gestão e 

treinamento no franqueado, respondendo à questão 4 (Q4: Você como responsável 

de um setor, acredita que sejam estruturados os processos de gestão da empresa? 

Existem documentos formais como Instruções de Trabalho, Procedimentos 

padronizados, Manuais de atividades, Descrições de Funções ou outras formas de 

organização dos processos internos e da gestão?): 

 

[Coordenadora A] Existe. O que a gente usa é o manual da 
Franqueadora, e ali tem o descritivo da função do coordenador, do 
professor e nós temos alguns processos também que são de Canoas, 
no treinamento de novos funcionários a gente criou uma matriz de 
treinamento também, então nós temos processos que criamos local 
aqui em Canoas e alguns processos que a gente tem da franqueadora 
e utiliza na escola também. 

 

Quando questionada se a franqueadora tem ciência destas “criações de 

processos locais”, a Coordenadora A responde: 

 

[Coordenadora A] A maioria desses processos sim, mas por exemplo, 
não existe na franqueadora um processo de treinamento pra 
secretária, então esse nós criamos e eu entendo que a franqueadora 
entende também que isso é uma questão de cada unidade, é local 
porque também depende do tamanho da escola. Como que eu vou ter 
numa escola de 100 alunos uma secretária que só recepciona e dá oi 
e tchau para os alunos? Eu entendo que essa secretária vai ter outras 
funções também. Agora se a gente pega uma escola de 1.000 alunos, 
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eu vou ter que ter uma pessoa pra recepcionar os alunos que vai 
orientar, que vai entreter eles, pela quantidade de volume de 
pessoas... Então eu entendo que como existem essas questões 
particulares, a franqueadora não determina exatamente como uma 
secretária deve agir. Por isso nós criamos os nossos processos 
baseados nas nossas necessidades. Por exemplo, na minha unidade 
a secretária também é responsável pelo lançamento da chamada no 
sistema, coisa que não acontece em outras escolas. 

 

Conclui-se que tanto a direção, coordenação e a Consultora estão em sintonia 

na resposta da pergunta 4. A existência e conformidade (compliance) a processos e 

controles internos tanto da franqueadora como da gestão interna do franqueado são 

elementos abordados pelo Código do IBGC no item 4.5 – Gerenciamento de riscos, 

controles internos e conformidade (compliance): 

 

Negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, 
financeira, regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e 
ambiental. Os riscos a que a organização está sujeita devem ser 
gerenciados para subsidiar a tomada de decisão pelos 
administradores. Os agentes de governança têm responsabilidade em 
assegurar que toda a organização esteja em conformidade com os 
seus princípios e valores, refletidos em políticas, procedimentos e 
normas internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que 
esteja submetida. A efetividade deste processo constitui o sistema de 
conformidade (compliance) da organização (IBGC, 2015). 

 

Conforme a fala da Consultora e da Coordenadora A, o tal sistema de 

compliance preconizado pelo IBGC é aplicado e formalizado à rede de franquias em 

questão por meio do Manual do Franqueado e controlado por meio do Programa de 

Excelência de Franquias (PEF), que será detalhado posteriormente ao final deste 

capítulo. 

Ainda com relação à subcategoria de Processos e Gestão, ao abordar-se a 

questão da existência de Código de conduta e ética na empresa (Q5), a Diretora citou 

que o material que ela elaborou junto ao departamento pedagógico como treinamento 

para novos funcionários aborda elementos relacionados a conduta e ética: 

 

[Diretora] No primeiro dia de trabalho de todo novo funcionário, é feita 
uma reunião de treinamento e integração. Nós apresentamos uma 
apresentação PowerPoint que fala de vários assuntos, entre eles as 
normas de trabalho, conduta, e instruções claras do que deve ser feito 
e de comportamentos não permitidos. 
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A Diretora também mostrou a origem das informações apresentadas no 

treinamento aos novos funcionários, que é um documento interno disponível no portal 

do franqueado chamado “Melhores Práticas de Conduta – Proteção e Segurança” com 

diversas informações relacionadas a conduta e ética. 

Este mesmo material de treinamento é mencionado nas respostas das 

Coordenadoras A e B quando perguntadas sobre a existência de um Código de 

conduta e ética da empresa: 

 

[Coordenadora A] Existe e é feito na integração de novos 
colaboradores. Esse Código é da nossa escola com nossas regras 
além do Código de conduta e ética da franqueadora, e a gente trabalha 
então essa questão desde a vestimenta até o comportamento dentro 
da empresa. 

 

[Coordenadora B] Na integração a gente fala sobre ética e conduta, e 
tem na universidade corporativa que para o colaborador acessar pela 
primeira vez, precisa ler e responder pra poder acessar os demais 
treinamentos. 

 

Convergentemente com os entrevistados relacionados ao franqueado e até 

mesmo relacionando sua resposta com o IBGC, a Consultora mencionou o seguinte 

a respeito da forma como a franqueadora divulga seu Código de conduta para as 

unidades: 

 

[Consultora] Quando tu me explicaste sobre o IBGC, a única coisa que 
pensei que se aplica é exatamente nosso Código de conduta para 
tratamento com nossos clientes, fornecedores e parceiros. Atualmente 
ele é indicado no PEF e cada colaborador ou cada franqueado entra 
no nosso portal e para ter acesso ao portal ele tem que antes estar 
ciente do Código de conduta e responder uma “provinha”... Temos 
essa preocupação sim. 

 

Dentre os dados documentais deste trabalho, foi levantado a título de evidência 

e exemplo um modelo de apresentação PowerPoint inicial, sem as informações de 

apresentação específicas de Canoas, o qual é utilizado pelas unidades de Canoas 

como base para sua integração de novos funcionários. Também foi disponibilizado um 

documento interno de melhores práticas de conduta, proteção e segurança da 

franqueadora. 
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Tais informações evidenciam a aplicação por parte da empresa do princípio da 

deliberação ética do IBGC, que afirma que “a prática constante de deliberação ética 

consolida a identidade, a coerência entre o pensar, o falar e o agir e, 

consequentemente, a reputação da organização, com reflexos sobre a sua cultura” 

(IBGC, 2015). 

Sobre a gestão tributária, trabalhista e previdenciária (Q6), o Diretor respondeu: 

 

[Diretor] Uma empresa terceirizada que une advocacia, contabilidade 
e gestão de Recursos Humanos presta estes serviços para nós, 
também prepara toda a documentação necessária para a gestão 
tributária, trabalhista e previdenciária. A empresa segue todas as leis 
estabelecidas para uma empresa classificada no Simples Nacional. 

 

A Consultora mencionou também que parte do PEF engloba recomendações 

para que os franqueados cumpram com todas suas obrigações fiscais, tributárias e 

jurídicas, conforme será mencionado em sua resposta para a questão 7 no próximo 

tópico. 

 

4.2.3 SUBCATEGORIA: PROCESSOS E GESTÃO 

 

Para a questão 7, sobre mensuração da eficácia da gestão empresarial, o 

Diretor disse: 

 

[Diretor] Eu acho que o PEF cumpre esse papel de medir nossa 
eficácia. Mensalmente somos avaliados por vários indicadores. A 
validação é feita por dois consultores de campo da franqueadora que 
visitam a escola periodicamente e fazem a avaliação geral para o PEF. 

 

Mais uma vez o PEF é mencionado, demonstrando a importância deste 

mecanismo de incentivo à performance como forma de monitoramento e controle dos 

franqueados por parte da franqueadora. Nesta resposta identifica-se também outro 

elemento importante da revisão literária internacional específica sobre franquia: a 

equipe de consultores de campo. 
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O papel do consultor de visitar periodicamente a escola e avaliar seu 

desempenho converge com a recomendação de Mitsuhashi, Shane e Sine (2008) de 

que os 

 
franqueadores precisam coletar informações dos franqueados 
sobre a demanda dos clientes pelos produtos e serviços, bem 
como informações financeiras precisas sobre vendas e custos. 
Coletar informações precisas de forma eficiente em uma 
organização detida e operada por outra parte, minimizando a 
perturbação causada por tais atividades, requer um equilíbrio 
delicado de regras, comunicação e monitoramento. Os 
franqueadores também precisam desenvolver uma equipe de 
campo com habilidades de comunicação e negociação, a fim de 
coletar informações sobre operações e demandas dos clientes 
das empresas independentes (MITSUHASHI; SHANE; SINE, 
2008, tradução nossa). 

 

As Coordenadoras mencionam para a questão 7 alguns dos principais 

indicadores acompanhados em suas rotinas de trabalho: 

 

[Coordenadora A] Os KPIs da escola que eu acompanho são: 
retenção, rematrícula, índice de frequência, entrega de tarefas e 
número de alunos por turma. Eu apresento uma vez por semana para 
a direção e mensalmente pra franqueadora através do RGM – 
Relatório Gerencial Mensal. Esse acompanhamento é constante, 
então isso permite mensurar o crescimento da unidade. 

 [Coordenadora B] No pedagógico, os indicadores que a gente 
acompanha são: presença, tarefa, rematrícula e retenção via RGM. 
Cada semana eu lanço, então no final eu tenho o geral do mês. 

 

Pela descrição das Coordenadoras de suas rotinas de prestação de contas 

para a franqueadora, observa-se que a franquia adota a recomendação de Teixeira et 

al. (2013) para diminuição do problema de agência da assimetria de informação, tendo 

“implementado método de coleta de informações e resultados semanais para 

minimizar a assimetria de informações e mensurar o desempenho dos franqueados” 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

Para a questão 7, a Consultora descreve como a franqueadora mede se uma 

unidade tem uma gestão satisfatória ou não, enfatizando mais uma vez o papel do 

Programa de Excelência de Franquias (PEF): 
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[Consultora] Acompanhamos os indicadores pedagógicos de retenção 
e rematrícula para garantir que o aluno está recebendo o serviço. 
Entendemos também que o franqueado está tendo uma boa gestão 
comercial quando ele compra livros de entrada, então é faturamento. 
E a gente entende que o franqueado é alinhado e faz uma boa gestão 
através do PEF, que é onde realmente a gente sabe como os 
franqueados trabalham em todos os setores. 

O PEF mede muita coisa do franqueado: se ele é aderente às 
campanhas e também aos processos que a gente indica, se ele aplica 
o manual de rematrículas do pedagógico, se ele utiliza o sistema 
homologado da franqueadora, como está a saúde financeira do 
franqueado (para auxiliar se ele está com muita inadimplência, e como 
fazer para reverter esse cenário, inserir um processo de cobrança na 
unidade), etc. 

Como o PEF é global, a gente indica também coisas que acabam 
sendo básicas, como por exemplo, que o franqueado cumpra todas as 
obrigações fiscais, tributárias e jurídicas, para que ele não tenha 
problemas no futuro.  

 

Por esta resposta, fica evidente não só as peculiaridades das franquias e a 

importância da equipe de campo (MITSUHASHI; SHANE; SINE, 2008), mas também 

a importância dada novamente para a questão da rentabilidade do franqueado, 

abordada por Aguiar (2018) como um dos fatores que levam à desmotivação dos 

franqueados. Tal atitude vai de encontro também com a recomendação de Abdala e 

Gonçalves (2014) de que 

 

a franqueadora assim deve concentrar seus esforços na melhoria do 
resultado e lucratividade da rede como um todo, criando objetivos e 
planos de esforços explícitos para toda a rede, enquanto que as 
pequenas empresas franqueadas, que não teriam capacidade de 
individualmente exercer tal atividade estratégia, canalizam suas 
energias e recursos na operação e atividades diárias do negócio 
(ABDALA; GONÇALVES, 2014). 

 

Ainda com relação à subcategoria de processos e gestão, o Diretor menciona 

a existência de instrumentos formais de descrição da estrutura organizacional da 

empresa (Q8), afirmando que existe um quadro com a estrutura organizacional na sala 

da direção com a posição hierárquica e as responsabilidades de cada funcionário. 

