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RESUMO 
 

O sistema de franquia tem sido objeto de muitos estudos nos últimos anos pela sua 
crescente atuação no mercado com estratégias eficazes de expansão de empresas 
em diversos setores. Podemos considerar que franquia/Franchising é o sistema pelo 
qual a franqueadora cede ao franqueado à licença ou outorga do uso de sua marca 
e concede o direito ao franqueado de acessar seu conhecimento no negócio através 
de Know-how. A transferência de conhecimento nesse processo é desejada e 
cultivada pelos novos empreendedores, que tem como mecanismo em alcançar o 
sucesso da parceria. O presente estudo exploratório e observatório busca analisar 
as vantagens junto aos conceitos que irão ajudar os investidores analisarem o Know-
How, planos de negócios, sobre franchising na hora de optar por abrir seu próprio 
negócio, o trabalho contribui também como base para novos estudos referentes à 
transferência de conhecimento em franquias. A metodologia adotada esta dividida 
em etapas que vão desde a observação do tema ao aprofundamento, com 
embasamento teórico, e outras fontes de informação como SEBRAE - Serviço 
Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Franchising; Know-How; Investimento. 
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ABSTRACT 

 
The franchise system has been the subject of many studies in recent years for its 
growing presence in the market with effective growth strategies of companies in 
various industries. We can consider that franchise / Franchising is the system by 
which the franchisor grants the franchisee the license or grant the use of its mark and 
grants the franchisee the right to access their knowledge in business through know-
how. The knowledge transfer in this process is desired and cultivated by young 
entrepreneurs, whose mechanism to achieve the success of the partnership. This 
exploratory study and observatory seeks to analyze the advantages along with the 
concepts that will help investors analyze the know-how, business plans on 
franchising time to choose to open your own business, work also contributes as a 
basis for new studies on the transfer of knowledge in franchising. The methodology is 
divided into steps ranging from the observation of the theme to deepen, with 
theoretical basis, and other sources of information as SEBRAE - Brazilian Service for 
Micro and Small Enterprises. 

 
KEYWORDS: Franchising; Know-How; Investment.
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1. INTRODUÇÃO 

 

As práticas que deram origem ao Sistema de Franchising ocorreram antes 

de 1850. Pode se dizer, que iniciou na Idade Média quando os monarcas passaram 

a conceder licenças ou franquear aos senhores de terras e outras pessoas para que, 

em seu nome, coletassem impostos e taxas.  

A Franchising, tal como conhecemos hoje, surgiu nos Estados Unidos na 

região da Nova Inglaterra, por volta de 1851 ou 1852, quando a Singer - Sewing 

Machine Company, (fabricante de máquinas de costura) resolveu outorgar1 várias 

licenças do uso de sua marca e de seus métodos de operação a comerciantes 

interessados em revender seus produtos em lojas exclusivas situadas em grandes e 

pequenas cidades nos mais diversos estados da federação norte-americana. Já em 

1898 foi a vez da General Motors que utilizou esse sistema para expandir seus 

pontos de vendas, o intuito, vender mais carros. 

A partir do início do século XX, o uso de Franchising se tornou mais forte e 

se difundiu nos Estados Unidos. Em 1917 surgiram as primeiras franquias de 

comércios alimentícios, como mercearias e mercados, que depois evoluíram para 

supermercados. Em 1925, surgiu à primeira franquia de fast-food, a A&W e nos anos 

1930 foi à vez das companhias de petróleo se convertem em franquias (postos de 

revenda de combustível). A partir de 1930 a Franchising se tornou cada vez mais 

popular, com método de expansão de redes e negócios dos mais variados ramos da 

economia norte-americana. 

Já no Brasil, os pioneiros em Franchising de escolas de idiomas foram às 

redes de ensino de idiomas Yazigi e CCAA, que em 1960 introduziram seu sistema 

no Brasil, espalhando-se rapidamente por todo o território nacional brasileiro.2 Com 

pensamento de franqueador, uma empresa administradora de sua franquia paga 

taxas como; royalties, fundos de propaganda e despesas vinculadas às prestações 

de serviços, tais como: treinamentos, acompanhamento das unidades, venda de 

produtos e etc. Com isso se torna um produto rentável. 

                                                 
1 Outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a 
praticar atos em seu nome. 
2 TOCHA, Ricardo. Uso de referências e documentos eletrônicos. Disponível em: 
<http://www.franquia.com.br/franchising/comosurgiu#sthash.IhyaMlFj.dpuf>. Acesso em: 29 abril. 
2015. 
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De acordo com Schwartz (2008), “gerenciar uma franqueadora tem em geral 

grandes responsabilidades, podendo ser relacionadas como: selecionar candidatos, 

treinar os franqueados, enviar os manuais operacionais e manual do franqueado, 

enviar os projetos arquitetônicos, de fachada, de comunicação visual, de móveis 

planejados, o enxoval do Franqueado, Know-How, plano de marketing, plano 

financeiro; padronização visual; treinamentos; vender periodicamente os materiais 

exclusivos da Franqueadora e acompanhar e supervisionar as franquias e seus 

resultados” (algumas Franqueadoras oferecem mais ou menos serviços a seus 

Franqueados) dependendo do tipo de negocio. 

Para franquear um negócio é necessário estar atento a muitos detalhes, pois 

o franqueador simplesmente passará todo o seu know-how a um desconhecido que 

pode não saber nada sobre esse ramo de atividade ou sobre a empresa 

franqueadora, toda uma forma de trabalho, produtos, serviços, documentos internos 

e detalhes sobre a empresa serão repassados ao novo empresário em poucos dias. 

Anos de trabalho, erros, consertos dos erros, acertos, mudanças para melhorias de 

todos os detalhes são registrados em manuais para que seja repassado um modelo 

de negócio que funcione adequadamente e que proporcione lucro a uma pessoa que 

acredita em todo o processo e que se comprometa a usar de todas as ferramentas 

da franqueadora para crescer financeiramente e ganhar espaço no mercado. 

Pode-se afirmar então que o franqueador nada mais é do que um 

empreendedor de sucesso com visão de futuro, analisando cada ato e funções, 

sejam elas as mais básicas, é aquele que destrói a ordem econômica para introduzir 

novos produtos e serviços de uma forma de criação explorando todos os recursos e 

matérias, pois é ele que assume os riscos quando detecta uma oportunidade entre 

outros diferentes empreendedores. 

A falta de experiência em negócios é uma das razões pelo qual o investidor 

busca uma franquia, pois ela minimiza a necessidade de desenvolver planos, ou 

seja, quando o franqueado passa a ser dono de um negócio de franquia, o criador 

da marca repassa todos os modelos de trabalho já testados e aprovados pelo 

mercado, com isso o investidor passa a gastar menos, diminuindo riscos e em 

consequência disso possibilita maior retorno, a partir do momento que se inicia a 

aplicação do know-how e planejamento do franqueador. 

A franquia também aumenta a segurança para os empreendedores, pois 

eles podem usar uma marca estável no mercado, reduzir o risco de fechamento 
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precoce, e com isso adquirir bons resultados de negócio, porém para o franqueador, 

passar tudo o que ele construiu ao longo dos anos à um terceiro que se compromete 

a usar a marca de forma adequada, é um desafio, isso precisa estar claro em um 

contrato de franquia, nos procedimentos que o Franqueado deverá cumprir com 

suas obrigações e deveres, juntamente com o Franqueador. 

O franqueado formará uma opinião do franqueador a partir do primeiro 

contato pessoal com a empresa, pois é de extrema importância conhecer o 

respectivo negócio antes de se iniciar qualquer tarefa de negociação. O contrato é a 

formalização de entrada no negócio, onde o franqueado tem a responsabilidade de 

seguir as políticas, normas e padrões preestabelecidos pelo franqueador, sem mudar 

a cultura ou imagem da empresa. 

Com um demonstrativo de um investimento seguro, mais rentável e com a 

redução de falência devido à clareza dos manuais repassados pela franqueadora no 

momento da parceria, é possível conceituar ao franqueado e propor formatos de 

empreendimentos ao qual deseja ser dono/investidor, adquirindo licenças para 

usufruir de marcas e linhas de produtos ou serviços do franqueador. 

O assunto abordado nesta pesquisa é o empreendedorismo, pois este 

representa uma iniciativa que busca a consolidação dos negócios. O tema abordado 

é o modelo de negócio de franquia, uma análise da viabilidade de adquirir uma 

franquia de uma escola de idiomas no mercado. Diante deste contexto, o problema 

de pesquisa que norteia a construção deste trabalho consiste em saber se: “Qual a 

viabilidade em empreender uma franquia do ramo de escolas de idiomas, tornando-

se um franqueado?”. 

A busca por respostas ao problema de pesquisa justifica-se pela relevância 

em se trabalhar com a análise de viabilidade e de abrir a empresa para o mercado 

de franquias e de obter o conhecimento sobre a mesma, além da expansão da 

marca e o reconhecimento de um trabalho de ensino eficiente, com processos de 

aprendizagem eficaz. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os riscos e vantagens de um 

empresário optar ou não em abrir sua empresa para franchising. Tendo ainda como 

objetivos específicos identificar os procedimentos de se franquear uma empresa, 

analisando quais caminhos a empresa ou empresário devem seguir, estudar e 

entender sobre franchising, traçando planos e metas para as unidades futuras de 

forma padronizada. Entender como desenvolver manuais e layouts aos padrões com 
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intuito de ser breve e objetivo ao raciocínio, mostrar as vantagens e desvantagens 

de se optar em ser um franqueador, identificar tipo de perfis de franqueadores para 

uma escola de idiomas, definir modelos de alavancagem à empresa estudada por 

meio do franchising. 

A empresa pesquisada está situada na cidade de Toledo há seis anos, tendo 

já iniciado sua venda de franquias na cidade de Campo Mourão e Marechal Cândido 

Rondon, é uma empresa com ramos de ensino de idiomas que vem se 

especializando e se estruturando na área da franchising. E já conta com uma gama 

significativa de processos e manuais e segundo os proprietários, ainda em 2016, 

querem iniciar a expansão de forma considerada no mercado nacional.  

No portfólio de franquias a empresa de idiomas, apresenta sua prospecção 

do empreendimento, com clareza e objetividade, trazendo também depoimentos, de 

alunos e funcionários da escola, em que demonstra motivos e vantagens de terem 

escolhido em trabalhar e estudar na empresa. Neste mesmo portfólio, a escola 

mostra os tipos de cursos ministrados por ela, com seus respectivos nomes e 

objetivos. Esclarece também aos novos empreendedores interessados as vantagens 

de adquirir a franquia na área de ensino. Além disso, no material, a empresa deixa 

claro também o suporte dado junto aos manuais e know-how para a aplicação e 

desenvolvimento do trabalho aos novos franqueados. 

Para os custos de ser um franqueado da marca, é informando junto ao 

portfólio da franquia, principalmente em termos de materiais, royalties, taxa de 

propaganda, também é informado os respectivos valores estimados para investir-se 

no negócio proporcionando uma estimativa de prazo médio do retorno do 

investimento aplicado, para obter sucesso. 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

No desenvolvimento teórico a seguir serão abordados os seguintes 

assuntos; o que é uma franchising, qual é o papel de um franqueador e de um 

franqueado, junto a termos jurídicos, empreendedorismo, vantagens e desvantagens 

para se optar em adquirir uma franquia. 

 

2.1 FRANCHISING E EMPREENDEDORISMO. 

 

O empreendedorismo também pode ser considerado como um processo de 

franchising. Pois, pode-se considerar empreendedor, todo aquele que pensa em 

tudo que vê como uma oportunidade. Em um pequeno ponto que para muitos não 

tem utilidade, que é fútil pensar nisto ou naquilo, mesmo diante de uma crise o 

empreendedor desenvolve e se mostra oportunista, através de identificar e sentir a 

existência de lucratividade, conquistar transformando algo para a sociedade ou para 

si mesmo. 

 
 

A personalidade empreendedora transforma a condição mais trivial em 
oportunidade excepcional. O empreendedor é o visionário que existe em 
nós. O sonhador. A energia por trás de toda atividade humana. A 
imaginação que acende a centelha do futuro. O catalisador de mudanças. 
(GERBER, 2011. p. 22) 
 
 

O empreendedor vive no futuro, desenvolvendo estratégias, inovando, 

querendo sempre penetrar no mercado com novas criações, ou seja, o 

empreendedor é o lado criativo que existe em cada um de nós.  

