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RESUMO
Este estudo objetivou construir um instrumento de avaliação do assessoramento a
franqueados. Com base na abordagem centrada em especialistas, o estudo foi
norteado pelo propósito de produzir um instrumento de avaliação válido e confiável,
capaz de ser utilizado por qualquer rede de franquia. Elaborada a versão inicial do
instrumento, a mesma foi avaliada pelo corpo de especialistas, composto por cinco
franqueados, de diferentes de redes de franquia, todos com comprovada experiência
no sistema de franchising. Por meio de um questionário, cada especialista avaliou a
necessidade de alterar, incluir e retirar alguma questão da primeira versão.
Coletados os dados, foram compiladas e seguidas todas as indicações dos
especialistas, obtendo-se a versão consolidada do instrumento de avaliação. Em
complemento, por meio de outro questionário, os especialistas avaliaram a versão
consolidada do instrumento, validando o seu conteúdo e os critérios para
mensuração de seus resultados. Por fim, o instrumento foi aplicado em uma rede de
franquia do segmento de alimentação. No estudo é feita a recomendação de que o
instrumento de avaliação seja submetido à apreciação da Associação Brasileira de
Franchising, para que o divulgue e disponibilize a todas as redes de franquia
localizadas no País, como um instrumento padrão de abrangência nacional.
Palavras-chave: Instrumento de avaliação. Franqueado. Assessoramento.

ABSTRACT
This study aimed at creating an instrument to evaluate the support to franchisees.
Based on the experts centered approach, the study was guided by the purpose of
producing a valid and reliable evaluation instrument, able to be used by any franchise
network. The initial version of the instrument was assessed by body of experts,
composed by five franchisees from different franchise networks, all with proven
experience in the franchising system. In a specific questionnaire, each specialist
assessed the need for changing, adding and removing any question of the first
version. Gathered data were compiled and followed all the recommendations of
experts to have a consolidated version of the assessment instrument. In addition, by
answering another questionnaire, the experts reviewed the consolidated version of
the instrument, validated its content and criteria for measuring their results. Finally,
the instrument was administered to a franchise network of the food segment. It was
recommended that the assessment instrument be submitted to the Brazilian
Franchising Association, to disseminate and make it available to all networks
franchise located in the country, as a standard instrument of national coverage.
Keywords: Assessment instrument. Franchisee. Support.
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1 O FRANCHISING E A AVALIAÇÃO DO ASSESSORAMENTO
De acordo com Anjos (2002), após anos de retração e frustradas medidas
governamentais, o cenário econômico brasileiro, no início da década de 90, era
marcado por explosivas taxas inflacionárias, grande endividamento externo e
incontrolável déficit interno.
A autora retrata que em 1994 foi implantado o Plano Real, através do qual
esse cenário rumou para novos caminhos, fato esse que aliado a medidas de
continuidade e aperfeiçoamento conduziram o País ao crescimento econômico. Para
a autora, o Plano Real foi uma complexa engenharia de combate à inflação e, como
tal, seus efeitos positivos não foram sentidos de imediato. Por essa razão, a autora
destaca que nos primórdios do mencionado Plano a economia nacional e, por
conseguinte, as empresas de um modo geral, guardavam as profundas marcas dos
anos que o antecederam.
Em contraposição ao cenário macroeconômico dos primeiros anos da década
de 90, exatamente nesse período o franchising, seguindo a explosão ocorrida na
década anterior, se consolidou no Brasil, a ponto da sua taxa de crescimento anual,
por toda a década de 90, ter sido sempre superior a do crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB), mesmo com a recuperação da economia nacional nessa fase.
Segundo Plá (2001), o franchising consiste em uma forma específica e bem
sucedida de gestão empresarial, que se firmou no Brasil como uma estratégia eficaz
de expansão de micro, pequenas e médias empresas, diante das oportunidades que
o sistema oferece para as partes que o integram.
Mauro (2006, p. 93) ressalta que "O franchising tem sempre duas figuras
participantes do sistema." O autor expõe que as figuras são o franqueador e o
franqueado, mas, por vezes, essas expressões acabam gerando dúvidas quando
são empregadas de forma genérica. Ainda, o autor esclarece que a junção do
franqueador com franqueados leva à configuração de uma rede de franquia. O autor
explica que a designação franqueador indica aquele que detém a marca de uma
empresa e autoriza que terceiro a utilize. Para o autor, quando essa denominação
indica, exclusivamente, a pessoa jurídica proprietária da marca, melhor designá-la
por empresa franqueadora. Por outro lado, ao se fazer menção ao administrador
(pessoa física) dessa empresa, é mais correto denominá-lo por gestor da rede de
franquia, embora não seja errado chamá-lo apenas de franqueador.
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Em relação à figura do franqueado, Mauro (2006) diz se tratar daquele que é
autorizado a utilizar a marca do franqueador, mediante pagamento e autorização
contratual para esse fim. O autor esclarece que, oficializada a autorização para uso
da marca, o franqueado necessita constituir uma pessoa jurídica própria, totalmente
independente da empresa franqueadora, para marcar a legalidade do seu negócio
empresarial. Feito isso, o autor conclui que a empresa do franqueado assume a
condição de unidade franqueada, gerida pela pessoa física do franqueado.
O franchising é uma realidade mundial, que vem produzindo, há anos,
inúmeros casos de sucesso. Conforme enfatiza Mauro (2007), o franchising, por
força de um ciclo de agentes envolvidos, maximiza os resultados globais. Para o
referido autor, essa é a razão de vários casos de sucesso em diversos países e,
principalmente, do baixo número de mortalidade de unidades franqueadas,
especialmente quando comparadas a empresas independentes.
O Brasil registra um dos maiores índices de mortalidade de empresas do
mundo. Conforme levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (2013), quase 30% dos negócios abertos no País encerram
as suas atividades antes de completar 2 anos de existência. Em números gerais,
esse estudo revela que a taxa de mortalidade de empresas independentes é de
26,9%, contra 5% de unidades franqueadas. Por essa razão, segundo Mauro (2007),
cada vez mais empreendedores buscam no franchising um caminho de menor risco
para ingressar no mundo empresarial. Para o autor, quanto mais casos de sucesso
são vistos em empreendedores que recorrem ao franchising para abrir a sua
primeira empresa, mais pessoas seguem o mesmo rumo, gerando, com isso, um
ciclo que faz o setor não deixar de crescer. O autor completa: "O franchising chega a
ser confundido como sinônimo de sucesso, tamanho o grau de êxito do sistema"
(MAURO, 2007, p. 11).
Mauro (2007) destaca que o franchising é marcado por diretrizes legais que
estabelecem obrigações recíprocas entre as partes envolvidas (franqueador e
franqueado). Porém, na visão do autor, essas diretrizes nem sempre são seguidas
integralmente, inclusive no que diz respeito ao assessoramento do franqueado.
Cherto (2006) enfatiza que a atenção do franqueador para com o franqueado
deve ser constante, traduzida, na prática, por meio de assessoramento permanente
e eficaz. Para isso, faz-se necessário que o franqueador disponha de uma estrutura
capaz de solucionar as demandas dos franqueados na condução de suas unidades.
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De acordo com Machado (2006), o assessoramento ao franqueado, pela rede
de franquia, tem influência direta no desempenho da unidade franqueada e, se não
for correto, pode trazer consequências negativas irreversíveis, que tendem a
prejudicar tanto o franqueado como o franqueador. Para a autora, quando o
franqueado está no início da sua caminhada no franchising, ele geralmente não tem
experiência anterior como empresário e conhece pouco sobre a operação da
franquia que adquiriu. No entanto, com o passar do tempo, o franqueado se torna
mais crítico, principalmente quando enfrenta dificuldades de ordem financeira, seja
em função do desempenho da sua unidade franqueada ou por questões dessa
natureza provenientes da sua vida pessoal, o que o leva a cobrar do franqueador
uma postura efetiva em relação ao assessoramento na gestão e/ou operação da sua
unidade.
Diante da influência do assessoramento no desempenho da unidade
franqueada e da consequente expectativa do franqueado de que ele seja prestado
com a qualidade necessária, nota-se a importância de aferir a prestação desse
serviço por parte da rede de franquia, o que se pretende viabilizar a partir da
construção do instrumento de avaliação objetivado neste estudo.

1.1 OBJETIVO, QUESTÃO AVALIATIVA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
O assessoramento prestado pela rede de franquia exerce papel fundamental
na gestão e operação da unidade franqueada e, consequentemente, é decisivo para
o sucesso do franqueado. Além disso, é difícil visualizar que um franqueado consiga
seguir os padrões da rede sem que receba a devida assessoria para esse fim.
Por essas razões, o assessoramento ao franqueado precisa ser uma prática
dinâmica e efetiva, marcada por alto padrão de qualidade e pela total constância e
regularidade. Porém, por ser um serviço continuado, o assessoramento está sujeito
a variações na sua qualidade, motivo pelo qual necessita ser monitorado e avaliado.
Assim, para viabilizar a aferição da prestação do serviço de assessoria ao
franqueado, o estudo teve como propósito construir um instrumento de avaliação do
assessoramento a franqueados.
O estudo foi norteado pela seguinte questão avaliativa: Em que medida o
instrumento de avaliação construído é válido e confiável para atingir o objetivo do
estudo?
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Em que pese a importância do assessoramento, nota-se a demanda do setor
brasileiro de franchising por um instrumento de avaliação, construído a partir de
regras e conceitos técnicos, acerca do assessoramento a franqueados, uma vez
que, atualmente, não se localiza nenhum instrumento público com esse propósito.
Dessa forma, este estudo se justifica pela intenção de preencher essa possível
lacuna, a partir da construção de um instrumento de avaliação do assessoramento a
franqueados, que possa ser adotado por qualquer rede de franquia e que, a partir da
sua aplicação, demonstre se uma rede cumpre corretamente a missão de
assessorar os seus franqueados.
Espera-se que o instrumento de avaliação produto deste estudo contribua
com o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas redes de franquia e, num
sentido mais amplo, com o setor brasileiro de franchising, com possibilidade de se
tornar um instrumento de avaliação padrão com abrangência nacional, caso a
Associação Brasileira de Franchising (ABF) o recomende.
Por fim, a amplitude quantitativa do franchising no Brasil revela a
representatividade do sistema no contexto macroeconômico nacional, indicando que
o setor é merecedor de estudos e avaliações que possibilitem a sua compreensão
prática e teórica e, sobretudo, a manutenção do seu crescimento e o constante
aprimoramento dos seus integrantes. Segundo a ABF (ASSOCIAÇÃO, 2013b),
existem 114.409 unidades franqueadas no Brasil, provenientes de 2.703 redes de
franquia. Também de acordo com a ABF, essas unidades são responsáveis por
1.029.681 empregos diretos no Brasil e alcançaram um faturamento global, em
2013, de 115.582 bilhões de reais. Números tão expressivos demonstram a
relevância econômica e social do franchising para o País e justificam o presente
estudo.

2 AS CARACTERÍSTICAS DO FRANCHISING
2.1 ASPECTOS GERAIS E HISTÓRICOS
O franchising é regido no Brasil pela Lei Federal nº 8.955, de 15/12/1994
(BRASIL, 1994), que o denomina como sistema de franquia empresarial. Além da
sua importância jurídica, esse instrumento legal também se mostra extremamente
relevante pelo fato de ter legitimado o franchising, oficialmente, no contexto social
brasileiro.
De acordo com a referida Lei, franquia empresarial é o sistema pelo qual o
franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao
direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e,
eventualmente, o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de
negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador,
mediante remuneração direta ou indireta.
Do ponto de vista teórico, há na doutrina várias definições para o franchising
ou sistema de franquia, mas todas seguem, em seu sentido geral, o conceito
previsto na Lei nº 8.955/94 (BRASIL, 1994). Embora cada definição carregue a sua
abordagem particular, existe um ponto pacífico entre elas: o franchising é, na sua
essência, uma estratégia de crescimento. Nesse sentido, Cherto (2006) define o
franchising como uma estratégia de crescimento e expansão de negócios, via
ampliação da cobertura e da penetração de mercado.
Conforme a Lei nº 8.955/94 (BRASIL, 1994), existem duas partes envolvidas
no franchising: o franqueador (empresa que detém a marca) e o franqueado (aquele
que é autorizado a utilizar a marca).
Segundo Lehnisch e Mendez (1991), a principal motivação do franqueado, ao
adquirir uma franquia, reside na possibilidade de usufruir do sucesso de uma
empresa para abrir o seu próprio negócio, aproveitando, com isso, a força da marca,
a experiência, o formato pronto, os ensinamentos iniciais do franqueador e o
posterior suporte na condução da operação. De acordo com os autores, a motivação
do franqueador se baseia na possibilidade de expandir a sua marca e obter
remuneração a partir dos pagamentos efetuados pelos franqueados. Ademais,
Cherto (2006) ressalta que o franqueador encontra no franchising uma forma de
vender os seus produtos, ampliando os seus canais de distribuição.
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Mauro (2006) ressalta que existem exemplos de práticas comerciais que se
assemelham ao franchising desde a Idade Média. Mas, de um modo geral,
considera-se que o franchising foi iniciado nos Estados Unidos da América, em
1850, quando a empresa de máquinas de costura Singer estabeleceu uma rede de
revendedores com o direito de desfrutar, efetivamente, da sua marca. O citado autor
apresenta o seguinte histórico da evolução mundial do franchising:
- em 1898, a General Motors adotou o sistema para expandir a sua rede de
revenda;
- logo após, em 1899, a Coca-Cola passou a outorgar franquias de
engarrafamento e distribuição;
- a partir do século XX, o franchising começou a ser adotado por outras
empresas de refrigerantes e, ainda, de automóveis;
- em 1917, surgiram as primeiras franquias de mercearias, que deram
origem aos supermercados, como o Piggy;
- em seguida, em 1921, a Hertz Rent-a-Car, locadora de veículos, implantou
o franchising;
- na sequência, em 1925, foi criada a primeira rede de franquia de fast-food
(A&W);
- em 1930, as companhias de petróleo adotaram o sistema, convertendo em
franquias os postos de revenda de combustível;
- a partir de 1935 o franchising passou a ser visto como um método de
expansão de negócios, tornando-se bastante frequente;
- logo após a Segunda Guerra Mundial, os americanos encontraram no
franchising a saída para a falta de empregos, o que gerou um rápido crescimento do
sistema nos Estados Unidos da América e o levou à consolidação definitiva;
- na década de 50 surgiram as redes Burger King, Dunkin' Donuts e várias
outras;
- em 1954, o empresário Ray Kroc obteve os direitos de franchising do
McDonald's, transformando a pequena lanchonete na primeira grande rede
internacional de franquia.
Pamplona (1999) considera o franchising a maior inovação do marketing no
pós-guerra. Apesar disso, a autora afirma que o sistema somente alcançou números
expressivos no Brasil nos anos 80, embora seu início no País tenha ocorrido muito
tempo antes. A autora relata o seguinte histórico do franchising no Brasil:

20

- em 1954, o curso de idiomas Yázigi celebrou um contrato de licenciamento
para que outra escola utilizasse o seu método de ensino e, em 1966, adotou o
sistema de professores associados, que foi o embrião da rede de franquia, portanto,
o Yázigi foi a primeira empresa a se valer do franchising no Brasil;
- em 1969, outro curso de idiomas (CCAA) também adotou o franchising;
- nos anos 70, três grandes empresas implantaram o franchising: Ellus (em
1972), Água de Cheiro (em 1976) e O Boticário (em 1979);
- na década de 80, o franchising explodiu no Brasil;
- em 1987, foi criada a Associação Brasileira de Franchising (ABF);
- em 1994, o franchising foi regulamentado no Brasil, por meio da Lei nº
8.955 (BRASIL, 1994), marcando a presença legal do sistema no País;
- nos anos 90, o franchising se consolidou no Brasil e por toda essa década
o seu crescimento foi sempre superior ao do PIB, fato inalterado desde então;
- de 2000 em diante o franchising se tornou mais consistente e
profissionalizado, com o melhor preparo dos agentes integrantes do sistema.
Uma questão importante na demonstração histórica do franchising brasileiro
diz respeito ao seu rápido crescimento quantitativo, o que pode ser observado pelos
números do setor nos últimos 10 anos, apresentados nos Gráficos a seguir.

Gráfico 1 - Evolução do faturamento do franchising em bilhões de reais
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O Gráfico 1 mostra que em apenas 10 anos o faturamento anual do setor
brasileiro de franchising passou de 29 bilhões para 115 bilhões de reais.

