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RESUMO 
 

O sistema de franquias como um todo foi o foco deste trabalho. O objetivo 

geral é saber através da percepção dos gestores de franquias, quais são as 

vantagens e desvantagens existentes em franquias situadas em shoppings centers 

de região periférica. O conceito de franquia é a transferência de um direito, outorga 

de um privilégio ou concessão exclusiva, ou seja, onde o franqueador concede aos 

franqueados o direito de utilizar sua marca patente. A história da franquia começou 

no ano de 1850 nos Estados Unidos, com as máquinas Singer Seving Machine 

Company, e a primeira franquia a ser aberta no Brasil, foi no ano de 1960, com a 

escola de idiomas Yazigi, e as franquias continuam e crescem cada vez mais em 

todos os países. A história do shopping começou no século X a.c, no Irã, onde 

existia um grande bazar. Já no Brasil o primeiro shopping a ser inaugurado, foi o 

Shopping Center Iguatemi em São Paulo, em 1966. Nos últimos anos a classe 

denominada de “baixa renda”, tem sido alvo das instituições financeiras, pois cada 

vez mais esses consumidores precisam de crédito. E como o foco do nosso trabalho 

está no subdistrito Campo Limpo e no município Taboão da Serra, locais estes 

compostos por consumidores de “baixa renda” buscamos entender um pouco mais 

sobre esse público. Após pesquisas bibliográficas e pesquisas nos próprios 

estabelecimentos, foi possível descobrir as vantagens e desvantagens existentes no 

sistema de franquias destas regiões. 

 

Palavras – Chave: Franquia, regiões periféricas, baixa renda, vantagens, 

desvantagens, Shoppings Centers, Campo Limpo e Taboão da Serra.  
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1 INTRODUÇÃO 
A motivação para a realização deste trabalho partiu da observação direta da 

chegada de franquias em shoppings centers de regiões periféricas, assim como o 

Shopping Campo Limpo e o Shopping Taboão da Serra. 

Abrir uma franquia parece uma idéia tentadora para empreendedores que 

buscam aventurar-se em seu próprio negócio, principalmente pela bela imagem 

passada por todas elas. 

Mas isso não é algo fácil de conseguir principalmente por que será necessário 

obedecer a diversas regras, padrões e normas exigidos pelos franqueadores. 

Hoje já há um avanço nos investimentos de grandes grupos em regiões 

periféricas, algumas barreiras como o próprio preconceito com o público foram 

sendo derrubadas com o decorrer de algumas experiências bem sucedidas. 

Atualmente é possível notar varias regiões como a do Campo Limpo e 

Taboão da Serra, onde as implantações de shoppings centers, hipermercados e 

magazines têm o objetivo de se moldar ao público que cresce e se consolida no 

mercado como o maior grupo os de média e baixa renda, que juntos somam uma 

grande parte do consumo no Brasil.   

 

1.1 APRESENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 
É notável o aumento do número de shopping centers em operação no Brasil, 

conseqüentemente aumenta-se também o número de franquias existentes, uma vez 

que as franquias fazem parte da composição de shopping centers.  
Segundo a ABRASCE, estimam-se em 346 os empreendimentos em 

funcionamento no Brasil. Além disso, essa expansão não se dá apenas em locais 

nobres, como capitais, cidades grandes, atingindo também cidades e municípios de 

periferia. (VECCHI, 2005 apud ABRASCE). 

Outro aspecto importante é a devida importância dada para o consumidor 

popular que segundo CORREIA (2007), está ganhando espaço no mercado e 

mudando as estratégias das empresas.  

Portanto, este trabalho busca a resposta para a seguinte pergunta: Quais são 

as vantagens e desvantagens do franqueado localizado em regiões periféricas? 



 13

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 Determinar segundo a percepção dos gestores de franquias, quais são as 

vantagens e as desvantagens do franqueado localizado em shoppings centers de 

regiões periféricas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar o perfil dos franqueados situados em shopping centers localizados em 

regiões periféricas.  

 Verificar o motivo pela qual decidiram abrir franquias em regiões periféricas. 

 Verificar se há uma proximidade entre franqueador e franqueado. 

 Identificar por meio das pesquisas quais as principais vantagens e desvantagens 

que os envolvidos no processo enfrentam em seu sistema de gestão. 

 Medir o grau de satisfação desses franqueados.  

 Organizar informações sobre o assunto para que as pessoas envolvidas ou 

interessadas possam fazer uso do material para futuras pesquisas. 

 Verificar quais as expectativas futuras do franqueados.  
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3 JUSTIFICATIVA 
 

3.1 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA 
A relevância da pesquisa se dá em função do grande crescimento do número 

de franquias no Brasil, incluindo as regiões periféricas do país e que na maioria das 

vezes são compostas por consumidores com baixo poder aquisitivo. 

Diante de dados encontrados em sites de pesquisas que apontam crescente 

alta nos investimentos em regiões de periferia, este trabalho visará identificar se 

nessas regiões as franquias encontram ambientes hostis ou não para sua chegada e 

permanência. 

O objetivo de detectar dentro deste ambiente, quais são as maiores 

vantagens e desvantagens percebidas pelos gestores de franquias sobre questões 

competitivas e financeiras, para que se torne possível comparar com alguns dados 

já existentes sobre este assunto. 

Com isso, o resultado da pesquisa servirá de base para todos aqueles que 

desejam pesquisar sobre o assunto. 

 

3.2 RELEVÂNCIA SOCIAL 
Outro fato relevante à pesquisa é que no Brasil, nos últimos 7 anos, muito se 

tem falado sobre o "mercado de baixa renda" e isso se dá pelo número significável 

de bilhões de consumidores, quando falamos de Brasil, China, Índia e Rússia, 

países esses com uma população considerável de baixa renda. (MARIANO, 2007). 

Segundo o IBGE os moradores do município de Taboão da Serra possuem 

uma renda mensal média de R$ 722,00 (IBGE, 2007).  

Já o Censo de 2000 mostra que há regiões com rendas per capita menor que 

um salário mínimo, “como é o caso do bairro citado no trabalho no Campo Limpo 

que possui 15,23 por cento da população recebendo menos que um salário mínimo”. 

(PMSP, 2007). 

Portanto, a sociedade descobrirá através deste a grande importância que 

atualmente é dada para consumidores de baixa renda e o crescimento de vários 

negócios nessas regiões longe do centro, distante dos lugares mais sofisticados. 
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3.3 INTERESSE 
A necessidade de exploração do assunto se deu a partir de observações 

pessoais e pesquisas sobre o aumento do número de franquias e a abertura de 

shoppings em todo o Brasil, incluindo regiões de periferia. Essa tendência se deu 

principalmente nos anos de 2005, 2006 e 2007 em que houve um número alto de 

abertura de franquias nessas regiões com público-alvo caracterizado por 

consumidores de média e baixa renda.  

De acordo com dados já levantados pelo grupo, temos hoje um total de 346 

shoppings em todo Brasil, onde trafegam por mês 203 milhões de pessoas. 

(ABRASCE, 2007). 

Sendo assim, esta pesquisa busca entender esse mercado até então pouco 

explorado, saber um pouco mais sobre esse ambiente de franquias situadas em 

regiões periféricas, seu perfil, suas vantagens e desvantagens, entre outros. 

Diante desses dados, a pesquisa nessa área será interessante para o estudo 

dessas regiões e dos shoppings citados, pois servirá como fonte de dados 

secundários para próximas pesquisas e como base para análises futuras. 

O assunto é de grande relevância justamente por sua atualidade já que o 

crescimento de investimentos nas áreas periféricas e o aumento das franquias são 

notáveis a olho nu.  

 

3.4 VIABILIDADE 
Além da descoberta de várias informações, a pesquisa será de grande 

relevância, pois servirá como fonte de dados secundários para próximas pesquisas 

sobre o assunto.   

No aspecto viabilidade acredita-se que pela proximidade com os elementos a 

serem investigados e por não abordar um assunto que não envolve diretamente a 

estratégia do franqueado e franqueador a pesquisa poderá ser feita, pois o acesso 

aos dados primários é viável do ponto de vista de facilidade de coleta. 
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4 METODOLOGIA 
Neste capítulo serão apresentados os métodos utilizados na pesquisa.  

 

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA  
A pesquisa utilizada é exploratória, descritiva e quantitativa. 

O método utilizado será descritivo que possibilita o levantamento em fontes 

secundárias como dados levantados em livros, revistas, artigos especializados ou 

não, internet ou órgãos de classes, permitindo uma ampliação do conhecimento do 

assunto estudado devido a entrevistas e questionários. 

 

4.2 SUJEITO DA PESQUISA 
A coleta de dados foi feita por meio de referências bibliográficas que tratam 

do cenário nacional, e com base nesses dados serão investigados aspectos das 

regiões estudadas, no caso a região de Taboão da Serra e Campo Limpo onde se 

encontram os shoppings pesquisados. 

A população estudada é constituída por franqueados dos shoppings Taboão 

da Serra e Campo Limpo, que segundo a pesquisa realizada é de 32 unidades 

franqueadas. 

O cálculo do tamanho da amostra para o levantamento exploratório foi 

determinado com base na sugestão de (Rea & Parker, 2000, p. 127), que propõe: 

O tamanho de todas as populações, sejam elas pequenas ou grandes, pode 

ser determinado por: 

 

 

onde;  

 

n= Tamanho da amostra; 

Zα  = Contagem Z para vários níveis de confiança; 

N   = Tamanho da população; 

Cp = Margem de erro; 

 

 
n = .         Zα2 (0,25) N         ; 
              Zα2(0,25)  + (N-1) Cp2 
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Dessa forma, estimando uma população de 32 franquias nos shoppings do 

Taboão da Serra e Campo Limpo em São Paulo, e considerando um nível de 

confiança de 95% e um erro amostral de 13%, procederam-se os cálculos: 

 

n=  .       (1,96)2 x  (0,25) x 32     .     =    .       3,84 x 0,25 x 32  

       (1,96)2x(0,25) + (32– 1) (0,13)2         3,84 x 0,25 + 31x 0,017  

 

n =    30,72 =  20,75     aproximando    

           1,48 

 

4.3 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA 
Foram feitas entrevistas com questões alternativas, tabulação de 

informações, análise e interpretação dos resultados, seguido de inferências a 

respeito do assunto em discussão. 
 

4.4 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
Os dados foram tabulados em planilhas, conseqüentemente  possibilitam uma 

maior e melhor visualização dos dados coletados e dão a possibilidade da 

elaboração de gráficos. Todas as análises serão percentuais, gráficas e 

comparativas. 

Foi formulado um esclarecimento que possibilita a identificação das principais 

vantagens e desvantagens, de acordo com a percepção dos franqueados 

localizados nos shoppings centers da região periférica do Campo Limpo e Taboão 

da Serra: o que o levou à decisão de abrir sua franquia nessas localidades; o porquê 

de se escolher um shopping; se há a intenção de obter mais franquias na região e 

quais são suas perspectivas quanto ao futuro de sua franquia. 

   

21 franquias 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

5.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES BÁSICAS  
Neste capítulo, serão abordadas algumas revisões literárias sobre franquias, 

shoppings centers e a situação social, demográfica e econômica das regiões citadas 

no trabalho e que estão localizados na periferia. 

Serão revisões breves de definições que contribuirão para a pesquisa. 

 

5.1.1 O que Significa Franquia? 
Ainda ouvimos algumas pessoas utilizarem o termo franchising, porém esse 

termo já foi incorporado para o “economês” brasileiro como franquia. 

Franquia ou franchising empresarial significa a transferência de um direito, 

outorga de um privilégio ou concessão exclusiva, ou seja, é o sistema onde o 

franqueador concede ao franqueado o direito de utilizar sua marca ou patente. (SÓ 

FRANQUIAS, 2007). 
Lei N 8.955, de 15 de dezembro de 1994 
Art. 2 – Franquia empresarial é o sistema pelo qual o 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 
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração 
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício. 

 
(Foster, 1995, p. 14) afirma: 

Franchising é usado para se referir ao ato de vender ou comprar uma 
franquia. É o relacionamento contínuo entre franqueador e 
franqueado, no qual a soma total do conhecimento, da imagem, do 
sucesso, das técnicas de produção e do marketing do franqueador, é 
fornecida ao franqueado mediante uma determinada remuneração.  

 

5.2 ORIGEM DO SISTEMA DE FRANQUIAS 
Ao tomar a decisão de obter uma franquia, o empreendedor deve ter uma 

visão geral de tudo que envolve esse sistema de franquias, como funciona, quais 

são os custos e lucros etc., para que possa analisar os pontos positivos e negativos. 