Os empreendedores com característica acentuada, pensam, criam, 

desenvolvem suas ideias, transformam tudo ou quase tudo que é de seu interesse 

em algo lucrativo. 

 
 
As oportunidades de negócio encontram-se no ambiente e são visíveis por 
algumas pessoas capazes de identifica-las, seleciona-las e transforma-las 
em negócio real. Quem tem essa capacidade é chamado de 
“empreendedor”. É ele quem vê oportunidades onde outros nada enxergam, 
é ele quem leva adiante o projeto e o torna viável e é ele quem não mede 
sacrifícios pessoais para criar e manter seu empreendimento e, mais ainda, 
faz isso com tal entusiasmo que consegue convencer outras pessoas a 
ajuda-lo nessa realização. (LEMES JUNIOR, 2010. p.03) 
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O empreendedor que busca colocar em prática seu potencial acaba 

conhecendo diversas formas de mercado, essas opções vai desde a criação de sua 

marca com opção de expansão via franchising ou escolher por adquirir uma 

franquia. Nos casos de franquia, os fatos são muitos que comprovam o sucesso e 

crescimento praticamente garantido por já iniciar o negócio com modelo de 

trabalhar. 

 

 

 

2.2 FRANCHISING 

 

Franquia pode ser definida como um sistema pelo qual o criador da marca e 

patentes, passa a outorgar ao franqueado os direitos de usufruir de suas ideias, 

assim podendo o mesmo distribuir os produtos e serviços, direito de uso de 

eventuais implementações à tecnologias e ao sistemas de administrar o negócio. 

Isso se dá mediante a remuneração direta ou indireta, sem que com isso gere 

vínculos empregatícios ou de filiais. 

 
 

O franchising tem sempre duas figuras participantes do sistema. De um 
lado, está a empresa que se propõe a implantar uma rede para distribuição 
de seus produtos ou serviços, que é denominada franqueador. De outro, 
está a pessoa física ou jurídica que se propõe a implantar a unidade de 
distribuição, de acordo com os padrões definidos pelo franqueador. Essa 
figura é denominada, franqueado. (MAURO, 1999, p. 69)  
 
 
 

Franquia é uma estratégia de venda da licença da marca utilizada na 

administração, na qual o detentor da marca denominado franqueador cede ao 

franqueado os direitos de usufruto de suas patentes, infraestrutura, direito de 

distribuição de produtos e serviços, por outro lado o franqueado, que investe e paga 

parte em forma de royalties. 

As características apresentadas pelo franchising, no cenário atual mostra 

perfil do franqueado, financiamentos especiais, capacitação e formação de talentos, 

mercado em expansão, reforma do varejo, impulso dado a cada setor, 

internacionalização, potencial de empreendedores. 

O autor Beto Filho et al; (2013, p. 14) diz que “Existem apenas dois tipos de 

seres humanos: os que têm e os que não têm sucesso.” 
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O franchising se mantém como um modelo de sucesso em um mercado de 
transformações constantes porque envolve naturalmente pessoas 
determinadas a desenvolver suas maiores capacidades, mesmo aquelas até 
então desconhecidas. São pessoas que sonham, mas, principalmente, que 
estão dispostas a planejar e trabalhar intensamente com muito foco e muita 
determinação para transformar seus sonhos em realidade, pois entendem 
que o seu resultado é consequência de planejamento, determinação e de 
suas atitudes diárias para alcançar seus objetivos. (BETO FILHO et al, 
2013, p. 14. 
 
 
 

O franchising apresenta um nível de expansão acelerado comparado com 

empresas únicas do cenário atual, por isso provoca uma revolução socioeconômica 

em cada região instalada. O Brasil atualmente é o terceiro maior mercado de 

franquias do mundo, apresentando uma grande tendência de crescimento, isso 

denota e supera o crescimento do PIB nacional. [...] “O franchising atingiu a 

maturidade, hoje temos centenas e centenas de redes bem-estruturadas, mostrando 

que somos um país empreendedor e multicultural.” [...] (BETO FILHO et al, 2013, p. 

12). 

Outro fator que determina o constante crescimento de franquias é que os 

empreendedores estão transformando seus negócios em franquias. Este processo 

de comprovada eficácia, rapidez e de baixo investimento para expandir sua marca, 

que necessariamente precisa estar consolidada e estruturada. 

Talento tem relação com inteligência ou aptidão de fazer ou criar algo e 

condiz com a capacidade de desempenhar uma atividade. O talento está associado 

às habilidades que podem ser desenvolvidas com treinamentos e práticas, pode 

também ser herdado e conserva-se por toda a vida, já o talento adquirido, precisa 

ser constantemente treinado. 

Segundo Beto Filho et al., (2013, p. 13) “O franchising é uma escola de 

talentos. Sendo, por natureza, um sistema multiplicador de modelos bem-sucedidos, 

a formação e capacitação de profissionais nesse segmento se dá de forma muito 

mais dinâmica e eficiente do que geralmente ocorreria [...]. 

Denota-se um crescimento das franquias brasileiras em diversos países, o 

que cria o processo de internacionalização destas empresas. O objetivo da 

internacionalização é o fortalecimento das empresas com participação em mercados 

nacionais e internacionais com apoio a investir em projetos no exterior desde que 

contribuam com o desenvolvimento social e econômico da região instalada ou a ser 

instalada. 
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A participação cada vez mais intensa das franquias brasileiras no exterior 
contribui para consolidar a percepção de que o Brasil tem ampla diversidade 
produtiva e capacidade de desenvolver produtos e serviços de excelente 
qualidade, além de credenciar o sistema de franquias brasileiro como um 
importante patrimônio empresarial, representando uma forma altamente 
eficiente e bem-sucedido de gestão. (BETO FILHO et al. 2013, p. 13). 
 
 

Diante do exposto pelo autor, o Brasil vive um momento que está aberto 

para novos mercados de franquia por sua enorme diversificação em produtos e 

serviços, isso se torna para os investidores uma oportunidade. 

 

2.3 FINANCIAMENTOS 

 

Várias vezes, o sonho de abrir uma empresa é adiado, por falta de dinheiro 

para cobrir os gastos da compra de imobilizados e das demais despesas iniciais. 

Pode-se notar outras causas que também se aplicam para os investimentos iniciais 

e aos processos que nele sofrem. Isso faz identificar que nem sempre cabem aos 

orçamentos/bolso dos novos empreendedores principalmente os de primeira viajem.  

Essa dificuldade também ocorre com os que já estão atuando no mercado e 

que precisam expandir seus empreendimentos ou negócios, com isso continuam a 

trabalhar em seus respectivos estabelecimentos ou abrem novas empresas 

nomeadas como filiais. Para esses dois casos, existem linhas de crédito especiais 

com taxas diferenciadas. Porém podemos ressaltar que o processo de franquia, tem 

como objetivo atender as novas ideias com intuito de expansão, e com baixo custo 

de aplicação a esses empreendedores. 

De acordo com Beto Filho et al. (2013, p. 13) o setor de franchising tem 

ampliado cada vez mais suas parcerias com os bancos, visando promover o 

desenvolvimento mediante garantia de financiamento para o franqueado. 

Através de parcerias conseguem-se taxas menores que são negociadas 

diretamente com as redes apoiados pela ABF.  

Associação Brasileira de Franchising (ABF) criada em 1987 é uma entidade 

sem fins lucrativos, com missão de divulgar e defender negócios que participam do 

sistema de franquias, sendo assim, segundo Schwartz (2008, p.04) a ABF realiza 

sua missão de diversas formas: 



 14 

ABF Franchising expo – A maior feira de franquias da América Latina, 

realizada anualmente pela ABF, onde empresas enquadradas no Estatuto da ABF 

divulgam e promovem seus negócios através de cursos e eventos. 

Portal Franchising – Importante canal de divulgação e promoção do sistema, 

onde reúne informações atualizadas do setor, principalmente de notícias, dicas, 

serviços e publicações, que é uma grande vitrine on-line. 

Guia internacional de franquias da ABF – A entidade pública um guia anual 

com informações do setor, divulgando oportunidades de negócios brasileiros em 

feiras internacionais, em forma de prospecção em outros países do mundo. 

Revista Franquia ABF – Revista bimestral, que visam promover e valorizar 

as ações da Associação Brasileira de Franchising tornando-a uma referência na 

difusão do Franchising Nacional. 

A ABF tem como intensão divulgar e fortalecer o empreendedor que abre 

seu tipo de empresa para Franchising com intuito de torná-las conhecidas e 

adquiridas por novos empreendedores, que optam pelo sistema de Franchising 

principalmente brasileira.   

 

2.4 POTENCIAIS DE EMPREENDEDORES BRASILEIROS 

 

Alguns congressos brasileiros estão se destacando por apoiar e criar 

condições para geração de novos empreendedores, pois, a vocação de brasileiros 

empreendedores é notável, e para que o sonho de empreender torne-se realidade 

ele precisa de ajuda e pode contar com o SEBRAE. 

Para isso, “Muitos são os fatos que comprovam o sucesso e o crescimento 

do franchising nacional. A entrada de novos setores no sistema – como o setor 

hospitalar, hoteleiro, turístico e de serviços em geral[...]” (BETO FILHO et al, 2013, p. 

13). 

No Brasil existem vários empreendedores de sucesso que inspiram outros 

iniciantes. Em nossa cultura, não define-se empreendedor por etnia, cor, idade, 

religião, temos os mais variados tipos de pessoas empreendedoras, umas com 

maior sucesso, outras com menor, mas, no fundo todos empreendedores que detém 

direitos de marca, registro de empresas, seu próprio negócio independente de ser de 

pequeno ou de grande porte. 
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O empreendedor que deseja formalizar o próprio negócio tem o apoio 

financeiro de diversos bancos, entre eles, bancos de desenvolvimento do governo 

para ter benefícios em menores taxas de financiamento, abertura de conta corrente 

com facilidade. 

 

2.5 REGIME DE ENQUADRAMENTO TRIBUTARIO 

 

O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.3 

Simples Nacional foi criado pelo Governo Federal para agrupar vários 

impostos em um, favorecendo assim a criação e formalização de novas empresas. 

Enquadrando microempresa ou empresas de pequeno porte, que cumpra os 

requisitos da legislação. 

A característica principal do regime de acordo com a Receita Federal é 

definido como: facultativo; irretratável para todo o ano-calendário; ela abrange os 

seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição 

para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica 

(CPP); realiza o recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de 

arrecadação - DAS; disponibiliza às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização 

do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, 

para constituição do crédito tributário; apresentação de declaração única e 

simplificada de informações socioeconômicas e fiscais; o prazo para recolhimento do 

DAS é determinada até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido 

auferida a receita bruta; possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP 

em função da respectiva participação no PIB. Para os estabelecimentos localizados 

nos Estados, cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverá ser 

recolhido o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município. 

 

 

2.6 DEMOCRATIZANDO INFORMAÇÕES 

 

Democratizar informação é abrir os olhos, pois, imagine receber informação 

                                                 
3 <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/> Acesso em 28/07/15, as 11:53hrs 
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de um pequeno grupo que controla a veiculação da informação, ela viria editada e 

receberíamos pouco do que é real. Democratizar é receber informações de vários 

veículos de comunicação, por exemplo, o avanço da internet tem modificado a 

produção e o consumo de notícias devido à rápida circulação, e o compartilhamento 

por pessoas afins de um mesmo produto ou serviço. 

Diante desse cenário o autor cita “[...] que a democratização da informação 

sobre o sistema de franquias brasileiro é atualmente um processo fundamental para 

o desenvolvimento pleno do potencial de geração de oportunidades desse modelo 

no Brasil, e que, portanto, esse deverá ser o próximo passo evolutivo do franchising 

nacional.” (BETO FILHO et al, 2013, p. 15) 

Os meios de mídia de divulgação mais conhecidos são internet, televisão, 

rádio, jornais, revistas e estão espalhadas por todo o planeta devido à globalização 

dos países, por isso a transmissão de dados e notícias se espalham muito 

rapidamente de um canto a outro com muita naturalidade por compartilhamentos e 

envios de mensagens. Essa tecnologia trouxe acessibilidade a todos, um simples 

celular com conexão de dados permite ao usuário ter informações em tempo real. 