Gráfico 2 - Comparativo entre o crescimento do franchising e o do PIB
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Ratificando a força econômica do franchising brasileiro, o Gráfico 2 revela que
nos últimos 10 anos o seu crescimento anual foi sempre superior ao do PIB.

Gráfico 3 - Evolução da quantidade de unidades franqueadas
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O Gráfico 3 apresenta a grande expansão da quantidade de unidades
franqueadas, indicando que em 10 anos ela aumentou de 56 mil para 114 mil.

Gráfico 4 - Evolução da quantidade de redes de franquia
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A evolução da quantidade de redes de franquia é outro ponto que mostra o
rápido crescimento do franchising no Brasil. O Gráfico 4 retrata que em 10 anos a
quantidade de redes aumentou de 678 para 2.703.

Gráfico 5 - Evolução dos empregos diretos gerados pelo franchising
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O crescimento da quantidade de empregos diretos gerados pelo franchising é
mais um ponto que demonstra a sua rápida evolução e, ainda, a sua importância
social para o Brasil. O Gráfico 5 retrata que em 10 anos o número de empregos
diretos provenientes do franchising subiu de 500 mil para mais de 1 milhão.
Completando os aspectos históricos do franchising brasileiro, faz-se
importante destacar que, após seguidos anos de crescimento, atualmente o sistema
está presente em todo o País.

Gráfico 6 - Distribuição das unidades franqueadas por região
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O Gráfico 6 mostra que existem unidades franqueadas em todas as regiões
do Brasil e apresenta a quantidade em cada uma delas.

2.2 ASPECTOS PRINCIPAIS
Para Mauro (2007), a transferência de know-how representa o aspecto mais
marcante do franchising e se constitui na materialização do que o franqueado
compra do franqueador. Por meio de treinamentos, manuais e suporte operacional o
franqueador transfere ao franqueado o conhecimento relativo ao negócio da rede. O
autor destaca que essa transferência não engloba a gestão empresarial, logo, cabe
ao franqueado administrar o seu negócio, respeitando os padrões do franqueador.
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Outro aspecto marcante reside na utilização de uma marca. Segundo Martins
(2010), por força da relação de franchising o franqueado se investe no direito de
utilizar a marca do franqueador em todos os aspectos. Todavia, marca não se
mistura com razão social. Dessa feita, embora até o letreiro da unidade do
franqueado seja composto pela marca do franqueador, o franqueado tem que
constituir uma pessoa jurídica própria, totalmente independente da empresa
franqueadora e com razão social específica. Nesse sentido, o autor enfatiza que
toda a existência oficial do franqueado é representada pela empresa que ele
constituiu. Porém, mercadologicamente o franqueado se apresenta com a marca do
franqueador. Mauro (2006) afirma que o franqueado é o gestor da sua empresa, mas
não do negócio, pois está inserido em uma rede sistêmica de ações e métodos.
Prosseguindo nos aspectos principais do franchising, Plá (2001) defende que
o mix de venda é um dos elementos que mais vincula o franqueado ao franqueador.
Em nome da padronização das unidades franqueadas, o franqueado somente pode
comercializar produtos ou serviços estabelecidos pelo franqueador. O referido autor
diz que até nas regionalizações do mix de venda, eventualmente existentes, o
comando sempre é da empresa franqueadora.
Finalizando, faz-se necessário abordar os pagamentos efetuados pelo
franqueado ao franqueador. Conforme Pamplona (1999), os principais pagamentos
existentes no franchising são: Taxa de Franquia, Royalties, Fundo de Promoção e
Propaganda (FPP), Taxa de Renovação e Taxa de Transferência.
De acordo com Pamplona (1999), a Taxa de Franquia, também chamada de
Taxa de Adesão, é o pagamento que marca a compra de todos os direitos inerentes
à condição de franqueado. Trata-se de um pagamento único cujo montante é fixado
pelo franqueador. Ainda, a autora ensina que os royalties são pagamentos
periódicos, geralmente mensais, que o franqueado efetua para se manter na rede.
Existem franqueadores que cobram um valor fixo, enquanto outros estabelecem um
percentual sobre as vendas da unidade franqueada.
Conforme a referida autora, o Fundo de Promoção e Propaganda (FPP),
também chamado de Taxa de Propaganda, é um pagamento obrigatório, geralmente
mensal, realizado pelo franqueado para que o franqueador realize campanhas de
divulgação da marca e disponibilize material de propaganda local. Assim como no
caso dos royalties, o FPP pode ser representado por um valor fixo ou por um
percentual sobre as vendas da unidade franqueada.
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Além dos pagamentos realizados pelo franqueado para que possa ingressar e
se manter na rede, Pamplona (1999) destaca que também há a Taxa de Renovação,
paga ao final da vigência contratual para sua continuidade, e a Taxa de
Transferência, paga na hipótese de venda da unidade franqueada. Ainda, a autora
ressalta que o franqueador obtém remuneração quando o mix de venda é fornecido
pela rede de franquia.

2.3 ASPECTOS JURÍDICOS
Segundo Roque (2012), a relação entre o franqueador e o franqueado é
regida por meio do Contrato de Franquia. De acordo com o autor, o Contrato tem um
prazo determinado de duração, que varia conforme o padrão adotado pelo
franqueador. O autor ressalta que no Brasil normalmente esse prazo vai de 24 a 48
meses. Todavia, existem redes nas quais os prazos são bem diferentes.
Conforme a Lei nº 8.955/94 (BRASIL, 1994), no mínimo 10 dias antes da
assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de
qualquer tipo de taxa pelo franqueado, o franqueador deve entregar um documento
denominado Circular de Oferta da Franquia. A Circular deve apresentar, de forma
detalhada, a empresa franqueadora e tudo que envolverá a relação de franchising
com o futuro franqueado.
Cretella Neto (2003) destaca que durante a vigência do prazo do Contrato de
Franquia o franqueado somente pode deixar a rede se pagar uma multa contratual,
que geralmente equivale ao valor da Taxa de Franquia vigente na época da rescisão
do

Contrato.

O

autor

retrata

que

existem

franqueadores

que

abonam

espontaneamente essa cobrança em caso de fechamento da unidade franqueada
por falência judicial ou por comprovado insucesso.
De acordo com Roque (2012), alguns franqueadores estipulam, no Contrato
de Franquia, que mesmo após o fim do seu prazo de vigência o franqueado deve
cumprir o chamado período de resguardo, de modo que não venha a manter ou a
abrir negócio concorrente durante um determinado tempo. No entendimento de
Mauro (2007), embora o período de resguardo possa ser visto como um
impedimento do sagrado direito de escolha do exercício de atividade remunerada,
sua lógica consiste no impedimento que alguém ingresse numa rede de franquia
com o propósito de adquirir know-how para fins de concorrência imediata ou futura.
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Segundo Martins (2010), no Contrato de Franquia é delimitado o território do
franqueado, sobre o qual possui direito de preferência em uma área estabelecida no
Contrato. O autor destaca que não se trata de um domínio permanente sobre a área,
mas de uma preferência sobre ela. Portanto, se outra pessoa desejar operar uma
unidade no território do franqueado, esse deve manifestar se pretende exercer a sua
preferência. Caso queira, é atribuído um prazo para que abra a unidade, pagando
nova Taxa de Franquia. Do contrário, a outra pessoa é aceita como franqueada
naquela área, que recebe nova delimitação territorial. O autor ressalta que as lojas
em shopping center somente geram preferência territorial no próprio shopping.

2.4 IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE FRANQUIA
Para Cherto (2006), o empresário que deseja expandir o seu negócio
utilizando o sistema de franquia deve antes avaliar se ele e a sua empresa estão
preparados. O autor ensina que o franchising requer recursos financeiros e
humanos, estrutura adequada e um planejamento muito bem elaborado. Segundo
Mauro (2007), a implantação do franchising deve ser acompanhada de medidas que
salvaguardem a empresa e o negócio que deram origem ao sistema. O autor afirma:
"A empresa deve avaliar com profundidade seu negócio antes de avaliar o
franchising." (MAURO, 2007, p. 25).
Plá (2001) ressalta que a primeira etapa do processo de implantação de uma
rede de franquia consiste em conhecer todas as particularidades do sistema de
franchising, tais como: a Lei que o regulamenta no Brasil, decisões judiciais a
respeito e alguns casos de sucesso. Conforme o autor, em seguida é elaborado o
estudo de franqueabilidade, no qual são abordadas as seguintes situações:
- análise das condições gerais da empresa e do posicionamento da marca e
dos produtos no mercado em que atua;
- avaliação criteriosa do mercado de franquia e da concorrência;
- verificação da viabilidade econômica e financeira da operação por parte
dos futuros franqueados;
- estimativa de quantas unidades se pretende ter e em quais regiões;
- definição dos investimentos para iniciar a implantação do sistema;
- projeção do retorno financeiro para os dois lados (franqueador e
franqueado).
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Após o estudo de franqueabilidade a operação é formatada, pensando-se
sempre na padronização do sistema como um todo. "A padronização possibilita o
crescimento e a operação uniforme da rede de franquia e, ainda, a percepção mais
rápida por parte do mercado consumidor." (PAMPLONA, 1999, p. 38).
Segundo Pamplona (1999), a última fase da implantação de uma rede de
franquia é representada pelo planejamento de toda a logística de distribuição da
rede, sobretudo quando ela se coloca na condição de responsável, direta ou
indiretamente, pelo fornecimento do mix de venda, o que ocorre com grande
frequência.
Cherto (2006) alerta para a importância de o sistema formatado ser validado,
antes do seu lançamento no mercado, por meio de uma loja piloto, na qual são
ajustados, na prática, eventuais problemas. Para Mauro (2006), o franqueador deve
ter muita segurança sobre a operação do negócio da rede de franquia e sobre as
peculiaridades do franchising, isso para que consiga prevalecer a sua condição de
gestor máximo da rede. Lehnisch e Mendez (1991) defendem que ao se formatar
uma rede de franquia tudo deve ser feito com foco no futuro franqueado,
especialmente no assessoramento que receberá da rede, pois as medidas de apoio
do franqueador são de extrema importância para os franqueados.