Em sua resposta para a questão 8, a Consultora discorre sobre as 

recomendações da franqueadora para a estrutura organizacional dos franqueados, 

mostrando a flexibilidade da mesma e autonomia necessária dada aos franqueados: 
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[Consultora] Cada escola é uma escola e tem seu tamanho. Talvez 
não precise de todos os cargos. A gente entrega naquele modelo de 
funções 2.0 todos os cargos e as descrições dos cargos que são 
possíveis ter em uma unidade. Nós entregamos por exemplo no 
pedagógico o trabalho e a função do coordenador, do auxiliar de 
coordenação, do instrutor. Mas a gente não determina quantos 
professores são necessários. Só indicamos o número de consultores 
comerciais que a escola deve ter para que a escola se mantenha no 
crescimento conforme o tamanho dela, mas número de recepcionistas 
e professores a gente não determina, porque depende se ele vai ser 
horista, mensalista. 

 

Ainda que uma das desvantagens citadas do formato de negócio de franquias 

seja a “limitada flexibilidade oriunda dos controles constantes exercidos sobre as 

operações do franqueado” (SEBRAE NACIONAL, 2019), para o objeto de estudo 

observa-se um grau satisfatório de flexibilidade em assuntos internos do franqueado, 

como a estrutura organizacional e políticas internas de recursos humanos. Esta 

flexibilidade é necessária dado que cada franqueado possui um contexto e realidade 

diferente. Da mesma forma, as recomendações do código do IBGC são baseadas pela 

premissa de que algumas das “melhores práticas podem não ser aplicáveis a todos 

os casos” (IBGC, 2015). 

 

4.2.4 SUBCATEGORIA: SUSTENTABILIDADE 

 

No intuito de compreender quais as políticas e práticas referentes à 

responsabilidade perante a funcionários, sociedade e meio ambiente, a Diretora teceu 

os comentários abaixo sobre modelos de incentivo, capacitação, plano de carreira e 

outras iniciativas voltadas aos recursos humanos da empresa (Q9): 

 

[Diretora] Cada setor da escola possui seu próprio plano de carreira, 
menos o setor financeiro. Dependendo do setor as premiações variam 
de mensalmente como no caso dos assessores comerciais e até 
semestralmente como no caso dos professores. Para o setor 
Comercial, além das políticas de incentivo desenvolvidas 
exclusivamente para a unidade de Canoas, a franqueadora faz uma 
competição nacional com todas as escolas da rede, e os ganhadores 
a cada trimestre recebem prêmios em dinheiro, produtos e viagens 
para vários lugares do mundo. 

O setor pedagógico talvez não tenha um plano de carreira “formal”, 
pois o professor pode subir apenas para coordenador, e as vagas de 
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coordenação estão preenchidas pelas nossas coordenadoras atuais, 
que trabalham conosco nesta função há 10 anos e 7 anos 
respectivamente. Então, os professores não podem subir de função 
tão facilmente. É por isso que criamos premiações por retenção de 
alunos e rematrículas e investimos na capacitação de todos os 
professores, pois nossos treinamentos locais são pagos, ou seja, 
dentro da carga horária do professor. 

O plano de carreira do administrativo também é pequeno, começa com 
Secretária 1 e pode virar Secretária 2, com acúmulo de funções e 
aumento de salário. E no caso do comercial, adotamos o que a 
franqueadora sugere: assessor comercial júnior, assessor comercial 
sênior, gerente comercial e diretor comercial. 

A capacitação de todos os colaboradores é feita através da 
universidade corporativa online e treinamentos periódicos locais com 
os gerentes e coordenadores. 

 

Do lado da franqueadora, a Consultora explica que não existem direções 

específicas para planejamento de recursos humanos dos franqueados: 

 

[Consultora] Não existe diretriz da franqueadora. Cada unidade 
precisa criar o seu plano de carreira. Nós entregamos os cargos e 
descrição dos cargos. A gente sugere duas opções, a promoção 
vertical ou a horizontal (de reconhecimento), mas não entregamos um 
modelo. Não entregamos um desenho, damos indicações de boas 
práticas, sugerimos que tenha avaliação de desempenho de tempo em 
tempo, mas não tem um modelo desenhado e pronto aos franqueados, 
com exceção do setor comercial, onde temos uma sugestão um pouco 
mais estruturada. 

 

As Coordenadoras detalham as políticas existentes de responsabilidade com 

os colaboradores (Q9), explicando sobre o assunto de plano de carreira na empresa 

franqueada: 

 

[Coordenadora A] Com relação a planos de carreira, no meu setor 
pedagógico, eu vejo que é subir de professor para assistente 
pedagógico e daí coordenador e esse é o topo que você vai atingir, 
mas não tem um plano de carreira determinado, até porque nosso 
sindicato é um pouco complicado para a gente fazer isso, 
remuneração diferente por tempo, ou mudança de função ou agregar 
função para um professor, então não enxergo isso aqui na unidade de 
Canoas. Eu sei que na franqueadora existe, mas aqui não tem. Sobre 
modelo de incentivo que a gente tem, é (incentivo) financeiro pra 
atingimento de metas. Em termos de capacitação, existem os 
treinamentos semanais que fazemos com todos os professores e eu 
acho que é um modelo de incentivo também porque a empresa te 
capacita, te incentiva, te forma e isso está dentro da tua carga horária 
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e isso é um diferencial, além dos treinamentos da própria 
franqueadora.  

 

[Coordenadora B] Capacitação, a gente tem os treinamentos 
semanais com os professores e com o administrativo. Com o 
administrativo às vezes é só reunião e as vezes é reunião e 
capacitação. Sobre plano de carreira formal não temos, e de incentivo 
a gente tem financeiro, quando batem as metas. 

 

Nestas respostas observa-se que o franqueado adota medidas de incentivo aos 

seus colaboradores, um princípio inserido na recomendação de Araújo et al. (2013) 

de que a responsabilidade com os colaboradores “inclui os cuidados com o público 

interno quanto aos modelos de remuneração, de incentivo e de capacitação, dentre 

outros” (ARAÚJO et al., 2013). 

Aqui identifica-se uma boa prática de governança, à medida que o incentivo 

aos funcionários contribui para a criação de “um conjunto eficiente de mecanismos, 

tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 

comportamento dos administradores esteja alinhado com os interesses da empresa” 

(IBGC, 2019). 

Além do franqueado adotar um programa remuneração para sua equipe, pode-

se dizer que por meio das premiações do PEF (Programa de Excelência de Franquias) 

o franqueador também adota a recomendação de Teixeira et al. (2013), que defende 

que “a implementação de um programa de remuneração variável dos franqueados 

com bonificação proporcional ao desempenho busca diminuir o conflito de interesses 

ao garantir que o franqueado será recompensado de acordo com sua performance” 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

O modelo de negócio de franquias em si é alimentado pelo princípio do 

incentivo, conforme mencionado por Carney (2005) ao explicar que as franquias 

estabelecem 

 

vantagens competitivas em ambientes de escassez de recursos 
oriundas de um sistema de governança corporativa que incorpora 
incentivos, padrões de autoridade e normas de legitimação que em 
conjunto facilitam a criação e utilização de capital social e engendram 
oportunidades de investimento (CARNEY, 2005). 
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A própria inauguração de uma segunda unidade do franqueado de Canoas é 

uma “oportunidade de investimento” (CARNEY, 2005) advinda da excelência de 

desempenho de sua unidade matriz e boa reputação junto à franqueadora. O 

desempenho diferenciado do franqueado gerou o capital social e financeiro 

necessários para a realização do investimento de expansão com a abertura de uma 

filial. 

Quanto à adoção de práticas de responsabilidade social (Q10), a Diretora e as 

Coordenadoras dizem: 

 

[Diretora] Participamos algumas vezes da campanha da prefeitura no 
Natal para arrecadar brinquedos para crianças, roupas no inverno, 
doação de alimento para creches municipais no dia de ação de graças 
(Thanksgiving), participamos das campanhas de conscientização no 
trânsito na época do carnaval, e no dia do meio ambiente distribuímos 
mudas frutíferas para os alunos em troca de garrafas pet para 
reciclagem. Infelizmente, dentro da escola, ainda temos muito o que 
melhorar neste sentido, eu reconheço. 

  

[Coordenadora A] Nós damos algumas bolsas de estudo para pessoas 
carentes e acho que basicamente é isso. Esporadicamente 
participamos de alguns patrocínios e eventos de arrecadação de 
roupas e alimentos, mas não é uma coisa fixa, regular. 

  

[Coordenadora B] No Thanksgiving por exemplo a gente faz 
arrecadações de alimentos e brinquedos e depois faz a doação para 
a comunidade. 

 

A Consultora comenta que o franqueado não dá diretrizes específicas sobre 

responsabilidade ambiental e social: 

 

[Consultora] No PEF do ano passado era dada somente uma 
orientação e explicação dos benefícios para a imagem da unidade de 
ações de sustentabilidade e de preocupação com a sociedade, mas 
não há nenhuma diretriz para ser seguida. Cada franqueado deve 
verificar o que pode fazer de acordo com a comunidade em que está 
inserido em sua região. 

 

Observou-se que a empresa não efetua ações específicas relacionadas à 

responsabilidade ambiental (Q11), alegando não terem impactos ambientais 

significativos e entenderem como inviável despender recursos financeiros para um 



101 
 

   
 

mapeamento de riscos ambientais, que teria de ser realizado por uma empresa 

terceirizada. Ao menos, as Coordenadoras ressaltam algumas pequenas atitudes que 

demonstram consciência ambiental na empresa franqueada: 

 

[Coordenadora A] Bom, acredito que em parte, o fato de termos 
trocado as lâmpadas da escola por lâmpadas de LED de certa forma 
contribui pro meio ambiente, mas fica só nesse quesito. Nós não 
temos uma prática de selecionar o lixo, e apesar de fazermos a 
campanha na semana do meio ambiente pra não utilizar copo plástico, 
durante o ano todo é utilizado muitos copos que geram um lixo muito 
grande. O que nós temos também com os colaboradores, é que cada 
um tem sua garrafinha de água e isso ajuda, mas não existe uma 
questão formal de sustentabilidade e meio ambiente 

  

[Coordenadora B] Na semana do meio ambiente a gente faz 
campanha de não usar copinho plástico, e a gente também usa folha 
de rascunho para impressões. 

 

A limitação das ações ambientais e sociais dos franqueados é um reflexo da 

pequena escala de suas operações e estrutura, mas também sinaliza que a 

franqueadora não realiza investimentos para apoiar os franqueados neste quesito, 

apenas dando orientações, conforme evidenciado na resposta da Consultora. 

Observa-se aqui uma oportunidade de melhoria para melhor adequação ao princípio 

defendido pelo Código do IBGC de que existe a “necessidade de uma visão ampliada 

do papel das organizações e do impacto delas na sociedade e o meio ambiente”. Os 

agentes de governança “devem considerar as aspirações e a forma pela qual a 

sociedade em geral entende e absorve os efeitos positivos e negativos da atuação 

das organizações e responde a eles” (IBGC, 2015). 

 

4.2.5 SUBCATEGORIA: PERENIDADE 

 

Para identificar a eventual presença de estruturas de governança corporativa 

que garantam a continuidade e sucessão do negócio, recomendadas pela seção 1.10 

(Conselho de Família) do Código do IBGC, perguntou-se aos diretores sobre o 

planejamento de novas lideranças na empresa (Q12), e o Diretor respondeu que  
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[Diretor] Não há um plano de sucessão neste momento, mas a cada 
ano delegamos mais tarefas para os gerentes e coordenadores. Não 
sei como será o futuro, talvez eu venha a vender para o mercado a 
franquia. 

 

Conforme recomendações do IBGC, ao conselho de família compete o 

“planejamento para a sucessão, da transmissão de bens e herança” bem como o 

“acompanhamento da preparação dos membros da família para a sucessão na 

organização, considerando os aspectos vocacionais, o futuro profissional e a 

educação continuada” (IBGC, 2015). 