“A mídia em geral vem contribuindo bastante para essa democratização da 

informação. O número de matérias e publicações especiais sobre o sistema de 

franquias brasileiro vêm aumentando rapidamente, bem como se amplia o nível de 

profundidade dos temas abordados.” (BETO FILHO et al, 2013, p. 15)  

Antes de publicar, essas informações devem ser avaliadas e filtradas para 

que o receptor entenda com melhor facilidade e compreenda a informação que o 

transmissor deseja repassar.  

De acordo com Schwartz (2009, p.26) “[...] existem várias classificações 

formais de franquias, as três mais comuns são: 1- Franquias de distribuição; quando 

o franqueador é o produtor e o distribuidor de seus produtos para a rede de 

Franquias. 2- Franquias de varejo; quando o franqueador é apenas o intermediário a 

distribuição de produtos para a rede de Franquias. 3- Franquias de serviço; quando 

o franqueador é quem desenvolve os conceitos dos serviços para a rede [...]” 

Também existe um tipo específico para shoppings centers, galerias e 

aeroportos, esta modalidade utiliza um espaço físico reduzido, em um investimento 

menor, diferenciado. 
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Franchising é um sistema de comercialização de produtos e/ou serviços 
e/ou tecnologias, baseado em estreita e contínua colaboração entre 
empresas jurídicas e financeiramente distintas e independentes [...]. 
Definição da ABF, Associação Brasileira de Franchising. (SCHWARTZ, 
2009, p. 27). 
 
 

O Know-how marca e assistência técnica são basicamente três elementos 

existentes vinculados às franquias que são obrigatórios. Estes devem estar aliados 

entre as parcerias para que o negócio aconteça de forma saudável. 

 

 
A franchising permite um crescimento relativamente rápido da empresa, 
com volume de capital inferior ao de alternativas de desenvolvimento de 
negócio e com um controle adequado do canal de distribuição de seus 
produtos e/ou serviços. (MAURO, 1999, p.13) 
 

 

Quando uma pessoa opta por investir, abrir uma empresa, essa é a hora do 

franqueador lhe apresentar as formas de gerenciamento de uma franquia, ou seja, 

ser franqueado lhe permite um crescimento acima da média do que optar por criar a 

marca ou empresa e aprender a trabalhar quando pode ganhar todos os 

treinamentos. 

Segundo MAURO, (1999, p.16) “Quando falamos de franchising não 

estamos falando de algum modismo e sim de uma evolução de canais de 

distribuição que veio para ficar, de uma situação irreversível aprovado pelo 

consumidor final”.  

O consumidor está levando vantagens com os produtos e serviços, 

independente da praça e, em consequência, a imagem de confiança e qualidade do 

franqueador, com padrão de atendimento e preços justos. 

As franquias são opções para quem ainda não sabe onde investir seu 

capital, trazendo então segurança ao saber que aquela empresa tem sucesso no 

mercado e podendo se expandir de forma notável e segura, e custos já calculados 

dentro do planejamento estratégico. Em muitas das vezes pequenas e médias 

empresas com poucos recursos próprios poderão ter “sócios, investidores-

trabalhadores” que além de seu capital investido aplica seu conhecimento e trabalho, 

permitindo que uma pequena empresa franqueada ocupe nichos de mercado. 

Seus resultados podem alavancar pequenos negócios de sucesso e 

estatisticamente diminui a probabilidade de falência de deixar o mercado por 
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fracasso, pois mostram riscos muito menores dos negócios franqueados em 

contraposição aos negócios independentes. Este resultado da padronização e 

disciplina do sistema na sua sólida estrutura de gestão, é preciso ressaltar que por 

menor que seja o risco ainda existem riscos de falência, considerando vários fatores 

como, ponto inadequado, problemas estruturais, entre outros. 

E o franchising veio beneficiar o consumidor, levando a todos os cantos do 

mundo sistemas de comercialização de produtos e serviços de ponta “[...] com 

padrão de atendimento e preços justos” (MAURO, 1999. p.16). 

Visto que ao investir em uma empresa de franchising, o empreendedor além 

de beneficiar-se de conhecimentos gerais de administração do negócio, torna-se 

mais competitivo e oferece melhores produtos e/ou serviços de qualidade com 

preços mais acessíveis, trazendo maior confiabilidade do consumidor final ao qual 

tem o retorno do mesmo ao seu estabelecimento. 

O Gráfico 1 aponta o crescimento do faturamento no setor de Franchising, 

onde se pode ver que de 28 bilhões em 2002 salta para 115,5 bilhões em 2013. 

 

GRÁFICO 1 - Faturamento do Setor do Franchising. 

4 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING (2014). 

 
 

Segundo Mauro, (1999, p. 78), “o setor de restaurantes é o mais importante. 

Aproximadamente 38% de todos os empregos em franchising estão nesse ramo, em 

que cerca de 40% das refeições fora de casa são feitas em redes de franquias.” 

                                                 
4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING. Setor de franquias cresceu 11,9% e faturou R$ 

115 bilhões em 2013, segundo ABF. Disponível em:  
http://www.portaldofranchising.com.br/noticias/setor-de-franquias-cresceu-119-e-faturou-r-115-
bilhoes-em-2013-segundo-abf –a cesso em 25/03/15 as 19:46hrs 
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Sabendo do faturamento do setor de franquias, cada vez mais 

empreendedores por meio das ofertas do mercado de franquias buscam o 

crescimento de suas marcas, o investidor tem maior facilidade de conseguir expandir 

sua empresa e ter sucesso. 

Um franqueador que pensa também no crescimento do franqueado, que seja 

interessado na prosperidade da empresa e que por isso mesmo esteja disposto a 

ajuda-lo a crescer. (SANTINI; GARCIA, 2011, p.91) 

Toda parceria gera crescimento mútuo, por isso a importância de o 

franqueador ter contatos, parceiros, para ter novas ideias e recursos financeiros. Por 

isso a experiências é algo de estrema importância, pois Santini e Garcia (2011, p.91) 

relata, que é preciso que um franqueador conheça o dia a dia do negócio e que 

esteja atento às oportunidades e as mudanças de mercado e que saiba colocar a 

mão na massa.  

Transparência – informações verdadeiras, que o franqueador possa 

sustentar com dados reais e amostras de mercado. (SANTINI; GARCIA, 2011, p.91) 

Para que a empresa franqueada tenha sucesso no mercado disputado, as 

informações sobre o negócio devem ser transparentes, o franqueador não deve 

ocultar dados, pois pode prejudicar a confiança entre parceiros. 

Conhecimento – o franqueador deve conhecer profundamente o negócio, 

saber responder a todas as dúvidas inerentes à operação, à rentabilidade e à gestão 

da unidade. (SANTINI; GARCIA, 2011, p.91). O conhecimento sobre o negócio, 

sobre a marca é essencial para sanar todas às dúvidas e problemas que surgirem ao 

franqueado e assim solucioná-las. 

Suporte – que o franqueador esteja preparado para “socorrer” o franqueado 

em um momento de dúvida – ou seja, diria que o franqueado precisa ter para quem 

ligar, alguém que o ouça e direcione. (SANTINI; GARCIA, 2011, p.91). 

Uma franquia para quem procura um negócio que é a realização de um 

sonho é essencial que atenda os cinco itens acima citado. 

 

“A principal atividade que detectamos ser fundamental para eliminar 
qualquer foco de problema no segmento de franchising tem um só nome: 
ACOMPANHAMENTO. Assim como grandes empresas têm áreas 
especificas para fazer a gestão de desempenho e resultados financeiros, as 
redes de franquia também devem preocupar-se em tê-las, pois parte de 
seus rendimentos provém do bom resultado de suas unidades.” (SANTINI; 
GARCIA, p. 79. 2011) 
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O valor da contribuição de royalties e a metodologia de cobrança varia muito 

de rede para rede. O mais comum é cobrar com base no faturamento bruto da 

unidade. Nesses casos, o valor varia entre 0,5% e 5% do faturamento bruto da loja. 

Marketing estruturado; portanto, uma rede que tenha um fundo de marketing 

bem estruturado e organizado estará necessariamente muito mais próxima e 

sensibilizada aos desejos e anseios não só dos franqueados, mas também de seu 

cliente final. (SANTINI; GARCIA, 2011, p.33). 

Uma empresa franqueadora que arrecada e administra bem seus capitais, 

tem maiores chances de execução de ações mais amplas, pois arrecadando uma 

pequena porção de cada franqueado é possível maximizar resultados. 

 

 
Abrir uma empresa: a franqueadora pode abrir uma empresa somente para 
cuidar da gestão do fundo. Essa opção não é muito recomendada pelo fato 
de a franqueadora ter de enfrentar toda a burocracia envolvida [...] 
(SANTINI E GARCIA, 2011, p. 35)  
 

 

O que leva uma pessoa a querer ou criar um negócio próprio é 

evidentemente que os motivos podem ser muitos. [...] Brasil, um país em franco 

desenvolvimento, onde existe muito por fazer. (BERNHOEFT, 1996. p. 23) 

Para Bernhoeft (1996), existem pessoas que apresentam características 

empreendedoras desde muito cedo. Inicialmente dentro do contexto familiar, depois 

na escola ou comunidade, vão assim desenvolvendo essa habilidade através de 

uma liderança que envolve e motiva os outros. 

 

 
[...] recomenda-se que a franqueadora forme um comitê para administrar o 
fundo, que deve ser composto por um representante da franqueadora e 
também por alguns franqueados mais experientes, com maior conhecimento 
do tipo de negócios e dos caminhos que a rede pretende tomar para 
crescer. Isso faz que os franqueados façam com antecedência como será 
utilização dos recursos e é uma forma de auxiliar o trabalho da 
franqueadora. (SANTINI; GARCIA. 2011, p.36). 
 

 

Conforme Santini e Garcia (2011), o comitê deve ser formado por 

franqueados de diferentes regiões, o que aumenta a representatividade da rede. [...] 

Um comitê formado por dez pessoas, no total, é o indicado para que não haja mais 

barulho do que trabalho. 
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O sinal de mercado para franquias, assim como para empresas, precisam 

estar atentos aos riscos, pois por menores que sejam, há possibilidades de falência 

em uma franquia também. O franqueado precisa realizar estudos geográficos (local 

de instalação da escola), junto à pesquisa de mercado para uma análise de 

aceitação da nova instalação a ser realizada, isso também ajuda a identificar os 

sinais de mercado e as concorrências. 

 
 
Um sinal de mercado é qualquer ação de um concorrente que forneça uma 
indicação direta ou indireta de suas intenções, motivos, metas ou situação 
interna. O comportamento dos concorrentes fornece sinais em uma 
diversidade de maneiras. “Os sinais de mercado são meios indiretos de 
comunicação no mercado e na maior parte, se não todo, o comportamento 
de um concorrente traz consigo informação que pode ajudar na análise de 
concorrências e na formulação da estratégia”. (PORTER, 1986, p. 86) 
 

 

O conhecimento de sinais de mercado também é importante para os 

movimentos dentro da competitividade entre a concorrência, pois uma interpretação 

e desenvolvimento correto na linha de entendimento básico de estratégias traz um 

curso de análise com capacidade de tomada de decisões, proporciona ao 

franqueador uma maior segurança em aplicá-la.  

Assim pode-se definir o franqueador como um indivíduo/grupo estratégico 

onde o mesmo pode ser identificado como um dispositivo analítico projetado para 

estudar e analisar toda a estrutura, com uma visão global com considerações 

isoladas utilizando questões objetivas sobre todo o grau de diferenças de 

concorrências e estratégias. 

 
 

Os grupos estratégicos são formados e modificam-se em uma indústria por 
diversas razões. Primeira, as empresas, em geral iniciam ou desenvolvem 
mais tarde diferenças em recursos em potencialidades, selecionando, 
assim, estratégias diferentes [...] (PORTER, 1986, p. 86) 

 
 
 

Isso traz além da estratégica diferenciada, um preparo maior para 

desenvolvê-la e aplicá-la, faz com que esse diferencial seja notado e proliferado, 

para as demais franquias do grupo. 
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2.7 FRANQUEADO 

 

 O franqueado pode ser identificado como pessoa física ou jurídica que 

adquire um sistema de franquia mediante a realização de um determinado 

investimento e a negociação de um contrato de franquia. 