2.5 O VÍNCULO ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO
Em que pese a clara vinculação jurídica existente entre o franqueador e o
franqueado, manifestada, na prática, por meio do Contrato de Franquia, o vínculo
entre eles necessita ultrapassar os aspectos legais, alcançando contornos
integrativos, traduzidos pela construção de laços sólidos em busca de objetivos
comuns, que conduzam as duas partes aos resultados desejados.
Mauro (2007) referenda essa afirmação ao dispor que o franqueador e o
franqueado devem estar ligados por elos que perpetuem um vínculo de integração.
Para o autor, tal integração é decisiva para que a empresa franqueadora propague a
sua cultura organizacional junto aos seus franqueados, fato esse que considera
fundamental para o êxito de uma rede de franquia e, por conseguinte, dos seus
franqueados. "A cultura organizacional consiste em padrões explícitos e implícitos de
comportamentos adquiridos e transmitidos ao longo do tempo que constituem uma
característica própria de cada empresa." (CHIAVENATO, 2008, p. 237).
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Considerando que a essência de uma rede de franquia é marcada pela total
padronização das unidades que a integram, é fundamental que a sua cultura
organizacional seja transmitida e incorporada por todos os franqueados. Para Matos
e Lebarcky (2011), embora possa ser entendido que cada unidade franqueada é
marcada pela sua própria cultura organizacional, quando se projeta a rede de
franquia como um todo o que impera é a cultura da franqueadora. Conforme os
autores, uma rede de franquia não se materializa pela junção de várias culturas
organizacionais, mas, sim, pela existência de uma cultura predominante, que integra
a rede em prol dos mesmos valores e objetivos. Os autores ressaltam que esse
posicionamento não busca negar as culturas organizacionais das unidades
franqueadas, simplesmente porque elas não existem senão a partir da cultura
organizacional da empresa franqueadora, pois do contrário não seria uma rede
sistêmica e padronizada. Ratificando esse entendimento, Brum, Godoy e
Radharamanan (2014) destacam que a presença de uma cultura organizacional
compartilhada entre a empresa franqueadora e as unidades da rede estabelece
compromissos convergentes entre franqueador e franqueados. Ao mesmo tempo, na
visão dos autores, esse compartilhamento da cultura organizacional também cria o
compromisso do franqueador e dos franqueados com o produto final (entendido
como bens vendidos e/ou serviços prestados) e, acima de tudo, com os clientes
externos da rede de franquia.
Matos e Lebarcky (2011) concluem a questão enfatizando que a cultura
organizacional da empresa franqueadora deve ser duplicada nas unidades
franqueadas, de modo a ser construída e propagada a cultura da rede de franquia.
"O tratamento da cultura organizacional no franchising é muito particular, pois a
cultura que predomina é a construída pelo franqueador em razão do negócio, motivo
pelo qual deve ser incorporada pela rede." (MATOS; LEBARCKY, 2011, p. 77).
Para isso, os autores destacam que é preciso imprimir a cultura da empresa
franqueadora nos franqueados, iniciando esse imprinting na fase do preparo inicial.
Imprinting é o termo proposto pelo zoólogo austríaco Konrad Lorenz (1903-1989)
para dar conta da marca indelével imposta pelas primeiras experiências do animal
após o nascimento. Palavra derivada da língua inglesa, imprinting pode significar
impressão, marca, cunho, carimbo ou sinal.
Nota-se, pelo exposto, a importância de a empresa franqueadora imprimir
todos os aspectos da sua cultura organizacional desde os primeiros contatos com o
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franqueado, de modo a garantir que esse processo de imprinting leve a unidade
franqueada a incorporar a cultura organizacional predominante na rede. Para isso,
retornando aos ensinamentos de Matos e Lebarcky (2011), o franqueador deve se
valer do treinamento inicial do franqueado e, posteriormente, das oportunidades de
contato com ele, proporcionadas pelo assessoramento. No mesmo enfoque, Mauro
(2006) defende que a rede de franquia, através de seus representantes, aproveite
cada oportunidade de comunicação com o franqueado para compartilhar os valores
essenciais da empresa franqueadora.
Apesar da necessidade de todos os integrantes da rede de franquia
compartilhar a cultura organizacional, é preciso separar as pessoas jurídicas
(empresa franqueadora e unidades franqueadas) das pessoas físicas (franqueador e
franqueado). Na realidade, a obrigação contratual de o franqueado cumprir todos os
padrões da rede de franquia acaba por criar uma sensação de que o franqueador
exerce poder sobre os franqueados, aqui expresso de forma impositiva, como
exposto por Weber (2000, p. 33): "Poder significa toda probabilidade de impor a
própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o
fundamento dessa probabilidade." Todavia, essa noção de poder do franqueador
sobre o franqueado não se mostra adequada, tendo em vista que a relação entre
eles é regida por meio de um contrato, no qual são estabelecidas obrigações para as
duas partes, o que as faz credoras e devedoras mutuamente. Ratificando essa
afirmação, Machado (2006) ensina que a relação existente entre o franqueador e o
franqueado é uma via de dois sentidos, isso porque os dois possuem direitos e
deveres recíprocos, de acordo com o papel de cada um.
Na verdade, o retrato generalista de uma rede de franquia leva à visão de
uma empresa franqueadora conduzindo unidades franqueadas, representadas, cada
qual, por uma empresa. Nesse olhar, o que se vê é uma organização gerenciando o
caminho de outras. Porém, empresas são constituídas por seres humanos e,
portanto, uma rede de franquia não é apenas a junção de empresas, mas, sim, de
pessoas, nas figuras do franqueador e dos franqueados. Diante disso, vem à tona a
importância da liderança no contexto da atuação do franqueador. Nesse prisma,
Drucker (2007, p. 32) afirma: "Não se gerencia pessoas. A tarefa é liderar pessoas.
A meta é tornar produtivas as forças e o conhecimento específico de cada pessoa."
Na mesma linha, Hunter (2004, p. 25) retrata: "Você gerencia seu inventário,
seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas
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você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas." Para o
autor, a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem
entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem
comum. Em outra obra, Hunter (2006) defende que liderar é servir. O autor entende
que a liderança deve ser praticada numa perspectiva de doação, de compromisso e
de serviço. Diante do compartilhamento de objetivos entre o franqueador e o
franqueado, a visão da liderança servidora se mostra muito bem ajustada ao
franchising.
Essa visão se revela ainda mais apropriada em razão do vínculo existente
entre as partes, uma vez que, apesar de o franqueador ser o gestor máximo da rede
de franquia, não há uma hierarquia empregatícia dele para com os franqueados,
visto que, como enfatizam Azevedo e Silva (2012, p. 26), "O franqueado não é
funcionário do franqueador, mas seu parceiro de negócio formalmente constituído
por meio de contrato próprio." Portanto, cabe ao gestor da rede de franquia assumir
uma postura de liderança voltada ao propósito de servir aos franqueados da rede.
É aqui que surge um outro tema merecedor de aprofundamento, pela sua
relevância e pertinência tanto para o processo de imprinting quanto para o de
liderança: o coaching. O uso inicial da palavra, de origem inglesa, designava um tipo
específico de carruagem, motivo pelo qual o seu significado básico é "transportar
uma pessoa valiosa de onde ela está para onde ela quer ir." Souza (2007) defende
que para entender o significado de coaching o melhor é não traduzir a palavra,
compreendendo-a como um processo que leva ao desenvolvimento de novas
competências. De acordo com Clutterbuck (2008), o coaching possibilita:
desenvolver o insight pessoal ou grupal; favorecer o desempenho relacionado a
metas específicas; apoiar e encorajar iniciativas; usar eficientemente a capacidade
de questionar ou interrogar; indicar uma direção de crescimento pessoal.
Oliveira (2009, p. 10) define o coaching da seguinte maneira: "Processo de
ajudar os indivíduos na compreensão do que são hoje para o que desejam tornar-se
amanhã." O autor explica que existem dois atores no processo de coaching: o coach
(responsável pela condução do processo) e o coachee (indivíduo que passa pelo
processo e está sendo beneficiado). Araújo (1999) entende que coach diz respeito
ao papel assumido por uma pessoa quando se compromete a apoiar alguém a
atingir determinado resultado. Lages e O'Connor (2010) defendem que o coaching é
um meio para se chegar a um fim, uma maneira de ajudar as pessoas a levarem
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uma vida plena e gratificante, podendo ser definido de muitas formas, dependendo
da perspectiva em que é adotado. Para os autores, o processo engloba quatro
importantes aspectos: mudança, preocupação, relacionamento e aprendizado.
Diversos autores, como Araújo (1999), Dutra (2010), Lages e O'Connor (2010)
e Whitmore (2010), concordam que os principais objetivos do processo de coaching
em relação aos indivíduos são auxiliar o coachee das seguintes formas:
- perceber a necessidade de mudança e um estado potencialmente melhor;
- esclarecer metas de desempenho e sentir-se mais comprometido com elas;
- adquirir confiança na capacidade de mudança;
- intensificar a consciência do que aconteceu ou está acontecendo em seu
íntimo ou a sua volta;
- adquirir um novo padrão de comportamento;
- reagir durante os inevitáveis momentos de recaída.
Observa-se quantos benefícios podem ser gerados com a adoção do
processo de coaching em uma rede de franquia, especialmente porque a prática do
coaching aprofunda a assimilação dos treinamentos e da consultoria de campo,
fazendo com que o franqueador seja um coach ao dispor de todos os franqueados.
Na realidade, os aspectos abordados revelam a extrema importância de a rede
atentar para os pontos que marcam a vinculação com seus franqueados e, nesse
sentido, vem a compreensão de que devem ser envidados todos os esforços para
que ela sempre mantenha um alto nível na qualidade do atendimento dos seus
franqueados.
Em um conceito clássico, Ishikawa (1997, p. 37) ensina: "A qualidade é a
revolução da própria filosofia administrativa, exigindo uma mudança de mentalidade
de todos os integrantes da organização, principalmente da alta cúpula." Chiavenato
(2007, p. 209) afirma: "A qualidade no atendimento é a satisfação das exigências
dos clientes." Importante registrar que no decorrer deste texto a palavra cliente está
sempre relacionada à figura do franqueado.
Segundo Whiteley (2002), a qualidade no atendimento pode se transformar
em uma arma altamente efetiva para a empresa e, principalmente, em um meio de
criar e sustentar vantagens competitivas. Para o autor, a qualidade no atendimento é
a filosofia de gestão que busca atender as necessidades dos clientes e superar as
expectativas dos mesmos. De acordo com o autor, para a empresa alcançar a
qualidade no atendimento e, especialmente, para mantê-la, faz-se necessário:
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- explicitar, aos seus integrantes, os objetivos e as estratégias referentes ao
atendimento de clientes;
- possuir uma gestão aberta a mudanças;
- avaliar sistematicamente as necessidades e expectativas de seus clientes
para oferecer-lhes um serviço que gere satisfação;
- tomar decisões apoiadas em fatos e dados analisados;
- conhecer as necessidades dos seus clientes e direcionar toda a
organização para atendê-las e superá-las;
- fixar indicadores de desempenho que permitam acompanhar a qualidade
do atendimento e avaliar seus resultados sistematicamente;
- analisar seus concorrentes e perceber o que deve ser alterado para
melhorar o atendimento do seu cliente;
- preocupar-se com o ambiente interno da organização, realizando reuniões
e acompanhamentos constantes;
- promover treinamentos frequentemente, para preparar e aperfeiçoar os
seus integrantes.
Conforme Carvalho e Moraes (2010), o atendimento estabelece uma relação
de interdependência entre o atendente, a organização e o cliente. Segundo os
autores, essa relação de interdependência faz nascer um ciclo totalmente
interligado, onde o atendente depende da organização, que por sua vez depende do
cliente e esse, em última análise, depende de ambos para satisfazer os interesses
que o motivaram a procurar aquela empresa.
Os citados autores afirmam que se a organização não preparar o atendente
para trabalhar com qualidade, o ciclo todo estará comprometido, pois não será
atingindo o objetivo final de satisfazer o cliente.
Kotler (2000, p. 58) define o nível de satisfação como sendo o "sentimento de
prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado
pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa." O autor vai
além, ao afirmar que é preciso encantar os clientes, não bastando simplesmente
satisfazê-los. De acordo com o autor, conquistar novos clientes custa entre cinco a
sete vezes mais do que manter os já existentes. Por isso, o esforço na retenção de
clientes é, acima de tudo, um investimento que irá garantir a melhoria dos resultados
e a redução das despesas. Portanto, todos os esforços da organização devem estar
voltados à plena satisfação do cliente.
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Para Whiteley (2002), embora a satisfação possa ser entendida como algo
subjetivo, ela é perfeitamente visível, tanto por parte do cliente, que a percebe ou
não, como por parte da organização, que colhe frutos ou prejuízos conforme o nível
de satisfação que proporciona. O autor enfatiza que a qualidade no atendimento é
uma ação concreta em prol da percepção de satisfação por parte do cliente.
Tendo em vista que uma empresa franqueadora tem por principal objetivo
reter seus franqueados (clientes), é vital que eles estejam plenamente satisfeitos
com a qualidade do atendimento recebido. Em tempos de alta competitividade e de
clientes cada vez mais exigentes, as organizações precisam garantir a satisfação
dos mesmos. Num segmento que vem crescendo de forma arrebatadora nos últimos
anos, como o de franchising, essa é uma questão estratégica.
Apesar de todos os elementos facilitadores, apresentados até então, do
vínculo entre o franqueador e o franqueado, o fato é que redes de franquia são
constituídas por pessoas. E quanto maior for a quantidade delas, como é o caso de
uma rede, maior a chance de controvérsias e pontos discordantes. Ribeiro (2013)
defende que os conflitos são parte natural de um agrupamento de pessoas,
principalmente em redes de franquia, nas quais vários relacionamentos são travados
ao mesmo tempo, por pessoas que pensam de forma própria e são motivadas por
interesses particulares. Para Cherto (2006), a gestão do relacionamento é algo muito
complexo em uma rede, pois envolve as características e os comportamentos de
inúmeras pessoas, começando pelo franqueador e envolvendo um grande número
de franqueados, cada qual um ser humano com visões e valores próprios.
Mauro (2007) entende que o franqueador deve adotar todas as medidas para
evitar ou resolver conflitos. Porém, dificilmente conseguirá eliminá-los, pois sempre
existirão casos de divergência e de estresse em ambientes que reúnem seres
humanos, ainda mais quando esses são empresários e, por isso, são bombardeados
frequentemente por diversas situações que geram alto nível de pressão. Em razão
disso, o autor ensina que os integrantes de uma rede de franquia (franqueador e
franqueados) devem desenvolver a competência da resiliência. O autor defende que
a resiliência é tão vital nos tempos atuais, que deveria estar na pauta de treinamento
de todas as redes de franquia, pois as pessoas precisam estar aptas a enfrentar as
adversidades vividas no mundo empresarial.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Resiliência ([2000]), o significado da
resiliência no ser humano pode ser dito como a capacidade ou habilidade
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desenvolvida a partir de crenças básicas que estruturam o comportamento das
pessoas para a superação. Nesse enfoque, de acordo com a citada organização, os
indivíduos resilientes são aqueles que enfrentam situações adversas e de estresse
elevado com habilidade de enxergar, compreender e tomar decisões apropriadas
para superar e vencer as adversidades nas diferentes áreas da vida.
Para Dobbs e Poletti (2011), a resiliência é a capacidade de se manter ativo
diante de fortes pressões que poderiam paralisar o indivíduo, mas que, nos
resilientes, acabam se transformando em fonte de energia e de acúmulo de
experiência. As autoras alertam que resiliência não é resignação, ou seja, não é
simplesmente se conformar com um acontecimento problemático, ao contrário, a
pessoa o enfrenta, supera e segue adiante.
Flach (1991) apresenta os fatores capazes de desenvolver o comportamento
resiliente: ter consciência de que dificuldades fazem parte da vida e é preciso
conviver com elas; compreender a natureza humana e buscar o contato com o seu
Eu Superior; persistir lutando para superar as adversidades; encarar o problema,
tomando as decisões necessárias e investindo energia para solucioná-lo; entender
que as dificuldades da vida nos tiram da zona de conforto, mas proporcionam
crescimento.
É importante destacar que Sabbag (2012) considera a resiliência uma das
principais competências profissionais do início do Século XXI. Segundo Carmello
(2011), o empresário é cercado por diversos modos de pressão, provenientes de
adversidades, desafios e busca por resultados imediatos. Para Piovan (2009), o que
difere o empresário resiliente do não resiliente são as atitudes em relação aos
problemas. De acordo com o autor, a principal característica desse empresário é a
ação assertiva. Ele não foca o problema, e sim a solução. O autor ressalta que
pessoas sem resiliência tendem a ficar com raiva da adversidade, o que as impede
de enxergar as possíveis soluções, e outras tendem a entrar na tristeza ou no medo,
sentimentos que paralisam a ação. O autor conclui que o empresário resiliente não
se permite entrar nesses sentimentos e, por isso, toma decisões e parte para a ação
imediata.
Conforme Carmello (2011), os empresários devem desenvolver a resiliência,
seja através de treinamentos, palestras ou leitura de livros. Na visão do autor, o
empresário deve incluir a resiliência na relação de competências indispensáveis ao
seu papel de gestor corporativo. O autor enfatiza que a sociedade atual, marcada
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pelo alto nível de competitividade e pela velocidade das mudanças, exige dos
empresários uma ampla capacidade de adaptação constante e de superação
permanente, e isso somente se consegue desenvolvendo a resiliência.
Pelo exposto, nota-se que há muitos desafios no vínculo entre franqueador e
franqueado. Assim, cabe ao franqueador, como gestor da rede, adotar medidas em
prol de um relacionamento harmônico e participativo com os franqueados.

2.6 O ASSESSORAMENTO AO FRANQUEADO
Pamplona (1999) diz que é missão do franqueador assessorar o franqueado,
prestando suporte permanente. Para Mauro (2006), o franqueador deve prestar total
assessoramento ao franqueado, estando sempre ao seu alcance a fim de garantir o
sucesso das duas partes e, sobretudo, para que o franqueado receba o devido
amparo na condução do negócio. Além disso, o autor enfatiza que o
assessoramento cumpre um importante papel preventivo, especialmente através da
consultoria de campo. Cherto (2006, p. 33) alerta: "Quanto mais amplo for o
assessoramento do franqueador ao franqueado, maior será a possibilidade de êxito
para ambos."
É fato que uma pessoa que adquire uma franquia, muitas vezes investindo
recursos financeiros juntados por anos, tem como principal motivação a chance de
ingressar no ramo empresarial amparada por uma marca de sucesso e por um
formato já pronto de negócio. Contudo, é inevitável o surgimento de dúvidas ou
dificuldades na prática. Nesse momento, o franqueado busca se valer de um
aspecto vital que o fez comprar uma franquia: ter alguém para ajudá-lo; no caso, o
franqueador. Por mais amplo que tenha sido o treinamento inicial do franqueado ou
por mais completo que seja o Manual da Rede de Franquia, o cotidiano empresarial
é cercado de surpresas, muitas com alto risco para a manutenção ou sucesso do
negócio. Ribeiro (2013) ressalta que o assessoramento ao franqueado é tão
importante que precisa ser visto como uma questão estratégica da rede de franquia
e deve ser objeto de acompanhamento direto da alta administração da rede.
O autor destaca que o assessoramento é vital tanto para o franqueado quanto
para o franqueador, pois ao evitar o agravamento do problema de um franqueado,
que pode culminar no fechamento da unidade, o franqueador está protegendo a
imagem da sua marca, porque nada é mais prejudicial para uma rede de franquia do

36

que o insucesso de seus franqueados. Nesse sentido, Mauro (2007) diz que o
pretendente a franqueado deve buscar saber quantas unidades daquela rede foram
fechadas nos últimos doze meses. Ainda, o autor ensina que ele deve observar se
na Circular de Oferta da Franquia consta a previsão de assessoramento na gestão,
nos termos do inciso XII do artigo 3º da Lei nº 8.955/94 (BRASIL, 1994).

2.6.1 Canais de comunicação do franqueador
Segundo Cherto (2006), o suporte prestado pelo franqueador, no cotidiano do
franqueado, é materializado pelo assessoramento receptivo, que ocorre por meio
dos canais de comunicação que a empresa franqueadora disponibiliza ao
franqueado, sendo eles, via de regra, a central telefônica, o correio eletrônico (email) e a rede virtual integrada (intranet). Mauro (2006) ressalta que devem ser
disponibilizados mais de um canal de comunicação aos franqueados. O autor explica
que quando a rede de franquia está bem estruturada, oferece mais canais de
comunicação aos seus franqueados e, principalmente, mais eficazes são esses
canais, o que aumenta a qualidade dos serviços prestados aos integrantes da rede.
Conforme Ribeiro (2013), os canais de comunicação do franqueador devem:
resolver as dúvidas e/ou problemas apresentados pelo franqueado; solucionar a
demanda do franqueado em tempo adequado; estar disponível no mesmo horário de
funcionamento da unidade do franqueado; prestar atendimento de qualidade;
influenciar positivamente no desempenho da unidade franqueada.

2.6.2 Consultoria de campo
Além do assessoramento receptivo, Cherto (2006) retrata que há também o
ativo, materializado através da consultoria de campo. Para o autor, essa consultoria
é uma excelente oportunidade para que o franqueado apresente e solucione as suas
dúvidas.
Segundo Ribeiro (2013), a consultoria de campo consiste em visitas
periódicas que o consultor realiza nas unidades franqueadas, com os seguintes
propósitos:

levantar e

resolver

problemas;

fornecer

informações;

ministrar

treinamentos; atualizar procedimentos; verificar o cumprimento dos padrões da rede;
prestar orientação na operação e gestão da unidade.
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Para o autor, a consultoria de campo é fundamental para a transferência de
know-how, monitoramento da rede de franquia, relacionamento com os franqueados
e maximização dos resultados dos agentes do franchising (franqueador e
franqueado). Detalhando o assunto, o autor apresenta as principais funções do
consultor de campo:
- ser o elo do relacionamento entre o franqueador e o franqueado;
- manter os processos operacionais e padrões da rede;
- esclarecer dúvidas do franqueado;
- orientar todos os aspectos acerca das ações de marketing local;
- realizar treinamentos na unidade franqueada;
- avaliar a gestão e operação da unidade, dando feedback ao franqueado;
- definir metas para a unidade, traçando os respectivos planos de ação;
- acompanhar sistematicamente o desempenho da unidade;
- atuar como efetivo representante do franqueador;
- acompanhar o nível de qualidade dos produtos e/ou serviços da unidade;
- manter o franqueado motivado.