A falta de um conselho de família ativo na empresa objeto da pesquisa é 

refletida nesta falta de plano de sucessão, tema relevante para a sustentabilidade da 

empresa, conforme preconizado por Araújo et al. (2013) e IBGC (2015). Por mais que 

os proprietários da empresa justifiquem como desnecessária a atuação do conselho 

de família sobre este tema, alegando desinteresse dos potenciais herdeiros em 

assumirem o negócio futuramente e prováveis planos de venda da empresa, ainda 

assim o conselho deveria então realizar um plano de saída da família do negócio por 

meio de uma eventual venda futura. 

Apesar da não existência de um concreto plano de sucessão conforme 

recomendado por Silva (2006), ao longo do histórico do franqueado em questão, todos 

os filhos do proprietário atuaram em cargos administrativos e a Diretora é o único 

membro da segunda geração da família que permanece ativamente na direção da 

empresa, havendo ela adquirido também ao longo dos anos ampla qualificação 

acadêmica e a experiência necessária para assumir de forma natural o papel de 

sucessora da empresa. 

 

4.3 DIMENSÃO AMBIENTE DE NEGÓCIO PARA PLENA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

A segunda parte do roteiro de perguntas semiestruturado apresenta oito 

questões relacionadas às características do modelo de negócio entre franqueadora e 

franqueado, relação exclusiva desta modalidade de negócio e peculiar sob o prisma 

da governança corporativa.  As duas subcategorias “Transparência e Accountability 
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na relação entre Franqueadora e Franqueado” e “Alinhamento e Proteção da 

qualidade, objetivos e estratégias do negócio” visam identificar em que aspectos o 

objeto de estudo apresenta um ambiente favorável às melhores práticas de 

governança corporativa e em que aspectos o Código do IBGC não se aplica à 

realidade das franquias. 

 

4.3.1 SUBCATEGORIA: TRANSPARÊNCIA E ACCOUNTABILITY NA RELAÇÃO 

ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADO 

 

Esta subcategoria toca em dois dos pilares fundamentais da governança 

corporativa preconizados pelo Código do IBGC (2015), visando identificar o nível 

existente de transparência, mecanismos de minimização de conflitos inerentes ao 

problema da agência específicos das franquias (KWASNICKA, 2006), assim como 

averiguar o nível de prestação de contas mútuo entre os papéis do agente e principal 

intercalados nas figuras da franqueadora e franqueados. 

A pergunta 13 do roteiro semiestruturado, que engloba as estruturas de 

comunicação, formas de solucionar conflitos, regras de entradas e saídas da rede, 

bem como as formas de acompanhamento e controle na relação entre franqueadora 

e franqueado, foi respondida pelo proprietário da seguinte forma: 

 

[Diretor] A relação entre franqueadora e franqueado é simples: eles 
dizem o que fazer e a gente tem que cumprir. A comunicação é feita 
via e-mails e página do franqueado (intranet), SAF, visitas periódicas 
e treinamentos de setor comercial e pedagógico. Os principais 
conflitos acontecem quando a franqueadora faz mudanças que a 
gente não concorda. A franqueadora tem um canal de comunicação 
para reclamações, que é a ouvidoria. 

Sobre regras de entrada e saída da rede, elas estão no contrato, que 
é renovado de quatro em quatro anos. Para entrar com uma nova 
unidade, o principal é comprovar capital para investir. Para sair da 
parceria, tem que esperar a hora da renovação de contrato, ou pagar 
uma multa de rescisão contratual. 

Já o acompanhamento do negócio é feito pelos indicadores do PEF e 
o controle também com visitas esporádicas dos consultores de campo 
da nossa regional. 
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Pode-se extrair da resposta do entrevistado a ideia de que o franqueado 

preferiria ter um maior equilíbrio no princípio da equidade (IBGC, 2015) da relação 

franqueadora e franqueado, na qual aparentemente há mais obrigações de prestação 

de contas do franqueado para a franqueadora, por meio de envio periódico do relatório 

do PEF (Programa de Excelência de Franquias), do que no fluxo contrário. Conforme 

informação do Diretor da unidade, a principal prestação de contas da franqueadora 

para os franqueados, na sua visão, se dá na convenção anual de franqueados (Q15). 

Uma das Coordenadoras detalha sua rotina de prestação de contas dos 

resultados para a franqueadora: 

 

[Coordenadora A] Mensalmente enviamos para a franqueadora 
através do sistema, não precisa passar para o franqueado, ele tem 
acesso também, mas mando direto. O sistema gera um relatório e 
esse relatório sai com os dados, e o que a gente faz é analisar os 
dados e descrever. Por exemplo, no mês de janeiro descrevi que o 
número de alunos ativos foi de 70 alunos porque a gente está no 
período de férias, então quem frequenta a escola nesse período são 
alunos que estão nas modalidades especiais, então é um número bem 
inferior que o número que normalmente temos no período letivo. Então 
a gente analisa esses dados e envia pelo sistema para franqueadora. 

 

Na resposta acima, observa-se que o uso de tecnologias e sistemas de gestão 

(GUETTA, 2013) são presentes na franquia objeto de estudo. A presença destes 

sistemas se enquadra na recomendação de Boulay (2010), o qual aponta a 

importância dos “mecanismos de governança para prevenir desvios por parte dos 

franqueados das diretrizes do sistema da franquia” e enfatiza que “sistemas de 

informação e contratos eficientes permitem o controle remoto dos franqueados”, 

evitando problemas de desvio de conduta expostos na teoria da agência (BOULAY, 

2010). 

Ainda que o Diretor da unidade destaque a convenção anual dos franqueados 

como a principal ocasião de prestação de contas da franqueadora para os 

franqueados, a Consultora menciona que além desta convenção, existe a estrutura 

organizacional chamada “regional”, na qual por meio da liderança do franqueado 

coordenador regional, a franqueadora tem uma forma adicional de prestação de 

contas para os franqueados: 
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[Consultora] Acontece esse momento (de prestação de contas) nas 
reuniões com os franqueados coordenadores regionais. Primeiro 
acontece este desdobramento para estes franqueados coordenadores 
representantes das regionais na sede da franqueadora duas vezes por 
ano. Depois, estes coordenadores franqueados e os gerentes da 
franqueadora normalmente desdobram para todos os franqueados da 
regional em alguma reunião. E também há prestação de contas da 
franqueadora na convenção nacional de franqueados. São estes os 
dois principais momentos, além de comunicados oficiais enviados por 
e-mail ou dentro do portal do franqueado. 

 

Ainda sobre o assunto da prestação de contas da unidade para a franqueadora, 

a Diretora detalha abaixo a dinâmica e funcionamento deste fluxo de informações: 

 

[Diretora] Atualmente, os números que importam para a franqueadora 
são cadastrados online para a mesma acompanhar. Os números que 
devem ser reportados para a franqueadora semanalmente são: 
Número de matrículas feitas na semana, número de evadidos – 
desistências/cancelamentos, número de alunos ativos na escola e 
ticket médio. Além desses números semanais, todos os itens 
avaliados pelo programa da franqueadora (PEF) devem ser 
registrados. 

 

A Consultora expõe também as principais formas de comunicação do 

franqueador, ainda na resposta à questão 13: 

 

[Consultora] Nós temos um canal básico que é o SAF (serviço de 
atendimento ao franqueado), que é o canal de telefone e online, e 
também temos a equipe de campo tanto comercial (que é o meu caso) 
como pedagógica e os gerentes para tratar com os franqueados in loco 
dos assuntos. Para gerenciar conflitos temos o apoio dos setores da 
franqueadora como jurídico, financeiro. 

 

Este mesmo canal de comunicação (SAF) é mencionado nas respostas da 

questão 13 pelas Coordenadoras: 

 

[Coordenadora A] O meu acesso se dá pela nossa CPC – 
Coordenadora Pedagógica de Campo, e eu acho muito tranquilo 
porque ela retorna com rapidez e prontidão as questões de assuntos 
pedagógicos, mas a gente tem também um canal de comunicação 
com a franqueadora também que é o SAF – Serviço de Atendimento 
ao Franqueado, cujo retorno também é relativamente rápido. 
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[Coordenadora B] Existe um canal formal, o SAF, então tudo que 
nossa CPC não consegue responder a gente manda pro SAF. A gente 
usa e-mail, WhatsApp, mas o canal formal é o SAF. 

Eles (SAF) têm um prazo de retorno, mas às vezes o retorno vem 
assim: encaminhamos a sua solicitação, então na verdade não vem a 
resposta, e daí essa outra resposta a gente fica aguardando e não 
vem nunca, principalmente se é assunto de tecnologia como por 
exemplo problemas com tablets e aplicativos. Daí a gente dá um jeito 
para resolver temporariamente para atender o aluno e fica aguardando 
a resposta da franqueadora. 

 

Na relação entre franqueado e franqueadora, o franqueado deve prestar contas 

para a franqueadora de sua operação, de forma análoga ao que menciona o Código 

do IBGC em que o Gestor/Diretor deve prestar contas a um conselho de 

administração, devendo solicitar aprovação do conselho quando indicar diretores e 

ainda ser avaliado anualmente pelo conselho (IBGC, 2015). Similarmente, no ramo do 

franchising, o franqueado também é avaliado, porém com uma regularidade maior, 

devendo aderir às normas da franqueadora, sob pena de sofrer advertências ou até 

mesmo sanções ou rescisão contratual. 

Em entrevista complementar com o Diretor, o mesmo trouxe informações 

adicionais relevantes sobre o atual papel de liderança da Diretora, recentemente 

indicada e nomeada pela franqueadora como franqueada “Coordenadora Regional”. 

Esta função é importante do ponto de vista de governança corporativa, pois trata-se 

uma forma adicional de prestação de contas mútua (IBGC, 2015) da franqueadora 

para os franqueados, pois através da coordenadora regional, a franqueadora reporta 

suas iniciativas, ações, estratégias e outros assuntos de interesse de todos os 

franqueados. 

O Diretor explicou que desde agosto de 2018, o franqueado de Canoas, na 

figura da Diretora, assumiu a convite da franqueadora a função de franqueada 

coordenadora regional. O Diretor explicou que não há eleição para esta função, mas 

que a franqueadora comunica a todas as unidades da regional qual é o novo 

franqueado escolhido para representá-los, para ciência e eventual manifestação caso 

alguém se oponha. 

Observa-se aqui a oportunidade de adoção de melhores práticas do IBGC no 

processo de seleção (item 2.2.1 do Código do IBGC) do franqueado coordenador 

regional (IBGC, 2015). A seleção poderia ser feita por meio de eleição ao invés de 

indicação da franqueadora. 
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Mais adiante, o Diretor explica que a posição de coordenação da regional não 

fere ao princípio da equidade (IBGC, 2015), pois não existem vantagens explícitas 

tampouco remuneração para o franqueado que exerce essa função: 

 

[Diretor] Não há nenhuma vantagem. Cada regional tem sua 
associação de franqueados, que é uma entidade jurídica que serve 
para administrar o fundo regional de publicidade, para compra coletiva 
de brindes, programações, atividades, etc. Nem todos os franqueados 
da regional são membros da associação. Mas um benefício por 
exemplo, é que estamos vendo alguém para fazer um site regional ao 
invés de cada unidade ter seu site, para reduzir nossos custos. 

A gente também fica mais conhecido na franqueadora, ganhamos com 
a troca de informações com outros franqueados, networking, troca de 
experiências com outros coordenadores regionais, vemos quais ações 
que estão dando certo em cada lugar, etc. 

 

Nos fatos expostos acima, pode-se entender que a indicação da franquia de 

Canoas pela franqueadora para a função de franqueada coordenadora regional e os 

respectivos aprendizados obtidos ao exercer esta função de liderança na rede são 

alguns dos benefícios gozados pelo franqueado, advindos de sua gestão eficaz que 

segue princípios alinhados com os da franqueadora. Tal fato converge novamente com 

a literatura de Carney (2005) que menciona a possibilidade de 

 

estabelecimento de vantagens competitivas em ambientes de 
escassez de recursos oriundas de um sistema de governança 
corporativa que incorpora incentivos, padrões de autoridade e normas 
de legitimação que em conjunto facilitam a criação e utilização de 
capital social e engendram oportunidades de investimento (CARNEY, 
2005). 

