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RESUMO 

 

Este estudo propõe uma análise do processo de internacionalização das franquias brasileiras. 

A discussão está delimitada pela influência das estratégias de marketing global, adotadas 

pelas franquias pesquisadas, em seus processos de internacionalização. O objetivo é 

identificar as estratégias utilizadas pelos departamentos de marketing das franquias e 

interpretar sua influência em seus processos de internacionalização. Além disso, pretendem-se 

verificar quais foram as decisões tomadas pelos gestores de marketing quanto às estratégias de 

marketing global (GMS) e sua influência após o processo de internacionalização. O 

referencial teórico está baseado em estudos sobre internacionalização de empresas, 

internacionalização de franquias e marketing global. Por meio de uma pesquisa de campo, 

utilizando o método estudo de caso múltiplo, desenvolveu-se a parte empírica do trabalho, 

analisando-se três franquias brasileiras que vivenciaram o processo de internacionalização. 

Percebeu-se como resultado que as franquias brasileiras estão no caminho para a 

padronização de seu marketing mix, mas ainda estão distante de direcionar suas ações 

corporativas para as quatro últimas dimensões do GMS: concentração e coordenação das 

atividades de marketing, integração dos movimentos competitivos e participação no mercado 

global. O estudo inova por utilizar o GMS na análise e interpretação do processo de 

internacionalização de franquias brasileiras, e por utilizar o software Atlas TI como 

ferramenta para análise de conteúdo na elaboração dos casos. 
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ABSTRACT 

 

This study proposes an analysis of the process of internationalization of Brazilian franchises. 

The discussion is bounded by the influence of global marketing strategies adopted by 

franchises in their processes of surveyed internationalization. The goal is to identify the 

strategies used by the marketing departments of franchises and interprets their influence in 

their internationalization process. In addition, they intend to verify what were the decisions 

made by marketing managers and global marketing strategies (GMS) and the results obtained 

after the internationalization process. The theoretical frame of reference is based on studies on 

internationalization of enterprises internationalization of franchises and global marketing. By 

means of a survey of the field, using the multiple case study method, developed empirical part 

of work analyzing three Brazilian franchises that experienced the process of 

internationalization. It was realized as a result that the Brazilian franchises are on the way to 

the standardization of your marketing mix, but are still far from direct their business actions 

for the last four GMS dimensions: concentration and coordination of marketing activities, 

integration of competitive movements and participation in the global market. The study 

breaks new ground by using GMS in the analysis and interpretation of the process of 

internationalization of Brazilian franchises, and by using the software IT Atlas as a tool for 

content analysis in the preparation of cases. 

 

 

Keywords: Marketing, International Marketing, Franchising, Marketing Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

Nos últimos anos, os países emergentes têm conquistado atenção mundial 

devido ao seu desenvolvimento econômico e também à crise econômica que atingiu o 

planeta em 2008. Segundo o Boston Consulting Group (2006), mercados emergentes são 

países que possuem economias com potencial de crescimento econômico, industrialização 

e modernização, uma população jovem e uma classe média em expansão. Estas crescentes 

mudanças na dinâmica internacional têm levado governos e empresas a buscarem 

estratégias que possam garantir ganhos em competitividade, acesso a novos mercados e 

diminuição dos riscos de operação, por meio da internacionalização (MDIC, 2009). 
Com a abertura da economia dos mercados emergentes, em países como Brasil, 

Rússia, Índia e China, organizações se sentiram estimuladas a internacionalizar sua 

operação, por meio da simples exportação indireta ou, até mesmo, por meio de operações 

mais complexas, como a instalação de subsidiárias. Além destas, outras formas de entrada 

em mercados internacionais podem ser exploradas. Estas outras maneiras de entrada em 

mercados internacionais envolvem a exportação ou o licenciamento, que se processa por 

meio da autorização que uma empresa dá a outra para produzir e vender seus produtos, 

mediante o pagamento de royalties, para cada unidade vendida. 
Uma maneira mais recente, que possibilita às empresas um rápido crescimento 

e uma nova oportunidade de internacionalização, é o sistema de franquia. Nos Estados 

Unidos, a internacionalização de franquias é crescente desde a década de 80. Segundo a 

International Franchise Association (IFA), 40% das franquias operadas por franqueadores 

americanos possuíam unidades internacionais entre os anos 1985 e 1995.  
No Brasil, as franquias também possuem relevância estratégica para a 

economia do país. O cenário deste setor está em constante crescimento. Segundo dados da 

Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento do setor registrado no ano de 

2010 girou em torno de R$ 75 bilhões, com crescimento aproximado de 25% em relação a 

2009. O número de redes também registrou crescimento, de 1.643 em 2009 para 1.855 em 

2010, tendo um aumento de 12,9% e sendo responsável por aproximadamente 780 mil 

postos de trabalho diretos, durante o ano de 2010 (ABF, 2011). 
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Diante deste crescimento, as redes de franquias, que já estão consolidadas no 

mercado interno, possuem a preocupação de expandir seus negócios para o mercado 

internacional, rumo à globalização (ABF, 2011). Normalmente, após desenvolver um 

conceito em determinado segmento, testá-lo e expandi-lo no mercado interno de forma 

estruturada, o franqueador tem como novo desafio a decisão de internacionalizar ou não 

sua franquia.  

Segundo Camargo, diretor executivo da ABF, “o sistema de franquias cresce a 

uma taxa excepcional e se consolida como um dos principais setores da economia 

brasileira”1. Diante deste grande crescimento do sistema de franquias, pesquisadores de 

diferentes áreas dos estudos da administração têm sido atraídos a desenvolver estudos 

sobre o tema.  
Até 2007, vinte quatro trabalhos nacionais foram publicados e vinculados à 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – Anpad (2007), 

sendo que 16,6% desses trabalhos estavam ligados à internacionalização de franquias 

(MELO e ANDREASSI, 2008).  
Marques (2007) classificou estes estudos em nove categorias de temas 

pesquisados: processo de internacionalização; padrões da internacionalização e 

características organizacionais; motivos para que ocorra a internacionalização; destinos 

escolhidos; métodos de entrada; barreiras; relacionamento e controle; influência dos 

aspectos culturais e composto de marketing. 
O presente estudo aborda duas destas categorias, processo de 

internacionalização e composto de marketing. Mais especificamente, este trabalho discute 

a influência das estratégias de marketing, adotadas pelas franquias analisadas, em seus 

processos de internacionalização. As oportunidades que são apresentadas, neste cenário de 

constantes mudanças, exigem do segmento análises, estudos criteriosos e uma exploração 

cuidadosa sobre o tema. O processo de planejamento e as condições de transações além das 

fronteiras nacionais, com o objetivo de atender aos anseios dos consumidores locais, 

exigem das franquias brasileiras uma forte dose de compreensão do mercado internacional 

e a escolha pela adaptação ou padronização de sua estratégia de marketing. 