2.6.3 Treinamento
Para Ribeiro (2013), de todos os aspectos que envolvem o assessoramento
ao franqueado, o treinamento é um dos mais relevantes e decisivos para que ele
tenha reais condições de alcançar o sucesso da sua unidade franqueada. Por isso, o
franqueador deve investir bastante em treinamento, pois não há nada pior e mais
arriscado do que um franqueado despreparado para o negócio que conduz.
Nesse sentido, Mauro (2006, p. 63) destaca que Ray Kroc (1902-1984), o
grande empreendedor da rede McDonald's, que mudou a concepção do treinamento
no mundo corporativo e principalmente nas redes de franquia, afirmava o seguinte:
"Se você acha treinamento caro, considere o preço da ignorância. Treinamento não
é gasto; é investimento."
O autor ressalta que o treinamento em redes de franquia tem importantes
funções, como difundir os padrões da rede e alinhar os franqueados em torno de um
senso comum. Contudo, o autor lembra que o seu principal objetivo é manter o
franqueado apto a usufruir daquilo pelo qual pagou ao comprar a franquia e sua
missão é capacitá-lo para que seja bem sucedido em seu negócio.
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Cherto (2006) apresenta três tipos de treinamento para franqueados: o inicial,
o de reciclagem e o específico. Conforme o autor, o treinamento inicial tem como
propósito preparar o franqueado, que muitas vezes não tem experiência em
negócios, para ser um empresário capaz de administrar bem a sua unidade
franqueada. O autor recomenda que os seguintes temas sejam abordados no
treinamento inicial:
- aspectos institucionais da empresa franqueadora, como a sua missão,
visão e valores corporativos;
- inauguração da unidade franqueada, destacando os principais pontos que
devem ser trabalhados para a correta implantação do negócio;
- questões operacionais, envolvendo todos os assuntos sobre a gestão do
negócio, demonstrando como tende a ser o cotidiano do franqueado;
- características dos produtos e/ou serviços da unidade franqueada, seu
funcionamento, principais argumentos de venda e detalhamento total da relação com
os fornecedores, isso quando os produtos não forem adquiridos diretamente da
empresa franqueadora;
- todos os principais aspectos de marketing que precisam ser assimilados
pelo franqueado, desde a estratégia geral do franqueador nesse sentido até as
ações voltadas exclusivamente para a sua unidade;
- gestão de recursos humanos, identificando os critérios para a contratação
das pessoas que integrarão a equipe de funcionários da unidade franqueada, o perfil
dessas pessoas, as competências para cada cargo, questões trabalhistas e dicas
práticas para a gestão de pessoas, com especial atenção para liderança e
motivação;
- gestão administrativa e financeira, envolvendo todos os pontos que
preparem o franqueado para gerir o seu negócio, como indicadores de performance
(volume de vendas, margem líquida e despesas fixas), noções sobre fluxo de caixa e
quais ferramentas gerenciais são disponibilizadas pela empresa franqueadora para a
gestão da unidade franqueada;
- conceitos de franchising, ensinando suas principais características, como
funciona uma rede de franquia, quais são os direitos e deveres das partes e, por fim,
apresentando casos de sucesso e de fracasso no franchising.
Ribeiro (2013) enfatiza que no treinamento inicial devem ficar bem claros os
papéis do franqueador e do franqueado, para que sejam evitados conflitos futuros
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entre as partes. Ainda, o autor ressalta que é fundamental explicar claramente ao
franqueado, no treinamento inicial, de que maneira é prestado o assessoramento,
após a inauguração da unidade franqueada, e quais são os objetivos, limites e
funcionamento do assessoramento. Conforme Chiavenato (2006), o treinamento
inicial certamente é a fase mais importante do processo de ingresso de uma pessoa
em um ambiente empresarial. Contudo, na visão do autor, o treinamento inicial
somente atinge essa importância se oferecer informações de real utilidade ao novo
integrante.
Para Walter (2006), o comprometimento está intimamente ligado à motivação,
que nasce pelo desafio, pela perspectiva de realização e pelo propósito de alcançar
os objetivos desejados. Na visão do autor, os fatores que levam à motivação devem
ser muito bem tratados no treinamento inicial. De acordo com o autor, o treinamento
inicial cumpre o importante papel de difundir a cultura da organização naqueles que
ingressam no ambiente da rede de franquia (imprinting da cultura organizacional).
Além disso, o autor destaca que o principal objetivo prático do treinamento inicial é
preparar o novo integrante para exercer suas atividades dentro dos padrões
praticados pela rede.
Segundo Chiavenato (2006), o treinamento inicial deve ser visto como uma
oportunidade de engajar o indivíduo nos valores e objetivos organizacionais. Para o
autor, o treinamento inicial facilita a ambientação da pessoa na organização,
auxiliando na formação de vínculo entre o novo integrante e a empresa.
Dolan e Pineda (2010) defendem que a eventual imperfeição do treinamento
inicial coloca o indivíduo em estado de absoluta insegurança, principalmente no que
diz respeito ao receio de não atingir os resultados que almeja individualmente ou
que se comprometeu com a organização.
Banov (2012) afirma que o treinamento inicial exerce uma forte influência
psicológica no novo integrante, sendo uma forma eficaz de facilitar a sua aceitação
naquele ambiente, além de desenvolver atitudes favoráveis e de suprir o anseio por
informações. A autora destaca que o treinamento inicial faz com que as relações
profissionais sejam mais transparentes e desperte no novo integrante o sentimento
de pertencimento ao contexto corporativo.
Além disso, segundo a autora, o treinamento inicial é uma medida que
proporciona alguma garantia para a organização de que o novo integrante seguirá
os seus padrões de qualidade.
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Quanto ao treinamento de reciclagem, Cherto (2006) diz que seu objetivo
principal é capacitar o franqueado para que adquira maior segurança e motivação na
operação cotidiana da sua unidade franqueada. Ainda, o autor destaca que o
treinamento de reciclagem se trata de todo tipo de aprimoramento necessário para
manter e difundir os padrões da rede de franquia e, ainda, para atualizar os
franqueados acerca de: novas práticas de negócio e operações; alterações ou
lançamentos de produtos e/ou serviços da rede; adoção de campanhas de
promoção e/ou de divulgação.
Na visão de Ribeiro (2013), esse tipo de treinamento também é necessário
quando é constatado desempenho ou resultado abaixo das expectativas, seja em
uma unidade franqueada ou em toda a rede. Nesse caso, o treinamento de
reciclagem tem como alvo, conforme a situação, apenas a unidade deficitária ou
todos os franqueados.
Por fim, Cherto (2006, p. 246) ensina que, em regra, o treinamento específico
"tem como objetivo abordar temas e assuntos de grande relevância e relativa
urgência para a operação da franquia e que devem ser implantados em uma
periodicidade definida."

2.6.4 Acompanhamento do faturamento do franqueado
Mauro (2007, p. 59) enfatiza que "o fator motivador mais importante para
alguém se aventurar no mundo empresarial é, sem dúvida, obter retorno financeiro."
Por essa razão, cabe ao franqueador acompanhar o desempenho do faturamento de
seus franqueados, de modo a assessorá-lo no alcance do seu objetivo principal.
Em relação ao faturamento do franqueado, o autor propõe que a rede adote
as seguintes medidas:
- indicação de meta de faturamento mensal para cada unidade franqueada;
- revisão periódica da meta de faturamento mensal indicada, realizada em
conjunto com o franqueado;
- monitoramento mensal do faturamento de cada unidade franqueada;
- promoção de ações para identificar o motivo que levou uma unidade
franqueada a não atingir a meta de faturamento mensal indicada;
- adoção de medidas de apoio efetivas quando uma unidade franqueada
apresenta faturamento abaixo da meta mensal;
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- manutenção das medidas de apoio até que a unidade franqueada alcance
a sua meta de faturamento mensal.

2.6.5 Manual da rede de franquia
Conforme Bittencourt (2011), o Manual da Rede de Franquia é a ferramenta
que representa a transferência de know-how do franqueador para o franqueado e
deve retratar fielmente a realidade que envolve a prática da unidade franqueada,
servindo de orientação para o franqueado no cotidiano da operação da sua unidade.
Segundo a autora, normalmente são quatro os aspectos abordados no
Manual da Rede de Franquia: implantação, administração e operação da unidade
franqueada e, ainda, a sua metodologia de marketing e vendas.
Algumas redes preparam manuais para cada um dos temas, mas, de acordo
com Mauro (2007, p. 68), "o que vale não é a quantidade de manuais, mas a
qualidade, utilidade e importância prática do que está escrito em um ou mais
instrumentos."
Bittencourt (2011) descreve da seguinte forma os quatro aspectos referidos
anteriormente:
- o manual deve ser fidedigno à implantação de uma unidade franqueada, de
modo que o empreendedor se sinta seguro nos investimentos que vai fazer, desde a
assinatura do contrato até a inauguração efetiva da loja;
- a parte que trata sobre a administração serve para orientar o franqueado
na gestão da sua unidade, estando relacionada com as áreas financeira,
administrativa e de recursos humanos;
- a parte que versa sobre a política de marketing e vendas tem o propósito
de guiar o franqueado na divulgação dos produtos e/ou serviços ofertados pela
unidade franqueada, além de demonstrar como o franqueado deve orientar os seus
funcionários em relação ao atendimento de clientes;
- na parte que aborda a operação são detalhados os produtos e/ou serviços
oferecidos pela unidade franqueada, com suas características, especificações e, se
for o caso, seus fornecedores.
A autora destaca que, dependendo do tipo do produto e/ou serviço da
franquia, pode ser necessário abordar outros aspectos no manual, isso em razão
das peculiaridades do negócio. Em complemento, a autora diz que a atualização dos
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dados contidos no manual é tão importante quanto a fidelidade das informações.
Assim como a rede, um manual nunca é estático, pois sofre interferências externas,
como as advindas do mercado, economia, tecnologia e inovações. Por isso, o
Manual da Rede de Franquia deve ser atualizado com frequência.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo estão apresentados os procedimentos metodológicos do
estudo, quais sejam: a abordagem avaliativa empregada; a seleção dos
participantes do estudo avaliativo; os critérios da avaliação, com as categorias
definidas e seus respectivos indicadores e padrões; o processo de construção do
instrumento; a apresentação da coleta de dados; a descrição da análise dos dados;
a delimitação do estudo.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
De acordo com Vianna (2000), Scriven define a avaliação como um processo
de levantamento de dados para análise e posterior determinação de valor de um
certo fenômeno. Em complemento, Vianna (2000) destaca que Stufflebeam entende
que a avaliação é um processo para identificar e coletar informações que permitam
decidir entre várias alternativas. Esse processo visa à tomada de decisões, o que
requer o julgamento de valor.
Tomando por base os ensinamentos de Worthen, Sanders e Fitzpatrick
(2004), a abordagem utilizada no presente estudo foi a Centrada em Especialistas,
em vista da necessidade de conhecimentos especializados para a construção do
instrumento. Em linhas gerais, tal abordagem leva a julgamentos profissionais
adequados e tem como característica principal sua fundamentação em juízos
emanados dos conhecimentos e experiências profissionais buscando padrões
consensuais.
Segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a Abordagem Centrada em
Especialistas talvez seja a mais antiga e a mais usada, e depende basicamente dos
conhecimentos específicos de um profissional para julgar uma instituição, um
programa, um produto ou uma atividade. Beck (1990 apud WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004) destaca que é fundamental, para esse tipo de avaliação ser
bem sucedida, que os especialistas recebam instruções específicas sobre como
avaliar cada item, o instrumento como um todo e como preencher o questionário que
orienta a avaliação. Eisner (1991 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004) afirma que os principais modelos que compõem a Abordagem Centrada em
Especialistas são os sistemas formais e informais de pareceres profissionais e os

44

pareceres ad hoc de grupos altamente especializados, bem como o sistema de
connaisseur crítico.
No presente estudo foi utilizado o modelo de pareceres ad hoc de grupos
altamente especializados e individuais. Esse modelo, diferentemente dos pareceres
formais e informais, ocorre de forma irregular e quando a situação assim o requer,
sendo realizado geralmente apenas uma vez, por força de necessidades
circunstanciais (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Diante do exposto, a
Abordagem Centrada em Especialistas foi a que se ajustou ao objetivo do estudo.

3.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO AVALIATIVO
Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), uma equipe de especialistas tem
muito mais probabilidade de realizar uma boa avaliação. Nesse enfoque, os
referidos autores destacam que, geralmente, uma só pessoa não dispõe de todo o
conhecimento necessário para realizar uma avaliação de forma adequada.
Faz-se importante ressaltar que, exatamente como preconizam os autores
mencionados anteriormente, a reunião dos conhecimentos do autor do estudo com
os dos especialistas possibilitou o alcance do objetivo desejado. Ainda, Worthen,
Sanders e Fitzpatrick (2004) ensinam que o conhecimento especializado pode ser
proveniente de avaliadores ou de outro tipo de profissional, sendo a escolha feita em
razão daquele que mais oferece em termos de substância ou dos procedimentos
que estão sendo avaliados.
Em relação ao número e qualificação dos juízes especialistas participantes do
processo avaliativo, Lynn (1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
recomenda um mínimo de cinco e um máximo de 10 pessoas.
Na decisão da quantidade de especialistas participantes devem ser
consideradas as características do instrumento, a formação, a qualificação e a
disponibilidade dos profissionais para atuarem como juízes especialistas (LYNN,
1986 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
A fim de atender as indicações da literatura e diante da exiguidade do prazo a
ser cumprido, o autor convidou cinco franqueados, de diferentes redes de franquia.
Para a seleção dos especialistas, o autor estabeleceu os seguintes critérios:
- a rede de franquia, da qual o especialista é franqueado, deveria pertencer a
um dos cinco segmentos que, juntos, respondem por 77% das unidades
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franqueadas existentes no Brasil (alimentação, educação, lazer, serviço e vestuário),
sendo um franqueado de cada segmento;
- o especialista deveria ser o gestor, administrativo e/ou operacional, da
unidade franqueada;
- o prazo do Contrato de Franquia não poderia ser inferior a 24 meses;
- o franqueado precisaria já ter renovado o seu Contrato de Franquia por,
pelo menos, uma vez, o que assegura a sua presença no franchising há um bom
tempo e, consequentemente, o seu conhecimento sobre o sistema;
- a unidade da qual o especialista é franqueado deveria estar situada no
Município do Rio de Janeiro, a fim de facilitar contatos pessoais entre o autor do
estudo e os especialistas.
Como exposto anteriormente, o primeiro critério para a seleção de cada
especialista está relacionado com o segmento de atuação da rede da qual é
franqueado.

Gráfico 7 - Distribuição das unidades franqueadas por segmento
Serviço

25.170

Lazer

21.738

Alimentação

19.449

Educação

13.729

Vestuário

8.009

Veículos

6.979

Calçados

6.750

Construção
Limpeza

4.576
3.432

Informática

2.403

Turismo

2.174

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING (2014).

O Gráfico 7 mostra que, somados, os segmentos serviço, lazer, alimentação,
educação e vestuário totalizam 88.095 unidades franqueadas, o que representa 77%
das unidades existentes no Brasil. Portanto, esse resultado embasa a definição dos
cinco segmentos dos especialistas.
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Na verdade, foi um processo complexo reunir cinco franqueados, com as
características estabelecidas, para constituir o corpo de especialistas, principalmente
porque não bastava que eles fossem franqueados, era preciso que conhecessem a
fundo as particularidades do franchising para que seus pareceres fossem
tecnicamente legítimos e consistentes. O grau de complexidade foi ainda maior
porque os especialistas precisavam estar dispostos a empregar o seu tempo,
escasso para quem atua como empresário, em um estudo científico avaliativo sem
nenhuma contrapartida individual objetiva, nem sequer o reconhecimento público,
dado o anonimato, e, portanto, cuja "recompensa" seria apenas a satisfação pessoal
em ter participado de um trabalho acadêmico que busca contribuir com o
aperfeiçoamento do sistema de negócios no qual os especialistas atuam.
Para fazer valer todos os critérios de seleção dos especialistas, o autor
elaborou uma lista de franqueados que poderiam preencher os requisitos definidos.
Na referida lista foram relacionados dois franqueados de cada um dos cinco
segmentos (alimentação, educação, lazer, serviço e vestuário), totalizando dez
potenciais especialistas, sendo cinco do conhecimento do autor e cinco por
indicação de um profissional que presta serviços de consultoria empresarial para
integrantes do sistema de franchising (franqueadores e franqueados). Portanto, a
construção da lista foi embasada no conhecimento prévio acerca do franqueado,
isso para que fosse possível realizar o convite e, sobretudo, para que houvesse
alguma evidência prévia de que o franqueado preencheria os requisitos necessários.
Em seguida, a lista foi delimitada para um franqueado de cada segmento,
selecionados em função da localização de suas unidades, sendo priorizadas aquelas
situadas em regiões iguais ou próximas, a fim de agilizar contatos pessoais. Após, o
autor realizou contato telefônico com os cinco franqueados, no qual apresentou o
estudo e explicou o papel do franqueado caso integrasse o corpo de especialistas.
Tendo em vista que os cinco franqueados atenderem todos os critérios
desejados e se mostraram dispostos a participar do estudo, o corpo de especialistas
foi considerado constituído.