(SEBRAE, 2007). 
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5.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA DE FRANQUIAS 
1850 - Surge o franchising nos Estados Unidos da América. A companhia fabricante 

de máquinas de costura Singer Sewing Machine Company, utilizou operadores 

proprietários independentes para comercializar a sua linha de equipamentos. Os 

mesmos desfrutavam do prestígio do nome Singer. 

1898 - A General Motors passa a usar o sistema para expandir sua rede de 

distribuidores. 

1899 - A Coca-Cola passa a outorgar franquias de engarrafamento e distribuição dos 

refrigerantes. 

1900 - A partir do século XX, o Sistema de Franquias começa a ser difundido com 

outros fabricantes de automóveis e refrigerantes que aderem ao mesmo. 

1917 - Surgem as primeiras franquias de mercearias, como os supermercados 

Piggly Wiggly. 

1921 - A Hertz Rent-a-Car, locadora de veículos fundada em 1918, adota o Sistema 

de Franquias. 

1925 - Criada a primeira cadeia de franquias destinada à comercialização de 

lanches e refeições, a A & W Root Beer. 

1930 - É a vez das companhias de petróleo adotarem o sistema, convertendo os 

postos de gasolina, operados diretamente, em franquias outorgadas a operadores 

locais. A partir desta década, o sistema torna-se mais popular, como método de 

expansão de redes de negócios em vários ramos. 

1941 - A grande expansão ocorre após a Segunda Guerra Mundial, quando os 

soldados americanos voltam para suas casas determinados a serem seus próprios 

patrões. Talentosos e com muita garra, porém sem muita experiência e com pouco 

dinheiro, esses homens encontram no Sistema de Franquias a grande saída para a 

falta de opções de emprego. 

1954 - Um senhor de nome Ray Kroc, obtém dos irmãos McDonald os direitos para a 

concessão de franquias McDonald's a terceiros. 

1960 - O Sistema de Franquias tem início no Brasil nessa década, com o 

lançamento das franquias da escola de idiomas Yázigi, que havia sido fundada em 

1950.  
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1970 - Década em que há uma ativa expansão dos franqueadores americanos em 

todo o mundo. A rede McDonald's chega ao Brasil com unidades próprias, abrindo a 

sua primeira franquia 10 anos depois. 

1979 - O Boticário também adota o Sistema de Franquias. 

1980 - Outras franquias despontam no cenário brasileiro nessa década. A rede Água 

de Cheiro e o Bob's, que nasceu em 1952, mas só passou a franquear em 1984, são 

algumas delas. 

1987 - É criada a ABF, Associação Brasileira de Franchising, que tem por objetivo: 

divulgar em nosso país o Sistema de Franquias e as vantagens de sua utilização 

para todos os envolvidos, bem como, promover a defesa do sistema junto às 

autoridades, incentivando assim o aprimoramento técnico, estabelecendo padrões 

que ajudam a moralizar o mercado e buscando garantir o máximo de seriedade e 

profissionalismo no emprego do sistema em nosso país.  

1990 - Devido à abertura de mercado na década, várias franquias internacionais 

passam a operar no Brasil. Durante esse periodo o setor atingiu taxas de 

crescimento impressionantes. 

1992 - O mercado de franquia foi aberto à competição internacional, quando o 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) passou a reconhecer e autorizar 

a entrada de marcas internacionais no Brasil.  

1994 - Foi promulgada uma legislação específica para o setor de franquia no Brasil, 

através da Lei nº 8955, que passou a reger as relações entre franqueadores e 

franqueados.  

1997 - O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, criou no Brasil a 

Câmara Setorial de Franquia Empresarial. Em seguida, para ampliar a discussão 

para todas as esferas, foi criado o primeiro Fórum do Governo: o Fórum Setorial de 

Franquia Empresarial, o qual tinha a finalidade de fortalecer e conduzir uma política 

nacional para o setor, colocando-o na agenda nacional como atividade produtiva 

fortemente geradora de novas empresas, postos de trabalho, renda e exportação.  

2000 - O Fórum Setorial de Franquia Empresarial cessou suas atividades nesse ano 

e alcançou avanços como novas linhas de financiamento para o setor, elaboração 

de uma pré-proposta para atualização da Lei de Franquia e instituiu um convênio de 

capacitação e gestão com o Sebrae.  
2004 – O Fórum Setorial de Franquia Empresarial foi reinstalado com o objetivo de 

expandir as atividades do segmento, incentivando as parcerias e integração entre 
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empresários, colaboradores, Governo e Congresso Nacional. O Fórum também visa 

a identificação de oportunidades, soluções de problemas e estabelecimento de 

ações e metas, seguindo uma política de desenvolvimento para o setor no país e 

exterior, como parte integrante da Política Industrial, Tecnológica e Comércio 

Exterior do Governo Federal. 

2006 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga medidas 

de apoio ao desenvolvimento de franquias. (SÓ FRANQUIAS, 2007). 

 

5.4 COMO FUNCIONA? 
A relação entre franqueador e franqueado se dá da seguinte forma: o 

franqueador cede ao franqueado os direitos de comercialização de seus produtos e 

também seus segredos de como fazer as coisas, isto é, o seu Know-how de 

instalações e operações. (SÓ FRANQUIAS, 2007). 

 
Figura 1 – Como funciona o franchising 

Fonte: SÓ FRANQUIAS, 2007 

 

5.5 ESTÁGIO E DESENVOLVIMENTO DAS FRANQUIAS 
O sistema de franquia apresenta estágios bem definidos no seu processo de 

desenvolvimento, e o que caracteriza tais estágios é, principalmente, o nível de 

envolvimento e interferência entre franqueador e franqueado, o que torna possível 

classificar determinada rede. (RIBEIRO e SILVA, 2004, p.166). A seguir serão 

apresentados os quatro estágios encontrados nas redes franqueadoras. 

Franquia de Primeira Geração – Nesse primeiro estágio as franquias 

possuem certa restrição quanto ao uso da marca por parte do franqueado sem 
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qualquer exclusividade. Os produtos e serviços, nesse caso, podem ser ou não 

encontrados apenas no estabelecimento franqueado, mas também em outras lojas 

sem qualquer restrição feita pelo franqueador, que pode ser o próprio fornecedor. 

Não existe transferência de know-how ou taxas de royalties, tão pouco apoio 

consultivo para padronização do negócio. São designadas também “Franquias de 

Marca”. (RIBEIRO e SILVA, 2004, p.166). 

Franquia de Segunda Geração – Assim como o primeiro estágio essa geração 

tem ênfase no uso da marca, mas agora com ou sem exclusividade na 

comercialização de produtos e serviços. Há suporte consultivo para a manutenção 

do negócio, indicando principalmente fornecedores que em geral é mesmo utilizado 

pelo próprio franqueador. Já se percebe o suporte por parte dos franqueadores 

como a iniciativa da transferência de Know-how e também as taxas de royalties 

embutidas no valor dos produtos. (RIBEIRO e SILVA, 2004, p.166). 

Muitas redes de franquias perceberam que ao possibilitarem um maior 

suporte aos franqueados as oportunidades competitivas poderiam ser maiores, 

promovendo a evolução do sistema e o surgimento da franquia de negócios 

formatados. (SEBRAE, 2007). 

Franquia de Terceira Geração – São também conhecidas como “Business 

Format Franchising” ou “Franquia de Negócio Formatado”. Nesse estágio há uma 

maior rigidez quanto à formatação do negócio, com controle de qualidade e 

monitoramento dos processos de funcionamento do estabelecimento, a fim de 

manter os padrões pré-estabelecidos. Há uma transferência por parte do 

franqueador ao franqueado de seu know-how, dando o direito de uso da marca e 

comercialização de produtos e serviços, com exclusividade territorial limitada, além 

do apoio de consultoria externa. Possui bem definidas suas taxas de royalties e 

publicidade. (RIBEIRO e SILVA, 2004, p.166). 

Franquia de Quarta Geração – Também podem ser chamadas de “Redes 

Inteligentes” ou de “Aprendizagem Contínua”, sendo consideradas até mesmo a 

evolução da geração anterior, com características bem semelhantes, porém com 

menos rigidez. Não abre mão dos princípios base, que são a razão de ser da 

empresa e que consagraram a marca e, portanto, devem ser traços marcantes em 

todas as unidades. O que existe de diferencial aqui é a possibilidade de troca de 

experiências, criando um ambiente de aprendizado contínuo e renovação constante. 

Existe uma tendência ainda mais forte de tornar o relacionamento entre franqueado 
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e franqueador em uma verdadeira parceria de ganha x ganha. (RIBEIRO e SILVA, 

2004, p.166). 

O sistema de franquias evolui focando-se no relacionamento que empresários 

e empreendedores criam em suas relações comerciais. É muito bom quando ambas 

as partes tem como foco o desenvolvimento mútuo, pois isso cria possibilidades 

para o aprimoramento de técnicas de negócio que certamente trarão resultados 

positivos a organização. (RIBEIRO e SILVA, 2004, p.166). 

 

5.6 TIPOS DE FRANQUIA 
Será descrita a tipologia das franquias e suas características. 

 

5.6.1 Franquia Individual 
Nesse tipo de franquia, não há divisão de espaços com outras franquias; é a 

mais usada e instalada em lugares de comércio. (SEBRAE, 2007). 

 

5.6.2 Franquia de Conversão 
Na franquia de conversão, a experiência empresarial e investimentos do 

franqueado são revertidos para o franqueador, e são praticadas num mesmo ramo 

de negócio. O empresário tem como objetivo transferir toda sua tecnologia para o 

franqueador e todas as responsabilidades financeiras. E são muito valorizados 

maiores retornos e menores investimentos, usando o mesmo ponto comercial. 

(SEBRAE, 2007). 

 

5.6.3 Franquia Combinada 
São reunidas várias franquias de ramos diferentes, mas com o mesmo 

franqueado, usando o mesmo ponto comercial. Tem como objetivo fazer uma 

interação entre as tarefas e também que não tenha restrições dos franqueadores. 

(SEBRAE, 2007). 

 

5.6.4 Franquia Shop In Shop  
O empresário já tem seu próprio negócio e o transforma em franquia, usando 

o mesmo ponto comercial. Existe também a franquia de mini-unidades, cujo ponto 
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comercial se torna versátil e pode ser feita em carrinho, quiosque e ponto de coleta 

de serviços. (SEBRAE, 2007). 

5.7 QUANTO À ATUAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

5.7.1 Franquia Unitária 
O franqueador dá o direito ao franqueado de implantar e operar sua franquia, 

o franqueador escolhe onde vai ser alocada a franquia, e se o franqueado quiser 

expandir ou conciliar o seu negócio, deverá consultar seu franqueado, por exemplo, 

casas lotéricas e correios. (SEBRAE, 2007). 

 

5.7.2 Franquia Múltipla 

Esse tipo já é diferente, pois o franqueado tem o direito de escolher o lugar, e 

também expandir com outras franquias, mas o controle do franqueador continua 

rigoroso com os outros franqueados, para que as redes de negócios não percam o 

foco e os consumidores de vista. (SEBRAE, 2007). 

 

5.7.3 Franquia Regional 
O franqueado tem tempo e áreas determinadas às taxas são diferenciadas, e 

os contratos são assinados individualmente para cada região. (SEBRAE, 2007). 

 

5.8 VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DO SISTEMA DE 

FRANQUIAS PARA O FRANQUEADO 

 

5.8.1 Vantagens 
Maior Garantia de Mercado: geralmente a marca já é conhecida pelo 

mercado, pois as pessoas sabem o que aquela marca oferece, sejam elas produtos, 

serviços entre outros, pois tudo já foi testado. O franqueado já possui uma rede 

própria, já conhece seu público, seus fornecedores e distribuidores. Já o negociante 

independente terá que fazer tudo isso e testar. (LEITE, 1991, p. 55). 

Maior Crédito: todos sabem que para abrir seu próprio negócio nesse 

mercado competitivo é muito difícil, pois os custos são muito altos e ainda o valor de 

uma franquia também é alto. Por isso os franqueados têm uma maior facilidade em 



 25

obter créditos para adquirirem sua franquia, além disso, foi feito um acordo com o 

BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) para dar um 

suporte financeiro as franquias. (LEITE, 2007). 

Plano de Negócio: o franqueado tem a tarefa de ficar atento quanto ao futuro 

de seus negócios e o franqueador deve ficar atento quanto às receitas e despesas 

para não ter problemas inesperados. (DAHAB, 1996, p. 101). 