                                                
1 Fonte: http://www.abf.com.br 
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1.2 Objetivos 

 
Abaixo, apresentam-se, de maneira detalhada, os objetivos gerais e específicos 

do presente estudo.  
 
1.2.1 Objetivo Geral 

O principal objetivo deste estudo é identificar e analisar as estratégias 

utilizadas pelos departamentos de marketing nos processos de internacionalização das 

franquias brasileiras. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para que fosse alcançado o objetivo geral deste estudo, foi necessário desenvolver 

os seguintes objetivos específicos: 

 
- descrever o percurso histórico das franquias selecionadas para a análise, reconhecendo as 

estratégias de internacionalização adotadas, quanto a: 

- escolha do país de destino; 

- modo de entrada; 

- gestão da franquia no exterior; 

- analisar as escolhas e decisões estratégicas de marketing (adaptação ou padronização) no 

processo de internacionalização; 

Além destes objetivos específicos, buscou-se, também, ao final da pesquisa, apresentar 

sugestões que pudessem ser seguidas por outras franquias, em suas futuras escolhas de 

estratégias de marketing global, a fim de facilitar o processo de internacionalização. 
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1.3 Justificativa 

A escolha do tema foi motivada por diversos fatores, os quais, aliados à 

importância acadêmica e econômica do assunto, justificam seu estudo. Primeiramente, a 

escolha do tema foi motivada pelo crescimento do setor de franquia brasileiro, que hoje 

ocupa um lugar de destaque na economia internacional, mesmo sendo um setor recente. 

Em 1987, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) foi fundada, com a missão de 

“divulgar, promover e defender o desenvolvimento técnico e institucional deste moderno 

sistema de franquias”2. A lei nº 8.955/94, que hoje regulamenta o setor no país, só foi 

promulgada em 1994. Com a estabilidade econômica que demonstrou neste mesmo ano, o 

Brasil passou a fazer parte da expansão de redes internacionais, como Pizza Hut e Subway 

(MARQUES et al, 2005). 

O setor de franquia vem recebendo apoio do governo, que desenvolve ações 

específicas, desde a década de 90, por meio de parcerias entre SEBRAE e ABF e de 

acordos entre a Associação Brasileira de Franchising (ABF) e a Agência de Promoção das 

Exportações (APEX), visando também a criação e o fortalecimento da marca Brasil no 

processo de internacionalização das franquias brasileiras. Atualmente, o Brasil ocupa o 4º 

lugar em termos de marcas de franquias, com 1.643 redes, sendo que a China ocupa o 3º 

lugar, com 2000, os Estados Unidos ocupam o 2º lugar, com 2.200 marcas, e a Coréia do 

Sul, com 2.465, ocupa o primeiro lugar (ABF, 2011). 

Segundo Melo e Andreassi (2011), os estudos nacionais sobre franquias 

priorizam as temáticas empreendedorismo, estratégia e internacionalização. Ainda são 

poucos os estudos, neste setor, no contexto brasileiro, que investigam as estratégias de 

marketing no processo de internacionalização das empresas. Alguns estudos existentes no 

Brasil, como Silva (2004), Heinze (2005), Ferreira (2005) e Bitti (2007), também 

investigam o setor de franquia, mas sob a perspectiva de teorias econômicas. Os estudos 

relativos à estratégia evidenciam o caráter competitivo do ambiente de franquias, mas 

trabalhos relativos a marketing global, padronização ou adaptação do marketing mix ainda 

são poucos. 

Academicamente, encontra-se uma lacuna teórica que justifica o estudo das 

                                                
2 Fonte: http://www.abf.com.br 
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estratégias de marketing global adotadas no processo de internacionalização de franquias 

brasileiras. 

Segundo Zou e Cavusgil (2002), a escolha da estratégia de marketing global 

por uma empresa tem efeito positivo em seu desempenho no mercado global, porém, para 

os autores, ainda não há um consenso quanto ao que constitui o Global Marketing.  

Para eles, existem três grandes perspectivas de marketing global na literatura: 

padronização, presente nos estudos de Hout, Porter, & Rudden (1982), Jain (1989), 

Samiee e Roth (1992); configuração – coordenação, presente nos estudos de Criag e 

Douglas (2000), Porter (1986); e integração, presente nos estudos de Birkinshaw, 

Morrison e Hulland (1995), Roth e Morrison (1992), Yip (1995), Zou e Cavusgil (1996). 

Os defensores da padronização acreditam que os mercados mundiais estão 

sendo homogeneizados por avanços na comunicação e tecnologia de transporte. Cada vez 

mais, os clientes em partes distantes do mundo tendem a exibir preferências semelhantes e 

a procurar os mesmos produtos.  

Portanto, uma importante fonte de competitividade e de vantagem, no mercado 

global, é a capacidade de produção de alta qualidade. Para que produtos de baixo preço 

possam atingir uma posição de baixo custo, a comercialização global deve seguir a 

estratégia de vender produtos padronizados por meio de programas de marketing. Para os 

defensores dessa ideia, os principais benefícios da padronização são a inclusão das 

economias de escala na produção e marketing, a coerência no trato com clientes e a 

capacidade de explorar as boas ideias em uma escala global.  

Uma segunda perspectiva importante da estratégia de marketing global centra-

se na configuração e coordenação das atividades de marketing da empresa. Segundo essa 

visão, a estratégia de marketing global é considerada como um meio para se explorar as 

sinergias que existem entre os mercados de diferentes países. Para ser eficaz na 

competição global, uma empresa deve configurar suas atividades da cadeia de valor de 

forma otimizada e coordenar seus esforços em diferentes mercados.  

A terceira perspectiva de estratégia de marketing global é a integração. 