3.3 CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO
Os critérios para a construção de um instrumento de avaliação do
assessoramento a franqueados foram estabelecidos com base no objetivo do
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estudo, na sua questão avaliativa e no referencial teórico. A partir desse
embasamento foi construído o Quadro de Critérios, composto de cinco categorias,
cada qual com seis indicadores e o mesmo padrão.
Quadro 1 - Quadro de critérios
Categorias
Canais de
comunicação

Consultoria de
campo

Treinamento

Acompanhamento
do faturamento

Manual da rede
de franquia

-

Indicadores
Quantidade
Efetividade
Tempo de resposta
Disponibilidade
Qualidade do atendimento
Influência no desempenho
Frequência
Importância
Solução de dúvidas e/ou problemas
Realização de treinamentos
Atualização de procedimentos
Verificação dos padrões da rede
Aproveitamento do treinamento inicial
Realização de treinamentos de reciclagem
Frequência dos treinamentos de reciclagem
Utilidade dos treinamentos de reciclagem
Treinamento motivado por baixo
desempenho
Realização de treinamentos específicos
Indicação de meta
Atualização da meta
Monitoramento mensal
Avaliação de resultado insatisfatório
Medidas de apoio para resultado
insatisfatório
Duração das medidas de apoio
Coerência com a realidade do franqueado
Facilidade de compreensão
Utilidade operacional
Importância na solução de dúvidas
Frequência de consulta
Constância da atualização

Padrão

Aplicabilidade na rede
de franquia, medida
em 5 alternativas, onde
a 1ª é a mais negativa
e a 5ª a mais positiva

Fonte: O autor (2014).

Faz-se necessário registrar que o Quadro de Critérios (Quadro 1) foi vital para
o alcance do objetivo do estudo, pois serviu de guia para a construção do
instrumento de avaliação.
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3.4 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO
Para alcançar o objetivo do estudo, o autor elaborou a versão inicial do
instrumento, valendo-se, para esse fim, do Quadro de Critérios (Quadro 1). O
instrumento recebeu a seguinte denominação: Instrumento de Avaliação do
Assessoramento a Franqueados (IAVAF).
O IAVAF foi materializado por meio de um questionário, decisão essa tomada
com base nas recomendações de Quivy e Campenhoudt (1998), ao ensinarem que
os questionários são elaborados para, dentre outras, conhecer as opiniões, valores e
julgamentos de um grupo sobre algo que está sendo avaliado.
Conforme Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012), a classificação de questões
de um questionário leva em conta a forma de elaboração e são denominadas
fechadas e abertas, admitindo-se questões mistas.
Segundo as autoras, na questão fechada o respondente escolhe, dentre um
conjunto de alternativas, a opção que melhor representa sua situação ou ponto de
vista. Na questão aberta, é destinado ao respondente espaço em branco para sua
livre resposta. As mistas resultam da combinação dos dois tipos.
Visualizando que o IAVAF, quando aplicado em uma rede de franquia,
provavelmente terá uma grande quantidade de respondentes, optou-se por construílo com questões fechadas, pela maior rapidez de resposta, tabulação e interpretação
dos resultados.
Com relação ao número de questões do instrumento, foram seguidas as
orientações de Marconi e Lakatos (1999), ao ensinarem que um questionário muito
longo causa fadiga e desinteresse, enquanto um curto demais corre o risco de não
fornecer informações suficientes. Para as autoras, o questionário deve conter de
vinte a trinta questões e demorar cerca de 30 minutos para ser respondido.
Diante do exposto, o IAVAF é composto por 30 questões fechadas de múltipla
escolha, com enunciados afirmativos, cada qual com cinco opções de resposta,
ordenadas em função da veracidade da afirmação no contexto da rede de franquia
da qual o respondente é franqueado.
Das cinco alternativas de resposta, a primeira indica a mais negativa e a
quinta a mais positiva, sendo elas: (1ª) NV - Nada Verdadeira; (2ª) PV - Pouco
Verdadeira; (3ª) MV - Moderadamente Verdadeira; (4ª) BV - Bastante Verdadeira e
(5ª) TV - Totalmente Verdadeira.
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Buscando evitar distorções nos resultados e nas consequentes análises, o
instrumento possui exatamente a mesma quantidade de questões para as cinco
categorias definidas no Quadro de Critérios (Quadro 1). Assim, tendo em vista que
ele possui 30 questões, cada categoria foi objeto de seis afirmativas (APÊNDICE B).
Ainda, foi elaborado um questionário para avaliação da versão inicial do
instrumento. Destinado aos especialistas participantes da avaliação, o questionário é
composto por três questões mistas, estruturadas da seguinte forma:
- são iniciadas por uma questão fechada dicotômica, que indagaram o
especialista sobre a necessidade ou não de (1) alterar, (2) incluir e (3) retirar
questões da versão inicial do IAVAF;
- são complementadas por uma questão aberta, para que o especialista
apresentasse a sua justificativa caso tivesse considerado necessário promover
alguma alteração, inclusão ou retirada de questão (APÊNDICE C).
Para estabelecer os parâmetros de mensuração de resultados, obtidos com a
aplicação do IAVAF, adotou-se uma escala de advérbios de quantidade proposta por
Parreira e Lorga da Silva (2013), num estudo apresentado no Congresso da
European Conference on Data Analysis (Conferência Europeia em Análise de
Dados), em Luxemburgo. Nesse estudo foram salientados dois pontos:
- a utilização de palavras correntemente utilizadas torna o instrumento mais
ajustado a quem responde, o que aumenta a sua validade de conteúdo;
- a determinação do valor numérico de cada advérbio ou expressão
adverbial de quantidade numa escala de 0 a 10 (em que 0 é o valor mínimo possível
e 10 o máximo) permitiu construir uma escala de intervalos mais precisa que a mera
escala ordinal.
A opção de utilizar essa escala no instrumento construído neste trabalho de
dissertação foi motivada pelo propósito de possibilitar a utilização do IAVAF para um
grande número de respondentes, como é o caso das redes de franquia. Isso permite
também a utilização do instrumento em pesquisas científicas, inclusive de natureza
quantitativa, com as vantagens que um tratamento estatístico dos dados pode
proporcionar.
Para os autores da escala utilizada neste trabalho, toda tentativa de explicar e
prever o comportamento humano deve combinar várias dimensões; na medição do
comportamento humano, nomeadamente, a combinação das dimensões qualitativa e
quantitativa conduz a resultados cientificamente mais ricos e mais precisos.
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É importante destacar que o estudo de Parreira e Lorga da Silva (2013)
continua um outro realizado 10 anos antes, com o mesmo objetivo de substituir
escalas ordinais por escalas intervalares. Esse primeiro estudo foi elaborado em
2003 e posteriormente publicado por Parreira (2006).
No estudo de 2013, a amostra utilizada foi bem diferente da empregada no
estudo de 2003. Apesar disso, os valores numéricos obtidos para os mesmos
advérbios são da mesma ordem de grandeza, com elevada correlação dos valores
atribuídos.
Os autores concluíram que até amostras de composição muito diferentes e
escalonadas no tempo (10 anos) produzem valores numéricos muito próximos,
indicando uma alta estabilidade e fidedignidade das escalas.
Tabela 1 - Resultado das avaliações de advérbios de quantidade
Advérbios
Totalmente
Inteiramente
Perfeitamente
Completamente
Extremamente
Muito
Bastante
Razoavelmente
Moderadamente
Medianamente
Mais ou menos
Pouco
Nada

Média
9,52
9,44
9,36
9,34
9,25
7,62
7,08
5,42
5,28
4,62
4,18
2,27
0,54

Mediana
10
10
10
10
9
8
7
5
5
5
5
2
0

Moda
10
10
10
10
10
8
8
5
5
5
5
2
0

Desvio
0.833
0.821
0.822
0.892
0.844
1.541
2.121
0.899
0.898
0.841
1.211
1.072
0.873

Mínimo
7
7
7
7
7
4
2
4
4
3
1
0
0

Máximo
10
10
10
10
10
10
10
7
7
6
6
5
3

Fonte: Parreira e Lorga da Silva (2013).

Na Tabela 1 apresentam-se os valores numéricos atribuídos aos advérbios de
quantidade, no estudo de Parreira e Lorga da Silva (2013). No IAVAF foram
seguidos os valores dos advérbios empregados nas cinco alternativas de resposta.
Dando continuidade ao processo de construção do instrumento, foram
compiladas as indicações apresentadas pelos especialistas, todas consideradas
pertinentes, a partir da aplicação do questionário de avaliação da versão inicial do
instrumento, o que gerou a versão consolidada do IAVAF (4.2).
Em seguida, foi aplicado um questionário nos especialistas (APÊNDICE E)
para avaliar a versão consolidada e fixar critérios para a análise de seus resultados.
Com quatro questões, o questionário é estruturado da seguinte maneira:
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- duas questões mistas, cada qual iniciada por uma questão fechada
dicotômica, que indagaram o especialista (1) se as suas indicações foram seguidas
na versão consolidada e (2) se ela atendeu o objetivo do instrumento, ambas
complementadas por uma questão aberta para as justificativas dos especialistas;
- duas questões fechadas de múltipla escolha, cada qual com três opções de
resposta, para que o especialista (3) indicasse a pontuação de referência por
franqueado com a aplicação do instrumento, ou seja, qual resultado deve ser
atingido, em relação à pontuação total possível do IAVAF, para que o franqueado
seja avaliado, individualmente, como bem assessorado pela sua rede de franquia e
(4) quantos franqueados de uma rede, em seu universo total, devem atingir a
pontuação de referência para que a rede demonstre assessorar corretamente seus
franqueados.
O procedimento adotado nas duas questões fechadas visou estabelecer um
padrão de avaliação do assessoramento que permite decidir se um franqueado foi
ou não adequadamente assessorado e se a rede de franquia, como um todo,
assessorou ou não corretamente seus franqueados.
Para tanto, foram apresentadas três opções para situar esse padrão:
- 60% da pontuação possível, correspondendo a um nível de qualidade
suficiente, significado geralmente aceito em contexto escolar;
- 75% da pontuação possível, correspondendo a um nível de qualidade
claramente bom;
- 80% da pontuação possível, correspondendo a um nível de qualidade
muito bom, comumente avaliado como próximo do excelente.
Optou-se por apresentar três padrões alternativos, e não mais, para que os
limites entre eles fossem bem nítidos e fáceis de distinguir pelos especialistas a
quem se pediu para validar o questionário.
O valor de 60% foi escolhido como o nível mais básico de aprovação, já que
abaixo dele o resultado é generalizadamente considerado insuficiente em contextos
produtivos, como são as redes de franquia.
O valor de 75% situa-se no nível de exigência de claramente bom (uma
avaliação exigente da positividade do assessoramento). Esse resultado corresponde
ao valor de adequado na medição da consistência interna dos testes pelo alfa de
Cronbach, o que confirma a sua adequação como nível de exigência de uma
avaliação de qualidade.
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O valor de 80%, ao situar-se perto do excelente corresponde a um limite de
exigência máxima, como norma de avaliação da positividade do assessoramento (na
indagação aos especialistas, feita a propósito da fundamentação pedida para as
opções, confirmou-se essa interpretação).
Encerrando o processo de construção do instrumento, o IAVAF foi objeto de
validação e de medição estatística da sua confiabilidade. Para Elliot, Hildenbrand e
Berenger (2012), a validade e a confiabilidade das medidas sinalizam a qualidade do
instrumento.
De acordo com as autoras, para aferir a validade do instrumento, "observa-se
se a medida ou o resultado obtido reflete, com propriedade, o que se pretendia
medir" (ELLIOT; HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 62). As autoras destacam
três tipos de validade: (1) validade de conteúdo, (2) técnica e (3) empírica.
Por meio da validade de conteúdo é verificado "se a medida abrange uma
gama de significados relacionados ao conceito ou constructo focalizado" (ELLIOT;
HILDENBRAND; BERENGER, 2012, p. 62). Para tanto, os especialista verificaram
se as questões do IAVAF cobrem o constructo assessoramento ao franqueado.
Em relação à validade técnica, Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 62)
explicam que "essa validade se relaciona ao fato de o instrumento e suas questões
apresentarem qualidade técnica de construção, obedecendo a regras demandadas
pela literatura pertinente à área". As mencionadas autoras ensinam que essa
validação é efetivada por especialistas em avaliação, que observam se o
instrumento é revestido pelas qualidades técnicas necessárias. Para isso, dois
Professores Doutores do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação
Cesgranrio avaliaram a validade técnica do IAVAF.
Sobre a validação empírica, Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012, p. 63)
explicam: "após a validação técnica, o instrumento é aplicado a um grupo de
respondentes em potencial, quando se verifica se suas questões funcionam com o
grupo". Em resumo, as autoras retratam que a validade empírica se refere ao fato de
a aplicação demonstrar se o instrumento, em sua totalidade e nas suas questões, foi
compreendido pelos respondentes. Para esse fim, o IAVAF foi aplicado em uma
rede de franquia de alimentação.
Em relação à confiabilidade de um instrumento, Pereira (2004) a definiu como
sendo o grau em que o resultado medido reflete o resultado verdadeiro, isto é,
quanto uma medida está livre da variância dos erros aleatórios.
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Segundo o autor, dentre as formas de medir a confiabilidade, o coeficiente
alfa de Cronbach é uma das ferramentas estatísticas mais importantes e utilizadas
na construção de um instrumento. O referido autor explica que o coeficiente alfa de
Cronbach é um índice usado para medir a confiabilidade do tipo consistência interna
de uma escala. Para isso, avalia a magnitude em que os itens de um instrumento
estão correlacionados.
Em linhas gerais, o coeficiente alfa de Cronbach expressa a média das
correlações entre os itens que fazem parte de um instrumento. Também se pode
entender esse coeficiente como a medida pela qual algum constructo, conceito ou
fator medido está presente em cada item. Neste estudo, foi adotado o coeficiente
alfa de Cronbach para medir a confiabilidade do instrumento, a partir da avaliação da
consistência interna das cinco seções (subescalas) que integram o IAVAF.

3.5 COLETA DE DADOS
Foram convidados cinco especialistas para avaliar o instrumento objeto deste
estudo e para participar de outras fases do processo avaliativo. Por questões éticas,
os especialistas tiveram seu anonimato garantido. Da mesma forma, foram
preservados os nomes das redes de franquia, bem como qualquer dado que
revelasse a unidade da qual o especialista é franqueado.

Quadro 2 - Identificação dos especialistas
Designação
Franqueado de Alimentação
Franqueado de Educação
Franqueado de Lazer
Franqueado de Serviço
Franqueado de Vestuário

Tempo como Franqueado
6 anos e 4 meses
9 anos e 2 meses
7 anos e 3 meses
6 anos e 8 meses
8 anos e 7 meses

Fonte: O autor (2014).

Cada especialista é identificado conforme o segmento de atuação da sua rede
de franquia, como apresentado no Quadro 2, no qual também consta o tempo em
que o especialista figura como franqueado da rede.
Em 25/02/2014, cada especialista recebeu do autor:
- uma carta retratando a importância do estudo e garantindo o anonimato
(APÊNDICE A);
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- a versão inicial do IAVAF (APÊNDICE B);
- o questionário de avaliação do instrumento (APÊNDICE C).
Na carta foi solicitado que os especialistas devolvessem o questionário de
avaliação do instrumento em 10 dias, através do e-mail do autor.

3.6 ANÁLISE DOS DADOS
Tendo em vista que todas as questões do questionário de avaliação do IAVAF
são abertas, realizou-se uma análise qualitativa, conforme demonstrado no capítulo
destinado aos resultados do estudo. Além disso, considerando que os especialistas
tiveram total liberdade para alterar, incluir e/ou retirar questões da versão inicial do
instrumento, na fase da sua elaboração não houve necessidade de qualquer análise
quantitativa, visto que foram seguidas todas as indicações apresentadas por cada
especialista, uma vez que todas foram consideradas pertinentes.