Ao adquirir uma franquia é preciso ter capital suficiente para iniciar e manter 

a operação até que ela se torne rentável. O risco de se gastar mais do que o 

planejado é uma possibilidade em qualquer empreendimento, por esta razão o 

cálculo da capacidade de investimento deve incluir, o investimento inicial informado 

pelo franqueador e o tempo previsto para que a empresa atinja o seu ponto de 

equilíbrio, além disso, ter um bom capital de giro para que a empresa consiga honrar 

com seus compromissos mantendo um bom nível de atendimento aos clientes, além 

de uma reserva de capital para que possa se sustentar no período que não há 

possibilidade de fazer retiradas da empresa sem ter que arcar com o risco de deixar 

a mesma descapitalizada. 

Algumas desvantagens o franqueado deverá avaliar para implantação e 

operação da franquia escolhida. De acordo com Schwartz (2008, p.20), essa 

desvantagem pode ser; 1º – Atuar segundo padrões preestabelecidos pelo 

franqueador, tendo previamente a sua concordância para implementar iniciativas 

próprias e/ou localizadas. 2º – Remunerar o franqueador através de taxas 

periódicas, sem que haja a devida contrapartida de apoios e acompanhamentos 

previstos contratualmente. 3º – Associar o risco de seu negócio à solidez econômico-

financeira do seu franqueador: a insolvência do franqueado não afeta 

necessariamente o franqueador. Entretanto, a insolvência do franqueador poderá 

afetar a continuidade operacional do franqueado, caso a marca não esteja protegida 

através de sua transferência para administradora de Franchising. 

 

2.8 PESQUISA DE MERCADO 

 

A pesquisa de mercado, fundamental para a tomada de decisão sobre o 

empreendimento e também sobre o plano de negócio. Isso significa que a pesquisa 

de mercado pode ser definida como a procura de informações, a fim de identificar 

dados sobre algum bem ou serviço. Essa atividade pode resultar no conhecimento 

prévio da reação dos consumidores para um determinado produto ou serviço.  
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Conforme Carvalho (1999), vários aspectos devem ser observados e 

levados em conta, dentro de uma pesquisa de mercado, eles podem ser 

identificados como: informações sobre os clientes, informações sobre os 

concorrentes, informações sobre os distribuidores (franquias adotada em pesquisa), 

informações sobre o sistema de vendas e outras informações também como; 

demográficas, econômicas, naturezas físicas, tecnológicas, políticas e culturais. 

Essas informações quando coletadas adequadamente, trarão a possibilidade 

de identificar; acompanhar mudanças, conhecer melhor os consumidores e 

principalmente seus comportamentos além dessas informações poderá conhecer 

qual é a imagem da empresa e de seus concorrentes.  

Isso possibilita aos empreendedores, a identificação de pontos fortes e 

fracos, e principalmente identificar novas oportunidades e nichos de mercado. 

 

2.9 VANTAGENS DO SISTEMA DE FRANCHISING 

  

 Como visto em textos anteriores, sobre história do surgimento e também 

sobre o significado do sistema de Franchising e alguns principais motivos que levam 

novos empreendedores em apostar seus investimentos em planos de negócios de 

franquias, pois esse novo método de expansão traz retorno, assim pode se dizer de 

grande importância para o sistema mercadológico. 

 Isso possibilita identificar benefícios, como parcerias, em que o franqueador é 

considerado parceiro da marca fraqueada, atuando com iniciativas e 

responsabilidades próprias sobre o empreendimento. 

 De acordo com Carvalho (1999), outros fatores como este citado acima, 

também pode ser identificado como benefício ao optar pelo sistema de Franchising, 

como; o franqueado procura trabalhar cada vez melhor, servindo melhor o 

consumidor, tendo como feedback, um melhor desempenho econômico. O sistema 

de Franchising tem um potencial praticamente inesgotável, podendo ser flexível e 

apresentar formas bem diversa e até mesmo ajustável à dinâmica de cada 

empreendimento, pode assim dizer, que o sistema de Franchising possibilita a 

constituição de uma rede de distribuição, integrada por empresários, que investem e 

apoiam o sucesso de franqueadores. 

 Já para o franqueador, Carvalho (1999) relata que essas vantagens pode se 

identificar com a eficiência na administração, pois os problemas do dia-a-dia podem 
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ser resolvidos pelos franqueados, pois são empresários, totalmente envolvidos com 

o negócio e que desenvolvem suas atividades com mais iniciativas e entusiasmo do 

que gerentes contratados. 

 Além do baixo capital de investimento, comparado com a abertura de filiais o 

franqueador, consegue atingir um crescimento rápido do negócio e da marca, 

principalmente por meios de comunicação eficazes entre mercado e consumidor. 

Essa rapidez na expansão permite a ampliação de sua rede em um ritmo mais 

acelerado do que seria com a utilização de próprios recursos para investimento de 

filias, conforme citado no trecho acima. 

 
 
Segundo Gitman (2010), O termo finanças definido como “a arte e a ciência 
de administrar o dinheiro”. Quase todas as pessoas físicas e jurídicas 
ganham, gastam ou investem dinheiro. Finanças diz respeito ao processo, 
as instituições, aos mercados e aos instrumentos envolvidos na 
transferência de dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos 
governamentais. 
 
 
 

 Para o franqueado, o apoio gerencial do franqueador é um diferencial e 

importantíssimo, pois aumenta a chance para o sucesso do empreendimento. Isso 

proporciona ao franqueado, uma diminuição dos riscos. 

 

2.10 ASPECTOS ECONÔMICOS FINANCEIROS  

 
 O objetivo de uma análise econômica financeira junto ao conhecimento 

teórico ajuda a estimar o investimento e a maximização da aplicação, as receitas e 

despesas utilizadas, são valores estimados e próximos à realidade do ano vigente. 

Para viabilizar essa avaliação utilizou-se de cálculos do período de payback, VPL 

(valor presente líquido), TIR (taxa interna de retorno), bem como elaboração de fluxo 

de caixa e capital de giro, aspectos que ajudam a mensurar o período de retorno. 

O investimento recuperado inicial pode ser notado através da “saída de 

caixa relevante no instante zero, associado a um projeto proposto” (GITMAN, 2002, 

p.294), ou seja, é o montante financeiro necessário para definição básica da 

viabilidade, ou não, do projeto, conforme defende BUARQUE (1984). 

O valor definido como investimento, como propõe Buarque (1984), suprir as 

necessidades como instalações e outros pré-requisitos para o início das atividades 

do empreendimento. 
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O Quadro 1 representa as técnicas de orçamento aplicada para obtenção 

dos dados de viabilidade: 

  

QUADRO 1 – TÉCNICAS DE ORÇAMENTO DE CAPITAL 

 
 
 
 

Fluxo de Caixa 

“A demonstração dos Fluxos de caixa permite 
que o administrador financeiros e outras partes 
interessadas analisem os fluxos de caixa da 
empresa. O administrador deve dedicar especial 
atenção tanto as principais categorias de fluxo 
de caixa quanto a cada item especifico das 
entradas e saídas de caixa, para detectar se tem 
surgido acontecimentos contrários à política 
financeira da empresa [...]” (GITMAN, 2010) 

 

 
 

TMA (Taxa mínima de Atratividade) 

“Entende-se por Taxa Mínima de Atratividade 
(TMA) a taxa mínima a ser alcançada em 
determinado projeto; caso contrário, o mesmo 
deve ser rejeitado. É, também, a taxa utilizada 
para descontar os fluxos de caixa quando se usa 
o método do valor presente líquido (VPL) e o 
parâmetro de comparação para TIR. É o 
rendimento mínimo de uma segunda melhor 
alternativa do mercado” (KASSAI, p.60. 2007) 

 

 

Payback Descontado 

“Devido às críticas original de payback, de não 
considerar o valor do dinheiro no tempo, é 
recomendável que seja determinado por meio de 
um fluxo de caixa descontado. Para isso, basta 
descontar os valores pela Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA) e verificar o prazo de 
recuperação do capital.” (KASSAI, p.90. 2007) 

 

 

VPL (Valor presente Líquido) 

“É uma técnica sofisticada de orçamento de 
capital. É calculado subtraindo-se o investimento 
inicial do valor presente das entradas de caixa 
do projeto, sendo estas taxas descontadas à 
taxa de custo de capital da empresa.” (GITMAN, 
2010) 

 
 
 

 
TIR (Taxa interna de retorno) 

“A taxa interna de retorno (TIR) ou Internal Rate 
Of Return (IRR) é uma das formas mais 
sofisticadas de avaliar propostas de 
investimentos de capital. Ela representa a taxa 
de desconto que iguala, num único momento, os 
fluxos de entrada com os de saída de caixa. Em 
outras palavras, é a taxa que produz um VPL 
igual a zero.” (KASSAI, p.68. 2007) 

 

MTIR (Taxa Interna de retorno modificada) 

“a TIRM é uma nova versão da TIR, melhorada, 
e que elimina aqueles problemas matemáticos 
da existência de raízes múltiplas e das taxas de 
financiamento e reinvestimento divergentes da 
realidade do mercado.” (KASSAI, p.79. 2007)  

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)



3. METODOLOGIA  

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas exploratórias, descritivas 

e explicativas, buscando através de meios teóricos e pesquisas virtuais em sites de 

franquias, como o da associação brasileira de franchising a ABF.  

O objetivo desta pesquisa foi identificar processos para desenvolvimento de 

uma franquia de uma empresa de cursos, trazendo para a equipe métodos de 

aplicação de soluções para alavancagem e maximização direta nos resultados da 

empresa. 

A empresa foi fundada em maio de 2007 e a mesma possui diversos cursos 

em seu portfólio, com uma equipe de atendentes internos e vendedores externos 

com professores capacitados para melhor atender a demanda. 

A pesquisa caracteriza-se como; exploratória, qualitativa e descritiva quanto 

aos seus objetivos. O estudo exploratório pode ser entendido como sendo o “[...] 

levantamento do material necessário para a investigação. De acordo com o tipo de 

pesquisa, tem-se que reunir instrumentos, aparelhos, materiais diversos ou 

documentos” (CERVO; BERVIAN, 1996, p. 68).  

A partir dos dados e informações coletadas, fez-se necessária a busca de 

conceitos para embasamento da pesquisa e para a ajuda na elaboração de 

hipóteses. Essa busca por conceitos foi feita através da pesquisa bibliográfica.  

 

 

Segundo Cervo e Bervian (1996, p. 48), a pesquisa bibliográfica tem a 
função de auxiliar as pesquisas descritivas: A pesquisa bibliográfica procura 
explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes 
sobre um determinado assunto, tema ou problema.  

 

 

Todos os tópicos e referências citados têm como propósito de explicar a 

escolha do tema e mostrar sua importância para auxiliar em uma gestão das 

organizações do ramo.  “Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos. [...]” (GIL, 1991, p. 19).  
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A pesquisa exploratória estabelece alguns critérios, como, métodos a serem 

cumpridos e técnicas aplicáveis para cumprir a elaboração de uma pesquisa e 

também com a visão de obter informações sobre os objetos da mesma e orientar a 

formulação de hipóteses do trabalho. 

Para o desenvolvimento da pesquisa exploratória utilizou-se de descobertas 

científicas principalmente identificando tópicos e informações importantes com 

informações variadas para uma constatação dos fenômenos/abordagens que 

ocorreram em estudo. Os motivos de fazer pesquisa levam em conta muitas razões, 

GIL (1991) classifica em dois grandes grupos: “razões de ordem intelectual e razões 

de ordem prática”. 

As razões de ordem intelectual levam em consideração o desejo de 

conhecer, de satisfazer a própria vontade. A razão de ordem prática leva em conta o 

desejo de conhecer e fazer algo com maior eficiência e eficácia. 

Na pesquisa descritiva realizou-se o estudo e análise em registro com 

interpretação dos fatos, introduzindo a opinião dos autores, junto ao levantamento de 

dados. 

Foi utilizou-se de observações para obter os dados apontados na análise 

dos fenômenos para desenvolver os conteúdos. Para esse tipo de coleta/pesquisa 

houve interferência dos autores com entrevistas. Com isso foi possível identificar o 

funcionamento do Know-how da empresa e seus métodos e processos para realizar 

o operacional. 

Com isso utilizou-se da pesquisa explicativa para relatar os fatos, 

analisando-os, interpretando-os no desenvolvimento do trabalho. Essa prática visa 

ampliar, estruturar e definir o desenvolvimento juntamente com hipóteses definidas 

para concluir o projeto elaborado. A pesquisa explicativa exige maior investimento 

em síntese e reflexão do estudo de caso utilizado, visa também identificar os fatores 

que contribuem para determinada reação que afetam o processo, neste caso 

podemos dizer que explica o porquê das coisas, e o motivo pelo qual ocorre. 