Segundo essa visão, a chave para o sucesso do marketing global é a participação em todos 

os principais mercados do mundo, para ganhar integração competitiva e eficaz, 

alavancando campanhas em todos estes mercados. Na perspectiva da integração, a 
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essência da estratégia global de marketing é, portanto, integrar movimentos competitivos 

da empresa em todos os principais mercados do mundo. 

Para Zou e Cavusgil (2002), a estratégia de marketing global reflete o quanto a 

empresa globaliza seus produtos e sua comercialização nos vários países em que atua, por 

meio da padronização do marketing mix, da concentração da coordenação das atividades de 

marketing e da integração dos movimentos da concorrência nos mercados onde a empresa 

atua. E é nesta terceira perspectiva que o presente estudo se baseia para seu 

desenvolvimento. 

 

1.4 Abordagem metodológica 

 

A elaboração deste estudo ocorreu em duas etapas: pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. A revisão bibliográfica contemplou as estratégias de 

internacionalização de empresas e as estratégias de marketing global. Esta pesquisa 

bibliográfica teve como objetivo abranger os estudos que já se tornaram públicos sobre os 

temas em foco. Nesta etapa, foi realizado um levantamento em teses, dissertações, 

periódicos acadêmicos nacionais e internacionais, livros e sites oficiais de órgãos públicos 

e de associações, que forneceram dados relevantes sobre os setores de franquia, economia 

e internacionalização de empresas. A pesquisa documental também foi adotada, sendo 

mais uma fonte de coleta de dados. Foram utilizadas informações retiradas de documentos 

cedidos pelas franquias, para buscar-se compreender o funcionamento interno dos 

departamentos de marketing, a fim de verificar suas rotinas e procedimentos, no que se 

refere aos processos de internacionalização. 

A segunda etapa envolveu o levantamento de dados primários da pesquisa de 

campo. Esta pesquisa de campo utilizou o método de estudo de caso múltiplo, 

encaminhando o estudo para a fundamentação das possíveis soluções dos objetivos 

propostos e permitindo a obtenção de conhecimentos mais profundos na área de marketing. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas em profundidade, com base 

no roteiro elaborado pela autora. Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente em 

empresas com sede no Brasil que adotam o sistema de franquias e que já passaram pelo 

processo de internacionalização de suas marcas. 
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Os gestores de marketing ou de expansão que foram entrevistados fazem parte 

do quadro de colaboradores das empresas, selecionadas pelos critérios descritos no capítulo 

de metodologia. Mediante estes critérios, as empresa selecionadas foram: Via Uno, Morana 

e Chilli Beans; todas do segmento de acessórios e calçados. 

A análise de conteúdo fez parte da segunda etapa, como procedimento 

analítico, que objetivava a obtenção de indicadores que permitiram a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das mensagens analisadas 

(BARDIN, 2007). 

Por fim, foram sugeridas contribuições que servissem de orientação para 

demais franquias brasileiras em suas escolhas referentes às estratégias de marketing global, 

com o objetivo de facilitar seus processos de internacionalização. 

 

1.5 Estrutura do estudo 

 

No que tange a sua estruturação, este trabalho está dividido em: introdução, 

que retrata a delimitação da pesquisa; objetivos; abordagem metodológica adotada, 

fundamentação teórica, que abrange dois capítulos, e contribuições do estudo. 

A revisão teórica contempla o capítulo de internacionalização de empresas, 

retratando as teorias de internacionalização, a internacionalização de empresas em países 

emergentes, a internacionalização de empresas brasileiras e os processos de 

internacionalização, como exportação direta e indireta, join venture, aquisições no exterior. 

Além desses temas, o capítulo dedica uma maior concentração e atenção para o modo de 

entrada por meio de franquia, com foco no mercado de franquias brasileiras, que é o objeto 

de estudo desta pesquisa. O capítulo de marketing global contempla as estratégias de 

marketing utilizadas pelas empresas no contexto global, mais especificamente na utilização 

do GMS (Global Marketing Strategy), em suas oito dimensões, a padronização de 

produtos, a padronização de promoção, a padronização de preço, a de estrutura de canal, a 

concentração e a coordenação das atividades de marketing, a participação no mercado 

global e a coordenação dos movimentos competitivos, conforme retrata a Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura do referencial teórico 
Fonte: Autora (2011) 
 

A pesquisa qualitativa foi definida como base para o estudo de casos múltiplos, o 

método de coleta de dados, o critério de seleção das empresas, o tratamento dos dados e os 

procedimentos analíticos são discutidos no capítulo da abordagem metodológica. Logo 

após, segue o capítulo com as contribuições sugeridas. 
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO  

Este capítulo, de revisão teórica, tem como objetivo principal resgatar o 

processo de internacionalização de empresas e as teorias que vêm acompanhando este 

processo nos últimos anos, bem como analisar o processo de internacionalização de 

empresas de países emergentes, seus modos de entrada e, mais especificamente, seu 

sistema de franquias. 

 

2.1 Internacionalização de empresa 

 

Segundo Malhorta e Ulgado (2003), a internacionalização das empresas está 

ocorrendo em um ritmo cada vez maior. Nos últimos 20 anos, as empresas mudaram sua 

orientação de mercado doméstico para o mercado internacional. Mas, como definir 

internacionalização? 

Calof e Beamishs (1995) definem internacionalização como o processo de 

adaptação da empresa à modalidade de transações de câmbio e aos mercados 

internacionais. Os autores dividem o desenvolvimento da internacionalização em fases, 

considerando cada uma como um acréscimo do compromisso da empresa com o mercado 

externo. 

As recentes mudanças econômicas, que influenciam o comércio internacional, 

têm levado empresas e governos a buscarem estratégias que garantam a competitividade, 

tanto da empresa quanto do país. Segundo MDIC (2009), observa-se um aumento 

significativo na integração dos países e das empresas ao mercado mundial, bem como sua 

integração produtiva e comercial, em busca do aumento das vantagens comparativas e da 

superação de obstáculos dentro de um cenário mundial muito competitivo. 