 

O Diretor explicou também que como parte do valor pago pelo material didático 

fornecido pela franqueadora, estão embutidas as taxas do fundo nacional e regional 

de marketing, verba acessível regionalmente aos franqueados por meio da 

mencionada associação de franqueados regional. 

Na resposta acima, podemos traçar um paralelo com autores da revisão 

literária, como Rigoni (2015). Ao mencionar a taxa de publicidade ou verba de 

marketing, o autor recomenda a criação de um fundo específico para fins de 

publicidade, com finanças próprias e gestão auditada (RIGONI, 2015), prática que é 
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adotada no objeto de estudo deste trabalho, evidenciando aqui uma boa prática de 

governança corporativa, relacionada ao princípio da transparência (IBGC, 2015). 

Quanto à percepção do franqueado sobre a transparência mútua (Q14), 

observou-se uma potencial oportunidade de melhoria na clareza sobre os benefícios 

ao franqueado de determinadas ações propostas pela franqueadora, havendo neste 

quesito, uma evidência de possível conflito de interesses entre lucratividade de ambos 

os lados da relação comercial. 

Tal percepção talvez se explique na resposta da Consultora para a questão 14, 

a qual mencionou que sinceramente acredita que a transparência da franqueadora 

para os franqueados é muito forte. A Consultora mencionou que trabalhou no passado 

como consultora de campo em uma outra empresa, e naquela experiência ela não 

sentia o mesmo nível de transparência que ela observa na sua função atual. A 

Consultora também disse: 

 

[Consultora] Nós somos o mais transparentes que nós podemos ser 
com os franqueados. Mas eu sinto que sim, os franqueados não se 
sentem confortáveis ainda para ser 100% transparentes conosco. Eles 
ainda escondem algumas coisas, são desconfiados. Mas pela parte da 
franqueadora, se a gente demora para divulgar ou comunicar alguma 
coisa é porque estamos trabalhando para fazer a coisa do jeito certo 
legalmente, para não ter nenhum furo. Nós queremos, somos e 
tentamos ser abertos e o mais transparente possível com os 
franqueados. 

 

Acerca da percepção dos entrevistados quanto à igualdade de tratamento da 

franqueadora para com diferentes franqueados (Q16), os diretores sentem que há 

certos desníveis de atendimento, havendo franqueados ligados a projetos da 

franqueadora que servem geralmente como projetos-piloto e acabam tendo alguns 

benefícios e informações privilegiadas. 

As Coordenadoras expõem suas perspectivas quanto à equidade no 

tratamento entre diferentes unidades no âmbito regional e nacional nas suas 

respectivas respostas à questão 16: 

 

[Coordenadora A] Eu acho que existe uma questão sim de afinidade, 
então o tratamento pessoal talvez seja um pouco diferente, mas em 
termos de treinamento, dos programas e capacitações que a gente 
faz, aí isso eu acredito que seja igual para todas as unidades. Mas o 
trato pessoal, é diferente. Acredito que isso não impacte na questão 
de recebimento de treinamento. Mas falando em termos de franquia, 
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aí eu acho que existe sim uma diferença por região. Acredito que a 
região sudeste seja muito mais beneficiada, até pela localização, do 
que a região sul, porque deslocar uma equipe para vir aqui para o Rio 
Grande do Sul pra fazer um treinamento é muito mais oneroso do que 
no sudeste por exemplo, que é onde fica o headquarter da 
franqueadora. 

  

[Coordenadora B] Acho que o tratamento é o mesmo, todo mundo tem 
acesso aos mesmos materiais, aos mesmos canais. 

 

Na mesma linha da Coordenadora B, em contrapartida, a Consultora enxerga 

um alto nível de aderência da franqueadora ao princípio da equidade (IBGC, 2015): 

 

[Consultora] Eu acredito que há equidade independentemente do 
tamanho do franqueado. Nós tentamos trabalhar desta forma pelo 
menos. Todos os projetos que a gente lança, a gente lança para que 
seja 100% aplicável em todas as unidades. O PEF é um deles, mesmo 
que o franqueado entenda que aquilo não é para ele, ou que ele possa 
se sentir prejudicado. 

Outro exemplo: se a inadimplência dos franqueados ficava grande 
com a franqueadora, a gente não dava condição de pagamento, mas 
agora a gente analisa o histórico dos franqueados e os franqueados 
que são bons parceiros e se mantém adimplentes tem condições de 
pagamento diferenciadas do franqueado que está inadimplente. Mas 
tudo o que a gente lança é para que seja aplicado em 100% da rede e 
que seja possível a gente fazer em todas as unidades. Não existe 
preferência por nenhum franqueado e nem detrimento em outros. Nós 
pregamos a equidade. 

 

A perceptível divergência de opiniões neste tema explicita potenciais problemas 

relacionados a assimetria de informações (MILGROM; ROBERTS, 1992; TEIXEIRA et 

al., 2013). As respostas dos entrevistados demonstram que “os franqueados esperam 

que haja uniformidade no sistema de franquias” e que não exista “qualquer 

arbitrariedade ou desigualdade no tratamento da franqueadora” (TOLEDO; 

PROENÇA, 2005). Potenciais percepções de que algumas unidades dispõem de 

informações adicionais ou de maneira mais rápida que outros franqueados podem ser 

amenizadas pela adoção de boas práticas de governança corporativa específicas para 

franquias empresariais. 
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4.3.2 SUBCATEGORIA: ALINHAMENTO E PROTEÇÃO DA QUALIDADE, 

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO NEGÓCIO 

 

As últimas quatro questões do roteiro semiestruturado cobrem o tema do 

alinhamento de estratégias do negócio, formas de controle da qualidade e 

padronização dos processos, elementos fundamentais para o sucesso do modelo de 

negócio de franquias. 

Quando questionados sobre a forma de controle da qualidade do produto e 

serviços prestados e sobre a presença de uniformidade nas operações do negócio 

entre diferentes franqueados (Q17), a Diretora explicou que apesar de não poder 

responder por todas unidades da rede, acredita existir um bom nível de padronização 

do material didático e dos serviços e que ao longo de sua trajetória à frente de sua 

unidade já interagiu com diversos franqueados de outras unidades e nunca identificou 

diferenças de qualidade gritantes que evidenciassem problemas sérios de 

uniformidade. Anomalias pontuais em determinados franqueados sempre foram 

tratadas rapidamente pela franqueadora e corrigidas. 

O controle da qualidade do produto e serviços prestados é exercido pelo 

franqueador conforme discorre a Consultora em sua resposta para a questão 17: 

 

[Consultora] Hoje a franqueadora consegue estes dados por causa do 
pedagógico, nós vamos buscar cada vez mais que os sistemas 
homologados das unidades sejam preenchidos corretamente e que a 
gente consiga o acesso às informações, que até hoje é uma 
dificuldade que a gente tem, mas eu sei que a franqueadora está 
trabalhando para isso. No futuro nós vamos conseguir romper esta 
barreira. A gente também implantou uma pesquisa de satisfação que 
os franqueados entregam para os alunos. Por ele ser automatizado, 
acaba que a franqueadora consegue ter também esta informação. Ao 
mesmo tempo que o franqueado recebe o feedback do aluno/cliente 
dele, a franqueadora vê também o que o cliente está pensando. 

 

Quanto à padronização de material didático, fachada, padrão visual e método 

de ensino, a Consultora afirmou que 

 

[Consultora] Nós entregamos todos os manuais e todos os 
treinamentos, como por exemplo o pedagógico, para que o franqueado 
aplique a aula do jeito que a gente indica, mas nós ainda não 
conseguimos mensurar se a rede segue 100%. 
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Como as aulas são aplicadas, gente não consegue ter um controle. 
Nós entregamos só o treinamento e os manuais, mas a aplicação a 
gente não consegue controlar ainda. 

Já sobre a estrutura, isto ainda é uma falha da franqueadora, a gente 
não tem um processo que o franqueado tenha que cumprir o ano 
inteiro para a gente ver se ele está com a estrutura padronizada como 
a gente determina. Isso nós exigimos e deveria ser mais cobrado no 
momento da renovação de contrato do franqueado de quatro em 
quatro anos para que ele se adeque na estrutura (fachada, padrão 
visual, etc.).  

 

A Coordenadora B opina de forma semelhante quando indagada sobre sua 

percepção quanto ao nível de padronização dos serviços da rede: 

 

[Coordenadora B] Pelo menos no quesito da aplicação do método em 
sala de aula, acho que dá para melhorar a padronização. Se a gente 
comparar só escolas aqui do Sul, onde a gente tem mais contato com 
os coordenadores e professores, eu sei por exemplo que tem escola 
em Porto Alegre que não tem professor em certas modalidades e 
precisaria ter, ou seja, não é padrão. Então a gente vê que difere. Tem 
professor, por exemplo, que participa no nosso processo seletivo 
dizendo que já deu aula em outra unidade da rede e que conhece o 
método, mas não sabe aplicar o passo a passo das aulas e faz do seu 
jeito. 

 

O desafio exposto pela Consultora é algo corriqueiro para o modelo de negócio 

de franquias como um todo. A padronização, elemento fundamental das franquias 

(GUETTA, 2013) é um desafio constante deste tipo de empreendimento. Aqui se 

relaciona a recomendação de Boulay (2010) de se implementar sistemas de 

informação eficientes para realização do controle remoto dos franqueados, como 

forma de minimizar o chamado “free-rider problem” descrito por Brickley e Dark (1987), 

no qual “determinado franqueado poderia contratar fornecedores de menor custo e 

menor qualidade de forma a aumentar sua lucratividade individual em detrimento da 

qualidade de seu produto ou serviço” (BRICKLEY; DARK, 1987).  

Em conexão com este último assunto referente a medidas de proteção da 

imagem da marca frente a franqueados que não seguem as normas da franqueadora 

(Q18), a Diretora explica que: 

 

[Diretora] Há muito tempo, quando o material ainda não tinha as 
tecnologias atuais, fiquei sabendo de um franqueado que tirava cópia 
colorida do material didático ao invés de comprar direto da 
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franqueadora. A franqueadora checou a informação assim que soube 
e imediatamente tomou a franquia por quebra de contrato. Mas isso 
foi um caso único em 20 anos que tenho de empresa. 

 

Pela resposta da Consultora à questão 18, há evidência clara de ações 

adotadas pela empresa franqueadora para correção de desvios (BOULAY, 2010) no 

comportamento dos franqueados, ocasionados pelo problema de agência definido por 

Lafontaine (1992) como risco moral unilateral ou one-sided moral-hazard 

(LAFONTAINE, 1992): 

 

[Consultora] Nós temos uma equipe interna de auditoria também, mas 
é uma equipe pequena e que atua mais em casos de denúncias. Não 
é uma rotina essa auditora ir em todas as escolas independente de ter 
uma denúncia ou não. Antigamente a gente até tinha uma auditoria 
com visitas nas quais a auditora entregava um relatório completo do 
franqueado, e ela tratava disso tudo, mas neste ano não haverá esta 
rotina. Acredito que talvez possam adaptar o nosso trabalho (dos 
consultores de campo) para que a gente faça isso como nós estamos 
no campo. Até tem as penalidades, mas nada que a gente aplique 
também. Só no caso de xerox, daí é multa rescisória mesmo. 

 

Quando indagado sobre clareza de comunicação das estratégias gerais do 

grupo pela franqueadora (Q19), o Diretor explicou que a mesma sempre divulga 

trabalhos que são feitos para melhorar o desempenho, material didático e marketing. 

A franqueadora sempre busca enfatizar sua proposta de valor aos franqueados 

mostrando suas novas campanhas, iniciativas e inovações. Tal afirmação é também 

confirmada pela consultora de campo em sua resposta à questão 19. 