A primeira etapa realizada, foi desenvolvido o pré-projeto com o cronograma 

de coleta de dados, para elaborar a sequência e a aplicação das entrevistas com 

franqueador, realizamos também, a busca de informações para desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica, identificando outros pontos importantes para ressaltar no 

desenvolvimento do trabalho, com isso conseguiu-se explicar e fundamentar a 

elaboração dos resultados e responder os problemas da pesquisa.  
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Segundo Cervo e Bervian (1996, p.48) a pesquisa bibliográfica tem função 

de auxiliar as pesquisas descritivas. A pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema de referenciais teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente, como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos 

os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do 

passado existente sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

Considerando que para todo e qualquer tipo de negócio, é necessário o 

preparo de viabilidade, com isso, o estudo teórico realizado no pré-projeto, identifica 

grandes oportunidades de adquirir franquias. 

A coleta de dados foi realizada na empresa estudada, a qual forneceu todas 

as informações necessárias para elaboração do trabalho, sendo informações 

adquiridas a partir das coletas realizadas em entrevistas e também em bibliografias 

sobre franquias, sites de franquias, revistas voltadas para empreendedores e 

franqueadores.  

O período de tempo em que realizou-se o desenvolvimento teórico do 

trabalho aconteceu nos finais de semana, feriados e dias de semana oportunos, os 

locais para estudo foram o acervo da Faculdade Sul Brasil FASUL, na empresa 

escolhida e na casa dos integrantes do grupo, foram comprados livros para melhor 

conceituação no trabalho. 

Utilizou-se também como material de apoio, o estudo modelo sobre 

franquias feito pelo SEBRAE, hoje considerado um dos mais conceituados órgãos 

de desenvolvimento de empreendedores. Isso permitiu aos autores uma observação 

mais focada em relação as ações e informações que necessitávamos adquirir. Por 

isso, pode-se concluir que este material não só nos ajudou a planejar e desenvolver 

nossa pesquisa, como ajudar a novos desenvolvedores de franquias escolherem e 

implantar as mesmas com sucesso. 

A empresa optou pelo sistema de franquias por possuir um know-how e 

sistemas de padrões visuais estruturados. Assim, a expansão da marca se dá com 

mais eficácia e rapidez, levando esse trabalho e metodologia à muitas cidades. 

Um dos itens importantes para elaboração do trabalho foi à participação dos 

proprietários da empresa, os quais possuem conhecimento do assunto em si, os 

mesmos repassaram todas e quaisquer informações para a realização do 

desenvolvimento da pesquisa, de forma clara para que conseguíssemos desenvolver 

o estudo da viabilidade de se franquear e expandir a empresa para novos 
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empreendedores. Foi utilizado também o questionário com base nas questões do 

SEBRAE, um órgão nacional que colabora e auxilia novos empreendedores a 

maximizar lucros em seus respectivos ramos de atuação. 



4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os equipamentos e investimentos iniciais necessários que franqueado usará 

para Abertura franquia da escola de idiomas e seguir o padrão modelo estabelecido 

pela franqueadora, deve-se levar em consideração os dados abaixo descriminados 

nas ilustrações disponibilizados pela empresa. 

 

QUADRO 2 - SALA DE ESPERA - INVESTIMENTO PREVISTO 

SALA DE ESPERA - INFRA-
ESTRUTURA 

Fornecedor 
Até 100 mil hab. 

Qdade  Vl. Uni  Investimento 

TV LED - PLASMA  40'  
Lojas Online-
Físicas 

1  R$ 1.400,00  R$ 1.400,00 

Painel para TV  
Marcenarias ou 
Lojas Online-
Físicas 

1  R$    380,00  R$ 380,00 

Vitrine Livros Marcenarias 1  R$    650,00  R$ 650,00 

Divisória MDF padrão  Marcenarias 1  R$    350,00  R$ 350,00 

Pintura Padrão Pintor 1  R$    400,00  R$ 400,00 

Pufs vermelhos 
Lojas / Indústria 
de Estofados 

2  R$      50,00  R$ 100,00 

Sofá 3-2 Lugares azul 
Indústria de 
Estofado 
(planejado) 

1  R$ 1.300,00  R$ 1.300,00 

Cortina Persiana Lojas de Cortinas 1  R$    250,00  R$ 250,00 

Vaso Flores Floricultura 1  R$      60,00  R$ 60,00 

Livros literatura (inglês) SBS 15  R$      10,00  R$ 150,00 

Moldura Quadro Missão, Visão e 
Valores 

Vidraçaria 1  R$    100,00  R$ 100,00 

Luminária 2x54W Neutra 
Materiais 
elétricos 

1  R$      60,00  R$ 60,00 

TOTAL R$5200,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A sala de espera é de extrema importância, pois é ali onde o aluno ira esperar 

o inicio de sua aula, para sentir-se confortável em um ambiente agradável. 
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QUADRO 3 -  CAMPANHA INICIAL 

Descrição Detalhes 
Qda
de 

 Vl. Uni  Investimento 

Cartazes   50  R$       6,00  R$ 300,00 

Colagem de cartazes 
O profissional do 
marketing poderá 
colar 

1  R$    300,00  R$ 300,00 

Entrega de réguas 
O profissional do 
marketing poderá 
entregar 

1  R$    400,00  R$ 400,00 

Rádio   1  R$    500,00  R$ 500,00 

TV   1  R$ 1.500,00  R$ 1.500,00 

Outdoors   1  R$ 1.000,00  R$ 1.000,00 

TOTAL R$ 4.800,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O início de uma campanha, está representado no Quadro 3, é fundamental 

para obtenção de novos alunos e desenvolvimento de Marketing que irá acompanhar 

a franquia por toda sua vida útil. 

 

QUADRO 4 - RECEPÇÃO - INFRA-ESTRUTURA 

Ar Condicionado Split 12-18 Mil 
BTUS Lojas Online-Físicas 1 

 

R$ 1.800,00 

Bebedouro com filtro Lojas Online-Físicas 1  R$ 600,00 

Computador ou Notebook Lojas Online-Físicas 1  R$ 1.500,00 

Impressora Multifuncional Laser Lojas Online-Físicas 1 

 

R$ 475,00 

Garrafa Térmica Lojas Online-Físicas 1  R$ 69,00 

Bandeja para Garrafa Térmica Lojas Online-Físicas 1 

 

R$ 35,00 

Telefone com identificador de 
Cham. Lojas Online-Físicas 1 

 

R$ 62,00 

Celular (pode ser de mesa) Lojas Online-Físicas 1 
 

R$ 130,00 

Luminárias de emergência 
Loja de materiais 
elétricos 1 

 

R$ 35,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1  R$ 60,00 

Painéis para banners Marcenarias 4  R$ 300,00 

Balcão atendimento Marcenarias 1  R$ 2.000,00 

Balcão bebedouro Marcenarias 1  R$ 180,00 

Pintura Padrão Pintor 1  R$ 600,00 

Cadeira secretaria 
Móveis para 
escritório 1 

 
R$ 400,00 

Cadeiras atendimento 
Móveis para 
escritório 2 

 
R$ 350,00 
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Longarina espera atendimento 
Móveis para 
escritório 3 

 

R$ 700,00 

Cortina Lojas de Cortinas 1  R$ 250,00 

Vasos Flores Floricultura 1  R$ 60,00 

Materiais de escritório (consultar 
em manual gerencial) Papelaria   

 

R$ 200,00 

Letra caixa  
Empresa de 
Comunicação Visual 1 

 

R$ 450,00 

Tripé (para colocar banners) 
Empresa de 
Comunicação Visual 1 

 

R$ 70,00 

Lixeiro Lojas Físicas 1  R$ 30,00 

TOTAL R$ 10.356,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 4 representa a recepção, ou seja, o primeiro olhar dos clientes o 

ambiente a comunicação visual deve cativa-los. 

 

QUADRO 5 - SALA DE AULA INGLÊS - INFRA-ESTRUTURA 

Quadro Digital Lojas Online-Físicas 1  R$ 1.943,00  R$ 1.943,00 

Caneta Para Quadro  Lojas Online-Físicas 1  R$    350,00  R$ 350,00 

Luminárias de emergência Materiais elétricos 1  R$      35,00  R$ 35,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1  R$      60,00  R$ 60,00 

Ar Condicionado Split 1200 btus Lojas Online-Físicas 1  R$ 1.350,00  R$ 1.350,00 

Relógio de parede Lojas Online-Físicas 1  R$      60,00  R$ 60,00 

Balcão para Professor Marcenarias 1  R$    380,00  R$ 380,00 

Pintura Padrão Pintor 1  R$    600,00  R$ 600,00 

Protetores de parede Marcenarias 1  R$    200,00  R$ 200,00 

Cadeiras Universitárias azuis 
Móveis para 
escritório 

10  R$    169,00  R$ 1.690,00 

1 Cadeira universitária vermelha 
(Prof.) 

Móveis para 
escritório 

1  R$    169,00  R$ 169,00 

Moldura para quadro sala de 
aula 

Vidraçaria 1  R$    100,00  R$ 100,00 

Lixeiro Lojas Físicas 1  R$      25,00  R$ 25,00 

   Total R$6.962,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 5 representa o ambiente em que o aluno ficará pelo tempo 
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suficiente em suas aulas com duração de até duas horas por estudo, por isto deve 

ser aconchegante, agradável, também deve mostrar tecnologia que ajudará no 

aprendizado dos alunos. 

 

QUADRO 6 - CORREDOR - INFRA-ESTRUTURA 

Extintor de Incêndio   1  R$  150,00  R$ 150,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1  R$    60,00  R$ 60,00 

Luminárias de emergência Materiais elétricos 1  R$    35,00  R$ 35,00 

Pintura Padrão Pintor 1  R$  350,00  R$ 350,00 

Mural para turmas formladas 
Marcenaria ou 
Livraria 

1  R$  100,00  R$ 100,00 

Mural para recados 
Marcenaria ou 
Livraria 

1  R$  100,00  R$ 100,00 

Moldura para quadro Níveis 
pedagógicos 

Vidraçaria 1  R$  100,00  R$ 100,00 

TOTAL R$895,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 6, representa o corredor com informativos e propagandas da 

própria escola, também contém segurança com acesso fácil para entrada das salas 

de saídas, luminárias de emergência e extintores. 

 

QUADRO 7 - OFFICE (ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO) - INFRA-ESTRUTURA 

Computador ou Notebook Lojas Online-Físicas 1  R$ 1.500,00  R$ 1.500,00 

Impressora Laser Lojas Online-Físicas 1  R$    475,00  R$ 475,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1  R$      60,00  R$ 60,00 

Telefone Com Identificador Lojas Online-Físicas 1  R$      65,00  R$ 65,00 

Ar Condicionado Split 9000 
BTUS 

Lojas Online-Físicas 1  R$ 1.350,00  R$ 1.350,00 

Material Escritório (Grampeador, 
grampos, extrator, régua, 
tesoura, 5 canetas azuis, lápis, 
borracha, apontador, resma de 
folha a4, durex, cola, 
calculadora, clips, 20 pastas 
suspensas, 1 agenda semanal) 

Livraria 1  R$    500,00  R$ 500,00 

Relógio de parede Lojas Online-Físicas 1  R$      60,00  R$ 60,00 

Pintura Padrão Pintor 1  R$    500,00  R$ 500,00 

Mesa Escrivaninha Marcenarias 1  R$ 1.200,00  R$ 1.200,00 
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Cadeira Ergonômica 
Móveis para 
escritório 

1  R$    450,00  R$ 450,00 

Cadeira Atendimento 
Móveis para 
escritório 

2  R$    300,00  R$ 600,00 

Lixeiro Lojas Físicas 1  R$      60,00  R$ 60,00 

TOTAL R$6820,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O Quadro 7, representa o setor administrativo onde é feita toda a 

administração da empresa, formado por gestores, por isto deve conter tecnologia e 

um ambiente agradável para o desenvolvimento da franquia. 