O processo de internacionalização, muitas vezes, é estimulado por um conjunto 

de razões, que levam as empresas a optarem por entrar em mercados estrangeiros. A busca 

de novos mercados pode ser considerada a primeira possibilidade mais significativa para a 

internacionalização, pois permite uma expansão de vendas, normalmente, onde o mercado 

doméstico não comporta mais. A empresa poderá fazer uso dos mesmos recursos e 

competências que lhe conferiram vantagem competitiva no mercado original e passar a 
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explorar a economia de escala. Outra possibilidade para a motivação da expansão 

internacional é a busca de recursos no mercado estrangeiro, tanto recurso natural quanto 

recurso de capital. A busca por conhecimento especializado pode ser considerado a terceira 

possibilidade. Por exemplo, uma empresa pode adquirir outra no exterior em razão de suas 

habilidades técnicas ou competitivas, ou instalar uma subsidiária em um dos numerosos 

centros geográficos de produção especializados pelo mundo, chamados de clusters 

(DUNNING, 2009). 
Os estudos de Porter (1989) mostraram que empresas localizadas nesses 

clusters tornam-se mais competitivas em outros mercados internacionais, porque 

compartilham dos conhecimentos e habilidades especializados que se concentram nesses 

locais.  

A redução de riscos também é outro fator que motiva a internacionalização, 

pois as empresas diversificam seus mercados, para, geograficamente, não dependerem de 

apenas um mercado e para, consequentemente, garantirem sua receita (PENG, 2009).  

Muitas vezes, a entrada no mercado estrangeiro deve-se também ao 

acompanhamento da empresa fornecedora, que se vê induzida a seguir seu cliente, o que 

abre possibilidades para se iniciar o processo de internacionalização. Outra possibilidade é 

a competitividade no âmbito global, ou seja, uma empresa que compete com uma rival em 

vários países, muitas vezes, se vê obrigada a acompanhar a entrada dessa rival em um novo 

país. A cultura, os costumes, as preferências, a legislação do país e as próprias empresas do 

mesmo segmento, que atue no país hospedeiro, são algumas das desvantagens ou barreiras 

da internacionalização (MAEMURA, 2009). 

 

2.2 Teorias de internacionalização  

 

Como a internacionalização de empresas é a base deste estudo, torna-se 

fundamental compreender este processo, bem como apresentar suas principais teorias.  

Pesquisas empíricas sobre o tema têm buscado descrever a dinâmica das 

empresas neste processo de internacionalização, fundamentadas por correntes teóricas que 

são embasadas por critérios econômicos e comportamentais. 
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Hymer (1960) iniciou os primeiros esforços sistemáticos de explicação das 

atividades das empresas fora do seu país de origem. O autor concentrou-se em 

desenvolver sua teoria sob os critérios econômicos, mas, especificamente, na questão do 

controle do investimento. Segundo ele, a motivação de uma empresa para buscar o 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) não era a taxa de juros no mercado externo, mas, 

sim, os lucros que podiam ser obtidos mediante o controle, pela empresa, do 

empreendimento estrangeiro. 

Segundo Hymer (1960), para a empresa competir em um país estrangeiro, ela 

precisa dispor, nesse país, de vantagens competitivas sobre os concorrentes locais, por 

exemplo, a partir de um produto melhor e mais barato. As empresas que quiserem atuar em 

um país estrangeiro enfrentarão, portanto, concorrentes locais que possuem, em relação a 

ela, vantagens inerentes a sua condição local. Custos mais baixos na aquisição de fatores 

de produção, controle de conhecimento especializado do processo de produção, recursos 

superiores de marketing e distribuição e um produto diferenciado são alguns exemplos de 

vantagens que uma empresa pode ter em um mercado estrangeiro, em comparação aos 

concorrentes locais. A teoria do Poder de Mercado visa compreender quais são as 

circunstâncias que permitem a uma empresa nacional controlar outras empresas em países 

estrangeiros. Quando uma empresa possui vantagens competitivas em determinada 

atividade, a manutenção de suas operações no exterior ajuda na exploração destas 

vantagens em outros países. Desta forma, uma operação própria, em um país estrangeiro, 

pode render lucros sobre o capital investido superiores à taxa de juros vigente naquele país. 

Dunning (1988) estudou as subsidiárias de empresas norte-americanas que 

operavam na Inglaterra e investigou a diferença de produtividade. O autor questionou se 

esta diferença estava relacionada a uma superioridade nativa dos recursos da economia 

norte-americana em relação aos da economia britânica ou se ela estava relacionada à 

forma, mais proficiente, com que os executivos das empresas norte-americanas 

arrebanhavam e organizavam esses recursos, em comparação às empresas britânicas. 

Dunning (1988) concluiu que, se a produtividade mais alta da mão de obra norte americana 

fosse de origem totalmente gerencial, então, as subsidiárias de empresas norte-americanas 

na Inglaterra deveriam ter desempenho semelhante ao de suas matrizes e se sairiam muito 

melhor do que as empresas britânicas locais. No entanto, se as subsidiárias norte-
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americanas na Inglaterra não estivessem se saindo melhor que a concorrente local, isso se 

deveria ao fato de que certas características peculiares da economia norte-americana não 

eram transferíveis para as subsidiárias na Inglaterra.  

Buckley e Casson (1998) foram grandes críticos de Dunning (1995), trazendo 

importante reforço para o conceito de internacionalização, ao defenderem a ideia de que 

este conceito era suficiente para explicar a empresa multinacional (EMN). Os autores 

defendiam o fato de terem desenvolvido uma teoria geral da multinacional, dentro da qual 

as teorias até então existentes podiam ser incorporadas como casos especiais. Buckley e 

Casson (1998) consideravam três formas de entrada de empresas em mercados 

internacionais: exportação (para mercados pequenos), licenciamento (para mercados 

médios) e IED – Investimento Estrangeiro Direto – (para mercados grandes).  

Segundo Mariotto (2007), internalização é a decisão da empresa de realizar 

atividades de sua cadeia de produção dentro da empresa, ao invés de contar com outras 

empresas para realizar estas atividades e comprar delas seus insumos, ou vender a elas seus 

produtos. 

Mais tarde, este conceito da teoria de internalização passou a considerar 

exportação, join-venture e investimento estrangeiro direto (via aquisição ou greenfiled), e 

licenciamento (via franquia).  

Apoiada sob os critérios comportamentais, a teoria de Uppsala representa um 

dos caminhos que as empresas podem seguir na escolha de seus novos mercados e de suas 

formas de entrada, quando decidem pela internacionalização. Segundo Carlson (1975), um 

dos pressupostos subjacentes à Escola de Uppsala é o de que a internacionalização de 

empresas ocorre por meio de exportações ou investimento direto, sendo consequência do 

seu crescimento. 