A Coordenadora A, em concordância com os diretores e a consultora, explica 

com mais detalhes como se dá o fluxo de informações relacionadas a iniciativas e 

planos de esforços de melhoria da franqueadora (Q19): 

 

[Coordenadora A] Os lançamentos são sempre feitos nos congressos 
e depois vem as informações. A franqueadora hoje possui alguns 
canais de comunicação nos quais eles passam treinamentos e 
inclusive tratam de alguns produtos novos, como por exemplo, o novo 
livro para o público infantil. Esse lançamento foi online, então a gente 
fazia a inscrição e assistia o treinamento online. Tem os e-mails 
formais também e as próprias coordenadoras de campo que também 
passam as informações através dos grupos de WhatsApp. Então 
acredito que vem a informação, vem o lançamento, mas segue um 
caminho, tanto pela coordenadora de campo quanto pela direção e por 
mim, até chegar nos professores e colaboradores em geral. 
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Apesar da percepção geral de que a franqueadora busca continuamente trazer 

melhorias à rede, a Coordenadora A faz uma importante crítica em complemento à 

sua resposta para a questão 19: 

 

[Coordenadora A] A franqueadora tem um programa chamado 
“construindo juntos”, mas não sei bem se é construindo juntos ou se é 
mais “nós construímos e vocês aceitam”. Por exemplo, quando um 
novo produto foi lançado, a coordenadora do Jardim do Lago e eu 
fomos para a sede da franqueadora, mas praticamente nossa 
participação foi passiva: a gente olhou o produto pronto, fizemos 
alguns comentários, mas já estava praticamente pronto. 

A gente fez vários comentários, mas o material saiu mesmo assim. 
Nós mandamos e-mail e eles até corrigiram algumas coisas, mas 
depois de ter lançado o produto, ou seja, falta escutar mais a ponta, 
que é quem aplica o produto. E isso foi muito discutido e falado e eu 
falei muito para nossa CPC (Coordenadora Pedagógica de Campo): 
“olha, vocês não escutam a ponta, vocês fazem o teste de produto lá 
na franqueadora, com pessoas que eu nem sei como é a amostragem, 
mas não é um aluno real, porque a aula aparece sempre como 
“perfeita”. 

 

Pelos comentários da Coordenadora A, enfatiza-se a importância do 

envolvimento do franqueado nas ações da franqueadora para um maior senso de 

pertencimento e participação dos colaboradores do franqueado. Conforme explicado 

por Aguiar (2018), “os problemas de comunicação que geram conflito e falta de 

confiança entre as partes se dão quando o franqueado desconhece as ações que a 

franqueadora está realizando” (AGUIAR, 2018). Mais do que somente fazer o 

franqueado conhecer as ações, fazê-lo participar ativamente da elaboração de novas 

ações tem um grande potencial de aumentar ainda mais o engajamento dos 

colaboradores do franqueado. 

A frustração percebida na resposta da Coordenadora remete à discussão 

teórica de Williamson (1985) sobre as diferentes formas de governança de hierarquia 

versus mercado e as formas híbridas de governança dentre as quais se insere a 

governança em rede. Observa-se aqui uma tendência de crescimento do anseio por 

maior protagonismo do franqueado nas decisões da franqueadora, em convergência 

com a governança em rede, de perfil mais colaborativo e menos vertical. Por sua vez, 

o Código do IBGC é delineado para atender a lógica de governança hierárquica, 
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necessitando de uma adequação para a lógica híbrida presente no modelo de negócio 

de franquias. 

Por último, quanto à existência de mecanismos de controle que garantam a 

execução de objetivos comuns e minimização de conflitos entre franqueados (Q20), o 

Diretor afirma que a fiscalização do desempenho é executada pelas “regionais”. As 

“regionais” procuram harmonizar os procedimentos dos franqueados das 

microrregiões, alinhando aspectos de marketing como praça e preço, e adaptando 

estes aspectos conforme as necessidades locais. 

Para a questão 20, a Consultora entende que ainda não há um mecanismo 

estruturado de controle que garanta a execução de objetivos comuns e minimização 

de conflitos entre franqueados: 

 

[Consultora] Ainda não. Nós tentamos manter isso pela equipe, mas 
realmente a gente não tem um processo desenhado nem uma equipe 
dedicada. Acho que essa equipe de auditoria deveria fazer isso 
também. Até existe, nós como equipe de campo tentamos amenizar e 
gerenciar os conflitos, mas não é nada que seja um processo 
desenhado para ser seguido.  

 

Tal fato reforça novamente o aspecto peculiar das franquias explicitado na 

literatura por Mitsuhashi, Shane e Sine (2008), enfatizando a importância do 

desenvolvimento de métodos para monitoramento, correção e imposição de níveis de 

qualidade padronizados por toda a rede de franqueados, assim como coleta de 

informações precisas e desenvolvimento de uma “equipe de campo com habilidades 

de comunicação e negociação” (MITSUHASHI; SHANE; SINE, 2008). 

Concluída a narrativa das respostas das entrevistas e correlação com os 

autores da revisão bibliográfica, o quadro abaixo sumariza as principais averiguações 

para cada uma das 20 perguntas do questionário semiestruturado: 
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FIGURA 10 – PRINCIPAIS AVERIGUAÇÕES DAS ENTREVISTAS POR QUESTÃO 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Além de se resumir as principais constatações extraídas das entrevistas, os 

diversos paralelos traçados na narrativa entre o Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC e as práticas observadas na realidade do 

franqueado objeto de estudo estão sintetizados na figura abaixo: 
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FIGURA 11 – APLICAÇÕES DO CÓDIGO DO IBGC NA GESTÃO INTERNA DO 

FRANQUEADO E SUA RELAÇÃO COM A FRANQUEADORA 

SEÇÕES DO 

CÓDIGO DO IBGC

APLICAÇÕES PARA A GESTÃO INTERNA DO FRANQUEADO E SUA RELAÇÃO COM A 

FRANQUEADORA

Ambiente de 

Negócios
Franqueadora deve suportar o franqueado em ações de cunho ambiental e social.

Tomada de Decisão Padronização e disseminação aos franqueados da missão, visão e valores da franqueadora.

Deliberação Ética Padronização de código de ética da franqueadora

Uso do Código Flexibilidade na adaptação de algumas estruturas conforme a realidade de cada franqueado.

Transparência Estabelecimento de múltiplos canais de comunicação entre franqueadora e franqueado.

Equidade
Disponibilização de estruturas que equilibrem a relação entre franqueadora e franqueados, 

minimizando desigualdades de tratamento entre diferentes franqueados.

Prestação de Contas 

(accountability)

Uso de KPIs periódicos de prestação de contas do franqueado. Convenções, representantes 

regionais, consultores de campo e assembleias gerais como prestação de contas da 

franqueadora.

Responsabilidade 

Corporativa

Suporte e acompanhamento da viabilidade econômica dos franqueados pela franqueadora. 

Incentivos ao capital humano e ações ambientais e sociais.

Assembleia geral Convenção de Franqueados e Franqueadora com propósitos similares a uma "Assembleia Geral"

"Uma ação, um voto" Representatividade dos franqueados por meio de representantes regionais

Conselho de Família Incorporação do Conselho de Família como padrão de excelência do franqueado

Composição do 

Conselho
Inclusão de representantes regionais no Conselho de Administração da franqueadora

Seleção Eleição de representantes regionais dos franqueados ao invés de indicação da franqueadora

Plano de Sucessão Incorporação do Plano de Sucessão como padrão de excelência do franqueado

Comitês do Conselho 

de Administração
Adoção de comitês especiais como os de marketing, operação/pedagógico, etc.

Conselheiros 

Externos

Atuação dos Consultores de Campo da franqueadora como Conselheiros externos dos 

franqueados

Atribuições Inclusão no Manual do Franqueado das atribuições dos diretores das unidades franqueadas.

Comitê de Auditoria Programa de Excelência de Franquias como instrumento de auditoria dos franqueados

Auditoria 

Independente
Auditoria de qualidade dos franqueados feita por meio de consultores de campo ou terceiros

Auditoria Interna
Criação de rotina de auditoria interna do franqueado como parte do padrão de excelência do 

franqueado

Controles internos e 

compliance
Formalização do sistema de compliance no Manual do Franqueado e controle por meio do 

Programa de Excelência de Franquias

Código de Conduta Padronização de código de conduta da franqueadora

Canal de Denúncias Ouvidoria e Auditoria da franqueadora

Participação de franqueados nas tomadas de decisão da franqueadora. Convergência de 

interesses de lucratividade mútua.

Fiscalização dos franqueados para padronização dos produtos e serviços

Conflito de 

Interesses

3 - DIRETORIA

I - PREMISSAS DO CÓDIGO

III - PRINCÍPIOS BÁSICOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

1 - SÓCIOS

2 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4 - ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

5 - CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

4.4 PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE FRANQUIAS 

 

Após análise das respostas dos 5 entrevistados para as 20 perguntas do 

questionário semiestruturado, verificou-se que o Programa de Excelência de 
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Franquias (PEF) foi mencionado diversas vezes como a principal referência de 

estrutura de controle e prestação de contas, tanto na opinião da consultora da 

franqueadora quanto para os diretores e coordenadoras da empresa franqueada. 

Em virtude destas frequentes menções ao PEF, em entrevista complementar, 

os diretores apresentaram detalhes sobre o funcionamento deste programa ao longo 

do ano passado e os principais itens de controle contemplados pelo mesmo, conforme 

exposto no Anexo E. 

O Programa de Excelência de Franquias (PEF) consiste em um conjunto de 

indicadores divididos em 9 áreas: Gestão, Gente, Comercial & Marketing, Gestão 

Acadêmica, Administrativo & Financeiro, Operações e Logística, Infraestrutura, 

Jurídico e Resultados. Cada área possui itens específicos e mensuráveis que são 

reportados mensalmente no sistema interno de comunicação entre franqueado e 

franqueadora (portal do franqueado). 

Trimestralmente os resultados são auditados por dois profissionais da equipe 

de campo da franqueadora, os quais verificam as evidências documentais que 

comprovem os dados lançados no sistema. Os resultados alcançados são traduzidos 

numa pontuação total da unidade, sendo as escolas de melhor desempenho 

reconhecidas em premiações regionais e nacionais. 

Ao todo, mais de cem itens são avaliados. Na área de Gestão, são observados 

indicadores como adesão ao PEF, pesquisa de satisfação NPS (Net Promoter Score) 

e nível de envolvimento do franqueado nas atividades diárias da escola. Na área de 

Gente, são medidos indicadores como turnover, absenteísmo, implantação de 

políticas de comissionamento, reconhecimentos não monetários e outras formas de 

incentivo, assim como aderência da equipe aos treinamentos oferecidos pela 

universidade corporativa da franqueadora. 

Alguns exemplos de quesitos avaliados pela área Comercial & Marketing são: 

adotar ações comerciais indicadas no “Manual de Boas Práticas” da franqueadora, 

operar eficientemente o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), participar dos 

congressos e convenções, etc. A área de Gestão Acadêmica mede aspectos como a 

realização de controles de matrículas e rematrículas, ter as equipes apropriadas para 

a coordenação pedagógica e no quadro de professores, e seguir os processos de aula 

conforme definidos pelas diretrizes da franqueadora. 
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A área “Administrativo & Financeiro” mensura a utilização do sistema 

homologado pela franqueadora, controle de estoque de materiais didáticos, controle 

de inadimplência dos clientes, lucratividade, apresentação de DRE, entre outros. No 

critério de avaliação “Operações e Logística”, acompanha-se indicadores 

relacionados à apropriada gestão de pedidos e entregas de materiais didático. 

O quesito “Infraestrutura” julga aspectos visuais do franqueado, como o 

cumprimento de padrões de fachada, layout adequado da escola, boas condições de 

limpeza e conservação, mobiliário e presença de equipamentos para as áreas 

administrativas e salas de aula. Já a área Jurídica avalia a aderência do franqueado 

a procedimentos legais como cumprimento de suas obrigações contratuais, civis, 

comerciais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias. 