Redução de Custos e Economia de Escala: os custos com propaganda são 

divididos entre todos franqueados da rede, para que os franqueados não precisem 

fazer nenhum tipo de investimento para conseguirem ter melhorias na qualidade do 

serviço. Com isso, a rede pode fazer grandes estratégias de marketing para 

conseguir atingir o público consumidor e assim fortalecer a imagem da marca. Já em 

relação à economia de escala os preços dos insumos das máquinas e equipamentos 

são mais baixos, pois o franqueador indica os fornecedores da rede para obterem 

preços mais em conta. (LEITE, 1991, p. 45). 

Retorno sobre o Investimento (ROI) Mais Rápido: o prazo para obter retornos 

financeiros por meio das franquias é bem mais rápido do que em empresas próprias 

(não franqueada) que abrem seu próprio negócio, pois como já foi dito 

anteriormente, os custos são relativamente mais baixos, e conseqüentemente, a 

franquia obtém lucros mais rápido. (LEITE, 1991, p. 57). 

Suporte do Franqueador: de acordo com o sistema de franquias, o 

franqueado inicialmente precisa fazer alguns cursos sobre diversos assuntos: 

produção, logística, estratégias de marketing, finanças, atendimento ao cliente entre 

outros. Mesmo o franqueado tendo feito esses cursos, pode contar com o suporte do 

franqueador sempre que for necessário para receber orientação. (LEITE, 2007). 

Feedback: como o franqueador tem um contato direto com toda a sua rede, 

consegue perceber se estão tomando a direção certa do negócio. Se não estiverem, 

poderá interferir e orientá-los para que todos possam seguir na direção certa. 

(CHERTO, 1988, p. 71). 

Maior Chance de Sucesso: a possibilidade do franqueado em obter sucesso é 

muito maior do que montar seu próprio negócio sozinho. Isso acontece, devido ao 

sistema de franquias ter uma base de estrutura muito rígida e para não se tornar um  

sistema falho, são feitos diversos testes piloto em algumas franquias. (LEITE, 1991, 

p. 53). 
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O franqueado tem um risco bem menor de atingir o fracasso nos negócios, 

uma vez que já foi feito todo um trabalho sobre a marca e basta seguir e manter os 

padrões que possivelmente ele obterá sucesso. Já num negócio aberto por um 

empresário sozinho, é mais fácil fracassar nos negócios, pois é necessário 

conquistar o consumidor e depois fortalecer a marca. (LEITE, 1991, p. 53). 

 

5.8.2 Desvantagens 
Riscos Inerentes à Escolha Errônea do Franqueador: existem muitos riscos 

que podem resultar numa escolha equivocada do franqueado em relação ao 

franqueador. O franqueado antes de escolher uma empresa franqueadora precisa 

tomar algumas medidas antes da decisão final, pois existem empresas no mercado 

de franquias que não estão preparadas. (LEITE, 2007). 

Isso futuramente pode trazer conseqüências graves em relação ao futuro do 

franqueado. Em alguns casos, o franqueador não consegue visualizar que está 

abrindo um novo ramo de negócios e acaba esquecendo que será um franqueador. 

E certamente é necessário ter muita cautela ao decidir ser franqueado e 

principalmente com relação à marca que está sendo vendida. (LEITE, 2007). 

Risco Vinculado ao Desempenho do Franqueador: o franqueado tem um risco 

alto em relação ao seu franqueador, pois o desempenho dos negócios não depende 

só de si mesmo, mas também do franqueador; se houver algum erro por parte do 

franqueador, afetará toda a rede e o franqueado terá de sofrer as conseqüências. 

(LEITE, 2007). 

Risco Vinculado à Imagem da Marca: como foi dito anteriormente, qualquer 

fato que ocorrer com a imagem da marca poderá trazer conseqüências muito ruins, 

pois atingirá toda rede. (CHERTO, 1988, p. 71). 

Maiores Controles: sobre os franqueados, existe um constante controle sobre 

o andamento dos negócios, pois a auditoria tem o objetivo de investigar se há 

problemas e falhas, uma vez que houver, haverá conseqüências. (LEITE, 1991, p. 

58). 

O franqueador, por controlar a parte financeira e contábil do franqueado, para 

saber sobre pagamentos de royalties das propagandas e mídias, também se 

preocupa com a política e procedimento de trabalho que estão sendo trabalhadas 

internamente e externamente. Todos esses controles que são feitos periodicamente 
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não devem ser encarados como cansativos por parte do franqueador, porque é a 

única forma de conseguir administrar seus negócios. E para benefício do franqueado 

as auditorias existem para dar um suporte e não para indicar somente erros. Assim 

ele consegue visualizar suas falhas e administrar melhor seu negócio. (LEITE, 1991, 

p. 58). 

Taxas Cobradas pelo Franqueador: são inúmeras as taxas cobradas do 

franqueado e quando estão fora do padrão de mercado acabam se tornando 

inviáveis. Outras vezes os franqueadores na ânsia de franquear a sua marca cobram 

taxas irreais, isto ocorre quando ele não calcula corretamente a relação entre 

rentabilidade e viabilidade econômico-financeira, com a finalidade de fornecer 

valores coerentes que permitam a operacionalização da franquia. (LEITE, 1991, p. 

61). 

O que também ocorre é o fato que as taxas não condizem com o suporte 

dado pelo franqueador, resultando assim, numa desvantagem por parte das taxas. 

(LEITE, 1991, p. 61). 

Limitações na Escolha de Produtos e de Fornecedores: existe um contrato de 

franquia que estabelece ao franqueado a obrigação de comprar produtos de 

fornecedores que são indicados pelo franqueador. (CHERTO, 1988, p. 72). 

Localização Forçada: a escolha pelo lugar onde será instalada a franquia fica 

por conta do franqueador, mesmo que o franqueado faça algumas sugestões. O que 

pode acontece, é o franqueado ter um imóvel em determinado lugar para a 

instalação e o franqueador não concorda. (LEITE, 1991, p. 61). 

 

5.9 FRANQUIAS NA ATUALIDADE 
Através de dados levantados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) 

em 2006, o faturamento do setor no ano passado foi de R$39,8 bilhões registrando 

um aumento de 11% em relação ao faturamento de 2005. Houve aumento de 4,3% 

no número de redes, que em 2005 era de 971 e em 2006 de 1013. (PORTAL DO 

FRANCHISING, 2007). Dados esses encontrados no gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 – Faturamento das franquias no Brasil – Bihões de R$ 

Fonte: Portal do franchising 2007 

 

O sistema de franquias anda colaborando com a criação de novos empregos, 

em 2006 criou 564 mil empregos, se consolidando entre os principais setores da 

economia brasileira. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Em 2006, o setor de alimentação teve um novo recorde de faturamento, 

impulsionado com aumento do número de refeições feitas fora de casa. Essa 

característica, antes só das grandes cidades, hoje faz parte também da rotina de 

cidades interioranas o que acarretou uma expansão de 5% no número de franquias 

nesse setor. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Outro destaque em 2006, foi o setor de informática e eletrônicos que 

ganharam campo com a redução de preços dos computadores, possibilitando assim 

um crescimento na oportunidade de compra daqueles consumidores de baixa renda. 

(PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

O segmento de celulares no país foi também outro fator que contribuiu com a 

ascensão desse setor; um claro exemplo foi a OI que passou de dez unidades 

franqueadas em 2005 para 143 em 2006. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Segmentos de negócios e serviços compostos por agências de empregos, pet 

shops, financeiras, imobiliárias, empresas de logística e transporte registraram 

crescimento de 15,7%. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 
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Segmentos como o de limpeza e conservação, fotos, gráficas e sinalização 

indicaram um crescimento no faturamento que havia sido desfavorável em 2005 por 

conta da revolução digital. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Uma categoria que manteve o faturamento de 6 bilhões de reais já registrados 

em 2005 foi de saúde, beleza e lazer. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Uma movimentação interessante aconteceu no segmento de educação e 

treinamento, com a incorporação da Number One pela Micro Lins e da Planet 

Idiomas e Yeski pela Wizard. Essas incorporações geraram uma variação de 10% 

no número de redes, mas isso não afetou o faturamento do setor que manteve o 

mesmo índice de 2005. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

Todo o ano é feita uma pesquisa com o apoio de especialistas que elegem a 

melhor franquia do ano e as melhores em seu ramo de atividade. Nste ano o 1º lugar 

ficou com a rede de fast food Mc Donald’s, que ganhou o prêmio também em seu 

ramo de atividade. O Mc Donald’s teve um aumento de 15% em suas vendas. 

(PEGN, 2007, p. 18-21). 

No ramo de cafeteria ficou a jovem Vanilla Caffé fundada em 2006; seu 

destaque é o oferecimento de ambientes acolhedores. (PEGN, 2007, p. 18-21).  

O Boticário conseguiu o topo de seu ramo chegando ao tricampeonato. O 

Boticário é hoje o maior em número de franquias no país.  Já no ramo de ensino de 

idiomas que se movimentou bem durante o ano, o destaque ficou para a Yes, cursos 

de idiomas e a S.O.S educação profissional  ficou com o prêmio no ramo de 

treinamento e cursos. (PEGN, 2007, p. 18-21). 

As perspectivas para 2007 são positivas. A ABF fez uma projeção de 

crescimento de 12% para 2007, com variação entre 2% e 3% no número de redes e 

de 2% a 4% no total de unidades. A sua expectativa é também em relação a entrada 

de marcas estrangeiras, pois hoje 89% do mercado brasileiro de franquias é 

composto por marcas nacionais. (PORTAL DO FRANCHISING, 2007). 

 

5.10 SHOPPINGS CENTERS 

 

5.10.1 História 
A necessidade de se ter várias coisas no mesmo lugar não é uma idéia muito 

moderna, muito menos atual. Pode ser observado que no antigo Isfahan, atual Irã, 
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existia o Grande Bazzar, que era uma estrutura em sua grande parte coberta com 

data do século X a. C. que concentrava comerciantes da região. Pode ser citado 

ainda o Oxford Covered Market (Mercado Coberto de Oxford) que foi inaugurado na 

Inglaterra em 1 de novembro de 1774 e existe até hoje, contendo as mesmas 

características de concentração de comerciantes. Já, em 1860 foi criado em Milão o 

Galleria Vittorio Emanuelle II que homenageou o então rei da Itália. (ABRASCE, 

2007). 

Nos Estados Unidos, os shoppings surgiram na década de 50, para atrair e 

atender a um crescimento no número de consumidores, tanto do subúrbio quanto 

das grandes cidades. (BNDES, 2007). 

No Brasil, o Shopping Center nasceu na década de 60 influenciado pelos 

modelos americanos, tendo sua consolidação e explosão em 1980. O que intriga, é 

que seu boom tenha sido na chamada “década perdida”. No fim do século, se 

manteve em ritmo de crescimento e esse ritmo se perpetua até os dias de hoje. 

(ABRASCE, 2007). 

 

5.10.2 A História do Shopping no Brasil 
Sua historia começa em 1966 com a inauguração do Shopping Center 

Iguatemi, na região sudoeste de São Paulo, provocando um desenvolvimento ao seu 

redor, com instalações de bancos, prédios comerciais e infra-estrutura. Segundo os 

pioneiros do projeto, no início os lojistas tinham receio em abrirem suas lojas nesses 

locais, pois estavam acostumados com suas lojas de frente às tradicionais calçadas, 

por isso os lojistas que aceitavam a experiência, queriam se localizar o mais próximo 

da entrada do shopping, e couberam aos pioneiros do projeto mostrar que o conceito 

era inovador e que em suas entradas, deveriam conter unidades de compras, como 

bancos e farmácias. (ABRASCE, 2007). 

Com o tempo, o Shopping Iguatemi impulsionou outros empreendedores a 

investirem na construção de outros shoppings semelhantes, localizados em grandes 

centros. Eram shoppings regionais em grandes áreas de influência com alta 

concentração de renda. (ABRASCE, 2007). 

Em 1984 o Shopping Center atingiu áreas mais populares com a inauguração 

do Shopping Center Norte, localizado em uma área  não tão nobre de São Paulo, 

Sua localização era estrategicamente perto de uma estação de metrô e de um 
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terminal de ônibus, tendo como público alvo, pessoas de média e baixa renda, que 

utilizavam também transporte público, o que rendeu sucesso ao empreendimento. 

(ABRASCE, 2007). 

Por outro lado, na mesma década houve o desenvolvimento da indústria 

automotiva, com isso, no número de famílias que saíam de carro para irem às 

compras com segurança aumentou. O Shopping Center então se tornou um lugar 

ideal, pois lá havia estacionamento, e um ambiente mais seguro, longe da violência 

que já crescia assustadoramente nas ruas. (ABRASCE, 2007). 

Na segunda metade da década de 80, a novidade se espalhou pelo interior 

dos estados nos mesmos moldes das capitais. (ABRASCE, 2007). 