A Escola de Uppsala enfatiza o gradualismo de entrada, como um processo de 

internacionalização de forma incremental e gradual, em razão das incertezas e das 

informações recebidas sobre o novo mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

À medida que a empresa adquire o nível adequado de conhecimento deste novo 

mercado, haverá um comprometimento adicional de recursos. Este processo gradual pode 

ser resumido, conforme mostra a Figura 2, em quatro estágios: atividades de exportação 
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não regulares, exportação via representação independente, subsidiária de vendas e 

produção/manufatura.  

Figura 2. Etapas do processo de internacionalização segundo Modelo de Uppsala 
Fonte: Carneiro e Dib (2007). 
 

O modelo de Uppsala indica que a empresa busca os novos mercados com que 

possuam menor distância psíquica em relação à matriz. De acordo com Johanson e Vahlne 

(1977), a fronteira da incerteza está relacionada com a distância psíquica: quanto maior a 

diferença entre o país de origem e o país estrangeiro, em termos de desenvolvimento, nível 

e conteúdo educacional, cultura e idioma, maior será o nível de incerteza. O modelo de 

Uppsala foi ajustado por Johanson e Vahlne (1990), considerando as redes de 

relacionamento inter-firmas, sua influência nas relações entre as empresas e o modo como 

acontecem as conexões entre diversas redes de relacionamento. Estas interações podem ser 

vistas como facilitadoras do processo de internacionalização. 

Johanson e Vahlne (2006) enfatizam que o modelo proposto pela Escola de 

Uppsala e os modelos tradicionais de internacionalização devem ser associados a novos 

modelos, para melhor explicarem a internacionalização de alguns tipos de empresas. 

Agentes externos passaram a ser considerados como possíveis influenciadores 

no processo de internacionalização, intitulado como modelo de redes de relacionamentos 

(JOHANSON E VALHNE, 2006). 

Este modelo de redes de relacionamento se desenvolveu a partir do avanço do 

pensamento da Escola Nórdica, que relevou a importância da figura do empreendedor 

como o fator mais importante para a escolha do modo de entrada da empresa em seu 

processo de internacionalização.  

O quadro 1, abaixo, apresenta, de forma sintética, as principais teorias de 

internacionalização. Ele pode auxiliar na identificação e compreensão da fase de 

internacionalização de cada franquia estudada. 
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Quadro 1: Síntese das teorias de internacionalização 
Fonte: Adaptado de Carneiro e Dib (2007).  
 

Vários estudos também têm demonstrado o papel das redes na 

internacionalização das empresas. Para Coviello e Munro (1995, 1997), a rede de 

relacionamento tem um impacto sobre a seleção do mercado externo, bem como sobre a 

escolha do modo de entrada no contexto dos processos de rede que estão em curso.  
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A rede de negócios permite à empresa estar inserida em um ambiente 

facilitador e, ao mesmo tempo, constrangedor, ambiente este que inclui grande variedade de 

atores e de relações interdependentes. A internacionalização é vista como resultado das 

ações da empresa para fortalecer as posições da rede, o que é tradicionalmente relacionado 

aos modos de se melhorar ou proteger sua posição no mercado (JOHANSON; VAHLNE, 

2009). 

Para Johanson e Vahlne (2009), a rede de relacionamentos torna possível 

identificar e explorar oportunidades e ter um impacto considerável no mercado geográfico. 

Segundo os autores, a coordenação dos negócios internacionais se tornará um fenômeno 

cada vez mais importante, pois as oportunidades e os problemas enfrentados por uma 

empresa em seu processo de internacionalização são cada vez menos uma questão de 

especificidade de país e mais uma especificidade de relacionamento. 

Por fim, é importante salientar que a identificação e a compreensão de quais 

teorias fundamentam o processo de internacionalização de franquias brasileiras estudadas 

embasam de forma clara as sugestões que foram redigidas no final deste estudo.  

 

2.3 Internacionalização de empresas de países emergentes 

 

Nos últimos anos, os países emergentes têm conquistado crescente atenção 

mundial devido, principalmente, ao seu desenvolvimento e à crise econômica que atingiu o 

planeta em 2008. Segundo Arnold e Quelch (1998), os indicadores usados para definir um 

mercado emergente (ME) são: o nível de desenvolvimento econômico, indicado pelo 

produto interno bruto (PIB), e a relação entre as atividades industriais, comerciais e 

agrárias. Normalmente os mercados emergentes são aqueles cujo desenvolvimento 

econômico está em um nível intermediário, entre os países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento.  

Bartlett e Ghoshal (2000) identificaram, em seus estudos, que o comércio 

mundial é dominado pela tríade EUA-EUROPA-JAPÃO e que as empresas de países em 

desenvolvimento postergam sua entrada no mercado global. Por outro lado, o contexto 

contemporâneo nos mostra que a estratégia de internacionalização tem sido empregada de 

forma crescente também em países do hemisfério Sul e emergentes (COELHO, 2011). 
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Para O’Neill (2001), o acrônimo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), hoje já 

disseminado ao senso comum, representará as principais economias do mundo em 2030. 

As quatros nações respondem por 15% do PIB do mundo e concentram cerca 40% da 

população de todo o planeta. A Rússia e o Brasil possuem uma vasta concentração de 

recursos naturais, enquanto a China e a Índia possuem uma grande concentração de mão de 

obra.  

Os mercados emergentes têm se tornado importantes para a comercialização de 

uma ampla variedade de bens e serviços. A classe média em expansão nos países 

emergentes gera uma demanda considerável por uma série de produtos de consumo 

(CAVUSGIL, 2010).  