 

QUADRO 8 - COZINHA - INFRA-ESTRUTURA 

Fogão Elétrico  Lojas Online-Físicas 1  R$      99,00  R$ 99,00 

Pia / Balcão Lojas físicas 1  R$    350,00  R$ 350,00 

Cafeteira Lojas Online-Físicas 1  R$    165,00  R$ 165,00 

Pipoqueira Lojas Online-Físicas 1  R$    119,00  R$ 119,00 

Pratos Lojas físicas 6  R$      10,00  R$ 60,00 

Talheres Lojas físicas 6  R$       6,00  R$ 36,00 

Xícaras Lojas físicas 6  R$       5,83  R$ 35,00 

Geladeira Lojas físicas 1 R$ 680,00 R$ 680,00 

Mesa  Lojas físicas 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1 R$ 60,00 R$ 60,00 

Lixeiro Lojas Físicas 1 R$ 25,00 R$ 25,00 

TOTAL R$1929,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 8 representa a cozinha, nesta é fundamental para o 

recepcionamento dos clientes e colaboradores, também para utilização da “cantina”, 

e para os eventos que franquia irá desenvolver. 

 

QUADRO 9 - FACHADA / PADRONIZAÇÃO VISUAL  

Fachada 
Empresa de 
Comunicação Visual 

1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Totem 
Empresa de 
Comunicação Visual 

1 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 
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Pintura Padrão Externa inteira Pintor 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

TOTAL R$ 9.500,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 9 representa a entrada a face da escola, deve ser chamativa 

representativa, a comunicação visual deve ser padrão. 

 

QUADRO 10 - CANTINA - INFRA-ESTRUTURA 

Máquina Algodão Doce Lojas Online-Físicas 1 R$ 600,00 R$ 600,00 

Micro-Ondas Lojas Online-Físicas 1 R$ 360,00 R$ 360,00 

Salgadinhos Ver vendedor 1 R$ 250,00 R$ 250,00 

Refrigerantes Ver vendedor 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Expositor para salgados Comodato 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Expositor para refrigerantes Comodato 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

Balcão Cantina Marcenarias 1 R$ 900,00 R$ 900,00 

Cadeiras Elevadas 
Móveis para 
escritório 

4 R$99,00 R$ 396,00 

Luminária 2x54W Neutra Materiais elétricos 1 R$ 60,00 R$ 60,00 

Lixeiro Lojas Físicas 1 R$ 60,00 R$ 60,00 

TOTAL R$2726,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 10, representa a “Cantina” onde a franquia poderá vender produtos 

ou lanches para os alunos nos intervalos e enquanto esperam por suas aulas e para 

seus eventos. 

 

QUADRO 11 - ENXOVAL DO FRANQUEADO 

Avaliação pedagógica inglês Franqueadora 50  R$       0,72  R$ 36,00 

Avaliação pedagógica 
informática 

Franqueadora 50  R$       0,72  R$ 36,00 

Convite aula demonstrativa Franqueadora 100  R$       0,48  R$ 48,00 

Capa carnê Franqueadora 100  R$       1,44  R$ 144,00 

Horário turma Franqueadora 100  R$       0,92  R$ 92,00 

Folder inglês orçamento Franqueadora 100  R$       0,60  R$ 60,00 

Brinde Dollar Franqueadora 300  R$       0,07  R$ 20,00 

Cadernos recepção Franqueadora 9  R$       3,89  R$ 35,00 
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Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 11, representa a técnica a metodologia padrão que a franquia 

deverá adotar. 

 

QUADRO 12 – BRINDES 

Bolsas Franqueadora 25 R$        8,00 R$ 200,00 

Canetas Franqueadora 25 R$        1,20 R$ 30,00 

Kit estojo Franqueadora 25 R$        5,96 R$ 149,00 

Copos Personalizados Franqueadora 100 R$        1,49 R$ 149,00 

Camisetas Franqueadora 25 R$     25,20 R$ 630,00 

Squeezers Franqueadora 100 R$        3,00 R$ 300,00 

TOTAL R$ 1.458,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 12, representa os brindes que a escola entrega aos alunos 

matriculados, desta forma promove o marketing, e fideliza os clientes. 

 

QUADRO 13 - 1 º LOTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

Livro básico professor Franqueadora 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

Livro intermediário professor Franqueadora 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

Livro avançado professor Franqueadora 1 R$ 50,00 R$ 50,00 

Livros básicos Franqueadora 25  R$ 80,00  R$ 2.000,00 

TOTAL  R$ 2.150,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O Quadro 13 é representada pelo seu material didático. 

 

QUADRO 14 - COMUNICAÇÃO VISUAL (BANNERS / PLACAS) 

Placas identificadoras para 
as portas 

Franqueadora PVC 0,15 x 0,30 3  R$ 57,33  R$ 172,00 

Urna Franqueadora Acrílico adesivo 1  R$ 288,00  R$ 288,00 

Portfólios Franqueadora 2  R$      90,00  R$ 180,00 

Manual operacional E do 
Franqueado 

Franqueadora 1  R$0,00  R$0,00 

TOTAL R$ 651,00 
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Porta folder Franqueadora 
Acrílico 0,13 x 
0,18 

1 R$ 36,00 R$ 36,00 

Expositor TOEIC / 
Intercâmbio 

Franqueadora Acrílico A4 2  R$ 54,00  R$ 108,00 

Impresso TOEIC / 
Intercâmbio 

Franqueadora A4 2  R$ 1,00  R$ 2,00 

Impresso quadro Níveis 
pedagógicos 

Franqueadora 0,85 x 0,50 1 R$ 36,00 R$ 36,00 

Impresso quadro Sala de 
aula 

Franqueadora 0,85 x 0,50 1 R$ 73,00 R$ 73,00 

Impresso Ter amigos faz a 
diferença 

Franqueadora A3 1 R$ 13,00 R$ 13,00 

Impresso 1º Calendário 
escolar 

Franqueadora A3 1 R$ 6,00 R$ 6,00 

Impresso quadro Missão, 
Visão e Valores 

Franqueadora 0,60 x 0,40 1 R$ 36,70 R$ 36,70 

Banner Planejamento 
Estratégico 

Franqueadora 0,82 x 0,45 1 R$ 26,40 R$ 26,40 

Banner Planejamento de 
Marketing 

Franqueadora   1 R$ 26,40 R$ 26,40 

Banners Cursos Franqueadora 1,20 x 0,60 4  R$ 51,50  R$ 206,00 

Banner Halloween Franqueadora 0,90 x 0,60 1 R$ 38,00 R$ 38,00 

Banner Hot dog Franqueadora 0,90 x 0,60 1 R$ 39,00 R$ 39,00 

Banner Pizza night Franqueadora 0,90 x 0,60 1 R$ 39,00 R$ 39,00 

Banner Semana da pipoca Franqueadora 0,90 x 0,60 1 R$ 38,00 R$ 38,00 

Banner Promoção estou 
em dia 

Franqueadora 0,40 x 0,60 1 R$ 48,00 R$ 48,00 

Banner para Pesquisas Franqueadora 0,90 x 0,60 1 R$ 38,00 R$ 38,00 

TOTAL R$ 1.269,50 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A empresa planejou todos os banners para desenvolver os eventos anuais, 

cada um com um proposito. 

 

QUADRO 16 - INVESTIMENTOS INICIAIS DIVERSOS 

Canudos para formatura 
vermelhos 

Mercado livre   10  R$ 3,00  R$ 30,00 

Mesa redonda 
desmontável para 
pesquisas 

Lojas Online-
Físicas 

  1  R$ 90,00  R$ 90,00 

Balcão expositor     1  R$ 600,00  R$ 600,00 

Camisas sociais 
Uniformes (para 
atendentes da recepção / 
gerência / vendedores) 

Malharia 
Requisitar 
modelo da 
franqueadora 

4  R$ 40,00  R$ 160,00 

Crachás (para atendentes 
da recepção / gerência / 
vendedores) 

Empresa de 
comunicação 
visual 

Requisitar 
modelo da 
franqueadora 

2  R$ 15,00  R$ 30,00 
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Jaleco para professores Malharia 
Requisitar 
modelo da 
franqueadora 

1  R$ 60,00  R$ 60,00 

Abertura da empresa 
Escritório de 
contabilidade 

  1  R$ 350,00  R$ 350,00 

Taxa de bombeiros Bombeiros   1  R$ 130,00  R$ 130,00 

Alvará Prefeitura   1  R$ 170,00  R$ 170,00 

TOTAL R$ 1.620,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os investimentos diversos do Quadro 16 são aqueles gastos com a compra 

de materiais, identificação dos professores, formaturas gatos com contabilidades e 

alvarás. 

 

QUADRO 17 – INVESTIMENTOS INICIAIS – MATERIAIS DE LIMPEZA  

Dispenser papel toalha banheiro Lojas Físicas 2  R$      30,00  R$ 60,00 

Saboneteira Lojas Físicas 2  R$      25,00  R$ 50,00 

Sabonete líquido Lojas Físicas 2  R$      10,50  R$ 21,00 

Papel toalha Lojas Físicas 1  R$      45,00  R$ 45,00 

Dispenser papel higiênico   2  R$      20,00  R$ 40,00 

Papel higiênico Lojas Físicas 1  R$      40,00  R$ 40,00 

Rodo Lojas Físicas 1  R$       6,00  R$ 6,00 

Vassoura Lojas Físicas 1  R$       6,00  R$ 6,00 

Pá Lojas Físicas 1  R$       3,00  R$ 3,00 

Pano prato Lojas Físicas 3  R$       2,67  R$ 8,00 

Saco de lixo Lojas Físicas 1  R$       3,50  R$ 3,50 

Sabão em pó Lojas Físicas 1  R$       5,00  R$ 5,00 

Detergente Lojas Físicas 1  R$       1,00  R$ 1,00 

Esponja Lojas Físicas 1  R$       1,35  R$ 1,35 

Copos de água Lojas Físicas 1  R$      55,00  R$ 55,00 

Copos de café Lojas Físicas 1  R$      38,00  R$ 38,00 

Balde Lojas Físicas 1  R$       4,00  R$ 4,00 

Porta copos Lojas Físicas 1  R$      40,00  R$ 40,00 

Desinfetante Lojas Físicas 1  R$       2,70  R$ 2,70 

TOTAL R$ 429,55 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

É de extrema importância que o ambiente deve estar limpo e cheiroso, por 
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isto o Quadro 17 representa os gastos com higiene mensais. 

 

QUADRO 18 - CAPITAL DE GIRO  

Aluguel     3  R$ 1.000,00  R$ 3.000,00 

Energia     3  R$      80,00  R$ 240,00 

Água     3  R$      50,00  R$ 150,00 

Telefone / Internet GVT   3  R$    165,00  R$ 495,00 

Celular Tim   3  R$      49,00  R$ 147,00 

Impostos Governo   3  R$    463,20  R$ 1.389,60 

Sistema DK soft     3  R$      70,00  R$ 210,00 

Sistema de ensino 
Informática 

DR Micro 
  

3  R$    275,00  R$ 825,00 

Associação comercial     1  R$           -    R$ 0,00 

Supermercado     3  R$      40,00  R$ 120,00 

Combustível Marketing     3  R$      35,00  R$ 105,00 

Contabilidade     3  R$    200,00  R$ 600,00 

Seguro predial   MÉDIA 1  R$    900,00  R$ 900,00 

Tv à cabo Claro tv / Sky   3  R$      50,00  R$ 150,00 

Salário atendente manhã 
e tarde 

    3  R$    700,00  R$ 2.100,00 

Salário atendente / 
telemarketing 

    3  R$    622,80  R$ 1.868,40 

Marketing Inicial     6  R$ 2.000,00  R$ 12.000,00 

Salário professor inglês   

No início se 
forem 
poucas 
turmas, 
calcule o 
valor por 
hora aula 

3  R$    900,00  R$ 2.700,00 

Reserva     1  R$ 3.000,00  R$ 3.000,00 

Total R$ 30.000,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A Quadro 18 descreve item a item os bens a serem comprados para 

abertura da escola de inglês em uma cidade com até 100 mil habitantes. Será 

necessário investimento inicial em moveis e matérias para escritório, propaganda, 

enxoval do franqueado em um valor total R$56.766,05. E para giro de caixa será 

necessário o valor total de R$30.000,00 reais para cobrir as despesas dos 3 

primeiros meses inicias à abertura da empresa. 
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Quadro 19 – VALORES MÉDIOS MENSALIDADES 

Cursos Duração VALORES 

Vip 12 meses R$269,00 

Top 30 meses R$129,00 

Baby 36 meses R$79,00 

Valor médio R$133,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 
O valor médio mensal foi calculado da seguinte forma: 2 alunos VIP, 14 

alunos TOP e 4 alunos para o BABY. 
 