3.7 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Apesar de a relação entre o franqueador e o franqueado ser marcada por
vários aspectos, o estudo se restringiu à elaboração de um instrumento de avaliação
com foco no assessoramento a franqueados.

4 RESULTADOS
Neste capítulo estão retratados os resultados do estudo, englobando: a
avaliação, pelos especialistas, da versão inicial do instrumento; a versão
consolidada do instrumento de avaliação; a avaliação da versão consolidada do
instrumento; as indicações para utilização do instrumento; a validação empírica do
instrumento; a validade e a confiabilidade do instrumento; as conclusões e
recomendações.

4.1 AVALIAÇÃO DA VERSÃO INICIAL DO INSTRUMENTO
Cada especialista recebeu a versão inicial do instrumento (APÊNDICE B),
acompanhada de questionário para sua avaliação (APÊNDICE C). Esse questionário
contém três questões mistas, construídas de modo a concluir se era necessário, na
visão dos especialistas, alterar, incluir e/ou retirar questões da versão inicial.
Na primeira parte da primeira questão, composta pelas alternativas de
resposta sim e não, os especialistas avaliaram se era preciso alterar alguma questão
do instrumento.
Quadro 3 - Necessidade de alteração de questão
Especialista
Franqueado de Alimentação

Resposta
Sim

Franqueado de Educação

Sim

Franqueado de Lazer

Sim

Franqueado de Serviço

Sim

Franqueado de Vestuário

Sim

-

Alterações
Questão 7
Questão 10
Questão 1
Questão 2
Questão 18
Questão 25
Questão 22
Questão 23
Questão 6
Questão 8

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).

O Quadro 3 retrata as respostas dos especialistas, demonstrando que todos
indicaram a necessidade de alterar algumas questões e, ainda, que as suas
sugestões abrangeram questões diferentes.
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Na parte aberta da primeira questão, os especialistas apresentaram as
justificativas para as mudanças propostas e o teor das alterações (Quadro 4).
Quadro 4 - Justificativa e teor das alterações dos especialistas
Redação Inicial

Especialista
Franqueado de
Educação
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Educação
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Vestuário
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Alimentação
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Vestuário
Redação Final

Questão 1
O franqueador disponibiliza mais de um canal de comunicação para a
solução de suas dúvidas ou problemas (central telefônica, e-mail e/ou
intranet).
"Como há demandas que nem sempre são dúvidas ou problemas,
entendo que é melhor colocar no geral. Minha opinião: O franqueador
disponibiliza mais de um canal de comunicação para atender a sua
unidade franqueada (central telefônica, e-mail e/ou intranet)."
O franqueador disponibiliza mais de um canal de comunicação para
atender a sua unidade franqueada (central telefônica, e-mail e/ou
intranet).
Questão 2
Os canais de comunicação do franqueador resolvem todas as suas
dúvidas ou problemas.
"Mesmo aspecto da questão anterior, ou seja, como há demandas que
não são dúvidas e nem problemas, entendo que é melhor colocar no
geral. Minha opinião: Os canais de comunicação do franqueador resolvem
todos os casos apresentados pela sua unidade franqueada."
Os canais de comunicação do franqueador resolvem todos os casos
apresentados pela sua unidade franqueada.
Questão 6
Os canais de comunicação do franqueador são importantes para o
desempenho da sua unidade franqueada.
"Considero ser mais apropriado alterar são importantes por contribuem
efetivamente. Redação: Os canais de comunicação do franqueador
contribuem efetivamente para o desempenho da sua unidade
franqueada."
Os canais de comunicação do franqueador contribuem efetivamente para
o desempenho da sua unidade franqueada.
Questão 7
A sua unidade franqueada é visitada frequentemente por um consultor de
campo do franqueador, seja por sua solicitação ou de forma espontânea.
"Não é preciso colocar se a visita do consultor foi solicitada. Por isso, eu
colocaria assim: A sua unidade franqueada é visitada frequentemente por
um consultor de campo do franqueador."
A sua unidade franqueada é visitada frequentemente por um consultor de
campo do franqueador.
Questão 8
As visitas do consultor de campo do franqueador sempre são muito úteis
para a operação e/ou gestão da sua unidade franqueada.
"Considero ser mais apropriado alterar sempre são muito úteis para por
colaboram. Redação: As visitas do consultor de campo do franqueador
colaboram com a gestão e/ou com a operação da sua unidade
franqueada."
As visitas do consultor de campo do franqueador colaboram com a gestão
e/ou com a operação da sua unidade franqueada.

(Continuação)
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(Conclusão)
Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Alimentação
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Lazer
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Serviço
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Serviço
Redação Final

Redação Inicial
Especialista
Franqueado de
Lazer
Redação Final

Questão 10
O consultor de campo do franqueador realiza treinamentos na sua
unidade franqueada.
"É melhor incluir quando há necessidade. Por isso, eu colocaria assim: O
consultor de campo do franqueador realiza treinamentos na sua unidade
franqueada sempre que necessário."
O consultor de campo do franqueador realiza treinamentos na sua
unidade franqueada sempre que necessário.
Questão 18
A rede de franquia sempre realiza treinamento quando há uma situação
específica de grande relevância e urgência para toda a rede.
"Trocaria rede por franqueados: A rede de franquia sempre realiza
treinamento quando há uma situação específica de grande relevância e
urgência para todos os franqueados."
A rede de franquia sempre realiza treinamento quando há uma situação
específica de grande relevância e urgência para todos os franqueados.
Questão 22
Quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento insatisfatório, a
rede de franquia promove ações para identificar o motivo da situação.
"Acho que deveria trocar insatisfatório por abaixo da meta indicada,
ficando: Quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento abaixo
da meta indicada, a rede de franquia promove ações para identificar o
motivo da situação."
Quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento abaixo da
meta indicada, a rede de franquia promove ações para identificar o
motivo da situação.
Questão 23
A rede de franquia adota medidas de apoio efetivas quando o
faturamento da sua unidade franqueada é insatisfatório.
"Mesma indicação da questão 22, ou seja, trocar insatisfatório por abaixo
da meta indicada, ficando: A rede de franquia adota medidas de apoio
efetivas quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento abaixo
da meta indicada."
A rede de franquia adota medidas de apoio efetivas quando a sua
unidade franqueada apresenta faturamento abaixo da meta indicada.
Questão 25
O Manual da Rede de Franquia retrata fielmente a realidade prática da
sua unidade franqueada.
"Trocaria realidade prática por realidade operacional: O Manual da Rede
de Franquia retrata fielmente a realidade operacional da sua unidade
franqueada."
O Manual da Rede de Franquia retrata fielmente a realidade operacional
da sua unidade franqueada.

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).

No Quadro 4 encontram-se a justificativa e o teor das questões que os
especialistas julgaram ser merecedoras de alteração. Observa-se, pelas redações
propostas, que não foram indicadas profundas mudanças de conteúdo, mas, sim,
adequações a termos específicos, muito mais para facilitar o entendimento do que
para alterar o propósito ou a essência da questão para a qual sugeriram alteração.
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Importante ressaltar, também, que apesar de os especialistas atuarem em
segmentos bem distintos, nenhum apontou direcionamento do instrumento para um
setor específico, o que demonstrou a adequação do IAVAF para redes de franquia
atuantes em qualquer ramo de atividade.
Faz-se necessário ressaltar que, como as sugestões de alteração dos
especialistas abrangeram questões diferentes, não houve necessidade de ajustar
posicionamentos divergentes, o que contribuiu bastante para a agilidade do
processo avaliativo e, sobretudo, para a construção da versão consolidada do
instrumento de avaliação.
Dando seguimento à avaliação, na primeira parte da segunda questão,
composta pelas alternativas de resposta sim e não, os especialistas avaliaram se
era necessário incluir uma ou mais questões no instrumento. Os especialistas não
apresentaram nenhuma sugestão de inclusão de questão. Por essa razão, a parte
aberta da segunda questão não foi preenchida por eles, uma vez que somente se
aplicava no caso de inclusão de questão.
Continuando a avaliação, na primeira parte da terceira questão, composta
pelas alternativas de resposta sim e não, os especialistas avaliaram se era preciso
retirar uma mais questões do instrumento. Os especialistas não sugeriram a retirada
de qualquer questão. Por isso, a questão aberta não foi preenchida por eles, uma
vez que somente se aplicava no caso de retirada de questão.
Os especialistas cumpriram um papel fundamental no estudo. Das 30
questões da versão inicial, apresentaram sugestões de alteração para 10,
permanecendo 20 inalteradas. Como nenhum especialista indicou a necessidade de
inclusão ou retirada de questão, o instrumento permaneceu com a quantidade
original de 30 questões.

Tabela 2 - Demonstrativo do resultado das avaliações dos especialistas
Especialista
Franqueado de Alimentação
Franqueado de Educação
Franqueado de Lazer
Franqueado de Serviço
Franqueado de Vestuário
Total Geral
Fonte: O autor (2014).

Questões
Alteradas
2
2
2
2
2
10

Questões
Retiradas
0
0
0
0
0
0

Questões
Incluídas
0
0
0
0
0
0

Total de
Indicações
2
2
2
2
2
10
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A Tabela 2 apresenta o resultado geral das avaliações dos especialistas em
relação à versão inicial do instrumento, retratando que foram sugeridas alterações
para 10 questões e, por outro lado, que não foram indicadas retiradas ou inclusões
de questões.
4.2 VERSÃO CONSOLIDADA DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Encerrado o processo de avaliação da versão inicial, os especialistas
devolveram o respectivo questionário para o autor. Isso feito, foram analisadas as
indicações apresentadas, concluindo-se que todas eram pertinentes, motivo pelo
qual foram incorporadas ao instrumento.
Antes disso, o autor observou se havia sido alterada a quantidade de
questões, de cada parte integrante do IAVAF e do instrumento como um todo, visto
que isso prejudicaria o critério de mensuração de resultados com a aplicação do
instrumento pelas redes de franquia que o adotarem. Como não houve alteração na
quantidade de questões, o estudo se encaminhou para a compilação das indicações
dos especialistas.
Ressalta-se, ainda, que diante do propósito de construir a versão final do
instrumento de avaliação amparado nas indicações dos especialistas, o autor seguiu
todas as sugestões de alteração por eles apresentadas, fazendo valer, com isso, a
abordagem escolhida para a avaliação (Centrada em Especialistas), situação essa
que foi possível, como exposto anteriormente, em razão de o autor ter considerado
pertinentes todas as indicações de alteração feitas pelos especialistas.
Assim, compilando todas as questões que foram objeto de alteração por parte
dos especialistas, obteve-se a versão consolidada, a seguir apresentada, do IAVAF,
como produto do presente estudo.
Instruções
Este instrumento avalia o assessoramento recebido da rede de franquia da
qual é franqueado. Para avaliar as questões, marque a opção que melhor reflete a
sua opinião, como franqueado, sobre a veracidade de cada afirmação no contexto
da sua rede de franquia.
(NV) Nada Verdadeira
(PV) Pouco Verdadeira
(MV) Moderamente Verdadeira
(BV) Bastante Verdadeira
(TV) Totalmente Verdadeira
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Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF)
1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)

Canais de Comunicação
O franqueador disponibiliza mais de um canal de
comunicação para atender a sua unidade franqueada
(central telefônica, e-mail e/ou intranet).
Os canais de comunicação do franqueador resolvem todos
os casos apresentados pela sua unidade franqueada.
Os canais de comunicação do franqueador sempre
solucionam as situações em tempo adequado.
Pelo menos um canal de comunicação do franqueador está
disponível no mesmo horário de funcionamento da sua
unidade franqueada.
Os canais de comunicação do franqueador sempre prestam
atendimento de qualidade.
Os canais de comunicação do franqueador contribuem
efetivamente para o desempenho da sua unidade
franqueada.
Consultoria de Campo
A sua unidade franqueada é visitada frequentemente por
um consultor de campo do franqueador.
As visitas do consultor de campo do franqueador colaboram
com a gestão e/ou com a operação da sua unidade
franqueada.
O consultor de campo do franqueador sempre soluciona
dúvidas ou problemas da sua unidade franqueada.
O consultor de campo do franqueador realiza treinamentos
na sua unidade franqueada sempre que necessário.
O consultor de campo do franqueador sempre atualiza os
procedimentos da sua unidade franqueada quando há uma
novidade.
O consultor de campo do franqueador verifica
sistematicamente se a sua unidade franqueada segue os
padrões da rede.
Treinamento
Os ensinamentos recebidos no treinamento inicial, realizado
pelo franqueador, foram eficazes para a implantação da sua
unidade franqueada e continuam sendo proveitosos.
A rede de franquia realiza treinamentos de reciclagem para
apresentar, aperfeiçoar ou atualizar conhecimentos.
A rede de franquia promove treinamentos de reciclagem
sempre que há alguma mudança no negócio, na operação
ou nos produtos e/ou serviços ofertados ao mercado.
Os treinamentos de reciclagem sempre são muito úteis aos
objetivos a que se destinam.
A rede de franquia sempre promove treinamentos de
reciclagem, se necessários, quando a sua unidade
franqueada apresenta desempenho ou resultado abaixo das
expectativas.
A rede de franquia sempre realiza treinamento quando há
uma situação específica de grande relevância e urgência
para todos os franqueados.

NV PV

MV

BV

TV

NV PV

MV

BV

TV

NV PV

MV

BV

TV

(Continuação)
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(Conclusão)
Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF)
19)
20)
21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)
30)

Acompanhamento do Faturamento
A rede de franquia indica meta de faturamento mensal para
a sua unidade franqueada.
Quando necessário, a rede de franquia revê com o
franqueado a meta de faturamento mensal de sua unidade.
A rede de franquia monitora mensalmente o faturamento da
sua unidade franqueada.
Quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento
abaixo da meta indicada, a rede de franquia promove ações
para identificar o motivo da situação.
A rede de franquia adota medidas de apoio efetivas quando
a sua unidade franqueada apresenta faturamento abaixo da
meta indicada.
A rede de franquia mantém as medidas de apoio até que o
faturamento alcance a meta indicada para a sua unidade
franqueada.
Manual da Rede de Franquia
O Manual da Rede de Franquia retrata fielmente a
realidade operacional da sua unidade franqueada.
O Manual da Rede de Franquia é bastante didático e de
fácil compreensão.
O Manual da Rede de Franquia é muito útil na operação da
sua unidade franqueada.
O Manual da Rede de Franquia é um instrumento de
grande importância na solução de dúvidas.
O Manual da Rede de Franquia é consultado com grande
frequência na sua unidade franqueada.
O Manual da Rede de Franquia é atualizado
constantemente pelo franqueador.

NV

PV

MV BV TV

NV

PV

MV BV TV

4.3 AVALIAÇÃO DA VERSÃO CONSOLIDADA DO INSTRUMENTO
Cada especialista avaliou, individualmente, a versão inicial do instrumento
(APÊNDICE B). Após, o autor ajustou a versão inicial às indicações apresentadas
pelos especialistas, culminando na versão consolidada do instrumento (4.2).
Dando continuidade ao estudo, os especialistas receberam a referida versão
consolidada, acompanhada de questionário para sua avaliação e fixação de critérios
para análise de seus resultados (APÊNDICE E).
Com quatro questões, sendo duas mistas e duas fechadas, o mencionado
questionário é estruturado da seguinte forma:
- duas questões mistas, cada qual iniciada por uma questão fechada
dicotômica, composta pelas alternativas de resposta sim e não, complementada pela
justificativa do respondente acerca da alternativa de resposta escolhida;
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- duas questões fechadas de múltipla escolha, cada qual com três opções de
resposta.
Na primeira questão mista, os especialistas avaliaram se a versão
consolidada do instrumento atendeu as indicações por eles apresentadas na
avaliação da versão inicial.

Quadro 5 - Atendimento das indicações dos especialistas
Especialista
Franqueado de
Alimentação
Franqueado de
Educação
Franqueado de
Lazer
Franqueado de
Serviço
Franqueado de
Vestuário

Resposta
Justificativa do Especialista
Sim
"Eu localizei todas as minhas sugestões. Logo, o instrumento
atende as indicações que fiz."
Sim
"O instrumento, após a consolidação, atende as indicações
que apresentei na avaliação."
Sim
"As mudanças que apresentei foram realizadas e o trabalho
de consolidação ficou ótimo."
Sim
"Consegui ver no instrumento tudo aquilo que foi
apresentado por mim. Por isso, ele atende as indicações que
apresentei."
Sim
"Tudo que sugeri foi colocado na versão consolidada."

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).