Na década de 90, há a expansão e renovação dos antigos shoppings, o que 

demonstra o amadurecimento do setor. Há o surgimento dos shoppings 

especializados no ramo de decoração e automotivo de vizinhança que tem como 

ponto principais supermercados. (ABRASCE, 2007). 

 Nesse período, a necessidade de lazer é aguçada e leva os shoppings a 

desenvolverem suas praças de alimentação, parques temáticos, boliches entre 

outros. Os cinemas passam a ser fundamentais e se expandem, sendo âncoras em 

alguns casos. Com a permanência mais longa das pessoas dentro dos shoppings 

centers, criam-se eventos, como desfiles, incluindo em seu mix novas atividades 

como academias de ginástica, clínicas médicas, cursos etc. (ABRASCE, 2007). 

Tudo precisa ser bem planejado e estudado, quando se pensa em abrir um 

shopping o estudo do local é o principal fator a ser analisado. A pesquisa se estende 

a dados socioeconômicos, medindo densidade demográfica por área de influência, 

renda gasta, hábitos, potencial de consumo, projeções de crescimento da 

população, número de domicílios, condições de acesso ao local. (ABRASCE, 2007). 

Sempre será necessário estudar a renda familiar, número de domicílios e 

alguns percentuais como quanto em média os membros da família gastam por 

categoria de varejo. (BNDES, 2007). 

Segundo o BNDES (2007), a preocupação com a satisfação do cliente 

também está presente, os pesquisadores coletam dados como: 

 Onde compram o que; 

 Tempo disponível para compras; 

 Hábitos e desejos do consumidor; 

 Freqüência que vão ao shoppings 
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 Locais preferidos para comprar por faixa de renda; 

 Distanciamento entre os shoppings já existentes. 

 

5.10.3 Os Empreendedores 
Sua história inicia-se com Alfredo Mathias, que para viabilizar o projeto do 

Iguatemi SP, atraiu investidores vendendo cotas do empreendimento. Outro 

destaque foi o Donald Stewart e José Tjurs (da área de hotelaria). (ABRASCE, 

2007). 

Este grupo cresceu e as cotas de Alfredo Mathias são adquiridas por Carlos 

Jereissati que se tornou proprietário do maior grupo de shoppings centers do Brasil a 

Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A. (ABRASCE, 2007). 

Em sua grande maioria os proprietários de shoppings são grandes grupos de 

investidores, construtoras holdings. Para dar um exemplo o Shopping Campo Limpo, 

onde se realizou parte da pesquisa pertence a um grupo Português chamado Sonae. 

“Sonae Sierra é uma multinacional especializada em shopping centers, com 

negócios em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia e Brasil e a empresa 

brasileira Enplanta Engenharia.” (SHOPPING CAMPO LIMPO, 2007). 

Segundo o BNDES, 2007 os principais grupos são: 

 Ancar 

 La Fonte Iguatemi 

 Brascan 

 Multiplan 

 Nacional Iguatemi 

 Ecisa 

 

5.10.4 Dados sobre Shoppings Centers 

 Dados Nacionais 

Nota-se uma expansão no número de shoppings no Brasil, shoppings de 

todos os tamanhos e opções. Como apresentado nas tabelas 1 e 2, é possível notar 

um crescimento de 13% no número de shoppings, sendo que em 2005 eram 262 

shoppings e em 2007 esse número subiu para 346. (ABRASCE, 2007). 
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ANO Nº DE SHOPPINGS 

2000 230 

2001 240 

2002 252 

2003 254 

2004 257 

2005 262 

TABELA 1 Evolução do número de shoppings centers no Brasil 

Fonte: ABRASCE, 2007 
 
Têm-se hoje um total de 346 shoppings em todo Brasil, onde trafegam por 

mês 203 milhões de pessoas. Esses shoppings são dotados de diversas lojas e tipos 

de serviço como cinema, teatro, lavanderias, entre outros. (ABRASCE, 2007). 

Como apresentados na tabela 2, eles geram um número imenso de empregos 

que hoje está em torno de 524.090 mil, seu faturamento é proporcional a seus outros 

dados, onde as vendas são estimadas em 44 bilhões de reais, que representa 18% 

de todo o varejo nacional (excluindo o setor de automóveis). Com esses números 

podemos entender a colocação do Brasil no ranking mundial, que segundo a 

ABRASCE, 2007, encontra-se em 5º lugar, atrás de Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e França.  

BRASIL 2007  

Número Total de Shoppings 346 
Área Bruta Locavél ( em m2) 7.452.171 
Área Construída (em m2) 55.658.000 

Vagas para Carros 440.000 

Lojas satélites 52.712 

Lojas âncoras 1.300 

Salas de Cinema e Teatro 1.315 

Empregos Gerados ( mil pessoas) 524.090 

Faturamento (Estimado – R$ bilhões) 44 

Tráfego de Pessoas ( milhões por Mês) 203 

Vendas em relação ao varejo Nacional (*) 18% 
(*) Excluindo setor automotivo  

TABELA 2 Indústrias de shoppings – Grandes números do setor 

Fonte: ABRASCE, 2007 
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Dentre os dados nacionais destaca-se o estado de São Paulo, que concentra 

cerca de 117 shoppings distribuídos entre suas cidades, empregando 212.115 mil 

pessoas. (ABRASCE, 2007). 

UF Nº de shoppings Empregos 

Alagoas 1 2.399 

Amazonas 5 5.901 

Bahia 14 19.525 

Ceará 10 14.632 

Distrito Federal 11 23.988 

Espírito Santo 4 5.389 

Goiás 10 12.716 

Maranhão 2 1.996 

Minas Gerais 29 34.125 

Mato Grosso 4 6.086 

Mato Grosso do sul 1 4.044 

Pará 2 4.273 

Paraíba 4 3.721 

Pernambuco 8 16.545 

Piauí 2 2.887 

Paraná 24 29.183 

Rio de Janeiro 45 65.876 

Rio Grande do Norte 5 5.794 

Rio Grande do Sul 29 28.682 

Santa Catarina 16 18.027 

Sergipe 2 4.276 

São Paulo 117 212.115 

Tocantins 1 1.918 

Total 346 524.100 

TABELA 3 Distribuição de shoppings no Brasil 

Fonte: ABRASCE, 2007 

 

De acordo com a tabela 3, os shoppings localizados na região sudeste 

totalizam 62,4% de todos os shoppings do Brasil, sendo que em São Paulo há a 
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maior predominância. Além disso, o quadro 3 demonstra a divisão do número de 

shoppings e empregos existentes nos estados brasileiros. (ABRASCE, 2007). 

Desse total de shoppings em São Paulo estão 36,5% dos shoppings na 

capital e 42% localizam-se no interior do estado como pode ser visto no gráfico 2. 

(ABRASCE, 2007). 

 
GRÁFICO 2 – Distribuição de shoppings centers entre capital e interior 

Fonte: BNDES, 2007 

 

Atualmente, é possível perceber uma variedade cada vez maior de modelos e 

estilos de shoppings. Eles estão cada vez mais próximos da população de baixa 

renda e que normalmente têm como loja âncora, chamando atenção do público, em 

geral são supermercados. No quadro 4 é possível visualizar essas classificações de 

shoppings centers. (ABRASCE, 2007). 
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Quadro 1 Classificação de Shoppings Centers 

Fonte: BNDES, 2007 

SHOPPING CONCEITO ÂNCORA 

Vizinhança Conveniência Supermercados 

Comunitário Mercadorias em geral Lojas de departamento 

ou de descontos; 

supermercados e 

hipermercados. 

Regional Mercadorias em geral, com 

cerca de 50% alugado a 

lojas satélites de 

vestuários. 

Lojas de departamentos 

completas; lojas de 

departamento Junior, loja 

de departamento de 

descontos e 

hipermercados. 

Especializado/temático Especializado em um ramo 

como moda. Decoração e 

material esportivo 

Em geral não possui 

âncora. 

 

Outlet Center Lojas de fabricas e off-

price, preços baixos, lojas 

mais simples com alugueis 

mais baixos, custo de 

construção mais reduzidos 

diferenças de acabamento  

Grandes lojas de fabrica 

 
Power Center 

Conjunto de âncoras com 

poucas lojas satélites 

Categorias Killer, lojas de 

departamentos de 

descontos; clubes de 

compras; off-price. 

 

Discount Center Lojas que trabalham com 

grandes volumes de 

produtos e baixos preços 

Não possui 

Festival Mall Restaurante; lazer; cultura. Não possui 
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Segundo o BNDES, 2007 as principais tendências em relação aos shoppings 

são: 

 Uma incorporação crescente em áreas de lazer e atividades; 

 Novos formatos, como power centers, strip centers, category killers e 

festival Mall (ocupados por pequenos lojistas que têm contratos curtos) 

 Novos shoppings voltados para o consumidor popular; 

 Novos investimentos em cidades de porte-médio; 

 Modernização através da informatização de serviços. 

 

A corrida pela construção do maior shopping center do mundo tem ocorrido 

de forma bem competitiva. O South China Mall em Dongguan, norte de Hong Kong 

na China, vem se mantendo como o maior do mundo até a atualidade. Foi fundado 

em 2005, conseguindo superar o West Edmonton Mall, da cidade de Edmonton no 

Canadá com mais de 800 estabelecimentos comerciais, e área de 500 mil m2., 

empregando mais de 23 mil pessoas, que já havia sido superado pelo Golden 

Resourcer Mall, fundado em 2004 que se posiciona como segundo maior do mundo, 

contendo mais de 600 mil m2. e mil estabelecimentos comerciais, colocando o West 

Edmonton Mall, em terceiro lugar até os dias de hoje. Mas o reinado do South China 

Mall poderá ser superado pelo Mall of Arábia, nos Emirados Árabes Unidos, que 

deverá ter sua inauguração em 2009 com previsão de ocupar 929 mil m2.. 

(ABRASCE, 2007). 

 

5.10.5 História dos Shoppings Campo Limpo e Taboão da Serra 

 Shopping Taboão da Serra 

O Shopping Taboão da Serra foi inaugurado em 10 de julho de 2002 no 

município de Taboão da Serra contando com um amplo espaço e arquitetura 

moderna. Além disso, possui 150 lojas e quiosques, 12 lojas âncoras entre elas 

C&A, Riachuelo, Carrefour, e Laboratórios Lavoisier, praça de alimentação  e 5 salas 

de cinema. (NACIONAL IGUATEMI, 2007). 

O Shopping recebe consumidores dos municípios de Embu das Artes, 

Itapecerica da Serra, São Lourenço, Juquitiba, Cotia e grande parte da região 

sudoeste de São Paulo. Seu acesso é fácil pois fica na Rod. Regis Bittencourt, Km 

271,5 tendo a 15 Km o Rodoanel que liga varias regiões de São Paulo, como 
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Osasco e região sudoeste do estado de São Paulo. O shopping tem área de 230 mil 

metros quadrados, um estacionamento com 2.500 vagas (tendo uma média mensal 

1.200.000 consumidores), sua administração é feita pelo grupo Aliansce Shopping 

Centers. (NACIONAL IGUATEMI, 2007). 

 Shopping Campo Limpo 

 O Shopping Campo Limpo teve sua inauguração de 2006 contando 

com um total de 6 lojas âncoras: salas de cinema Multiplex Stadium, C&A, 

Marisa&Família, Casas Bahia, Lojas Marabrás e Supermercado Compre Bem, 150 

lojas satélites, 12 lojas de fast food, 2 restaurantes e opções de serviços como 

caixas 24 horas, lavanderia entre outros. Seu estacionamento conta com 1120 

vagas. (SHOPPING CAMPO LIMPO, 2007). 

 Localizado próximo a estação Campo Limpo do metrô tem como 

público alvo moradores dos bairros: Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim São 

Luiz, Vila Andrade, Jardim Ângela e municípios de Taboão da Serra e Embu das 

Artes.  

Sua concepção arquitetônica segue as mais modernas tendências de 

shoppings centers, seu layout é composto por corredores largos e circulação fácil, 

usando de forma inteligente os recursos naturais como iluminação que garante a 

redução do consumo de energia. Para completar o shopping utiliza lâmpadas de alta 

eficiência. Há coleta seletiva de lixo, cuidados com consumo de água e cuidados 

com a emissão de efluentes. (SHOPPING CAMPO LIMPO, 2007). 

 O Shopping Campo Limpo é administrado pela Sonae Sierra, uma 

multinacional especializada em shoppings com negócios em Portugal, Grécia entre 

outros. (SHOPPING CAMPO LIMPO, 2007). 