No entanto, apesar de ser considerado como um país emergente, o Brasil ainda 

exerce um papel secundário no comércio mundial, e ainda que sua colocação tenha 

melhorado de 2009 para 2010 no ranking dos principais países exportadores, sua última 

colocação foi o vigésimo segundo lugar, conforme demonstrado na tabela 1 (MDIC, 2011). 
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Tabela 1 - Principais exportadores mundiais - US$ bilhões 
Fonte: MDIC (2011) 
 

A tabela 1 mostra também a colocação dos demais países que compõem o 

BRIC. Note-se que a China manteve-se em primeiro lugar nos dois anos anteriores e em 

2010, com 10,4% de market share de todo o volume mundialmente exportado, a Rússia foi 

responsável por 2,3% e a Índia por 1,4%, o que deixa o Brasil com 1,3% de market share 

no ano de 2010. 
Apesar do cenário promissor para os países emergentes, alguns autores 

acreditam que ainda há mais dificuldades no processo de internacionalização para 
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empresas oriundas de países emergentes do que para as oriundas de países desenvolvidos. 
Para Cuervo-Cazurra e Genc (2008), embora ambos os países tenham as suas 

respectivas vantagens, as empresas de países desenvolvidos tendem a ter fortes vantagens 

de propriedade em áreas como branding, publicidade e tecnologia. Além disso, os 

governos dos países emergentes e em desenvolvimento favorecem o estabelecimento de 

empresas de países desenvolvidos, pois acreditam que estão trazendo a mais avançada 

tecnologia existente, gerando empregos e satisfazendo também as preferências dos 

consumidores individuais, em relação aos produtos fornecidos.  
As empresas de países em desenvolvimento tendem a ser menos competitivas 

do que seus homólogos dos países desenvolvidos, em razão de sofrerem a desvantagem de 

operar em país de origem com as empresas subdesenvolvidas. Essa desvantagem pode se 

tornar uma vantagem quando ambos os tipos de empresas operam em países com 

condições difíceis para governar, pois estão acostumadas a operar nestas condições 

(CUERVO-CAZURRA; GENC, 2008). 
Segundo Silvestrini (2008), apesar da baixa participação do Brasil no comércio 

exterior atualmente, com exceção dos produtos agrícolas, o futuro do país parece ser 

promissor, pois, se os produtos brasileiros continuarem a crescer no mesmo ritmo deste 

século, o país terá grandes chances de ser um dos maiores exportadores mundiais em 2020. 

 
2.4 Processo de internacionalização de empresas 

 

O processo de internacionalização de empresas, nesta nova realidade social, 

cultural, econômica e política em que nos encontramos hoje, necessita ser criteriosamente 

organizado, pois poderá proporcionar diferentes oportunidades de atuação. 

Para Ghemawat (2007), quando se trata de estratégia global, a maioria dos 

líderes empresariais e acadêmicos parte de dois pressupostos: o primeiro é o de que o 

desafio central é ter o equilíbrio entre as economias de escala e a capacidade de resposta às 

condições locais; o segundo pressuposto é o de que a empresa tenha capacidade para 

operar local e globalmente. O objetivo principal de qualquer estratégia global deve ser 

gerir as grandes diferenças que surgem nas fronteiras, mesmo que essas fronteiras não 

sejam definidas geograficamente.  
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Para Buckley e Casson (1998), há duas opções estratégicas iniciais que se 

apresentam à empresa no momento do processo de internacionalização. A primeira opção 

refere-se à localização, ou seja, à escolha do país ou região. A segunda opção refere-se ao 

modo de controle, que está diretamente relacionado à definição deste processo de entrada, 

podendo ser por meio de exportação: direta ou indireta, em que há pouco controle sobre as 

atividades de marketing internacional, há utilização de intermediários no processo, há 

pouco contato com o consumidor e o concorrente internacional e há menor risco na 

operação; joint-venture, divisões no exterior e aquisições, nesta opção há total controle 

sobre as atividades de marketing internacional, há mais acesso às informações, há um alto 

contato com clientes e concorrentes locais e um maior risco na operação; licenciamento e 

franchising, nesta opção, há grande controle sobre as atividades de marketing 

internacional, há utilização de sócios e parceiros no processo de internacionalização, existe 

média possibilidade de acessar mercados e maior possibilidade de transferência de 

tecnologia. 

Seja qual for a opção do modo de entrada escolhida, é importante que a 

empresa tenha clareza sobre essa decisão, que seu desenvolvimento seja bem planejado e 

que a empresa esteja ciente das possíveis oportunidades, problemas e retornos que esta 

escolha trará. 

De acordo com Dawson (1994), para cada modo de entrada há vantagens e 

desvantagens, conforme demonstra o quadro 2. 
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Quadro 2. Vantagens e desvantagens dos mecanismos de entrada 
Fonte: Dawson (1994, p. 3) 
 

O peso das vantagens ou desvantagens no processo de internacionalização da 

empresa, explanadas no quadro 2, dependerá da análise meticulosa dos gestores, quanto ao 

modo de entrada escolhido. 
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Bradley e Gannon (2000) sugerem seis procedimentos para esta escolha: 

estabelecer os objetivos de marketing; colocar estes objetivos em ordem de importância; 

elaborar uma lista com os possíveis modos de entrada; avaliar a viabilidade de cada modo 

de entrada; estimar os custos de cada modo; e, por fim, reavaliar os objetivos e as 

alternativas. Como o foco deste estudo são as franquias, apenas este modo de entrada será 

enfatizado.  

O sistema de franquia teve sua origem por volta do século XIX, nos Estados 

Unidos, mais precisamente no ano de 1862, com a fabricante de máquinas de costura I.M. 

Singer & Co., que concedia o direito de uso de sua marca e de comercialização de seus 

produtos a comerciantes independentes. Com o passar do tempo, outras empresas adotaram 

o sistema de franquia como estratégia de crescimento e, apenas após a 2ª Guerra Mundial, 

o sistema obteve seu grande crescimento no mercado dos Estados Unidos. Somente em 

1955 surgiu o McDonald’s, que até hoje é uma das maiores referências do mercado de 

franquias (MAEMURA, 2009). 

Churchill e Peter (2003) definem o sistema de franquia como um método de 

distribuição que se baseia num contrato entre franqueador e franqueado, segundo o qual o 

primeiro confere ao segundo o direito de operar um negócio com seu nome comercial, em 

troca de certa quantia e do franqueado operar o negócio de acordo com um modus 

operandi estabelecido e testado pelo franqueador.  

Para a Internacional Franchise Association (IFA), a definição de franquia é 

mais atual. Esta definição prevê um contínuo relacionamento entre franqueador e 

franqueado, no qual a reputação da marca e o conhecimento do franqueador são 

transferidos ao franqueado. 

O sistema de franquia beneficia a globalização, pois, nos países em que não há 

histórico de empreendedorismo, o sistema de franquia oferece uma estrutura aos 

investidores locais, proporcionando considerável impulso à globalização (HOFFMAN, 

2004).  