Por último, a área de Resultados mede o desempenho do franqueado na 

efetivação de matrículas em relação a suas metas, assim como o percentual de 

retenção mensal dos alunos e atingimento das metas de compra de material didático 

da franqueadora. 

Ainda que deveras diferente do Código das melhores práticas de governança 

corporativa do IBGC (IBGC, 2015), pelos detalhes descritos acima do Programa de 

Excelência de Franquias (PEF) observa-se que o programa engloba diversos 

aspectos cruciais para uma gestão eficiente de um franqueado, incorporando 

princípios de governança presentes no Código do IBGC e em outras literaturas 

relacionadas. 

Aspectos como a responsabilidade para com os colaboradores e outros 

stakeholders, a elaboração de planejamento do trabalho, o estabelecimento e 

acompanhamento de metas e planos de ação para atingimento dos resultados, a 

prestação de contas destes resultados para a franqueadora, a gestão da qualidade 

dos produtos e serviços, a busca pela melhoria contínua e a implementação de 

controles internos financeiros e operacionais são elementos presentes no PEF e que 

de alguma forma são recomendados pelo IBGC (2015), em alguns momentos de 

forma explícita e em outros de forma implícita através dos princípios preconizados 

pelo IBGC. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nesta derradeira etapa da pesquisa, são expostas as considerações finais e 

conclusões obtidas do trabalho assim como as proposições para estudos futuros. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Reconhecendo não somente a crescente importância econômica das franquias 

no Brasil e no mundo, mas também a relevância das franquias como uma alternativa 

eficiente para a expansão de negócios de diversos segmentos, este trabalho buscou 

compreender o espaço ocupado pelo modelo de negócio de franchising no âmbito da 

governança corporativa. 

Além de satisfazer a questões importantes de governança corporativa como o 

problema da relação agente-principal, teoria da agência, teoria dos recursos escassos 

e teoria dos custos de transação, as franquias apresentam situações particulares de 

conflito de interesses, fazendo-se necessário o estabelecimento de diretrizes que 

auxiliem franqueados e principalmente franqueadores a gerirem seus negócios 

inseridos num modelo de negócio tão peculiar. 

Neste sentido de apoiar empresas a aprimorarem suas práticas de governança 

especificamente no Brasil, o IBGC criou o Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, traçando princípios universais e fornecendo sugestões de 

estruturas e ferramentas de governança corporativa que este trabalho entende serem 

mais plenamente aplicáveis à realidade de grandes empresas que possuem estruturas 

societárias maiores, capital aberto, corpo diretivo consolidado e maior porte de 

operações e recursos, e menos aplicáveis a pequenas empresas franqueadas e sua 

relação com suas respectivas franqueadoras. 

Cumprindo o objetivo geral da pesquisa, conforme sintetizado na Figura 11, 

este trabalho aponta como o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

pode melhor se aplicar ao contexto das franquias. Com o objeto de estudo de caso 

único representado na relação de uma franqueadora no segmento de ensino de 

idiomas com um franqueado de características singulares em relação aos demais 
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franqueados da mesma rede, pôde-se abstrair informações ricas e singulares e que 

têm a probabilidade maior de serem replicáveis a outras empresas franqueadas. 

Em termos simples, se um franqueado que faz parte da uma das maiores rede 

de franquias do país, e que é consistentemente premiado por sua excelência e 

reconhecido ao longo dos anos como referência no modelo de gestão, apresenta 

diversas oportunidades de melhoria em suas práticas internas de governança 

corporativa e aponta oportunidades de melhoria em aspectos de governança 

corporativa na relação franqueadora e franqueado, então pode-se inferir que outras 

franquias, tanto no lado das franqueadoras como dos franqueados, provavelmente 

apresentem necessidades e problemas semelhantes. 

Atendendo ao primeiro objetivo específico do trabalho, a descrição detalhada 

do franqueado objeto de estudo aliada à narrativa das respostas do questionário 

semiestruturado esquadrinhou as estruturas e práticas de governança existentes do 

franqueado analisado. 

Cumpriu-se também o segundo objetivo específico da pesquisa, verificando-se 

que o franqueado não é plenamente aderente a diversos elementos do Código de 

Melhores Práticas do IBGC, sendo alguns elementos não plenamente aplicáveis de 

forma prática ao contexto dos empreendedores donos de pequenas empresas 

franqueadas, e alguns elementos não adotados por conta de insuficiências de sua 

gestão interna. 

Para uma microempresa que não tem presença de diversos sócios, boa parte 

dos controles e estruturas mencionadas no primeiro capítulo do Código (Sócios) tem 

limitada relevância. Neste capítulo, são abordados temas como: estatuto, mecanismos 

de proteção contra tomada de controle, medição e arbitragem, acordo entre os sócios, 

assembleias, transferência de controle, liquidez dos títulos, política de dividendos e 

conselho de família. De todos estes temas, o conselho de família demonstra-se como 

o mais pertinente para as empresas franqueadas. 

O segundo capítulo, relacionado ao Conselho de Administração, necessitaria 

de adaptações. O Conselho de Administração tem como uma de suas principais 

atribuições definir a estratégia da organização. Visto que os franqueados fazem parte 

de uma rede cujas estratégias são geralmente definidas pela franqueadora, uma 

forma de Conselho de Administração para franquias poderia ser vista na estrutura de 



121 
 

   
 

um conselho composto por representantes da franqueadora e coordenadores 

franqueados de cada regional. 

Outras estruturas do Código do IBGC relacionadas ao Conselho de 

Administração, como comitês e auditorias também são observadas de forma particular 

nas franquias, com a presença de auditorias internas realizadas pela franqueadora 

junto aos franqueados e comitês especiais customizados de acordo com as 

necessidades da franquia em questão. 

Em contrapartida, o terceiro capítulo do Código, referente à diretoria, possui 

considerável aplicabilidade aos franqueados, ainda que tais pequenas empresas não 

necessitem de uma quantidade elevada de diretores. 

O quarto capítulo, concernente aos órgãos de fiscalização e controle contém 

elementos não plenamente aplicáveis aos franqueados, como a presença de um 

conselho fiscal e uma auditoria independente específica para fins de demonstrações 

contábeis. A auditoria interna, por sua vez, é importante e pode ser exercida por meio 

da franqueadora. No estudo de caso em questão, o Programa de Excelência de 

Franquias (PEF) incorpora satisfatoriamente a função de auditoria interna ou de 

auditoria independente. 

Por último, o capítulo cinco, que trata de conduta e conflito de interesses, 

contém elementos vivenciados no ambiente de franquias. Relacionados com a teoria 

da agência, os potenciais conflitos de interesse na relação entre franqueadora e 

franqueados devem ter uma atenção especial e estruturas de governança corporativa 

apropriadas devem existir para regularem e equilibrarem esta relação entre as partes 

envolvidas no modelo de negócio de franquias. Observou-se também uma significativa 

aderência à recomendação da existência e divulgação de um código de conduta 

desde a franqueadora até todos os níveis hierárquicos dos franqueados da rede. 

Em suma, observando o Código do IBGC como um todo, com exceção de 

estruturas como o Conselho de Família, práticas de auditoria interna, contratação de 

consultores independentes e algumas práticas atribuídas à estrutura de governança 

da Diretoria, a maioria das estruturas de governança sugeridas pelo Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC possui aplicação prática 

limitada em pequenas empresas franqueadas. Pode-se dizer que alguns dos itens são 

irrelevantes para as operações internas dos franqueados. Estes empreendedores de 

micro e pequenas empresas carecem de diretrizes, ferramentas e sugestões práticas 
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específicas ao seu contexto para melhor aderirem aos princípios universais de 

governança da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa. 

O terceiro objetivo específico da pesquisa, que é de caracterizar o modelo de 

negócio entre franqueadora e franqueado, foi amplamente cumprido tanto por meio 

da detalhada descrição do objeto de estudo quanto pela narrativa das respostas do 

questionário, especialmente nas últimas oito perguntas constantes na dimensão 

“Ambiente de Negócio para Plena Governança Corporativa” do constructo. 

Respondendo ao quarto objetivo específico, que foi o de identificar se a relação 

entre franqueadora e franqueado propicia um ambiente favorável à implementação 

das melhores práticas de governança corporativa do IBGC, a pesquisa conclui que de 

forma geral há uma relação sólida e saudável entre franqueado e franqueador, 

pautada pelos pilares da transparência, equidade, prestação de contas e 

responsabilidade corporativa. Tal solidez é possível na rede de franquias em questão 

devido ao grau de maturidade e consolidada organização de seu modelo de negócio.  

Constatou-se também no objeto de estudo a existência de estruturas de 

governança específicas para as franquias. O Programa de Excelência de Franquias 

(PEF) é um elemento central do modelo de gestão, abordando diversos aspectos de 

governança, que abrangem desde mecanismos de gestão e controle até o 

alinhamento de propósito e forma de execução do planejamento estratégico da rede. 

Existe um nível satisfatório de mutualidade na relação de accountability entre 

franqueado e franqueadora. Evidentemente o nível de prestação de contas do 

franqueado para a franqueadora é muito maior do que o fluxo contrário. Contudo, 

inesperadamente verificou-se da pesquisa que existe um grau satisfatório de 

prestação de contas da franqueadora para os franqueados que vai além das 

tradicionais convenções anuais dos franqueados e canais de comunicação como o 

SAF (Serviço de Atendimento ao Franqueado). 

Observou-se que o sistema de franquias estudado apresenta exemplos de 

estruturas mais avançadas de governança corporativa, como a representação dos 

franqueados por meio do franqueado coordenador regional, a associação regional de 

franqueados e os comitês especiais formados entre franqueados e franqueadora. 

A estrutura de representação regional por meio de franqueados coordenadores 

é uma forma eficiente de fazer a voz dos franqueados ser ouvida junto à franqueadora, 
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desde que o coordenador regional seja engajado na função. Para tal, é importante 

que o franqueado coordenador regional tenha incentivos e amplas oportunidades para 

atuar ativamente no seu papel de representante dos demais franqueados, como por 

exemplo, sendo incluído nos comitês especiais ou mesmo no conselho de 

administração da franqueadora. Ademais, uma maior legitimação do coordenador 

regional aconteceria se este fosse eleito democraticamente pelos franqueados ao 

invés de ser indicado pela franqueadora. 

Da mesma forma, verificou-se que a associação regional de franqueados é uma 

ferramenta eficaz para fomentar a colaboração entre franqueados na implementação 

de ações conjuntas regionais por meio do uso do fundo de marketing regional. A 

associação regional de franqueados é um exemplo de forma híbrida de governança 

corporativa em rede, similar às conhecidas “cooperativas” de empresas, ou sindicatos 

de trabalhadores. O fortalecimento de tal instituição pode trazer um maior equilíbrio 

na relação entre franqueadora e franqueado e maior sentimento de pertencimento e 

representatividade dos empreendedores franqueados. 

Assim sendo, por mais que não existam diretrizes práticas no Código do IBGC 

para proporcionar um melhor ambiente de governança corporativa especificamente 

para a relação entre franqueadora e franqueado, observou-se que vários princípios 

preconizados pelo IBGC são aplicados de certa forma na relação entre franqueadora 

e franqueado. Apesar de ainda não existir um “Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa para Franquias”, este estudo de caso observou que já 

existem estruturas específicas para franquias que auxiliam franqueadores e 

franqueados a mais plenamente praticarem princípios de governança, como a 

transparência, equidade, prestação de contas, planejamento e responsabilidade com 

stakeholders. 