 

5.11 REGIÃO PERIFÉRICA 

5.11.1 Definição de Região Periférica 
Segundo definição do dicionário HOUAISS (2007) região periférica, numa 

cidade, é a região afastada do centro urbano e que geralmente abriga população de 

baixa renda.  
 

5.11.2 Classes Sociais do Brasil 
Classe social é um termo utilizado para classificar pessoas segundo o seu 

poder aquisitivo. Esta seleção existe desde a Idade Média onde havia senhores 
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feudais (classe alta) e os servos (classe baixa). Na Idade Moderna também existia 

esta divisão sendo a classe dominante quem controlava e decidia acerca da política 

e outros fatores e a classe trabalhadora que executavam os trabalhos e acatavam as 

decisões tomadas pela classe dominante a fim de conseguir sobreviver. (CABRAL 

2007). 

Além disso, Cabral (2007) descreve as diferentes classificações de classes 

sociais existente no Brasil: 

 Classe Alta Alta (A1): composta por pessoas consideradas elite que 

normalmente são proprietários de empresas e representam no Brasil 1% 

da população. 

 Classe Alta (A2): composta por pessoas que se tornaram ricas por bons 

salários, como os políticos e é representada por 4% da população. 

 Classe Média Alta (B1): Composta por pessoas com salários razoáveis 

como médicos, advogados, executivos etc. e é representada por 7% da 

população. 

 Classe Média (B2): Composta por pessoas que recebem salários 

medianos como gerentes, arquitetos, professores etc. e é representada 

por 12% da população. 

 Classe Média Baixa (C): Composta por pessoas que recebem salários 

mais baixos como policiais, secretárias, vendedores, recepcionistas etc. e 

é representada por 31% da população. 

 Classe Baixa (D e E): composta por trabalhadores braçais como operários, 

serventes, marceneiros, garis etc. e é representada por 45% da 

população. 

 

A desigualdade social no Brasil tem se mantido estável nas ultimas décadas. 

Os 10% riscos da população se aproximam de cerca de 50% do total da renda das 

famílias, sendo que no outro extremo temos os 50% mais pobres que detêm pouco 

mais de 10% da renda. Este é um quadro que se mantém nas mesmas dimensões lá 

pelo menos 30 anos. (IBGE, 2007). 

Segundo o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS) toda essa 

desigualdade esta não só ligada ao caráter histórico de nosso país, mais ligada à 
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naturalidade com que ela é encarada e também com um núcleo de percepções 

sociais existentes. (IBGE, 2007). 

 

5.11.3 Evolução dos Investimentos nas Classes C, D e E 
Na última década, a falta de criatividade esteve presente em todas as 

estratégias traçadas pelas multinacionais para com os mercados emergentes e isso 

não alterou a grandeza da oportunidade, que é muito maior do que se pensava. A 

verdadeira promessa de mercado não está no pequeno número de consumidores da 

classe alta ou média: está nos bilhões de pessoas que estão participando do 

mercado pela primeira vez. Aquelas organizações que tiverem recurso e persistência 

para trabalharem na base da pirâmide, alcançarão crescimento, lucro e 

contribuições inestimáveis à população. Diante disso, as classes C, D e E criaram 

um desafio para as organizações mundiais: desenvolver produtos e serviços 

seguindo cultura e padrões de cada local e que sejam, ao mesmo tempo, 

ecologicamente sustentáveis e economicamente rentáveis. (PRAHALAD e HART, 

2007, p. 2). 

Há quatro camadas de consumidores no mundo conforme pode ser 

observado na tabela 4 a seguir, sendo que no topo da pirâmide estão os 75 a 100 

milhões de consumidores (pessoas de renda alta e média dos países desenvolvidos 

e elites dos países em desenvolvimento), no meio da pirâmide estão os 1500 a 1750 

milhões de consumidores pobres dos países desenvolvidos e a classe média 

emergente das nações em desenvolvimento e na base da pirâmide estão os 4 

bilhões de pessoas com renda menor que 1500 dólares, renda essa considerada o 

mínimo para ter uma vida decente. (PRAHALAD e HART, 2007, p. 3). 

O grande potencial de ganhos econômicos não está mais na elite nem nos 

consumidores de classe média: está nos bilhões pobres da chamada camada 4, que 

entram pela primeira vez no mercado. O pote de ouro está na base da pirâmide 

socioeconômica. (PRAHALAD e HART, 2007, p. 3). 
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TABELA 4 A pirâmide econômica mundial  

Fonte: PRAHALAD, 2005 

 

No Brasil, nos últimos 7 anos, muito se tem falado sobre o "mercado de baixa 

renda" e isso se dá pelo número significável de bilhões de consumidores existentes 

nesse classificação. (MARIANO, 2007, p. 49). 

Brasil, China, Índia e Rússia são países com uma população considerável de 

baixa renda. (MARIANO, 2007, p. 50). 

A classificação de classe social da população de um determinado local pode 

ser feita através da renda mensal recebida por cada família e a distinção delas pode 

ser visualizada na tabela 5, onde as classes C, D e E possuem uma renda familiar 

mensal entre 2 salários mínimos à 10 salários mínimos. (MARIANO, 2007, p. 50). 

CLASSE 
FAIXA DE RENDA 

FAMILIAR 
MENSAL 

TOTAL DA POPULAÇÃO 2001 
(TOTAL: 172 MILHÕES DE 

PESSOAS) 
A Acima de 20 s.m.     12,0     

B Entre 10 s.m. e 20 
s.m.     20,0     

C Entre 5 s.m. e 10 
s.m.   37,5   

D Entre 2 s.m. e 5 s.m. 59,5 
E Até 2 s.m.   43,0   

Fonte: IBGE % do total 
      133,1       
      77,4       

TABELA 5 Distribuição da população por faixa de renda 

Fonte: MARIANO, 2007, p. 50 

 

Diante da estagnação do mercado consumidor entre as classes A e B a 

estratégia mais fácil para alcançar um aumento na penetração de mercado é 

considerar a população de baixa renda, que antes era vista como “pobres” ou até 
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mesmo “sem potencial de consumo” e hoje como “consumidor popular”.  (MARIANO, 

2007, p. 50) 

Atitude sem nexo num país onde segundo o IBGE (Censo Demográfico 2000), 

31 milhões de família pertencem às classes C, D e E que em porcentagem 

representam 71% dos domicílios urbanos do país. (MARIANO, 2007 apud IBGE, 

2000, p. 50) 

Quando se fala em busca por conhecimento sobre os consumidores, se faz 

necessária a compreensão das atitudes, culturas e valores que compõem a 

identidade e característica de um determinado tipo de público consumidor. 

Comprovando isso, diversos estudos sobre o consumidor de baixa renda mostram 

que o limite financeiro nem sempre é barreira para compra quando o produto ou 

serviço tem relevância na vida desse público. (MARIANO, 2007, p. 50). 

As instituições financeiras tendo em vista o consumo popular, tendo como 

foco as classes C, D e E, devido à facilidade de concessão de créditos para esse 

público conseqüentemente alcançarão a ampliação da base de clientes e 

lucratividade. (RASTELLI, e BLUMBERG, 2007 apud ABRASCE, 2007). 

O município de Taboão da Serra e o subdistrito de Campo Limpo são lugares 

compostos por população de baixa renda, porém, atualmente são locais que 

compreendem shoppings centers e franquias consolidadas no mercado. 

 

5.11.4 Dados do Município de Taboão da Serra 
O município de Taboão da Serra surgiu por volta de 1910, uma cidade jovem 

quando comparada com cidades grandes como São Paulo. Apesar dessa 

precocidade, o município cresceu assustadoramente nos últimos 15 anos e hoje está 

entre as 30 maiores cidades do Estado. (TOLEDO, 2007). 

O local já passou por diversas fases econômicas mudando até as 

características da população e paisagem que começaram caracterizadas por 

fazendas e olarias, depois por diversos condomínios e hoje Taboão da Serra é um 

dos maiores pólos de serviço do Estado de São Paulo. Grandes magazines, 

hipermercados, lojas, restaurantes e lanchonetes se instalaram na cidade mudando 

mais uma vez a característica econômica do município. A indústria farmacêutica e a 

moveleira continuam fortes até hoje. (TOLEDO, 2007). 
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Além do grande crescimento, Taboão da Serra ainda hoje é composto por 

uma população predominante de baixa renda o que não impediu a chegada do 

Shopping Center Taboão da Serra. (TOLEDO, 2007).  

 Perfil de Taboão da Serra  

Segundo IBGE, 2002 a região de Taboão da Serra compreende cerca de 

206.244 mil habitantes e um crescimento de 2,44 % ao ano, dados esses 

apresentados na tabela 6. 

Caracterização do Território Ano Total 

População 2002 206.244* 

Taxa de Urbanização 2002 100% 

Área (em km2) 2002 20 km 

Crescimento anual da população -1991/2000 (em % ao 

ano) 2000 2,44% 

(*) Mil habitantes   

TABELA 6 Dados demográficos e populacionais Taboão da Serra 

Fonte: TOLEDO, 2007 apud IBGE 2002 

 
Segundo o IBGE (2007) após uma análise realizada nesta região sobre a 

condição de vida de seus habitantes ficou nítido que em suma sua população esta 

classificada como consumidores pertencentes às classes C e D, pois o estudo 

revelou que os responsáveis pelos domicílios ganham em média R$ 722,00, sendo 

que 48,7% ganham no máximo 3 salários mínimos. Desses chefes de família 40,1% 

deles completaram o ensino fundamental e 7,6% são analfabetos, a idade média é 

de 42 anos sendo que aqueles com menos de 30 anos representavam 18,3% do 

total. Dentre esses chefes de família, 28,1% eram mulheres. 

O Instituto de Pesquisas IBGE tem um gráfico chamado IPVS (Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social) onde através de gradientes de condições 

socioeconômicas e do perfil demográfico do município Taboão da Serra e seu grau 

de vulnerabilidade social. (SEADE, 2007 apud IBGE, Censo Demográfico). Veja a 

tabela 7. 
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Indicadores Nenhuma 
vulnerabili
dade 

Muito 
baixa 

Baixa Média Alta Muita 
alta 

Total 

População Total 5.232 11.737 68.673 75.880 8.016 27.782 197.32
0 

% em população 2,7 5,9 34,8 38,5 4,1 14,1 100 

Domicílios 
Particulares 

1.658 3.218 18.686 19.887 2.105 6.824 52.378 

Tamanho Médio 
do Domicílio (em 
pessoas) 

3,1 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 4 

3,7Responsáveis 
pelo Domicílio 
Alfabetizados 
(%) 

99,6 97,2 94,9 92,5 87,3 82,6 92,4 

Responsáveis 
pelo Domicílio 
com Ensino 
Fundamental 
Completo (%) 

83,8 57,2 47,5 34,7 27,5 21,1 40,1 

Anos Médios de 
Estudo do 
Responsável 
pelo Domicílio 

11,1 8 7 5,8 5 4,5 6,3 

Rendimento 
Nominal  Médio 
do Responsável 
pelo 
Domicílio(em 
reais) 

1.969 1.081 854 585 482 367 722 

TABELA 7 Vulnerabilidade Social – continua na próxima página. 

Fonte: SEADE, 2007 apud IBGE, Censo Demográfico 
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Indicadores Nenhuma 
vulnerabilidade 

Muito 
baixa 

Baixa Média Alta Muita 
alta 

Total 

Responsáveis 
com renda de 
até 3 salários 
mínimos(%) 

11,3 34,1 40,3 53,7 59,3 70,1 48,7 

Responsáveis 
com Idade 
entre 10 e 29 
anos (%) 

12,2 9,2 14,3 22,3 17,1 23,6 18,3 

Idade Média 
do 
Responsável 
pelo Domicílio 
(em anos) 

42 48 44 40 44 39 42 

Mulheres 
Responsáveis 
pelo domicílio 
(%) 

31,1 29,9 28,5 26,3 31,6 29,9 28,1 

TABELA 7 Vulnerabilidade Social – continuação. 

Fonte: SEADE apud IBGE, Censo Demográfico 

 

5.11.5 Dados do Subdistrito de Campo Limpo 
O nome do subdistrito Campo Limpo teve origem pelo fato de ter funcionado 

em suas imediações uma antiga chácara do Jockey Club de São Paulo. No início era 

formada por chácaras e áreas verdes, que foram sendo loteadas ao longo da 

Estrada do Campo Limpo, via principal do bairro. (WIKIPEDIA, 2007). 

O subdistrito é marcado pela presença de uma grande disparidade social, 

onde vivem pessoas de baixa renda em favelas, residências de baixo padrão e 

conjuntos habitacionais populares, ao lado de condomínios horizontais e verticais de 

classe média e média alta. (WIKIPEDIA, 2007). 