4.1 ANÁLISE DE RENDIMENTOS  

 

A primeira dimensão do demonstrativo financeiro está ligada ao dia a dia da 

franquia, que consiste em recebimentos de mensalidades de acordo com o número 

de alunos matriculados, este valor está sendo apresentada na planilha abaixo como 

faturamento previsto.  

Na segunda dimensão do demonstrativo financeiro, estão sendo utilizados 

valores médios estimados nas principais saídas de caixa, tendo sempre como 

referência o valor investido até o período previsto para a recuperação do valor.  

Previsão de faturamento dos dois primeiros anos seguido dos custos fixos e 

custos variáveis: 

 

QUADRO 20 – FLUXO DE CAIXA   

FATURAMENTO   ANO 1 ANO 2 

  R$ 214.560,00 R$ 460.968,00 

 CUSTO FIXO  ANO 1 ANO 2 

 FOLHA DE PAGAMENTO  R$ 60.000,00 R$ 78.307,20 

 FGTS  R$ 4.800,00 R$ 6.264,58 

 PROLABORE  R$ 22.000,00 R$ 36.000,00 

 ALUGUEL   R$ 18.000,00 R$ 21.600,00 

 TELEFONE   R$ 2.328,00 R$ 2.328,00 

 AGUA  R$ 1.008,00 R$ 1.008,00 

 ENERGIA ELÉTRICA  R$ 2.446,14 R$ 4.643,51 

 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  R$ 1.920,00 R$ 2.400,00 
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 FÉRIAS   R$ 1.666,56 R$ 2.174,98 

 13º SALÁRIO  R$ 5.000,04 R$ 6.525,60 

 TOTAL  R$ 119.168,74 R$ 161.251,87 

 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$ 95.391,26 R$ 299.716,13 

      

 CUSTO VARIÁVEIS   ANO 1   ANO 2  

 IMPOSTO   R$                           12.873,60   R$                           37.190,52  

 DESPESAS DIVERSAS   R$                              1.440,00   R$                              1.440,00  

 MARKETING 7% FATURAMENTO   R$                           22.101,00   R$                           23.048,40  

 MATERIAL FRANQUIA   R$                           15.360,00   R$                           11.520,00  

 TOTAL    R$                           51.774,60   R$                           73.198,92  

   R$                           43.616,66   R$                         226.517,22  
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O demonstrativo financeiro tem como intuito evidenciar a maximização do 

capital aplicado. Para a época estimada de retorno é realizada através das entradas 

de caixa, conforme ocorre na primeira dimensão, podendo ser considerado risco, 

caso não se cumpra ou possua resultados menores no qual foi projetado ao 

franqueado, no geral essa maximização do lucro trabalha com visão imediata, isso é, 

a franquia poderá utilizar insumos mais baratos, para obter lucros sem que interfira 

no know-how estabelecido pela franqueadora. 

 

4.2 RECEITAS 

 

Praticamente todos os gastos desse tipo de atividade são fixos. A instituição 

de ensino tem sua estrutura administrativa e operacional desenvolvida pelos 

funcionários. Não há grandes dificuldades no orçamento de despesas, pelas 

divisões em que é segmentada a escola de idiomas, chegando o nível de cada curso 

oferecido. 

A empresa terá como receita as mensalidades dos cursos à receber mês a 

mês são eles, VIP, TOP, BABY, GOLD estes são os pacotes a serem oferecidos 

para o ingressantes no curso de idiomas, também terá receita com a venda dos 

materiais didáticos para o aprendizados dos alunos. 

Vale reforçar que o franqueado deverá sempre promover investimentos na 

empresa com marketing, este reforço trará para ele mais clientes/alunos 

aumentando a arrecadação da receita mês a mês. 
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4.3 PONTO DE EQUILÍBRIO  

 

O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o 

quanto é necessário obter de receita para se igualar aos custos. Ele indica em que 

momento, a partir das projeções de vendas do bem ou serviço do empreendedor 

cobrirá as despesas. Com isso, é eliminada a possibilidade de prejuízo em sua 

operação. 

Pode-se observar que o ponto de equilíbrio da escola de idiomas 

pesquisada, se atinge no sétimo mês de andamento da empresa, com 120 alunos 

efetivados. O ponto de equilíbrio conforme SILVA (2004) e SEBRAE se dá através 

do cálculo Ponto de Equilíbrio = (Custo Fixo / (Receita – Custo Variável)) x 100. 

 

QUADRO 21 - PONTO DE EQUILIBRIO  

 PEO   CF TOTAL  

   PV - CV  

 PEO =    R$ 119.168,74  

   (214560,00 - 51774,60) x 100  

      

 PEO = 73,21% 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O ponto de equilibro anual se dá pela fórmula do custo fixo total dividido pelo 

preço de venda total menos o custo variável total, sendo então o resultado como 

ponto de equilíbrio de 73,21% do faturamento anual, ou seja, o valor de 

R$159.706,98. Este é o momento em que a empresa não possui lucro e nem 

prejuízo. Também pode ser analisado o ponto de equilíbrio mensal de 6,10% a.m. ou 

em R$ 13.308,92 por mês.  

 

4.4 CAPITAL DE GIRO 

 
 

O capital de giro líquido ou circulante líquido segundo Gitman (2002) é 

 
 

Uma medida de liquidez calculada subtraindo-se o passivo circulante do 
ativo circulante. Para melhor entender-se este conceito, algumas definições 
são necessárias, como a de liquidez que consiste na capacidade de uma 
empresa para satisfazer suas obrigações de curto prazo na data do 
vencimento (GITMAN, 2002, p.109). 
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Assim, é possível concluir que o capital de giro é um montante monetário 

para que a empresa tenha e cumpra com as obrigações e solvência dando 

continuidade em suas operações. Desta forma, deve ter o valor estimado para que 

se possa projetar a viabilidade, conforme operações simuladas ao início da 

atividade. 

Sendo assim, foi estimado para capital de giro o montante de R$30.000,00 

mil reais para se cumprir com as obrigações definidas pela empresa em projeção. 

 

4.5 FLUXO DE CAIXA 

 

Conforme Dolabela (1999, p. 237) o fluxo de caixa possui extrema 

importância para a garantia de solvência da organização, o mesmo compara com 

um “plano de voo” de um avião, pois em sua comparação dar-se-á calcular que essa 

contribuição se inicia como uma projeção de entrada e de desembolso para cada 

período. 



QUADRO 22 – FLUXO DE CAIXA REAL PROJETADO ANO 01 

PERÍODOS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 
TOTAL 1º 
ANO 

ALUNOS  20 40 60 80 100 120 140 152 164 176 188 200   

FATURAMENTO 
TOTAL 
PREVISTO 5060,00 7720,00 10380,00 13040,00 15700,00 18360,00 20060,00 21656,00 23252,00 24848,00 26444,00 28040,00 214560,00 

FAT. 
MENSALIDADES 2660,00 5320,00 7980,00 10640,00 13300,00 15960,00 18620,00 20216,00 21812,00 23408,00 25004,00 26600,00 191520,00 

FATURAMENTO 
MATERIAL 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 23040,00 

SAÍDAS 12062,15 14230,45 14399,27 14568,65 14738,61 14909,19 13787,04 14006,86 14227,42 14448,76 14670,94 14894,00 170943,34 

FOLHA DE 
PAGAMENTO 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 60000,00 

FGTS 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4800,00 

PROLABORE 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 22000,00 

IMPOSTO 303,60 463,20 622,80 782,40 942,00 1101,60 1203,60 1299,36 1395,12 1490,88 1586,64 1682,40 12873,60 

ALUGUEL  1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 18000,00 

TELEFONE  194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 2328,00 

AGUA 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 1008,00 

ENERGIA 
ELÉTRICA 145,00 153,70 162,92 172,70 183,06 194,04 205,69 218,03 231,11 244,97 259,67 275,25 2446,14 

CONTABILIDADE 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1920,00 

DESPESAS 
DIVERSAS 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440,00 

FÉRIAS  138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 138,88 1666,56 

13º SALÁRIO 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 5000,04 

MARKETING 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 1404,20 1515,92 1627,64 1739,36 1851,08 1962,80 22101,00 

MATERIAL 
FRANQUIA 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 15360,00 

SALDO -7002,15 -6510,45 -4019,27 -1528,65 961,39 3450,81 6272,96 7649,14 9024,58 10399,24 11773,06 13146,00 43616,66 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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QUADRO 23 – FLUXO DE CAIXA REAL PROJETADO ANO 02 

PERÍODOS MÊS 13   MÊS 14   MÊS 15   MÊS 16   MÊS 17   MÊS 18   MÊS 19   MÊS 20   MÊS 21   MÊS 22   MÊS 23   MÊS 24  
TOTAL 2º 

ANO 

ALUNOS  212 224 236 248 260 272 284 296 308 320 332 344   

FAT. TOTAL 
PREVISTO 29636,00 31232,00 32828,00 34424,00 36020,00 37616,00 39212,00 40808,00 42404,00 44000,00 45596,00 47192,00 460968,00 

FAT. MENSAL 28196,00 29792,00 31388,00 32984,00 34580,00 36176,00 37772,00 39368,00 40964,00 42560,00 44156,00 45752,00 443688,00 

FAT. MATERIAL 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 1440,00 17280,00 

SAÍDAS 17665,91 18548,21 18776,55 19005,94 19236,44 19468,12 19701,05 19935,31 20170,98 20408,13 20646,86 20887,27 234450,78 

FOLHA DE 
PAGAMENTO 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 6525,60 78307,20 

FGTS 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 522,05 6264,58 

PROLABORE 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 36000,00 

IMPOSTO 1778,16 2564,15 2695,18 2826,21 2957,24 3088,27 3219,31 3350,34 3481,37 3612,40 3743,43 3874,46 37190,52 

ALUGUEL  1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 21600,00 

TELEFONE  194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 2328,00 

AGUA 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 1008,00 

ENERGIA 
ELÉTRICA 275,25 291,77 309,27 327,83 347,50 368,35 390,45 413,88 438,71 465,03 492,94 522,51 4643,51 

CONTABILIDADE 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2400,00 

DESPESAS 
DIVERSAS 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440,00 

FÉRIAS  181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 181,25 2174,98 

13º SALÁRIO 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 543,80 6525,60 

MARKETING 1481,80 1561,60 1641,40 1721,20 1801,00 1880,80 1960,60 2040,40 2120,20 2200,00 2279,80 2359,60 23048,40 

MATERIAL 
FRANQUIA 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 11520,00 

SALDO  11970,09 12683,79 14051,45 15418,06 16783,56 18147,88 19510,95 20872,69 22233,02 23591,87 24949,14 26304,73 226517,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 



4.6 PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTO OU PAYBACK 

 

Segundo KASSAI et al., (2007, p. 90), devido às criticas ao método original 

de payback, de não considerar o valor do dinheiro no tempo, é recomendável que 

seja determinado por meio de fluxo de caixa descontado. Para isto, basta descontar 

os valores pela Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e verificar o prazo de 

recuperação do capital. 

Esta análise é semelhante ao payback, baseando em valores descontados, 

ou seja, os valores são trazidos a valor presente pela (TMA) taxa mínima de 

atratividade igual a 36,23% a.a. 

A TMA tem sua base considerando o CDB/Bradesco de 0,87% a.m em que 

foi utilizado o grau de risco e a liquides duas vezes a mais no resultado obtido.  A 

TMA estimada para o projeto foi de 36,23% a.a. Sendo assim, considerou-se o grau 

de risco sobre a liquidez do bem imóvel, onde se observou a aprovação do projeto. 

 

QUADRO 24 - PAYBACK  

 ANO   FLUXO DE CAIXA  36,23%    SALDO   

0  R$           86.766,60       R$  86.766,60  

1  R$           43.616,66  36,23%  R$    32.016,93   R$  54.749,67  

2  R$        226.517,66 36,23%  R$  122.055,04   R$  67.305,37  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O tempo de retorno de investimento calculado pelo método payback, 

constatou que o investimento retornará em 1 ano, 5 meses e 12 dias, tempo 

estimado para que o franqueado possa ter seu dinheiro recuperado totalmente. 

 

4.9 TIR (Taxa Interna De Retorno) 

 

Segundo KASSAI et al (2007, p. 68) A Taxa Interna de Retorno (TIR) ou 

Internal Rate of Return (IRR) é uma das formas mais sofisticadas de avaliar 

propostas de investimentos de capital. Ela representa a taxa de desconto que iguala, 

num único momento, os fluxos de entrada com os de saída de caixa. Em outras 

palavras, é a taxa que produz um VPL igual a zero. 