Atendendo ao quinto e último objetivo específico da pesquisa, de “identificar 

possíveis elementos do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC que precisem de adaptação para franquias”, conforme compendiado na Figura 

11 no final do capítulo 4 deste trabalho, esta pesquisa identificou elementos em ao 

menos 25 seções ao longo de todos os capítulos do Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa que são passíveis de adaptação para melhor aplicabilidade 

ao contexto das pequenas empresas inseridas no modelo de negócio de franquias. 
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5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Um dos aspectos fortes de toda franquia é a padronização. Mais do que 

padronizar processos, operações e níveis de qualidade dos produtos e serviços, as 

franqueadoras devem intensificar esforços para padronizar práticas de governança 

corporativa simples e plenamente aplicáveis aos seus parceiros franqueados. Da 

mesma forma que a franqueadora monitora e incentiva a melhoria contínua das 

unidades de suas redes e fornece recursos, sistemas e ferramentas de apoio aos 

franqueados, sugere-se que as franqueadoras forneçam incentivos e diretrizes claras 

e práticas que garantam que seus franqueados apliquem no dia-a-dia as melhores 

práticas de governança corporativa. 

Indo ainda mais além, em consonância com o quinto objetivo específico desta 

pesquisa, sugere-se que o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) ou 

outro órgão competente, como a ABF (Associação Brasileira de Franquias), crie 

diretrizes específicas que não só garantam que franqueadoras promulguem a boa 

governança aos seus franqueados, mas que proporcionem a existência de 

mecanismos eficientes de controle e manutenção do equilíbrio e equidade na relação 

entre franqueadoras e franqueados, interseção que é exclusiva do franchising e na 

qual residem também conflitos únicos concernentes à governança corporativa. 

Ao passo que o modelo de negócio de franquias soluciona problemas clássicos 

da literatura de governança corporativa, o mesmo modelo apresenta conflitos de 

interesse únicos, como o conflito de estratégias e objetivos, e a assimetria de 

informação, conforme observado no dilema entre maximização da rentabilidade do 

franqueado versus do franqueador, conflito no qual a balança tende a pender para o 

lado mais fraco da relação. 

Desta forma, uma sugestão de estudo futuro seria buscar a solução e equilíbrio 

a este dilema, por meio da elaboração de uma proposta de um Código prático, 

possivelmente no formato de um checklist de melhores práticas para o modelo 

negócio de franquias, que englobe não só as diretrizes para a gestão interna por parte 

do empresário franqueado, mas elementos que melhor regulamentem a relação entre 

franqueadores e franqueados. 

Neste sentido, estas diretrizes específicas para o modelo de negócio de 

franquias poderiam se consolidar em um “Código das Melhores Práticas de 
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Governança Corporativa para Franquias”, com uma formalização de estruturas 

práticas já aplicadas por muitas redes, englobando não só elementos sugeridos para 

a gestão interna das unidades franqueadas, mas elementos que regulamentem e 

padronizem a forma ideal de como deve se dar a relação entre franqueadores e 

franqueados. 
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ANEXO A – ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

PARA OS DIRETORES 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estratégias 

Fatores de Definição Constitutiva: Missão, Visão, Valores e Planejamento 

Estratégico 

 

Q1: A empresa tem uma definição clara de sua missão, visão e valores? Se sim, de 

que forma tais princípios são expostos e disseminados a todos seus stakeholders? 

 

Q2: A empresa possui um planejamento estratégico? Como ele é elaborado? Qual é 

o nível de divulgação de seu conteúdo? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estruturas 

Fatores de Definição Constitutiva: Presença de Estruturas de Governança 

Corporativa 

 

Q3: Qual é a estrutura societária da empresa? A empresa apresenta estruturas de 

governança corporativa quaisquer, tais como Conselho de Administração, Comitês 

Temáticos, Conselho Fiscal, Auditoria Independente, Direção Executiva, Conselheiros 

Independentes e Conselho de Família? Como se dá o funcionamento das estruturas 

presentes? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Processos Internos e Gestão Empresarial 

 

Q4: Como estão estruturados os processos e gestão da empresa? Existem 

documentos formais como Instruções de Trabalho, Procedimentos padronizados, 

Manuais de atividades, Descrições de Funções ou outras formas de organização dos 

processos internos e da gestão? 
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Q5: Existe um Código de conduta e ética da empresa? Como se dá sua divulgação? 

 

Q6: Como é feita a gestão tributária, trabalhista e previdenciária? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Eficácia e Descrição das Estruturas de 

Gestão 

 

Q7: Como é mensurada a eficácia e desempenho das estruturas de Gestão 

Empresarial e de Governança Corporativa? Quais são os indicadores-chave de 

performance, sua periodicidade, validação e acompanhamento? A empresa possui 

algum processo de auditoria interna? 

 

Q8: Existem instrumentos formais que descrevam a Estrutura Organizacional da 

empresa, assim como Perfil de Atuação de cada colaborador e Modelos de 

Remuneração? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Sustentabilidade 

Fatores de Definição Constitutiva: Responsabilidade com colaboradores, 

sociedade e meio-ambiente 

 

Q9: Quais as políticas existentes de responsabilidade com os colaboradores? Existem 

modelos de Incentivo, Capacitação, Plano de Carreira, entre outros? 

 

Q10: A empresa adota práticas quaisquer de responsabilidade com a sociedade? 

 

Q11: A empresa adota práticas quaisquer de responsabilidade com o meio ambiente? 

Existe um mapeamento de riscos ambientais do negócio? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Perenidade 
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Fatores de Definição Constitutiva: Sustentabilidade do negócio 

 

Q12: Existe um plano de continuidade e sucessão do negócio familiar? Como se dá 

tal plano e a formação de novas lideranças? Existe um Conselho de Família? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e minimização de conflitos 

 

Q13: Como se dá a relação entre franqueadora e franqueado? Como são as estruturas 

de comunicação, formas de solucionar conflitos, regras de entradas e saídas da rede, 

bem como as formas de acompanhamento e controle? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e Prestação de Contas 

 

Q14: Qual a sua percepção quanto à transparência mútua entre franqueadora e 

franqueado na disponibilização de informações de interesse de ambas as partes? 

 

Q15: Como é feita a prestação de contas mútua dos resultados das atividades tanto 

do franqueado quanto da franqueadora? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Uniformidade e Equidade 

 

Q16: Qual a sua percepção quanto à equidade no tratamento entre diferentes 

franqueados? Existe justiça e uniformidade no tratamento ou há a percepção de 

tratamento diferenciado para determinados franqueados em detrimento de outros? 



137 
 

   
 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Qualidade, Padronização e Medidas de 

Proteção 

 

Q17: Como se dá o controle da qualidade dos produtos e serviços prestados? Há 

uniformidade nas operações do negócio entre diferentes franqueados? Qual o nível 

de padronização? 

 

Q18: Quais medidas são tomadas para proteção da imagem da marca frente a 

franqueados que não seguem as normas da franqueadora? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Alinhamento da estratégia e controle da 

execução de objetivos comuns 

 

Q19: Existe alinhamento ou apresentação de forma clara por parte da franqueadora 

das estratégias gerais do grupo? Existem objetivos claros e são explícitos a toda rede 

os planos de esforços de melhoria feitos pela franqueadora? 

 

Q20: Existem mecanismos de controle que garantam a execução de objetivos comuns 

e minimização de conflitos entre franqueados? Há uma fiscalização do desempenho 

executada de forma ética e competente? 

 

Entrevistados: 

 

Diretor – sócio proprietário e diretor 

 

Diretora – sócia administradora e diretora 
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ANEXO B – ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

PARA A FRANQUEADORA 

Q0: Primeiramente, qual a sua função na franqueadora, as atribuições do consultor 

de campo, quantas unidades você atende e qual sua região de abrangência? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estratégias 

Fatores de Definição Constitutiva: Missão, Visão, Valores e Planejamento 

Estratégico 

 

Q1: A franqueadora tem missão, visão e valores como toda grande empresa. De que 

forma esses princípios são disseminados para os franqueados? É solicitado que cada 

franqueado tenha a sua missão ou que adotem a da franqueadora? 

   

Q2: A franqueadora tem um planejamento estratégico? Provavelmente os 

franqueados tenham uma importância grande para fazer acontecer esse planejamento 

estratégico. Como a franqueadora envolve os franqueados ou divulga esse 

planejamento para os franqueados? A franqueadora solicita que cada unidade tenha 

seu próprio planejamento estratégico? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estruturas 

Fatores de Definição Constitutiva: Presença de Estruturas de Governança 

Corporativa 

 

Q3: O que a franqueadora instrui aos franqueados quanto a governança corporativa? 

É instruído que haja em cada unidade estruturas de governança como conselho fiscal, 

conselho administrativo, auditorias interna e externa, direção executiva, etc.? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Processos Internos e Gestão Empresarial 
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Q4: A franqueadora dá instruções para os franqueados sobre instruções de trabalho, 

manuais, procedimentos padronizados e outros documentos formais para gestão da 

unidade? 

 

Q5: A franqueadora tem um Código de conduta e ética. Como esse Código é divulgado 

para as unidades? 

 

Q6: Como é feita a gestão tributária, trabalhista e previdenciária? 

Pergunta não aplicada para a franqueadora. 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Eficácia e Descrição das Estruturas de 

Gestão 

 

Q7: No papel de consultora da franqueadora, como você mede se uma unidade tem 

uma boa gestão ou não? Quais são os indicadores de desempenho da gestão da 

unidade acompanhados? 

 

Q8: Existem diretrizes da franqueadora sobre a estrutura organizacional da empresa? 

Modelos de remuneração? Atuação de cada colaborador? Número de funcionários, 

cargos como diretor comercial, uma equipe pedagógica, recepcionista, etc.? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Sustentabilidade 

Fatores de Definição Constitutiva: Responsabilidade com colaboradores, 

sociedade e meio-ambiente 

 

Q9: Existem direções da franqueadora sobre modelos de incentivo, plano de carreira, 

capacitação? Ou cada unidade precisa fazer o seu plano de carreira para seus 

funcionários? 
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Q10: O IBGC recomenda que as empresas tenham responsabilidade ambiental e com 

a sociedade e a franqueadora provavelmente tem iniciativas relacionadas a este 

assunto. A franqueadora dá alguma diretriz sobre responsabilidade ambiental e 

responsabilidade com a sociedade aos franqueados? Ou fica a critério de cada 

unidade fazer um plano relacionado a isso? 

 

Q11: A empresa adota práticas quaisquer de responsabilidade com o meio ambiente? 

Existe um mapeamento de riscos ambientais do negócio? 

Assunto contemplado na questão 10. 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Perenidade 

Fatores de Definição Constitutiva: Sustentabilidade do negócio 

 

Q12: Existe um plano de continuidade e sucessão do negócio familiar? Como se dá 

tal plano e a formação de novas lideranças? Existe um Conselho de Família? 

Pergunta não aplicada para a franqueadora. 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e minimização de conflitos 

 

Q13: Como se dá a relação entre franqueadora e franqueado? Como são as estruturas 

de comunicação, formas de solucionar conflitos, regras de entradas e saídas da rede, 

bem como as formas de acompanhamento e controle? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e Prestação de Contas 
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Q14: Qual a sua percepção quanto à transparência mútua entre franqueadora e 

franqueado na disponibilização de informações de interesse de ambas as partes? 

Q15: Como é feita a prestação de contas mútua dos resultados das atividades tanto 

do franqueado quanto da franqueadora? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Uniformidade e Equidade 

 

Q16: Qual a sua percepção quanto à equidade no tratamento entre diferentes 

franqueados? Existe justiça e uniformidade no tratamento ou há a percepção de 

tratamento diferenciado para determinados franqueados em detrimento de outros? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Qualidade, Padronização e Medidas de 

Proteção 

 

Q17: Como se dá o controle da qualidade dos produtos e serviços prestados? Há 

uniformidade nas operações do negócio entre diferentes franqueados? Qual o nível 

de padronização? 

 

Q18: Quais medidas são tomadas para proteção da imagem da marca frente a 

franqueados que não seguem as normas da franqueadora? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Alinhamento da estratégia e controle da 

execução de objetivos comuns 
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Q19: Existe alinhamento ou apresentação de forma clara por parte da franqueadora 

das estratégias gerais do grupo? Existem objetivos claros e são explícitos a toda rede 

os planos de esforços de melhoria feitos pela franqueadora? 