 Além disso, o bairro possui grandes áreas de comércio popular e uma 

atividade industrial em processo de declínio, com alguns galpões e fábricas ainda 

em atividade. (WIKIPEDIA, 2007). 

A partir de 2001, Campo Limpo iniciou uma modesta ação de crescimento em 

construções e instalações comerciais e educacionais. Recentemente, o subdistrito 
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recebeu uma universidade particular (Uniban), supermercados e hipermercados, 

além do recém-inaugurado Shopping Campo Limpo. Neste último, estão presentes 

as cinco únicas salas de cinema da região. (WIKIPEDIA, 2007). 

 Perfil do Campo Limpo  

Conforme os dados dos censos demográficos de 1991 e 2000 vistos na tabela 

8, a população do Campo Limpo é de 505.969 mil habitantes com um taxa de 

crescimento de 2,77 % ao ano. 

O Censo de 2000 ainda demonstra que há regiões no Brasil com renda per 

capita menor que um salário mínimo, “como é o caso do subdistrito de Campo Limpo 

que possui 15,23 por cento da população recebendo menos que um salário mínimo”. 

(PMSP, 2007). 

Caracterização do Território Total 

População – Total 505.969 

Densidade Demográfica (Hab/Km2)  13.786,60 

Taxa de Crescimento 1991-2000 (%)  2,77 

Taxa de Urbanização (%)  100 

População em Idade Ativa  345.387 

TABELA 8 Dados demográficos e populacionais do Campo Limpo 

Fonte: PREFEITURA SP, 2007 apud IBGE  

 

Além disso, o gráfico seguinte demonstra que a região é composta por 

diversas classes sociais, sendo famílias de classe B, C, D e E. Com toda essa 

mistura de classes, a região de Campo Limpo tem um rendimento mensal dos 

chefes de família de R$ 1.035,47 em média, conforme descrito no gráfico 3 e na 

tabela 9, logo a seguir. (PMSP, 2004) 
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.

 
GRÁFICO 3 – Rendimento médio mensal. Chefes de família. 

Fonte: PMSP 2004 apud IBGE 2000 
 

A escolaridade dos chefes de família desta região é bem baixa, pois segundo 

dados do IBGE, 2000, 9% da população não tem instrução alguma ou menos de 1 

ano de estudo e 41% tem de 1 a 5 anos de escolaridade conforme o gráfico 4. 

 
GRÁFICO 4 – Anos de estudo dos chefes de família 

Fonte: PMSP 2004 apud IBGE 2000 
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Quanto ao rendimento dos chefes de famila do Subdistrito de Campo Limpo 

vistos com detalhes na tabela 9, quase 14% dos chefes de família não possuem 

renda alguma e mais de 55% desses chefes ganham renda de até 5 salários 

mínimos. (PMSP 2004). 

Rendimento Chefes de Família %  
Campo Limpo 

%  
MSP 

Sem rendimentos 13,94 10,43 

Até 5 salários mínimos 55,96 47,55 

Mais de 5 à 20 salários mínimos 20,16 32,58 

Mais de 20 salários mínimos 5,94 9,44 

Rendimento médio dos chefes de família (R$) 1035,47 1325,43 

TABELA 9 Rendimentos dos chefes de família 

Fonte: PMSP 2004 apud IBGE 2000 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
Neste capítulo, foram feitas as análises e discussões dos dados através da 

tabulação estatística das respostas dos entrevistados. A princípio foi analisado o 

perfil da amostra e posteriormente os resultados obtidos por meio de questionários, 

conforme o modelo demonstrado no apêndice A. 

A pesquisa de campo referente às franquias situadas nos shoppings Campo 

Limpo e Taboão da Serra, realizada com gestores de franquias pertencentes a 

diversos segmentos desta modalidade de negócio veio colaborar em uma análise 

comparativa com os dados obtidos a partir do Referencial Teórico, bem como 

acrescentar informações até então pouco citadas na literatura sobre este tema. 

O ajuste que foi definido durante a pesquisa foi o tamanho do número de 

pesquisados, devido à alta colaboração dos franqueados em responderem a 

pesquisa, passando de 21 franquias necessárias a serem entrevistadas para 25 

questionários respondidos. 

De acordo com a metodologia proposta, foram entrevistados 25 franqueados 

de diversos segmentos situados nos shoppings Campo Limpo e Taboão da Serra, 

conforme anteriormente mencionado. Em todos os casos, as pesquisas foram feitas 

pessoalmente. 

 

6.1 PERFIL DA AMOSTRA 
Com a amostra pesquisada foi possível identificar qual o perfil dos 

pesquisados, no caso o gestor da franquia, e para isso foram identificados os dados 

demográficos como gênero e escolaridade.  

A amostra coletada possui predominância masculina, como aponta o gráfico 

5. Nota-se pouca abertura desse ramo de franquia para as mulheres que compõem 

apenas 24% dos entrevistados. 
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GRÁFICO 5 – Gênero dos fraqueados 

 

O perfil dos pesquisados com relação à escolaridade mostrou que 36% dos 

franqueados possuem curso superior completo, 28% com ensino médio, 24% com 

superior e pós-graduação entre outros, como mostra o gráfico 6. 

 
GRÁFICO 6 – Escolaridade dos franqueados 
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Com base nos franqueados com curso superior completo foi detectado que o 

curso de Administração é o mais procurado ficando com 27% dos pesquisados. 

Porém, um dado curioso foi que 20% dos entrevistados possuem o curso de 

engenharia civil, como aponta o gráfico 7. 

  
GRÁFICO 7 – Formação acadêmica dos franqueados 

 

Com a análise da amostra pesquisada foi possível identificar o segmento de 

mercado de cada franquia, onde 64% atuam no ramo alimentício, conforme o pode 

ser visto na fundamentação teórica, capítulo 5, subtítulo 5.9, o setor de alimentação 

teve um recorde de faturamento devido ao aumento das refeições feitas fora de 

casa. Já 20% estão no ramo de calçados, 8% de serviços, e outras mais. Todas 

essas informações podem ser analisados no gráfico 8. 

 
GRÁFICO 8 – Segmentação de mercado das franquias 
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6.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Neste tópico serão discutidos os resultados obtidos através dos questionários 

quantitativos feitos com os gestores de franquias. Para melhor compreensão, a 

análise será feita através de gráficos e tabelas. 

Os franqueados situados nos shoppings Campo Limpo e Taboão da Serra 

antes de abrirem seus negócios buscaram informações em diferentes locais. Em 

proporções é possível verificar que a maioria deles, no caso 56% obtiveram 

informações com outros franqueados, 24% dos franqueados procuraram a ABF 

entre outras opções, conforme é demonstrado pelo gráfico 9 a seguir. 

 

GRÁFICO 9 – Quando se optou pelo sistema de franquias onde o franqueado 
buscou informações 
 

 De acordo com o gráfico 10 onde foram levantadas as razões que levaram a 

maioria dos franqueados a abrirem franquias ao invés de um negócio próprio e 

tradicional foi, para 44% dos franqueados, a constatação de ser o melhor negócio 

através de pesquisas com outros franqueados e 20% relataram ser a falta de 
experiência em algum tipo de negócio. 
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GRÁFICO 10 – Motivação para abrir franquia 

 

Já com relação ao nível de conhecimento envolvendo franquias antes de 

montarem seu próprio negócio, é notável que apenas 4% dos franqueados 

consideram ter o nível altíssimo de conhecimento sobre o assunto e 24% 

consideram como alto, assim relatado no gráfico 11.  

Isso demonstra que o grau de conhecimento sobre o negócio não é fator 

determinante ou obstáculo quanto à abertura de uma franquia.  
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GRÁFICO 11 – Nível de conhecimento sobre o assunto 

  

Depois de o franqueado ter analisado todas as informações pertinentes ao 

sistema, foi questionado quais os motivos que os levaram a aderir ao sistema de 

franquia. 

De fato a fácil comercialização e marketing já desenvolvido pela marca 

demonstrou ser o maior motivo para o franqueado optar por sua franquia, seguido 

pela empresa consolidada no mercado e suporte/apoio prestado pelo 

franqueador e identificação com a marca, assim como é demonstrado pelo gráfico 

12. Neste momento, os franqueados demonstraram que tirando a fácil 

comercialização e marketing já desenvolvido pela marca os outros fatores possuem 

praticamente os mesmos resultados, pois o gráfico ficou bem equilibrado. 
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GRÁFICO 12 – Motivo pelo qual aderiu ao sistema de franquias 

 

 Além de saber os motivos que levaram os pesquisados a optarem pelo 

sistema de franquias, serão expressos a seguir os principais motivos que auxiliaram 

a escolha dessa região para a abertura do comércio.  

 Dentre os franqueados a maioria, no caso 48%, disse que o aumento no 

consumo no público de baixa renda foi o principal motivo que os levaram a 

escolha do município Taboão da Serra e o subdistrito Campo Limpo para a abertura 

de seus negócios. O que remete ao fato de que esse novo conceito sobre o poder 

de consumo dos consumidores de baixa renda é assunto já bem conhecido por 

muitos empresários. Já 20% dos pesquisados tiveram outros motivos, como por 

exemplo, intuição e oportunidade, conforme o gráfico 13. 
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GRÁFICO 13 – Motivo pelo qual escolheu a região 

 

 Outros fatores influenciadores na escolha de um shopping center situado em 

região periférica foram listados aos franqueados com notas a serem dadas de 1 a 5, 

sendo 1 menos importante que cinco. No quadro 13, foram feitas análises sobre 

essas notas, no canto esquerdo do quadro encontram-se os motivos que o levaram 

a escolha, já à direita há notas de 1 a 5 e embaixo de cada nota colocamos a 

quantidade de franqueados que escolheram aquela determinada nota para aquele 

determinado motivo. 

Depois de indicadas as quantidades de pesquisados para cada nota e para 

cada motivo foi utilizada uma fórmula de ponderação para análise dos dados, em 

cada motivo foi multiplicado a quantidade de pessoas que escolheram uma 

determinada nota pelo grau de importância (notas de 1, 2, 3, 4 e 5). Para completar 

a análise foi feita uma soma dos resultados na multiplicação para cada motivo e o 

total de cada um foi transformado em porcentagem. 
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Diante disso, fica claro que 20,39% dos franqueados acreditam que o maior 

motivo pela escolha do shopping foi maior visibilidade da marca pelo consumidor 

e em segundo lugar com 19,52% defende ser a segurança do ambiente. 

Sendo assim, fica fácil notar que um ambiente ajuda bastante na escolha no 

shopping em região periférica, pois os consumidores já vão para o shopping com 

olhar de comprar, por isso há uma maior visualização da marca e a segurança hoje 

em dia é algo bastante procurado por todos e automaticamente quando se tem uma 

loja na rua o risco é bem maior do o ambiente do shopping cheio de seguranças, 

alarmes, movimentação de pessoas etc., e que para maioria não há menores 

custos como aluguel, taxas administrativas por serem shoppings de região 

periférica. 

PRINCIPAIS MOTIVOS QUE LEVARAM A ESCOLHA DO SHOPPING 
CENTER EM UMA REGIÃO PERIFÉRICA 

NOTAS (1 – 5) 1 2 3 4 5 TOTAL   
Segurança 3 3 4 6 9 90 19,52% 
Maior visibilidade da marca pelo 
consumidor 1 4 5 5 10 94 20,39% 
Limpeza 5 2 8 6 4 77 16,70% 
Público selecionado 6 6 7 2 4 67 14,53% 
Climatização do ambiente 3 6 10 2 4 73 15,84% 
Menores custos como aluguel, taxas 
administrativas etc. 10 5 4 2 4 60 13,02% 
TOTAL 29 28 41 27 40 461 100,00% 

TABELA 10 Principais motivos que levaram a escolha do shopping Center em uma 
região periférica 
 

 Além dos fatores influenciadores relacionados acima surgiu a curiosidade por 

parte do grupo em saber se a abertura desses dois shoppings Campo Limpo e 

Taboão da Serra também incentivou a tomada de decisão pela região periférica e o 

resultado relatado no gráfico 14 comprova que para maioria das franquias foi uma 

grande influência, sendo que 72% dos franqueados acreditam que a abertura desses 

shoppings facilitou totalmente a sua escolha pela região e para 20% mais ou 
menos. 
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GRÁFICO 14 – A abertura do shopping facilitou a tomada de decisão pela região? 
 

Depois de descoberto os motivos relevantes que levaram a abertura desse 

tipo de negócio e os motivos que os levaram pela escolha da região, surgiu à 

necessidade de saber como funciona o processo com relação ao franqueador, como 

por exemplo, qual o nível de relacionamento do franqueado com o franqueador. 