Expressando de forma mais direta, TIR é a taxa de desconto que possibilita 

zerar o valor presente dos fluxos futuros com o investimento inicial de um projeto.   
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QUADRO 25 - TIR (Taxa interna de Retorno) 

 CHS g cfo   R$                           86.766,60  

 CFj   R$                           43.616,66  

 CFj   R$                         226.517,22  

 TIR A. A. %  88,65 

 OU AO MÊS %  5,43 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

A TIR calculada considerando o investimento inicial de R$ 86.766,60 e a 

somatória dos fluxos R$ 270.133,88 dos dois primeiros anos utilizando calculadora 

HP 12C encontrou-se a TIR de 88,65%, sendo maior que a TMA 36,23%. 

 

TIR > TMA = Aceita 

TIR = TMA = Indiferente 

TIR < TMA = Rejeita  

 

Como no resultado do Quadro 23, a TIR (Taxa Interna de Retorno) é maior 

que a TMA (Taxa Mínima de Atratividade), portanto, conforme a regra, aceita-se o 

projeto. 

 

4.10 VPL (Valor Presente Líquido) 

 

É uma das técnicas mais utilizadas para análise de retorno de investimento, 

exige cálculos matemáticos complexos e quando a impasses ou na utilização com 

ou mais técnicas de análise não houver uma definição que permita definir qual dos 

projetos que deve ser escolhido. Sendo um dos projetos a aplicação do capital para 

CDB ou adquirir franquias, pois este método considera valor de dinheiro no tempo. 

Neste critério, adota-se uma taxa de juro, denominada taxa de desconto, 

custo de oportunidade ou custo de capital, onde refere-se ao retorno mínimo entre o 

projeto, poderá apresentar de forma a manter inalterado o valor de mercado da 

empresa. 

 

  

VPL=  ∑ Fluxos de caixa    -  PV  

     (1+i) ᶰ 
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VPL=  ∑ 43.616,66    +  226.517,22_       - 86.766,60 

             (1+ 0,3623) ¹    (1 + 0,3623)² 

 

VPL = (32.016,93 + 122.055,04) - II 

VPL = 154.071,96 – 86.766,60 

VPL = R$ 67.305,36  

Para resultado, utilizou-se dos seguintes requisitos para decisão com base 

no resultado do VPL. 

 

 VPL > 0 Aceita-se o projeto 

 VPL < 0 Rejeita o projeto 

 VPL = 0 Indiferente 

 

Calculando VPL na HP12C considerando o investimento inicial de R$ 

86.766,60 e somando o total de fluxo de caixa e ainda considerando os fatores de 

risco e liquidez que é igual a TMA de 36,23% a.a. chegou-se a um valor de R$ 

67.305,36, com este método o retorno dar-se-á em menor tempo. 

 

3.11 VAUE 

 

Este método consiste em achar a série uniforme anual equivalente ao fluxo 

de caixa dos investimentos à TMA taxa mínima de atratividade. Para definir uma 

série uniforme equivalente a todas as saídas e entradas do projeto utilizando-se a 

TMA como taxa de juros anual. 

Este método será utilizado para definir entre dois projetos no caso o 

investimento em CDB a 10,95% a.a. e o investimento na franquia considerando uma 

TMA de 36,23% a.a. 

 

 

Projeto investimento na Franquia: 

      

VPL =      ∑ Fluxo de caixa         - PV 

             (1+ i ) ⁿ                    
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VPL=     ∑  43.616,66    + 226.517,22_       - 86.766,60 

     (1+ 0,3623) ¹  (1 + 0,3623)² 

 

 VPL = 154.071,96 – 86.766,60 

VPL = R$ 67.305,36 

 

 

 

VAUE = VPL    (1 + i)n . i 

               (1+ i )n  -1 

 

 

VAUE = 67.305,36   (1 + 0,3623)² . 0,3623 

                    (1 + 0,3623)²          - 1 

  

VAUE = 67.305,36 X 0,7856 

VAUE = 52.876,19  

 

 Projeto de investimento em CDB: 

 

VAUE =      II     (1 + i)n . i 

      (1+ i )n  -1 

 

VAUE = 90.0000,00    (1 + 0,1095)² . 0,1095 

                        (1 + 0,1095)²          - 1 

 

VAUE = 90.000,00 X 0,58355 

VAUE = 52.519,14 

 

Analisando o VAUE (Valor Anual Uniforme Equivalente), entre as duas 

propostas apresentadas, sendo a primeira para investimento na Franquia 

considerando os riscos e a liquidez em uma TMA de 36,23% a.a. com investimento 

de R$ 86.766,60 e VPL (Valor Presente Líquido) de R$ 67.305,36 a.a. calculado no 
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método VAUE chegou-se ao valor igual a R$ 52.876,19. Analisando uma aplicação 

de R$ 90.000,00 em 2 anos a juros de 10,95% a.a. em CDB (Certificado de Depósito 

Bancário) chegou-se a VAUE de 52.519,14, portanto opta-se por um investimento na 

franquia.  

 

4.11 INVESTIMENTO EM CDB 

 

Simulação de investimento em bancos com renda fixa, para se ter um 

comparativo e demonstrar que é mais viável a longo prazo investir em uma franquia 

de escola de idiomas. 

 

QUADRO 26 - RETORNO MÉDIO EM CDB (Certificado de Depósito Bancário) 

CDB  Valor a investir  % Retorno Mensal 

   R$                                     90.000,00  0,87% 

Tempo R$ Retorno Mensal Retorno Total 

1  R$                                           786,11   R$                                   90.786,11  

2  R$                                           792,98   R$                                   91.579,09  

3  R$                                           799,91   R$                                   92.379,00  

4  R$                                           806,89   R$                                   93.185,89  

5  R$                                           813,94   R$                                   93.999,83  

6  R$                                           821,05   R$                                   94.820,88  

7  R$                                           828,22   R$                                   95.649,11  

8  R$                                           835,46   R$                                   96.484,56  

9  R$                                           842,75   R$                                   97.327,32  

10  R$                                           850,11   R$                                   98.177,43  

11  R$                                           857,54   R$                                   99.034,97  

12  R$                                           865,03   R$                                   99.900,00  

13  R$                                           872,59   R$                                100.772,59  

14  R$                                           880,21   R$                                101.652,80  

15  R$                                           887,90   R$                                102.540,69  

16  R$                                           895,65   R$                                103.436,34  

17  R$                                           903,47   R$                                104.339,82  

18  R$                                           911,37   R$                                105.251,18  

19  R$                                           919,33   R$                                106.170,51  

20  R$                                           927,36   R$                                107.097,87  

21  R$                                           935,46   R$                                108.033,32  

22  R$                                           943,63   R$                                108.976,95  

23  R$                                           951,87   R$                                109.928,82  

24  R$                                           960,18   R$                                110.889,00  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Analisando o dinheiro aplicado para dois anos em um banco com aplicação 

financeira na modalidade CDB - Certificado de Depósito Bancário, a juros de 0,87% 

a.m., percebeu-se que o dinheiro terá pouca rentabilidade se comparada à abertura 

da franquia. Neste caso a TIR da franquia é de 88,65% a.a. e uma MTIR de 81,53% 

a.a., enquanto o CDB renderia apenas 10,95% a.a. 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema de pesquisa inicialmente proposto consistiu em avaliar “Qual a 

viabilidade em empreender uma franquia do ramo de escolas de idiomas, tornando-

se um franqueado?” Como resposta ao problema de pesquisa,  entende-se que o  

objetivo inicial foi atingido, ao ser possível verificar que o modelo de negócio 

avaliado é viável financeiramente e mercadologicamente. 

 Foi possível analisar que o modelo de negócio aqui proposto, ou seja, 

adquirir uma franquia do ramo educacional de escola de idioma, é uma forma 

interessante para os empreendedores que pensam em investir neste ramo em 

expansão.  Os riscos deste empreendimento são menores do que abrir um novo 

negócio, além de outras vantagens apresentadas no referencial teórico.  

Devido aos erros e acertos testados pelo franqueador o empreendimento 

diminui as chances de falência precoce, mas não elimina totalmente um possível 

insucesso. O franqueado deve ser proativo e estar atento ao mercado e como o 

negócio se comporta. É necessário rever as metas e os resultados almejados 

constantemente, assumindo novos desafios e avaliando o retorno do investimento 

feito.  

Os objetivos específicos foram abordados individualmente para identificar os 

procedimentos de se franquear uma escola de idioma, analisando quais caminhos a 

empresa ou empresário devem seguir. Partindo dessa ideia foi possível perceber a 

necessidade de realizar um estudo sobre o empreendimento a ser adquirido, em 

virtude de avaliar o Know-how, as políticas da marca definidas pelo franqueador. 

Assim, será possível perceber se o empreendedor se identifica com o modelo de 

negócio que este pretende investir.  

Com isso o sistema de franchising, surge como uma forma inovadora na 

qual o criador da marca e patentes, passa a outorgar ao franqueado os direitos de 

usufruir de suas ideias e o direito de uso das tecnologias junto ao sistema 

administrativo do negócio. Dessa maneira, os custos são cobertos, tornando assim 

rentáveis as operações. Isso é possível uma vez que o empresário franqueador 

multiplica e compartilha seus conhecimentos e ideias com outros empreendedores, 

com isso deixa sua marca e seu nome no mercado cada vez mais forte e 

competitivo. 

Por isso as vantagens e desvantagens de se optar em ser um franqueador e 
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um franqueado, pode também consistir a identificar ou definir um perfil do 

empreendedor que oferta e adquire uma franquia de escola de idiomas. Por meio 

desse contato realizado entre ambos, é possível identificar os pontos fortes e fracos 

em adquirir e outorgar o empreendimento como franquia. Um exemplo deste ponto 

abordado são os elementos do Know-how, em que o mesmo é oportuniza a 

transparência dos processos ao novo franqueado e, dessa forma, o mesmo pode 

enxergar de duas maneiras: sendo um como ponto forte, por norteá-lo em seu novo 

negócio e manter padrões, ou, como descrédito sendo um ponto franco, pois o 

franqueado pode enxergar como forma de interrupção a sua personalidade e  as 

iniciativas no empreendimento a ser implantado. Dessa mesma forma, quando claro 

e acordado entre as partes, é possível ter um bom planejamento para alcançar as 

formas de alavancagem da empresa. Este mesmo ponto também é visto pelo 

empresário franqueador como uma forma de risco, pois todo o seu conhecimento e 

seus valores de negócio são confiados a um novo franqueado. 

Com isso o franqueador detém de responsabilidade e de padrões para que o 

reconhecimento de seus serviços/produtos e marca não se percam no mercado, por 

este motivo os padrões por ele definidos asseguram aos clientes da marca a 

qualidade, ao adquirir e usufruir de algo que a franquia oferece. 

Assim, o franqueado tende a estudar formas de desenvolver habilidades e 

conhecimento para prospectar possíveis clientes ou divulgação dos serviços 

oferecidos no empreendimento adquirido. Este processo empresarial consiste em 

um ciclo que deve ser alimentado e examinado constantemente para que não tenha 

o risco de ser enfraquecido e obter contínuo crescimento.  

Para o estudo de viabilidade da escola de idiomas conforme apresentado em 

analise é possível identificar o retorno de valor investido em 1 ano 5 meses e 12 

dias, após este período o franqueado terá retorno de seu valor investido, podendo 

assim trabalhar de forma disciplinada os resultados em que pode realizar seus 

planos de expansão, com intuito de maximizar suas riquezas.  

Desta forma, pode se obter sucesso com metas definidas. Mas para isso 

ocorrer, é preciso estar claros os layouts e padrões da franqueadora junto aos 

objetivos e ao raciocínio que a mesma possui sobre o empreendimento adquirido por 

um novo franqueador. Pois somente assim, é possível definir ou identificar o perfil 

conquistado junto ao sucesso de franchising. 

Essa mesma ideia, deve ser foco de ambos os interessados, pois o sucesso 
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de se ter ou obter uma franquia parte de padrões e alta qualidade, sendo este o 

diferencial do serviço prestado.  

Como reflexão final, conclui-se que todo e qualquer empreendimento deve 

ser planejado, estudado e monitorado. Pois todos possuem o mesmo intuito:  a 

maximização de capital investido, como objetivo principal. E, como objetivos 

secundários, o desenvolvimento social e o crescimento da sociedade.  
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