Segundo Mauro (1999) e Maricato (2006), o desenvolvimento do setor pode 

ser dividido em cinco gerações. Na primeira geração, as unidades franqueadas são usadas 

somente como canais de distribuição e a função do franqueado é apenas revender o 

produto, cabendo ao franqueador o fornecimento do mesmo.  
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A segunda geração tem como diferencial, em relação à primeira, seus canais de 

distribuição, que são exclusivos dos franqueadores (neste momento, ainda não há 

necessidade de unidades modelos).  

Na terceira geração, a identificação da franqueabilidade do negócio é uma das 

primeiras ações a ser executada. Nesta geração, o franqueador se compromete a transferir o 

direito do uso da marca e todo o seu conhecimento operacional. O compromisso entre as 

partes passa a ser maior do que nas gerações anteriores.  

A quarta geração apresenta o aperfeiçoamento do sistema, pois aumenta o 

suporte fornecido pelo franqueador e sua preocupação com cada detalhe do negócio. 

Na quinta geração a integração de informações entre franqueador e franqueado 

é muito alta, bem como a integração de todas as unidades. Embora todas as redes de 

franquias devessem estar nesta geração, ainda não são todas as que podem programar um 

sistema de integração informatizado e pressupor a participação efetiva do franqueado 

(MAURO, 1999). 

 

2.4.1 Franquias brasileiras 

 

No Brasil este mercado é relativamente recente, pois teve seu início em 1963, 

com a expansão do sistema de franquias da rede de ensino de idiomas Yazigi (BERNARD, 

2000). O sistema de franchising no Brasil conta com estruturas de suporte, como a 

Associação Brasileira de Frachising (ABF), criada em 1987. Sua diretoria, composta por 

franqueadores, é eleita a cada 2 anos. A ABF desenvolveu um código de ética (anexo A) e 

um código de autorregulamentação de franquias (anexo B), que constituem as 

normatizações, penas disciplinares e normas em geral. Esta associação reguladora do 

sistema de franquias (ABF) firmou parcerias importantes para o segmento, como no caso 

da parceria com o SEBRAE, firmada em 2006, com o objetivo de fortalecer o setor 

mediante a capacitação dos franqueados. Em 2000, uma parceria firmada com o BNDES 

liberou 400 milhões de reais para o setor. 

Segundo a ABF (2010), durante o período de 2001 a 2009, o setor teve um 

crescimento acima do produto interno brasileiro (PIB), conforme demonstra o gráfico 1. 
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Gráfico 1: Crescimento do setor de franquia em comparação com o PIB 
Fontes: ABF, Banco Central (2010) 

 

Com relação ao faturamento do setor, houve um crescimento de 14,7%, de 

2008 a 2009, representando um valor total de 63 bilhões de reais. O número de redes 

franqueadas também teve alta de 1.379, em 2008, para 1.643, em 2009. 

As unidades próprias e franqueadas também cresceram nestes últimos 9 anos, 

conforme mostra o gráfico 2. Em 2001, a soma de unidades próprias e franqueadas 

chegava a 51 mil e, em 2009, este número subiu para aproximadamente 80 mil unidades. 
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Gráfico 2: Crescimento do número de unidades próprias e franqueadas. 
Fonte: ABF (2010) 

 

Em 2009 a geração de empregos ficou em torno de 720 mil, um crescimento de 

11,2% em relação ao ano anterior. 

Todo este crescimento motivou algumas franquias a buscarem novos mercados 

e a internacionalizarem seus processos. Hoje, 68 redes brasileiras atuam em 49 países em 

todos os continentes, representando 3,9% do total de marcas nacionais.  

Segundo Mauro (1999), os motivos da internacionalização de franquias são 

parecidos com os encontrados na internacionalização do varejo: busca de novos mercados, 

aumento das vendas e lucros, maior reconhecimento da marca, prevenção contra a entrada 

de concorrentes no mercado doméstico e ganhos na economia de escala. Para Silva (2004), 

os principais motivos são a identificação de espaço para a entrada de novas marcas e a 



37 
 

 

diversificação dos mercados de atuação, com vistas a se evitar a dependência de um único 

mercado. 

Para Rocha, Borini e Spers (2010), quatro fatores impulsionam a 

internacionalização das franquias brasileiras: 1. Exploração global do diferencial do 

produto da franquia; 2. Oportunidade de se explorar um mercado ainda não atendido; 3. 

Conhecimento do país hospedeiro e experiências em negócios internacionais; 4. 

Meticuloso planejamento estratégico.  

Os autores identificaram alguns entraves neste processo de internacionalização, 

entre os quais aprece, como principal barreira, a dificuldade em garantir o padrão e o 

modelo de negócio da franquia. Outras duas barreiras identificadas foram a dificuldade de 

entender a cultura do país estrangeiro e a consequentemente dificuldade em treinar e 

gerenciar as pessoas em outra cultura para atender às exigências dos consumidores do país 

hospedeiro. 

Segundo a ABF (2010), os três países com o maior número de franquias 

brasileiras são Portugal, com trinta e três unidades, os Estados Unidos, com vinte unidades, 

e Angola, com dezessete, conforme apresenta o Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Países versus marcas brasileiras 
Fonte: ABF (2010) 
 

De acordo com Quinn e Alexander (2002), estudos empíricos têm mostrado 

que a internacionalização de franquias se origina em mercados culturalmente próximos ao 

mercado doméstico. 
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3. MARKETING NO CONTEXTO GLOBAL 

 

Está cada vez mais difícil para as organizações imaginar contextos 

competitivos desprovidos da atuação das forças globais e mesmo uma organização que 

decida não atuar no mercado internacional deve monitorar aspectos relacionados à 

concorrência global, uma vez que produtos importados por terceiros afetarão os aspectos 

de preferência de seu consumidor e, fatalmente, acarretarão a redução de sua lucratividade, 

provida pelo mercado interno (KOTABE, 1999). 

Para Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010), a globalização tem aumentado a 

frequência, a magnitude e a velocidade com que as empresas acessam os mercados 

internacionais em busca de consumidores. Os gestores das empresas estão transformando 

suas estratégias de internacionalização para transformarem suas organizações em 

empreendimentos globalmente competitivos. 

Muitas empresas já perceberam a importância de transformarem suas 

estratégias de internacionalização. Estas empresas, em geral, valem-se do marketing global 

para obterem oportunidades de expansão e, também, para sobreviverem.  