Diante disso, foi pesquisado o nível de relacionamento entre franqueado e 

franqueador, sendo a grande maioria, no caso 44% disse ter um nível excelente e 

também outros 44% como bom, dados esses encontrados no gráfico 15. 

 
GRÁFICO 15 – Nível de relacionamento do franqueado com o franqueador 

 

Quando pesquisado sobre o interesse do franqueado em obter outra franquia 

nessa região, constatou-se que 60% dos franqueados não têm a intenção de obter 

outra franquia nessa mesma região. E 40 % responderam que há interesse em 
abrir uma outra franquia nessa região, conforme é relatado pelo gráfico 16. 
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GRÁFICO 16 – Intenção de abrir outra franquia na região 

 

Os franqueados que responderam sim na pergunta anterior, tem a 

oportunidade de dizer onde seria essa franquia. Se seria no mesmo shopping, nessa 

mesma região ou outros lugares. E 70% responderam que gostariam de abrir uma 
nova franquia na mesma região, 20% disseram que gostariam de abrir uma 
franquia nesse mesmo shopping entre outras opções. 

 Analisando os dados acima, é possível notar que as franquias situadas nesta 

região estão demonstrando bons resultados. E por esses motivos os franqueados 

estão cada vez mais interessados em investir em novas franquias na mesma região, 

ou até mesmo no mesmo shopping, conforme é demonstrado pelo gráfico 17. 

 

 

GRÁFICO 17 – Intenção em abrir outra franquia no mesmo shopping ou na mesma 
região  

 

A respeito de outros negócios além da franquia que possui, foi questionado ao 

franqueado se ele já teve ou tem outros negócios além da franquia atual. Os 

resultados obtidos foram que 56% responderam que já tiveram ou têm outro 
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negócio além da franquia, já 44% responderam que não, nunca tiveram outro 

negócio, como se observa no gráfico 18. 

 
GRÁFICO 18 – Já teve ou tem um negócio próprio 

 

O intuito da pesquisa é também demonstrar projeções para o futuro dos 

negócios, pesando nisso, foi questionado aos franqueados sobre suas visões quanto 

ao futuro do negócio. 

Os dados obtidos foram positivos como demonstrado no gráfico 19, 60% 

disseram ter uma boa expectativa e 16% acreditam ter um excelente o futuro. 

 
GRÁFICO 19 – A expectativa quanto ao futuro do negócio 

 

Além de todas as informações obtidas e analisadas até esse ponto será 

apresentado a seguir o foco principal do trabalho, isto é, as vantagens e 

desvantagens encontradas pelo franqueado situado em shoppings centers de 

regiões periféricas, nesse caso, os shoppings Campo Limpo e Taboão da Serra. 

Essas análises foram subdivididas entre vantagens e desvantagens financeiras e 

competitivas a fim de termos respostas mais claras sobre o assunto.  

A seguir serão descritas as vantagens:  
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 Análise das vantagens competitivas; 

Apontando as vantagens competitivas encontradas por franquias foi listado 

aos franqueados as principais com notas a serem dadas de 1 a 5 conforme o grau 

de importância, sendo 1 menos importante que 5. No canto esquerdo do quadro 14 

encontram-se as principais vantagens competitivas encontradas pelas franquias, já a 

direita há notas de 1 a 5 e embaixo de cada nota foi colocada a quantidade de 

franqueados que escolheram aquela determinada nota para aquele determinado 

motivo. 

Depois de indicado as quantidades de pesquisados para cada nota e para 

cada vantagem foi utilizada uma fórmula de ponderação para análise dos dados, em 

cada uma das vantagens foi multiplicada a quantidade de pessoas pela nota dada a 

cada vantagem. Para completar a análise foi feita uma soma dos resultados dessa 

multiplicação para cada vantagem e o total de cada um foi transformado em 

porcentagem. 

Sendo assim, foi possível identificar que das alternativas apresentadas, 21,92 

% dos apontamentos indicam que a possibilidade de trocar experiências com o 

grupo de franqueado seria a principal vantagem competitiva, pois foi a alternativa 

que recebeu maior nota perante aos franqueados e 21,50% consideram ser a marca 

já conhecida por muitas pessoas. Uma vez que as franquias estão no mesmo tipo 

de negócio, as trocas de informações podem servir de grande auxílio principalmente 

para evitar erros já cometidos por um deles. Veja a tabela 11. 

 

PRINCIPAIS VANTAGENS COMPETITIVAS 
NOTAS ( 1 - 5) 1 2 3 4 5 TOTAL   
Maior possibilidade de obter 
sucesso 1 3 5 9 7 93 19,42% 
Marca conhecida 0 0 8 6 11 103 21,50% 
Facilidade devido ao suporte do 
franqueador 1 3 4 9 8 95 19,83% 
Fazer parte de uma corporação 
(organização que envolve 
empresas) 5 1 7 5 7 83 17,33% 
Possibilidade de trocar 
experiências com o grupo de 
franqueados 0 2 3 8 12 105 21,92% 
TOTAL 8 11 30 41 50 479 100% 
TABELA 11 Principais vantagens competitivas 
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 Análise das vantagens financeiras; 

Ao analisarmos o lado financeiro do negócio serão apresentadas a seguir as 

principais vantagens financeiras encontradas por franqueados situados em 

shoppings centers de região periférica.  

Conforme mencionado anteriormente, foram listadas aos franqueados as 

principais vantagens financeiras com notas a serem dadas de 1 a 5 conforme o grau 

de importância, sendo 1 menos importantes que 5. No canto esquerdo do quadro 15 

encontram-se as principais vantagens financeiras encontradas pelas franquias, já a 

direita há notas de 1 a 5 e embaixo de cada nota foi colocada a quantidade de 

franqueados que escolheram aquela determinada nota para aquela vantagem. 

Depois de indicado as quantidades de pesquisados para cada nota e para 

cada vantagem foi utilizado uma fórmula de ponderação para análise dos dados, em 

cada uma das vantagens foi multiplicado a quantidade de pessoas pela nota dada. 

Para completar a análise foi feito uma soma dos resultados dessa multiplicação para 

cada vantagem e o total de cada um foi transformado em porcentagem. 

Conforme as notas dadas para cada alternativa, a vantagem financeira 

pesquisa e desenvolvimento já desenvolvidos pelo franqueador (28,85), é 

considerada a vantagem financeira com um grau de importância maior que todas 

outras vantagens. Já a vantagem facilidade de custos e economia de escala 

recebeu menor nota (18,69). Veja o quadro15. 

 

PRINCIPAIS VANTAGENS FINANCEIRAS 
NOTAS ( 1 - 5) 1 2 3 4 5 TOTAL   
Maior rapidez no retorno sobre o 
capital investido 4 3 4 10 4 82 26,89% 

Maior facilidade em obter créditos 5 3 6 6 5 78 25,57% 
Pesquisa e desenvolvimento 
realizada pelo franqueador 4 2 4 7 8 88 28,85% 
Facilidade de custos e economia 
de escala 9 8 3 2 3 57 18,69% 
  23 18 20 29 25 305 100% 
TABELA 12 Principais vantagens financeiras 
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Abaixo serão descritas as desvantagens:  

 Análise das desvantagens competitivas; 

Seguindo a mesma linha de raciocínio utilizada na análise dos quadros 13, 14 

e 15, foi possível descobrir as principais desvantagens competitivas, conforme o 

grau de importância de todas as desvantagens, as respostas indicaram para 

concorrência acirrada e muito próxima com 21,16% dos apontamentos é a 

desvantagem mais acentuada para os franqueados, logo em segundo lugar alto 

controle de qualidade com 20,90% e manter sempre padrões em terceiro lugar 

com 20,37% dos apontamentos, assim representados no quadro 16. 

PRINCIPAIS DESVANTAGENS COMPETITIVAS 
NOTAS ( 1 - 5) 1 2 3 4 5 TOTAL   
Concorrência acirrada e muito 
próxima 8 1 3 4 9 80 21,16% 
Alto controle de qualidade 6 2 5 6 6 79 20,90% 
Risco vinculado a imagem da 
marca e do franqueador 6 2 8 5 4 74 19,58% 
Manter sempre padrões  8 3 1 5 8 77 20,37% 
Menor liberdade de ação 8 1 8 6 2 68 17,99% 
 TOTAL 37 11 28 30 34 378 100% 
TABELA 13 Principais desvantagens competitivas 

 

 Análise das desvantagens financeiras 

E para finalizar ainda com os mesmos raciocínios utilizados nos quadros 

anteriores (13, 14, 15 e 16), as indicações de escala de importância aqui 

estabelecida, aparecem em primeiro lugar como mais importante e com 23,35% 

custos com altos tributos, em segundo com 20,05% divisão de receitas, e em 

terceiro lugar público de baixa renda com 19,23%, justamente pelo motivo de que a 

franquia está localizada em região periférica. Veja o quadro 17.  

A franquia pode ter como vantagem o desenvolvimento de várias técnicas 

pelo franqueador, mas tudo tem seu preço, pois conseqüentemente pagam altos 

tributos e precisam dividir a receita com o franqueador.  
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PRINCIPAIS DESVANTAGENS FINANCEIRAS 
NOTAS ( 1 - 5) 1 2 3 4 5 TOTAL   
Público de baixa renda 9 1 7 2 6 70 19,23% 
Dificuldades financeiras  9 4 4 1 7 68 18,68% 
Custos com altos tributos 6 1 3 7 8 85 23,35% 
Manutenção 9 3 4 4 5 68 18,68% 
Divisão de receitas 10 3 0 3 9 73 20,05% 
TOTAL 44 14 21 21 40 364 100% 
TABELA 14 Principais desvantagens financeiras 
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7 CONCLUSÃO 
Após toda pesquisa realizada através das fundamentações teóricas citadas 

durante todo o trabalho, e da pesquisa realizada com os franqueados de regiões 

periféricas se torna possível a identificação e conclusão dos objetivos. 

Quanto ao franqueado foi possível caracterizá-lo de forma mais precisa, o que 

a pesquisa de fato comprova é que a maioria dos franqueados são homens e que 

grande parte da fatia possui curso superior e alguns com pós-graduação e dentre 

aqueles que cursaram faculdade a opção mais escolhida foi o curso de 

administração. 

De fato o objetivo principal cujo tema é saber realmente as vantagens e 

desvantagens das franquias situadas em regiões periféricas pode ser respondido 

através da pesquisa. 

O sistema de franquia se tornou uma boa opção pelo fato de se ter um 

marketing  já desenvolvido pelo franqueador, marca consolidada e poder contar com 

um apoio do franqueador que mantém um bom relacionamento com o franqueado, 

segundo sua própria percepção. 

Sendo assim, fica comprovado através da pesquisa que a vantagem 

competitiva classificada como a mais importante foi à troca de informações com 

outros franqueados, isto é, através do suporte dado pelo franqueador ao fraqueado, 

o que pode ser relacionado à fundamentação teórica, onde um dos serviços 

oferecido por esse suporte é o marketing são reuniões periódicas e troca de 

informações constantes entre eles. Já com relação à vantagem financeira, a mais 

importante detectada foi pesquisa e desenvolvimento realizados pelo franqueador, 

isto é, o franqueado já recebe o trabalho pronto, com idéias de promoção e 

propagandas já definidas, e todo o know-how (como fazer), basta colocar em prática, 

fato esse que se torna novo, pois todas as fundamentações teóricas pesquisadas 

não tinham esse fato citado. 

Com relação às desvantagens competitivas, a pesquisa demonstra que para o 

fraqueado de região periférica a desvantagem mais relevante é a concorrência 

acirrada e muito próxima, uma vez que os shoppings centers são compostos por 

diversas franquias e lojas próprias e no mesmo ambiente, principalmente na área de 

alimentação, onde as franquias ficam praticamente “grudadas” uma nas outras. Do 

ponto de vista financeiro do fraqueado a maior desvantagem são os custos com 
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altos tributos a ser pagos, uma vez que boa parte do seu faturamento é dirigida ao 

pagamento de taxas, tributos entre outras despesas.  

Uma das justificativas para a realização desta pesquisa era o fato de que nos 

últimos anos as regiões mais afastadas dos grandes centros vinham recebendo uma 

atenção maior de todo tipo de investidor. A pesquisa teve como um de seus 

propósitos saber o real motivo que fez estes empreendedores escolherem esse tipo 

de público-alvo, e de forma interessante é possível notar que o aumento no 

consumo entre o público de baixa renda já está bem conhecido e disseminado entre 

as empresas de diversos setores, e que de fato muitos estão de olho nessa 

tendência como cita Mariano (2007, p. 50). 

Em um país onde 71% da população pertencem às classes C, D e E seria 

uma atitude sem nexo ignorá-los. 