O Quadro 5 indica que todos os especialistas consideram que suas
indicações foram seguidas na versão consolidada do instrumento.
Na segunda questão mista, os especialistas julgaram se a versão consolidada
atende o objetivo do instrumento de avaliação.

Quadro 6 - Atendimento do objetivo do instrumento
Especialista
Franqueado de
Alimentação
Franqueado de
Educação

Franqueado de
Lazer
Franqueado de
Serviço

Franqueado de
Vestuário

Resposta
Justificativa do Especialista
Sim
"Respondi o instrumento como se ele estivesse sendo
aplicado na minha rede. Portanto, posso afirmar que ele
atende o seu objetivo."
Sim
"O instrumento cumpriu perfeitamente o seu objetivo.
Considero que ele está excelente e vai ser uma ótima
maneira de avaliar o assessoramento recebido por
franqueados."
Sim
"O instrumento ficou claro e bem focado no assessoramento
de um franqueado, atendendo o seu objetivo."
Sim
"Achei interessante o fato do instrumento se ajustar em
qualquer tipo de rede de franquia. Além disso, da forma como
foi construído, o mesmo atenderá o objetivo da sua
avaliação."
Sim
"Não tenho dúvida de que o instrumento atende o seu
objetivo."

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).
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O Quadro 6 retrata que todos os especialistas julgam que a versão
consolidada cumpre o propósito a que se destina o instrumento.
Na terceira questão, construída de forma fechada, os especialistas foram
indagados sobre qual resultado deve ser atingido, em relação à pontuação total do
IAVAF, para que o franqueado seja avaliado, individualmente, como bem
assessorado pela rede.

Quadro 7 - Resultado individual desejado com a aplicação do instrumento
Especialista
Franqueado de Alimentação
Franqueado de Educação
Franqueado de Lazer
Franqueado de Serviço
Franqueado de Vestuário

(80%)
(80%)
(80%)
(80%)
(80%)

Opções
(75%)
(75%)
(75%)
(75%)
(75%)

(60%)
(60%)
(60%)
(60%)
(60%)

Resposta
75%
75%
75%
75%
75%

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).

O Quadro 7 demonstra que todos os especialistas indicaram que a pontuação
de referência por franqueado, com a aplicação do instrumento, é de 75% em relação
à pontuação total possível do IAVAF, isso para que o franqueado seja avaliado,
individualmente, como bem assessorado pela sua rede de franquia.
Na quarta questão, construída de forma fechada, os especialistas foram
inquiridos sobre quantos franqueados de uma rede de franquia, em seu universo
total, devem ter sido avaliados como bem assessorados, em termos percentuais,
para que a rede demonstre assessorar corretamente seus franqueados.

Quadro 8 - Resultado geral desejado com a aplicação do instrumento
Especialista
Franqueado de Alimentação
Franqueado de Educação
Franqueado de Lazer
Franqueado de Serviço
Franqueado de Vestuário

(80%)
(80%)
(80%)
(80%)
(80%)

Opções
(75%)
(75%)
(75%)
(75%)
(75%)

(60%)
(60%)
(60%)
(60%)
(60%)

Resposta
75%
75%
75%
75%
75%

Fonte: O autor, baseado nas avaliações dos especialistas (2014).

O Quadro 8 retrata que todos os especialistas indicaram que 75% dos
franqueados devem atingir a pontuação de referência para que a rede demonstre
assessorar corretamente os seus franqueados.
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4.4 INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
Em face dos resultados das avaliações dos especialistas e diante do objetivo
do Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF), são
indicados critérios para a sua utilização pelas redes de franquia que o adotarem.
Com relação ao momento de utilização do IAVAF, existem dois tipos de
aplicação: a inaugural e a sequencial. A inaugural é aquela em que o instrumento de
avaliação é utilizado pela primeira vez em uma rede de franquia, enquanto que a
sequencial é a que sucede uma aplicação anterior, seja ela inaugural ou não.
A aplicação inaugural deve ser realizada assim que a rede conheça o IAVAF,
de modo a iniciar o quanto antes o processo de avaliação do assessoramento de
seus franqueados. Segundo Ribeiro (2013), o setor brasileiro de franchising tem um
crescimento histórico médio de 15% ao ano. Assim, a aplicação sequencial deve ser
promovida sempre que a rede de franquia alcançar um crescimento de 15% na
quantidade de franqueados, em relação à última aplicação do IAVAF.
Para nortear a aplicação sequencial é necessário registrar, sempre que o
instrumento for aplicado, a data e a quantidade de franqueados.
A aplicação inaugural deve ser antecedida de uma avaliação de conteúdo, por
parte da rede de franquia, acerca do IAVAF. Por se tratar de um instrumento padrão,
é desejável que ele seja ajustado à realidade da rede.
No entanto, o IAVAF foi construído de forma a ser utilizado por qualquer rede,
independentemente do ramo de negócio. Por isso, devem ser evitadas mudanças
profundas no seu conteúdo, admitindo-se ajustes em termos específicos presentes
nas afirmativas. No caso de haver alterações, recomenda-se a realização de um
trabalho de revalidação, mesmo que restrito.
Ainda, não deve ser alterada a quantidade de questões, pois isso causaria
distorção no critério de mensuração de resultados apresentado neste estudo. Além
disso, o IAVAF deve sempre ser aplicado ao mesmo tempo a todos os franqueados
da rede de franquia, independentemente do período que o franqueado integra a rede
e inclusive para aqueles que participaram de aplicação anterior, seja ela inaugural
ou sequencial. Pode-se imaginar, à primeira vista, que não é preciso avaliar
franqueados participantes de outros processos avaliativos. Todavia, continuar esse
processo é uma ótima oportunidade para promover uma meta-avaliação do
instrumento e dos critérios de mensuração de resultados.
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Segundo Elliot (2011), a meta-avaliação é definida como a avaliação de uma
avaliação e possibilita a reflexão sobre todos os procedimentos utilizados no
processo avaliativo. Na verdade, o assessoramento é uma prática dinâmica e
cotidiana, sujeita, como tal, a variações na sua qualidade. Porém, em vista da sua
importância tanto para o franqueado como para o franqueador, é fundamental que
ele seja monitorado periodicamente, a fim de garantir a sua execução no padrão
necessário, fato esse que a meta-avaliação pode aferir, especialmente por permitir a
comparação de resultados de avaliações realizadas em momentos distintos.
A aplicação do IAVAF deve ser antecedida de uma campanha de divulgação
dirigida a todos os franqueados da rede. Para tanto, é importante utilizar todos os
canais de comunicação com os franqueados, como a intranet e o correio eletrônico.
Na campanha explica-se o processo avaliativo e enfatiza-se que o objetivo da
avaliação é aprimorar os serviços prestados pela rede de franquia.
A fim de agilizar o processo de avaliação e reduzir os investimentos
necessários com a sua realização, é importante que o IAVAF seja disponibilizado em
um site especificamente criado para esse fim ou na intranet da rede, permitindo, com
isso, que os franqueados o respondam virtualmente.
Para apurar os resultados da aplicação do IAVAF, devem ser computados os
pontos atribuídos para cada alternativa de resposta. Conforme apresentado nos
procedimentos metodológicos do estudo, esses pontos foram definidos com base no
estudo de Parreira e Lorga da Silva (2013).

Tabela 3 - Pontuação das opções de resposta do instrumento
Opção de Resposta
Totalmente Verdadeira
Bastante Verdadeira
Moderadamente Verdadeira
Pouco Verdadeira
Nada Verdadeira

Pontuação
9,52
7,08
5,28
2,27
0,54

Fonte: O autor (2014).

Na Tabela 3 encontram-se os pontos atribuídos para as cinco alternativas de
resposta das questões do IAVAF.
Tendo em vista que o IAVAF contém 30 questões, a pontuação máxima
possível é de 285,60, sendo a mínima possível 16,20; o intervalo total é, assim, de
269,40, estando todos os valores totais situados no interior desse intervalo.
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Seguindo o julgamento dos especialistas, para que um franqueado seja
avaliado, individualmente, como bem assessorado pela rede, a sua avaliação deve
atingir o resultado de 75% em relação à pontuação total possível. Como 285,60
pontos é o máximo possível, a pontuação de referência é 214,20 pontos (75%).
Assim, também amparando-se na conclusão dos especialistas, pelo menos
75% das avaliações dos franqueados devem atingir a pontuação de referência
(214,20 pontos) para que a rede de franquia demonstre assessorar corretamente
seus franqueados.

Tabela 4 - Mensuração de resultados do instrumento de avaliação
Pontuação Máxima
Possível
285,60 pontos
(30 x 9,52)

Pontuação de Referência
por Franqueado
214,20 pontos
(75% de 285,60)

Franqueados que Devem Atingir
a Pontuação de Referência
75% do universo de
franqueados da rede

Fonte: O autor (2014).

Na Tabela 4 estão demonstrados os critérios para mensuração de resultados
do IAVAF, a serem observados pelas redes de franquia que o adotarem, de modo a
concluírem que os seus franqueados estão sendo bem assessorados.
Como exposto na Tabela 4, o principal resultado a ser atingido pela rede de
franquia, com a aplicação do IAVAF, está relacionado com o universo de
franqueados, de modo que a rede seja avaliada como um todo, o que se mostra por
75% dos franqueados alcançarem a pontuação de referência.

4.5 VALIDAÇÃO EMPÍRICA DO INSTRUMENTO
Completando o ciclo do processo avaliativo, em 19/05/2014 o IAVAF foi
aplicado em uma rede de franquia. Em atenção aos preceitos éticos, foi respeitado o
anonimato do gestor, assim como da rede e dos franqueados que participaram como
respondentes, sendo revelado se tratar de uma empresa que atua no segmento de
alimentação. É possível retratar também que a rede de franquia é composta por 24
franqueados.
Por autorização do franqueador, o IAVAF foi publicado na intranet da rede, o
que possibilitou a sua resposta virtualmente e o alcance de todos os franqueados.
Além do instrumento, foram publicadas as instruções para o seu preenchimento e a
legenda das opções de resposta.
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Todos os franqueados da rede participaram da avaliação, motivo pelo qual o
universo de respondentes é composto por 24 franqueados.
Gráfico 8 - Faixa etária dos respondentes da aplicação do instrumento
1

2

8

Até 30 anos
De 31 a 35 anos
8

De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
46 anos ou mais

5
Fonte: O autor (2014).

O Gráfico 8 indica que, dos 24 franqueados da rede na qual o IAVAF foi
aplicado, 21 estão na faixa etária de 31 a 45 anos, uma vez que 8 situam-se entre
31 e 35 anos; 5 estão entre 36 e 40 anos e 8 encontram-se entre 41 e 45 anos de
idade. Apenas 1 franqueado possui mais de 46 anos e 2 até 30 anos.
Do total, 18 franqueados da rede são do sexo masculino.

Gráfico 9 - Escolaridade dos respondentes da aplicação do instrumento
2
5

Ensino médio
Gradução
Pós-Gradução

17
Fonte: O autor (2014).
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O Gráfico 9 mostra que, dos 24 franqueados da rede, 17 possuem graduação;
5 pós-graduação e 2 ensino médio. Esses números demonstram que, numa análise
geral, os franqueados possuem um bom nível de escolaridade.
Registra-se que as características do universo de respondentes não
interferiram significativamente nos resultados.
Como prova do apoio total do franqueador, o autor deste estudo foi autorizado
a acessar o ambiente da intranet da rede, tornando possível acompanhar, em tempo
real, a conclusão da resposta ao IAVAF de cada franqueado, o que ocorreu
gradativamente ao longo de 9 dias. Em 28/05/2014, chegou-se ao último
respondente, completando os 24 franqueados da rede.

4.6 VALIDADE E CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO
Encerrando o presente estudo, foi avaliada a validade (de conteúdo, técnica e
empírica) e a confiabilidade do IAVAF.
Para a validação do conteúdo, os especialistas verificaram se as questões do
instrumento cobrem os conteúdos relacionados ao constructo assessoramento a
franqueados, ratificando, em última análise, se o instrumento cumpre o seu objetivo.
Na segunda pergunta do questionário de avaliação da versão consolidada do
instrumento (APÊNDICE E), todos os especialistas julgaram que o IAVAF cumpre o
propósito a que se destina, o que pode ser observado no Quadro 6 deste estudo.
Esse julgamento dos especialistas, conjugado com o amplo processo avaliativo
realizado por eles, atestou a validade de conteúdo do instrumento.
Em relação à validade técnica, dois Professores Doutores do Mestrado
Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio observaram se o instrumento é
revestido pelas qualidades técnicas necessárias. Como resultado, ambos atestaram
a validade técnica do IAVAF.
Para a validação empírica, o IAVAF foi aplicado em uma rede de franquia de
alimentação, de modo a identificar se o instrumento foi compreendido pelos
respondentes. Isso feito, constatou-se que nenhum franqueado apontou qualquer
dúvida ou dificuldade para respondê-lo. Destaca-se que, pela forma como os
franqueados responderam, ficou claro que entenderam perfeitamente as perguntas,
pois suas respostas foram ao encontro do que realmente se perguntou. Esse
conjunto de evidências atestou a validade empírica do IAVAF.
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Para medir a confiabilidade do instrumento, as cinco seções (subescalas) que
integram o IAVAF foram objeto de tratamento estatístico por meio do coeficiente alfa
de Cronbach, a fim de avaliar a consistência interna de cada escala. Esse
coeficiente expressa a média das correlações entre os itens que fazem parte do
instrumento. Além disso, no caso do IAVAF, o coeficiente alfa de Cronbach mediu a
presença do constructo assessoramento a franqueados nos itens do instrumento.
Tabela 5 - Padrões de confiabilidade
Valor de alfa
Maior do que 0,9
0,8 ┤0,9
0,7 ┤0,8
0,6 ┤0,7
0,5 ┤0,6
Menor do que 0,5

Confiabilidade
Excelente
Boa
Adequada
Questionável
Pobre
Inadequada

Fonte: Adaptado de Pereira (2004).

Na Tabela 5 encontram-se os padrões de confiabilidade, estatisticamente
aceitos, que embasaram a medição da confiabilidade do IAVAF.
Tabela 6 - Medição da confiabilidade do instrumento
Seções
Canais de comunicação
Consultoria de campo
Treinamento
Acompanhamento do faturamento
Manual da rede de franquia

Valor de alfa
0,88
0,95
0,71
0,71
0,81

Confiabilidade
Boa
Excelente
Adequada
Adequada*
Boa

Fonte: O autor (2014).
* As questões 22, 23 e 24 não foram incluídas pois as respostas tinham variância zero.

Na Tabela 6 apresentam-se os valores do alfa de Cronbach para cada parte
do IAVAF, demonstrando que todas atingiram os padrões de confiabilidade.
Registra-se que as três últimas questões (22, 23 e 24) da seção
acompanhamento do faturamento não puderam ser incluídas no cálculo do valor do
alfa de Cronbach, pois as respostas dos franqueados apresentaram variância zero.
Por isso, o valor foi obtido com base nas três primeiras questões (19, 20 e 21).
Essa inexistência de variância está relacionada ao fato de a rede de franquia
adotar medidas de apoio extremamente efetivas quando uma unidade franqueada
não alcança a sua meta de faturamento, o que leva os franqueados a responder de
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maneira uniforme e totalmente apoiados na sua realidade. Trata-se, portanto, de
uma situação especificamente voltada à rede de franquia avaliada.