 

Q20: Existem mecanismos de controle que garantam a execução de objetivos comuns 

e minimização de conflitos entre franqueados? Há uma fiscalização do desempenho 

executada de forma ética e competente? 

 

Entrevistados: 

 

Consultora – consultora de campo, representante regional da franqueadora 
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ANEXO C – ROTEIRO DE PERGUNTAS SEMIESTRUTURADO 

PARA AS COORDENADORAS 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estratégias 

Fatores de Definição Constitutiva: Missão, Visão, Valores e Planejamento 

Estratégico 

 

Q1: Você conhece a Missão, Visão e Valores da franqueadora? Você tem acesso ou 

está exposto em algum lugar na unidade? Conhecer a missão influencia sua maneira 

de gestão? 

 

Q2: Você conhece e tem acesso ao planejamento estratégico da unidade? Qual é o 

nível de divulgação de seu conteúdo? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Estruturas 

Fatores de Definição Constitutiva: Presença de Estruturas de Governança 

Corporativa 

 

Q3: Na sua visão, a empresa apresenta estruturas de governança corporativa 

quaisquer, tais como Conselho de Administração, Comitês Temáticos, Conselho 

Fiscal, Auditoria Independente, Direção Executiva, Conselheiros Independentes e 

Conselho de Família? Como se dá o funcionamento das estruturas presentes? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Processos Internos e Gestão Empresarial 

 

Q4: Como responsável de um setor, você acredita que sejam estruturados os 

processos de gestão da empresa? Existem documentos formais como Instruções de 

Trabalho, Procedimentos padronizados, Manuais de atividades, Descrições de 

Funções ou outras formas de organização dos processos internos e da gestão? 
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Q5: Existe um Código de conduta e ética da empresa? Como se dá sua divulgação? 

 

Q6: Como é feita a gestão tributária, trabalhista e previdenciária?  

Pergunta não aplicada para as coordenadoras. 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Processos e Gestão 

Fatores de Definição Constitutiva: Eficácia e Descrição das Estruturas de 

Gestão 

 

Q7: Como é mensurada a eficácia e desempenho das estruturas de Gestão 

Empresarial e de Governança Corporativa? Quais são os indicadores-chave de 

performance, sua periodicidade, validação e acompanhamento? A empresa possui 

algum processo de auditoria interna? 

 

Q8: Existem instrumentos formais que descrevam a Estrutura Organizacional da 

empresa, assim como Perfil de Atuação de cada colaborador e Modelos de 

Remuneração? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 

Subcategoria: Sustentabilidade 

Fatores de Definição Constitutiva: Responsabilidade com colaboradores, 

sociedade e meio-ambiente 

 

Q9: Quais as políticas existentes de responsabilidade com os colaboradores? Existem 

modelos de Incentivo, Capacitação, Plano de Carreira, entre outros? 

 

Q10: A empresa adota práticas quaisquer de responsabilidade com a sociedade? 

 

Q11: A empresa adota práticas quaisquer de responsabilidade com o meio ambiente? 

Existe um mapeamento de riscos ambientais do negócio? 

 

Categoria: Governança Corporativa na gestão interna do franqueado 
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Subcategoria: Perenidade 

Fatores de Definição Constitutiva: Sustentabilidade do negócio 

 

Q12: Existe um plano de continuidade e sucessão do negócio familiar? Como se dá 

tal plano e a formação de novas lideranças? Existe um Conselho de Família?  

Pergunta não aplicada para os colaboradores. 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e minimização de conflitos 

 

Q13: Como se dá sua relação com a franqueadora? Como são as estruturas de 

comunicação, formas de solucionar conflitos, bem como as formas de 

acompanhamento e controle? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Transparência e Prestação de Contas 

 

Q14: Qual a sua percepção quanto à transparência mútua entre franqueadora e 

franqueado na disponibilização de informações de interesse de ambas as partes? 

Pergunta não aplicada para os colaboradores. 

 

Q15: Você precisa prestar conta dos resultados de seu setor para a franqueadora, ou 

você precisa passar para o franqueado e ele passa para a franqueadora? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Transparência e Accountability na relação entre Franqueadora e 

Franqueado 

Fatores de Definição Constitutiva: Uniformidade e Equidade 
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Q16: Qual a sua percepção quanto à equidade no tratamento entre diferentes 

coordenadores da sua regional ou até mesmo nacional? Existe justiça e uniformidade 

no tratamento ou há a percepção de tratamento diferenciado para determinados 

coordenadores em detrimento de outros? 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Qualidade, Padronização e Medidas de 

Proteção 

 

Q17: Como se dá o controle da qualidade dos produtos e serviços prestados? Há 

uniformidade nas operações do negócio entre diferentes franqueados? Qual o nível 

de padronização? 

 

Q18: Quais medidas são tomadas para proteção da imagem da marca frente a 

franqueados que não seguem as normas da franqueadora? 

Pergunta não aplicada para os colaboradores. 

 

Categoria: Ambiente de negócio para plena governança corporativa 

Subcategoria: Alinhamento e Proteção da qualidade, objetivos e estratégias do 

negócio 

Fatores de Definição Constitutiva: Alinhamento da estratégia e controle da 

execução de objetivos comuns 

 

Q19: Existe alinhamento ou apresentação de forma clara por parte da franqueadora 

das estratégias gerais do grupo? Existem objetivos claros e são explícitos a toda rede 

os planos de esforços de melhoria feitos pela franqueadora? 

 

Q20: Existem mecanismos de controle que garantam a execução de objetivos comuns 

e minimização de conflitos entre franqueados? Há uma fiscalização do desempenho 

executada de forma ética e competente? 

Pergunta não aplicada para os colaboradores. 
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Entrevistados: 

 

Coordenadora A – coordenadora da franquia de Canoas – unidade Centro (matriz) 

 

Coordenadora B – coordenadora da franquia de Canoas – unidade Jardim do Lago 

(filial)  
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ANEXO D – Descrição dos Serviços Prestados e Modalidades 

A franquia de Canoas oferece oito opções de cursos de Inglês para seus 

alunos, os quais seguem abaixo: 

 

 a) Infantil 1 

Jogos, histórias, rimas, músicas, brincadeiras e teatro. É neste clima de bem-

estar que a criança aprende inglês na modalidade Infantil 1. É um curso voltado para 

alunos de cinco a sete anos, melhor fase para o aprendizado de um segundo idioma. 

Nesta fase, o aprendizado se dá da mesma forma que em sua língua de origem, 

e assim, não é mais esquecido. A comunicação oral, o entendimento do outro e o 

desenvolvimento da leitura e da escrita são trabalhados lado a lado com atividades 

descontraídas, confortáveis e divertidas.   

• Público alvo: Crianças de 5 a 7 anos.  

• Aprendizagem: Comunicação e alfabetização em inglês.  

• Duração: 3 anos.  

• Frequência: Regular, de acordo com calendário do semestre letivo.  

 

b) Infantil 2 

Especialmente voltado para crianças com idade entre oito e dez anos, a 

modalidade Infantil 2 é um jeito divertido de se aprender inglês. Apesar de não faltarem 

brincadeiras durante o curso, o ensino de inglês é coisa séria. 

As habilidades de comunicação oral, compreensão e desenvolvimento da 

leitura e escrita são trabalhadas ao longo das atividades, que são cuidadosamente 

preparadas por profissionais qualificados. 

• Público alvo: Crianças de 8 a 10 anos.  

• Aprendizagem: Inglês para crianças do primeiro ciclo do ensino 

fundamental.  

• Duração: 3 anos. 
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• Frequência: Regular, de acordo com calendário do semestre letivo. 

 

 c) Adolescentes 

Destinada ao público adolescente, esta modalidade é capaz de suprir suas 

maiores necessidades. Com o curso, o jovem será capaz de falar inglês fluentemente. 

Assim, estará apto para compreender, por exemplo, sua canção favorita, e poderá 

ainda dar um passo fundamental rumo ao sucesso profissional. 

Deverá também ter o inglês como importante ferramenta para seu 

desenvolvimento escolar e em exames específicos, tais como vestibulares e testes de 

intercâmbio. As aulas são ministradas para grupos de 10 a 16 alunos, na própria 

escola, em horários pré-estabelecidos. A conversação é sempre enfatizada e a 

gramática altamente direcionada às suas necessidades.    

• Público alvo: Jovens do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino 

médio.  

• Aprendizagem: Conversação, linguística e liderança para jovens. Dividido 

em duas séries.  

• Duração: 4 anos  

• Frequência: Regular, de acordo com semestre letivo.  

 

 d) Adultos 

Com uma carga horária de duas horas semanais e com grupos de 10 a 16 

alunos, as turmas são formadas da forma mais diversificada possível. 

Os estudantes escolhem os horários que a escola disponibiliza e que melhor 

se ajustam as suas necessidades. Os alunos assistem às aulas na unidade de sua 

escolha. Trata-se da modalidade mais tradicional dentre todas as demais.    

• Público alvo: Adultos, universitários e estudantes de 3º ano do ensino 

médio.  

• Aprendizagem: Conversação, formação linguística e especialização na 

língua inglesa. Dividido em 3 séries.  

▪ Primeira série: Conversação Imediata  
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▪ Duração: 2 anos  

▪ Segunda série: Formação Linguística.  

▪ Duração: 2 anos  

▪ Terceira série: Especialização  

▪ Duração: 2 anos 

• Frequência: Regular, de acordo com semestre letivo.  

 

 e) Interativo 

Nesta modalidade o aluno tem a flexibilidade de ter aulas pela manhã, tarde ou 

noite, conforme conveniência. Poderá avançar no curso tendo mais aulas durante a 

semana, ou interrompê-lo devido a compromissos. Análogo à modalidade Adultos. 

Nesta modalidade o aluno faz a aula inicialmente com o fone de ouvido 

individualmente e depois interage com o professor para checar o conteúdo e tirar 

dúvidas. 

 

f) Executivo 

Esta modalidade é ideal para um grupo de pessoas que possuem as mesmas 

necessidades, como a realização de viagens de negócios ou turismo e cuja 

disponibilidade de tempo é escassa. 

O programa de aulas segue também um ritmo mais acelerado. O grupo, que 

pode ser formado pelos próprios alunos ou pela escola, tem aulas em locais e horários 

escolhidos pelo grupo.    

• Público alvo: Grupos de adultos, com necessidade de um serviço especial, 

de acordo com nível de conhecimento, disponibilidade de dias, horário e 

local comum a combinar.  

• Carga horária: 2 horas por dia ou carga intensificada conforme necessidade 

do aluno.  

• Duração: De acordo com a flexibilidade de horários. Um módulo pode ser 

concluído em até 6 semanas.  

• Frequência: Flexível.  
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g) Particular 

Aulas individuais que podem ser agendadas para serem ministradas na própria 

escola, no trabalho ou em um local combinado. 

A escola oferece a modalidade Particular para quem não tem muito tempo livre 

e precisa de aprendizado acelerado. O curso pode ser concluído em até seis meses, 

com carga de 2 horas por dia para cada aula; a modalidade Particular alia agilidade à 

alta qualidade de ensino.   

• Público alvo: Adultos, com necessidade de um serviço individual e especial, 

de acordo com seu nível de conhecimento, disponibilidade de dias, horários 

e local.  

• Carga horária: 2 horas por dia ou carga intensificada conforme necessidade 

do aluno.  

• Duração: De acordo com a flexibilidade de horários. Um módulo pode ser 

concluído em até 6 semanas.  

• Frequência: Flexível.  

 

 h) Braille 

• Público alvo: Alunos com necessidades especiais do uso do alfabeto Braille.  

• Duração: 2 anos. 

• Frequência: Regular, de acordo com semestre letivo. 

Demais idiomas como Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Japonês, Chinês e 

Português para estrangeiros são oferecido nas modalidades Adultos e Particular. 
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ANEXO E – RESUMO GERAL DO PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE 

FRANQUIAS (PEF) 

 