Essa foi a grande relevância social de toda a pesquisa saber então que o fato 

da abertura de um shopping foi um dos fatores mais positivos pela escolha da 

região. 

 A visão de empresa construtora com a SONAI administradora do Campo 

Limpo, impulsiona a marcas conhecidas como Mc Donalds, Boticário, ao estar 

acreditando nessas regiões como público de baixa renda, e melhor ainda foi saber 

que as franquias localizadas em grandes centros possuem as mesmas 

características que estas. 

Pensando no futuro, os franqueados destas regiões demonstraram ter uma 

boa expectativa com relação aos seus negócios. 

Portanto, o que de fato foi comprovado pela pesquisa é que a vinda de 

grandes franquias para regiões periféricas está dando bons resultados para os 

franqueados.  

Nossa limitação foi pouca fundamentação teórica encontrada sobre as regiões 

pesquisadas, pois até mesmo sites das prefeituras e subprefeituras possuíam 

poucos dados e informações; quando possuíam esses dados eram desatualizados. 

Nossa sugestão para próximas pesquisas é a pesquisa com o consumidor 

destas regiões de baixa renda, pois seria de grande relevância social saber quais 

são as perspectivas desses envolvidos com relação à chegada de shoppings e 

marcas conhecidas em sua região.  
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GLOSSÁRIO 
 

Contrato de franquia – é o contrato pela qual o franqueador concede o uso de sua 

marca ou patente de indústria, comércio ou serviço ao franqueado, a fim de 

formalizar e garantir o acordo entre as partes, bem como protegê-las de algum 

desvio por alguma das partes. 

Franchising – Franquia: sistema de comercialização de produtos, serviços ou 

tecnologias, mas que quase sempre é uma combinação destes itens. 

Franqueado – é a pessoa física ou jurídica que adquire a franquia, cuja finalidade 

está na distribuição do seu objeto. 

Franqueador – é a pessoa física ou jurídica que concede e vende franquia. Este 

detém a marca e o know-how de comercialização de um bem ou serviço, cedendo 

através de contrato, os direitos de uso ou revenda, fornecendo assistência técnica-

operacional e administrativa ao franqueado na operação do negócio. 

Gerações de Franquias – o sistema de franchising pode ser classificado de primeira 

a quinta geração, de acordo com a sua formatação e grau de profissionalização. 

Know-how – O conjunto de técnicas e conhecimentos específicos a um determinado 

negócio. 

Layout – Distribuição do local 

Loja Âncora – Loja de grandes dimensões, tipicamente situada num centro 

comercial, com capacidade para atrair um grande número de pessoas. 

Loja Satélite – Loja de pequenas dimensões que não possui a capacidade de atrair 

um grande número de pessoas e que por essa razão se situa perto de uma loja-

âncora. 

Royalties – percentual pago periodicamente ao franqueador pelo franqueado. O 

percentual pode incidir sobre a receita ou pode ser embutido nos preços dos 

produtos fornecidos pelo franqueador.  Taxa Marca ou patente. 

Segmento – Ramo de atividade escolhido. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A – Roteiro de Pesquisa 

 

1  APRESENTAÇÃO  

Este instrumento tem por objetivo coletar dados para um trabalho de 

conclusão de curso, que busca entender melhor as vantagens e desvantagens 

encontradas pelos gestores de franquias situadas em shoppings centers em regiões 

periféricas.  

 Gostaríamos de contar com a sua colaboração respondendo ao questionário 

em anexo. 

 Neste questionário informações como seu nome, nome da empresa, razão 

social não serão identificados. 

 Por favor, dê a sua resposta conforme as instruções, não deixando as 

alternativas em branco. 

 

Gratos por sua colaboração 

 

César Ferreira da Costa Junior (11) 9163.5262 

Flavia Tatiane de Sousa Silva (11) 8163.0658 

Priscila Puppim Silva (11) 8908.9111 

 

 

Curso de Administração 

UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
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2  QUESTÕES 

 
1. Qual é o segmento de mercado dessa franquia? 
 Acessórios pessoais                       Alimentação 
 Calçados                                         Comunicação  
 Cosméticos e perfumaria                Negócios, Serviços e Conveniências  
 Presentes                                        Outros. Qual? __________________  
 
2. Qual era o seu nível de conhecimento envolvendo franquias antes de montar 

esse negócio?  
 Altíssimo        Alto         Médio       Baixo      Nenhum 
 
3. Quando você decidiu abrir esta franquia, onde buscou as primeiras 

informações?  
 ABF                                                     Revista especializadas no assunto  
 SEBRAE                                              Não buscou informações  
 Consultoria                                          Outros Franqueados 
 Artigos publicados sobre o assunto    Outros. Qual?_________________ 
 
4. Como você classifica seu nível de relacionamento com seu franqueador? 
 Excelente        Bom          Ruim       Péssimo 
 
5. Porque optou por franquia ao invés de um negócio tradicional? 
 Falta de experiência em abrir um negócio novo   Pura intuição 
 Fiz pesquisa e constatei ser o melhor negócio     Indicação de amigos        
 Indicação de consultoria                                       Outros Qual?____________  
 
6. Por qual motivo você decidiu aderir a essa franquia? 
 Identificação com essa marca              
 Empresa franqueadora consolidada no mercado 
 Suporte / apoio do franqueador          
 Pela fácil comercialização e marketing já desenvolvido 
 Segurança pela experiência de sucesso já vivida por outros franqueados 
 Recomendação de terceiros 
 Marca conhecida no mercado 
 Outro. Qual? ______________________________________________  
 
7. Por que você optou por abrir uma franquia em uma região periférica? 
 Aumento no consumo entre o público de baixa renda 
 Proximidade do consumidor                  Melhor relação custo / benefício  
 Menor custo de mão-de-obra                Próximo de minha residência 
 Outros. Qual? _____________________________________________ 
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8. A abertura desse shopping facilitou sua escolha pela região? 
 Totalmente     Mais ou menos        Nada 
numere as resposta de 1 a 5 de acordo com o grau de importância, sendo: 1 
nenhuma importância e 5 muito importante). 
Segurança 
                                                 

      1           2           3           4           5           
 Maior visibilidade da marca pelo consumidor 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Limpeza 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Público selecionado 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Climatização do ambiente 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Menores custos como aluguel, taxas administrativas etc. 
                                                 

      1           2           3           4           5           
 
9.  A seguir são apresentadas algumas vantagens competitivas que você pode 
encontrar em um sistema de franquia.  
(Enumere as resposta de 1 a 5 de acordo com o grau de importância, sendo: 1 
nenhuma importância e 5 muito  importante). 
 
Maior possibilidade de obter sucesso 
                                                 

      1           2           3           4           5                    
Marca conhecida 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Facilidade devido ao suporte do franqueador 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Fazer parte de uma corporação (organização que envolve outras empresas) 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Possibilidade de trocar experiências com o seu grupo de franqueado 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Outros ______________________________ 
                                                 

      1           2           3           4           5           
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10. Atualmente, quais são as principais vantagens financeiras que você encontra 
em sua franquia?  
(Enumere de 1 a 5 de acordo com o grau de importância, sendo: 1 nenhuma 
importância e 5 muito importante) 
 
(   ) Maior rapidez no retorno sobre o capital investido 
(   ) Maior facilidade em obter créditos 
(   ) Pesquisa e desenvolvimento realizada pelo franqueador 
(   ) Facilidade e menor custo na instalação 
(   ) Redução de custos e economia de escala 
(   ) Outros ____________________________ 
 
11.  Atualmente, quais são as principais desvantagens competitivas que você 
encontra em sua franquia?  
(Enumere as resposta de 1 a 5 de acordo com o grau de importância, sendo: 1 
nenhuma importância e 5 muito  importante). 
 
Concorrência acirrada e muito próxima 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Alto controle de qualidade 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Risco vinculado a imagem da marca e do franqueador 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Manter sempre padrões 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Menor liberdade de ação 
                                                 

      1           2           3           4           5           
Outros ______________________________ 
                                                 

      1           2           3           4           5           
 
13. Atualmente, quais são as principais desvantagens financeiras que você 
encontra em sua franquia?  
(Enumere de 1 a 5 de acordo com o grau de importância, sendo: 1 nenhuma 
importância e 5 muito importante) 
(   ) Público de baixa renda 
(   ) Dificuldades financeiras 
(   ) Custos com altos tributos 
(   ) Manutenção 
(   ) Divisão de receitas 
(   ) Outros ______________________________ 
 
14. Você tem a intenção de obter outra franquia nessa região? 
 Sim               Não. Caso a resposta seja não, pule a questão 15. 
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15. Se a resposta acima foi sim, onde seria? 
 Neste mesmo shopping. 
 Em outros shoppings de região periférica. Qual?_________________ 
 Outro. Qual? __________________ 
 
16.  Fora essa franquia, você já teve ou tem um negócio próprio? 
 Sim               Não 

  
17. Qual a sua expectativa quanto ao futuro do seu negócio? 
 Excelente       Boa         Está Inseguro       Pequena      Nenhuma 
 
18. Existe algum ponto que você julga importante nesse negócio e que não foi 

abordado nessa pesquisa? Por favor explique.  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3  DADOS DEMOGRÁFICOS 

Nome (só o primeiro) __________________________________________ 

Ramo de atividade ____________________________________________ 

 
Grau de escolaridade:  
 Ensino fundamental      Ensino Médio Incompleto   Ensino Médio 
 Superior Incompleto      Superior          Superior com pós-graduação 
 
Caso tenha curso superior, em que se formou? _________________________ 
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ANEXOS 

 
ANEXO A – LEI Nº 8.955 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994 - FRANQUIAS 

 

LEI Nº 8.955, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994 
 
Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no usa da atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição 
”Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:” 
 
Art. 1º - Os contratos de franquia empresarial são disciplinados por esta lei. 
Art. 2º - 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. 
Art. 3º - Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de 
franquia empresarial, deverá fornecer 
ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por 
escrito e em linguagem clara e 
acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 
I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do 
franqueador e de todas as empresas a que 
esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e endereços; 
II - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos 
dois últimos exercícios; 
III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o 
franqueador, as empresas 
controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, 
e seus subfranqueadores, 
questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir 
a impossibilitar o funcionamento da 
franquia; 
IV - descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades 
que serão desempenhadas pelo 
franqueado; 
V - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, nível de 
escolaridade e outras características que 
deve ter, obrigatória ou preferencialmente; 
VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na 
administração do negócio; 
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VII - especificações quanto ao: 
a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e 
entrada em operação da franquia; 
b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e 
c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas 
condições de pagamento; 
VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos 
pelo franqueado ao franqueador ou a 
terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que as 
mesmas remuneram ou o fim a que 
se destinam, indicando, especificamente, o seguinte: 
a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços 
efetivamente prestados pelo 
franqueador ao franqueado ( royalties ); 
b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; 
c) taxa de publicidade ou semelhante; 
d) seguro mínimo; e 
e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados; 
IX - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores 
da rede, bem como dos que se 
desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone; 
X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte: 
a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado 
território de atuação e, caso positivo, 
em que condições o faz; e 
b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu 
território ou realizar exportações; 
XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir 
quaisquer bens, serviços ou insumos 
necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, apenas de 
fornecedores indicados e aprovados 
pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores; 
XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no 
que se refere a: 
a) supervisão de rede; 
b) serviços de orientação e outros prestados ao franqueado; 
c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; 
d) treinamento dos funcionários do franqueado; 
e) manuais de franquia; 
f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e 
g) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado; 
XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das 
marcas ou patentes cujo uso estará 
55 
sendo autorizado pelo franqueador; 
XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação 
a: 
a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da 
franquia; e 
b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; 
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XV - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de 
franquia adotado pelo franqueador, 
com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade. 
Art. 4º - A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado 
no mínimo 10 (dez) dias antes da 
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. 
Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
o franqueado poderá argüir a 
anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver 
pago ao franqueador ou a terceiros por 
ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties , devidamente corrigidas, pela 
variação da remuneração básica dos 
depósitos de poupança mais perdas e danos. 
Art. 5º - (VETADO). 
Art. 6º - O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 
2 (duas) testemunhas e terá 
validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão 
público. 
Art. 7º - A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei aplica-se, também, 
ao franqueador que veicular 
informações falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis. 
Art. 8º - O disposto nesta lei aplica-se aos sistemas de franquia instalados e 
operados no território nacional. 
Art. 9º - Para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de 
seus dispositivos, serve também 
para designar o subfranqueador, da mesma forma que as disposições que se refiram 
ao franqueado aplicam-se ao 
subfranqueado. 
Art. 10º - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação. 
Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 15 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
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