Tabela 7 - Resultados das partes do instrumento com a sua aplicação
Canais de Comunicação
Indicador Medido
Pontuação
Geral Obtida
1
Quantidade de canais
228,48
2
Efetividade
193,80
3
Tempo de resposta
200,48
4
Disponibilidade
228,48
5
Qualidade do atendimento
195,60
6
Influência no desempenho
193,80
Resultado Total da Seção
1.240,64
Consultoria de Campo
Questão
Indicador Medido
Pontuação
Geral Obtida
7
Frequência
203,63
8
Importância
193,87
9
Solução de dúvidas ou problemas
187,19
10
Realização de treinamentos
166,53
11
Atualização de procedimentos
209,60
12
Verificação dos padrões da rede
204,20
Resultado Total da Seção
1.165,02
Treinamento
Questão
Indicador Medido
Pontuação
Geral Obtida
13
Eficácia do treinamento inicial
204,08
14
Realização de treinamentos de
223,60
reciclagem
15
Frequência dos treinamentos de
223,60
reciclagem
16
Utilidade dos treinamentos de
211,40
reciclagem
17
Treinamento motivado por baixo
99,63
desempenho
18
Realização de treinamentos
206,62
específicos
Resultado Total da Seção
1.168,83
Acompanhamento do Faturamento
Questão
Indicador Medido
Pontuação
Geral Obtida
19
Indicação de meta
228,48
20
Atualização da meta
228,48
21
Monitoramento mensal
228,48
22
Avaliação de baixo resultado
202,28
23
Medidas de apoio para baixo
147,11
resultado
24
Duração das medidas de apoio
105,65
Resultado Total da Seção
1.140,48
Questão

Percentual em Relação à
Pontuação Máxima
100,00%
84,82%
87,75%
100,00%
85,61%
84,82%
90,50%
Percentual em Relação à
Pontuação Máxima
89,12%
84,85%
81,93%
72,89%
91,74%
89,37%
84,98%
Percentual em Relação à
Pontuação Máxima
89,32%
97,86%
97,86%
92,52%
43,61%
90,39%
85,26%
Percentual em Relação à
Pontuação Máxima
100,00%
100,00%
100,00%
88,53%
64,39%
46,24%
83,19%

(Continuação)
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(Conclusão)
Manual da Rede de Franquia
Questão
Indicador Medido
Pontuação
Geral Obtida
25
Coerência com a realidade
175,56
26
Facilidade de compreensão
199,84
27
Utilidade operacional
160,40
28
Importância na solução de
161,68
dúvidas
29
Frequência de consulta
138,13
30
Constância da atualização
96,62
Resultado Total da Seção
932,23

Percentual em Relação à
Pontuação Máxima
76,84%
87,46%
70,20%
70,76%
60,46%
42,29%
68,00%

Fonte: O autor (2014).

Na Tabela 7 estão retratados os resultados das cinco partes do IAVAF,
demonstrando a pontuação obtida por cada questão e parte (seção), bem como o
quanto o resultado representa, percentualmente, em relação à pontuação máxima
possível.
No que diz respeito ao resultado geral da rede de franquia, dos 24
franqueados, 19 atingiram a pontuação de referência (214,20 pontos), o que
representa o resultado de 79,20% em relação ao universo total de franqueados da
rede.
Pelo critério estabelecido neste estudo, uma rede de franquia demonstra
assessorar corretamente os seus franqueados quando pelo menos 75% deles
alcançam a pontuação de referência. Como a rede avaliada atingiu 79,20%, a
aplicação do IAVAF revelou que ela assessora de forma correta os franqueados, fato
esse que, mais uma vez, atestou a validade e a confiabilidade do IAVAF e de seus
critérios.
Vale ressaltar que o gestor da rede, ao conhecer os resultados apurados a
partir da aplicação do IAVAF, decidiu promover certas ações para melhorar ainda
mais a assessoria prestada aos seus franqueados, situação essa que comprova a
utilidade do instrumento.
Ademais, o gestor da rede de franquia, até aquele momento desconhecedor
do instrumento, não revelou qualquer desconforto com o conteúdo do instrumento, o
que indica uma grande tendência de que a adoção do IAVAF não enfrentará
dificuldade de ordem política.
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Gráfico 10 - Resultado geral da aplicação do instrumento
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Fonte: O autor (2014).

No Gráfico 10 encontra-se o resultado geral da aplicação do IAVAF na rede
de franquia avaliada, medido com base no critério fixado neste estudo. O Gráfico
retrata que 79,20% dos franqueados foram avaliados como bem assessorados,
resultado esse superior aos 75% indicados como parâmetro. Logo, a aplicação do
IAVAF demonstrou que a rede de franquia assessora corretamente os seus
franqueados.
Pelo exposto, pode-se concluir que o IAVAF é um instrumento preparado
para ser validamente aplicado nos contextos das redes de franquia, nos três
aspectos avaliados (validade de conteúdo, validade técnica e validade empírica) e,
ainda, que se trata de um instrumento confiável, conforme avaliação estatística.

4.7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Para a elaboração do estudo, foram convidados cinco franqueados, de cinco
diferentes redes de franquia, para integrar o corpo de especialistas.
O ciclo de construção do instrumento foi, ao mesmo tempo, complexo mas
extremamente ágil, tendo sido iniciado por meio da elaboração, pelo autor, da
versão inicial do instrumento (APÊNDICE B), o qual recebeu a denominação de
Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF).
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Em seguida, cada especialista recebeu um questionário para avaliação da
versão inicial do IAVAF (APÊNDICE C). Das 30 questões, os especialistas
apresentaram alterações para 10, permanecendo 20 inalteradas.
Posteriormente, os especialistas receberam a versão consolidada do IAVAF,
juntamente com um questionário para sua avaliação e fixação de critérios para
análise de seus resultados (APÊNDICE E). Em resposta ao questionário, obteve-se
o seguinte julgamento dos especialistas:
- as suas indicações avaliativas foram integralmente seguidas;
- o instrumento de avaliação atende o objetivo para o qual foi construído;
- para que um franqueado seja avaliado, individualmente, como bem
assessorado pela rede de franquia, a sua avaliação deve atingir o resultado de 75%
em relação à pontuação total possível do instrumento de avaliação, sendo essa,
portanto, a pontuação de referência;
- para que a rede de franquia demonstre assessorar corretamente seus
franqueados, pelo menos 75% do universo de franqueados da rede precisam ser
avaliados como bem assessorados, ou seja, devem atingir a pontuação de
referência.
Esse amplo processo de avaliação permitiu a construção do IAVAF com base
nos julgamentos de especialistas. Além disso, o instrumento foi criteriosamente
avaliado para constatar a sua validade (de conteúdo, técnica e empírica) e a sua
confiabilidade, comprovada por meio de tratamento estatístico com base no
coeficiente alfa de Cronbach. Ressalta-se que para a validação empírica e para o
atesto da confiabilidade, o IAVAF foi adotado em uma rede de franquia de
alimentação. Essa avaliação revelou que a rede assessora corretamente os seus
franqueados.
Por tudo exposto neste trabalho, conclui-se que o Instrumento de Avaliação
do Assessoramento a Franqueados (IAVAF) é válido e confiável para o cumprimento
do propósito para o qual foi construído, o que revela, consequentemente, a resposta
à questão avaliativa e o alcance do objetivo do estudo.
Por fim, a partir dos resultados deste estudo, pode-se recomendar que o
IAVAF seja submetido à apreciação da Associação Brasileira de Franchising (ABF),
para que a mesma divulgue e disponibilize o instrumento de avaliação a todas as
redes de franquia localizadas no País, como um instrumento padrão de abrangência
nacional. Ademais, recomenda-se que sejam seguidas as indicações de utilização e
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os critérios para mensuração de resultados (4.4) pelas redes que adotarem o IAVAF.
Em complemento, recomenda-se que sejam construídos outros instrumentos de
avaliação direcionados ao franchising, a fim de que o sistema se mantenha em
constante aprimoramento.
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APÊNDICE A - Carta aos especialistas com a versão inicial do instrumento

Rio de Janeiro,

de

2014.

Prezado Especialista,

Sou aluno do Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio e
estou atualmente elaborando minha Dissertação, que tem como objetivo construir
um instrumento de avaliação do assessoramento a franqueados.
Em função da sua experiência como franqueado e do seu conhecimento
sobre franchising, adquirido ao longo de vários anos, venho solicitar que avalie a
versão inicial do Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados
(IAVAF), enfatizando que o seu anonimato será preservado, assim como o da sua
rede de franquia e o da sua unidade franqueada.
Ressalto que, diante do firme propósito de construir a versão final do
instrumento amparado em avaliações promovidas por especialistas, suas indicações
serão seguidas.
Destaco, ainda, minha real convicção de que o instrumento em tela tende a
ser de grande valia no aprimoramento dos agentes do franchising, ao possibilitar
conclusões avaliativas, embasadas em regras e conceitos técnicos, acerca do
assessoramento prestado a franqueados.
Para realizar a avaliação em questão, segue anexo a versão inicial do IAVAF
e um questionário destinado à avaliação do mesmo. Solicito que o questionário seja
respondido em até dez dias, a contar do recebimento desta carta, e enviado para o
e-mail alexandretinelraposo@gmail.com.
Por fim, informo que estou ao seu inteiro dispor para qualquer dúvida quanto
ao preenchimento do questionário, bem como para quaisquer informações adicionais
que julgue necessárias, seja por e-mail ou pelo celular (21) 9822-22845.
Desde já grato pela sua valiosa colaboração.
Atenciosamente,

Alexandre Tinel Raposo
Mestrando em Avaliação da Fundação Cesgranrio
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APÊNDICE B - Versão inicial do instrumento de avaliação
Este instrumento avalia o assessoramento recebido da rede de franquia da qual é
franqueado. Para avaliar as questões, marque a opção que melhor reflete a sua
opinião, como franqueado, sobre a veracidade de cada afirmação no contexto da
sua rede de franquia.
(NV) Nada Verdadeira
(PV) Pouco Verdadeira
(MV) Moderamente Verdadeira
(BV) Bastante Verdadeira
(TV) Totalmente Verdadeira

Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF)
Canais de Comunicação
1)

O franqueador disponibiliza mais de um canal de
comunicação para a solução de suas dúvidas ou
problemas (central telefônica, e-mail e/ou intranet).

2)

Os canais de comunicação do franqueador resolvem
todas as suas dúvidas ou problemas.

3)

Os canais de comunicação do franqueador sempre
solucionam as situações em tempo adequado.

4)

Pelo menos um canal de comunicação do franqueador
está disponível no mesmo horário de funcionamento da
sua unidade franqueada.

5)

Os canais de comunicação do franqueador sempre
prestam atendimento de qualidade.

6)

Os canais de comunicação do franqueador são
importantes para o desempenho da sua unidade
franqueada.
Consultoria de Campo

7)

A sua unidade franqueada é visitada frequentemente por
um consultor de campo do franqueador, seja por sua
solicitação ou de forma espontânea.

8)

As visitas do consultor de campo do franqueador sempre
são muito úteis para a operação e/ou gestão da sua
unidade franqueada.

9)

O consultor de campo do franqueador sempre soluciona
dúvidas ou problemas da sua unidade franqueada.

NV

PV

MV

BV

TV

NV

PV

MV

BV

TV

10) O consultor de campo do franqueador realiza
treinamentos na sua unidade franqueada.
11) O consultor de campo do franqueador sempre atualiza os
procedimentos da sua unidade franqueada quando há
uma novidade.
12) O consultor de campo do franqueador verifica
sistematicamente se a sua unidade franqueada segue os
padrões da rede.

(Continuação)
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(Continuação)
Treinamento

NV

PV

MV

BV

TV

NV

PV

MV

BV

TV

NV

PV

MV

BV

TV

13) Os ensinamentos recebidos no treinamento inicial,
realizado pelo franqueador, foram eficazes para a
implantação da sua unidade franqueada e continuam
sendo proveitosos.
14) A rede de franquia realiza treinamentos de reciclagem
para apresentar, aperfeiçoar ou atualizar conhecimentos.
15) A rede de franquia promove treinamentos de reciclagem
sempre que há alguma mudança no negócio, na operação
ou nos produtos e/ou serviços ofertados ao mercado.
16) Os treinamentos de reciclagem sempre são muito úteis
aos objetivos a que se destinam.
17) A rede de franquia sempre promove treinamentos de
reciclagem, se necessários, quando a sua unidade
franqueada apresenta desempenho ou resultado abaixo
das expectativas.
18) A rede de franquia sempre realiza treinamento quando há
uma situação específica de grande relevância e urgência
para toda a rede.
Acompanhamento do Faturamento
19) A rede de franquia indica meta de faturamento mensal
para a sua unidade franqueada.
20) Quando necessário, a rede de franquia revê com o
franqueado a meta de faturamento mensal de sua
unidade.
21) A rede de franquia monitora mensalmente o faturamento
da sua unidade franqueada.
22) Quando a sua unidade franqueada apresenta faturamento
insatisfatório, a rede de franquia promove ações para
identificar o motivo da situação.
23) A rede de franquia adota medidas de apoio efetivas
quando o faturamento da sua unidade franqueada é
insatisfatório.
24) A rede de franquia mantém as medidas de apoio até que
o faturamento alcance a meta indicada para a sua
unidade franqueada.
Manual da Rede de Franquia
25) O Manual da Rede de Franquia retrata fielmente a
realidade prática da sua unidade franqueada.
26) O Manual da Rede de Franquia é bastante didático e de
fácil compreensão.
27) O Manual da Rede de Franquia é muito útil na operação
da sua unidade franqueada.
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(Conclusão)
28) O Manual da Rede de Franquia é um instrumento de
grande importância na solução de dúvidas.
29) O Manual da Rede de Franquia é consultado com grande
frequência na sua unidade franqueada.
30) O Manual da Rede de Franquia é atualizado
constantemente pelo franqueador.
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APÊNDICE C - Questionário para avaliação da versão inicial do instrumento

Questionário para Avaliação da Versão Inicial do
Instrumento de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF)
1) Necessidade de Alteração de Questão
a) É preciso alterar uma ou mais questões presentes no instrumento
avaliado?

SIM
( )

NÃO
( )

b) Caso tenho considerado necessário alterar uma ou mais questões, indique a seguir o
número da questão, bem como a justificativa e o ter da alteração.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Necessidade de Inclusão de Questão
a) É preciso incluir uma ou mais questões no instrumento avaliado?

SIM
( )

NÃO
( )

b) Caso tenho considerado necessário incluir uma ou mais questões, apresente a seguir a
justificativa e o texto da inclusão.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) Necessidade de Retirada de Questão
a) É preciso retirar uma ou mais questões do instrumento avaliado?

SIM
( )

NÃO
( )

b) Caso tenho considerado necessário retirar uma ou mais questões, indique a seguir o
número da questão, bem como a justificativa da retirada.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data da avaliação do instrumento: _____________________

Segmento de atuação do especialista:
( ) Alimentação ( ) Educação ( ) Lazer ( ) Serviço ( ) Vestuário
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APÊNDICE D - Carta aos especialistas com questionário para avaliação da
versão consolidada do instrumento e fixação de critérios para
análise de seus resultados
Rio de Janeiro,

de

2014.

Prezado Especialista,

Encaminho a versão consolidada do Instrumento de Avaliação do
Assessoramento a Franqueados (IAVAF), materializada a partir da adequação da
versão inicial do instrumento a todas as indicações dos especialistas que
participaram do processo avaliativo.
Ainda, dando continuidade ao estudo, solicito que responda o questionário
anexo, que tem por objetivo avaliar a referida versão consolidada do instrumento e
fixar critérios para análise de seus resultados.
Peço que o questionário seja respondido em até dez dias, a contar do
recebimento desta carta, e enviado para o e-mail alexandretinelraposo@gmail.com.
Por fim, informo que estou ao seu inteiro dispor para qualquer dúvida quanto
ao preenchimento do questionário, bem como para quaisquer informações adicionais
que julgue necessárias, seja por e-mail ou pelo celular (21) 9822-22845.
Desde já grato pela sua valiosa colaboração.
Atenciosamente,

Alexandre Tinel Raposo
Mestrando em Avaliação da Fundação Cesgranrio
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APÊNDICE E - Questionário para avaliação da versão consolidada do
instrumento e fixação de critérios para análise de seus
resultados
Questionário para Avaliação da Versão Consolidada do Instrumento
de Avaliação do Assessoramento a Franqueados (IAVAF) e
Fixação de Critérios para Análise de Resultados
Avaliação da Versão Consolidada
1)

O instrumento de avaliação, após a consolidação dos apontamentos dos
especialistas, atende as indicações apresentadas na sua avaliação?

SIM
( )

NÃO
( )

Justifique: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2)

O instrumento de avaliação, em sua versão consolidada, atende o
objetivo de avaliar o assessoramento a franqueados?

SIM
( )

NÃO
( )

Justifique: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fixação de Critérios para Análise de Resultados
3)

Considerando que cada opção de resposta do instrumento
corresponde a um grau que varia de acordo com a veracidade da
afirmativa, que resultado deve ser atingido, em relação à
pontuação total possível do instrumento, para que o franqueado
seja avaliado, individualmente, como bem assessorado pela rede
de franquia?

80%
( )

75%
( )

60%
( )

4)

Quantos franqueados de uma rede de franquia devem ser
avaliados como bem assessorados, em termos percentuais, para
que a rede demonstre assessorar corretamente os franqueados?

80%

75%

60%

( )

( )

( )

Data de resposta do questionário: _____________________
Segmento de atuação do especialista:
( ) Alimentação ( ) Educação ( ) Lazer ( ) Serviço ( ) Vestuário