Segundo Keegan (2005), as empresas que deixam de perseguir oportunidades 

globais estão sujeitas a perder seus mercados nacionais, que serão explorados por empresas 

globais mais fortes e competitivas. 

 

3.1 Marketing global  

 

Quando Levitt (1984) cunhou, pela primeira vez, a expressão marketing global, 

ele defendia que as empresas deveriam aprender a operar como se o mundo fosse um único 

grande mercado. A globalização ainda reflete a crença de que o mundo vem se tornando 

cada vez mais homogêneo e, como consequência, as empresas globalizam sua estratégia 

internacional formulando-a para todos os mercados, a fim de obter vantagens em relação a 

custo, fatores ambientais e competitivos. 
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Para Douglas e Craig (1989), o marketing global pode ser visto como o centro 

de um processo de entrada e expansão no mercado internacional. Para o autor esse 

processo transita por três fases, conforme demonstra o quadro 3. 

 

 
Quadro 3: A evolução do mercado global 
Fonte: Adaptado de Douglas e Craig (1989)  

 

Para cada fase da evolução do marketing global, um objetivo específico é 

traçado e, consequentemente, ações e reações corporativas são definidas. De acordo com 

Alimiené e Kuvykaite (2008), para operar em mercados internacionais, as empresas 

buscam adotar soluções estratégicas de atividades desenvolvidas que dependam da 
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experiência local e das atividades realizadas em mercados locais. A principal solução para 

o desenvolvimento da empresa é expandir suas atividades para o nível internacional 

respondendo às questões: Como mover as estratégias e habilidades que têm sido 

desenvolvidas em mercados locais para outros mercados? Como usar a vantagem 

competitiva adquirida e o efeito da potencial sinergia nas operações, em vários mercados 

externos?  

A figura 3 mostra, de forma resumida e sintética, os estágios do global 

marketing e suas orientações administrativas. 

 

  
Figura 3 - Orientações corporativas 
Fonte: Keegan (2005, p. 12) 
 

Normalmente, o primeiro estágio do global marketing é o do marketing 

doméstico, em que toda a estrutura da empresa e suas orientações estão voltadas apenas 

para o mercado local e, muitas vezes, as oportunidades fora do país não são percebidas ou 
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são ignoradas. Para Keegan (2005), esta é uma característica das empresas etnocêntricas, 

que consideram seu país de origem superior ao país hospedeiro.  

O segundo estágio acontece quando a empresa vê seu mercado doméstico 

saturado e inicia o processo de exportação, mas as decisões do composto de marketing 

ainda são gerenciadas pela matriz, com uma visão de empresa etnocêntrica. Este é o 

estágio do marketing de exportação, em que o desenvolvimento de produtos passa a ser 

determinado principalmente pelas necessidades dos clientes do país de origem, com poucas 

adaptações para os países destino, mas com a empresa direcionada e atenta para as 

mudanças do mercado global (KEEGAN, 2005).  

A orientação policêntrica acontece no terceiro estágio do global marketing, em 

que as diferenças culturais locais são levadas em consideração para o desenvolvimento de 

produtos. A decisão do composto de marketing é local, as subsidiárias obtêm autonomia 

para desenvolver seu próprio negócio, as atividades de marketing buscam expansão, 

caracterizando como marketing internacional.  

O marketing multinacional é considerado o quarto estágio. Ele ocorre quando a 

empresa se beneficia da economia de escala para o desenvolvimento de produto, produção 

e marketing, o que possibilita a padronização de produtos dentro de uma região. Para 

Keegan (2005), a empresa, neste estágio, é considerada regiocêntrica, pois vê as regiões 

como únicas e tenta desenvolver uma estratégia regional integrada, toma suas decisões 

regionalmente e baseia sua estratégia na adaptação do composto de marketing.  

Para Keegan (2005), uma empresa é geocêntrica quando possui uma visão 

mundial, que possibilita a criação de uma estratégia global. Quando uma empresa opera 

com o marketing global, ela adota uma perspectiva mundial no desenvolvimento de sua 

estratégia de marketing, reduzindo as deficiências de custo entre as subsidiárias e 

aproveitando as oportunidades para transferência de produtos e marcas, incluindo as 

subsidiárias. Quando a empresa faz a opção pela adoção de uma estratégia de marketing 

global, ela deverá levar em consideração a variação do cenário internacional, onde as 

exigências passam a ser de um consumidor global e não mais local. 

Segundo Alimiené e Kuvykaite (2008), soluções estratégicas de 

desenvolvimento da empresa dependem do dinamismo das operações internacionais e da 

evolução da empresa no mercado internacional.  
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Douglas e Craig (1989), baseados na classificação das empresas segundo sua 

orientação administrativa, adotaram uma visão mais abrangente, sugerindo que a expansão 

internacional da empresa pode ser vista como uma decisão sequencial de tomada de 

processos. Os autores identificaram três estágios de evolução do desenvolvimento 

estratégico da empresa em mercados internacionais: entrada no mercado inicial, expansão 

do mercado local e racionalização do mercado global.  

No primeiro estágio, a empresa seleciona países ou mercados como base para 

futuras expansões, decidindo como entrar em cada país e determinando o tempo e a 

sequência de entradas nestes novos mercados. Neste estágio, a empresa precisa ter foco no 

potencial de realização de sua economia de escala tangível, como seus produtos e 

propaganda, e nos potenciais de escala intangível, como imagem da marca e a associação 

da imagem do país com a marca.  

Depois desta primeira fase, em que estabelece a entrada inicial em diferentes 

mercados, a empresa concentra-se na expansão deste mercado local. Segundo os autores, 

acredita-se que a estratégias das empresas se alteram, uma vez que se pretende expandir e 

desenvolver as vendas de sua base, dentro de cada país. Isto implica no desenvolvimento 

de novos produtos e serviços adaptados às demandas e características específicas dos 

clientes desse mercado ou na adaptação de produtos existentes para as características do 

mercado, estendendo-se, assim, a linha de produtos.  

A terceira fase é a racionalização global, que ocorre quando a empresa tenta 

racionalizar as suas distantes operações. A crescente integração dos mercados dá origem a 

algumas pressões, fazendo com que a empresa se afaste das estratégias centradas em seu 

país de origem e busque desenvolver habilidades e recursos em outro país, tornando-o uma 

base mundial. O principal objetivo da reestruturação e racionalização de operações em 

escala global é alcançar sinergias substanciais. O conceito de servir a uma série de 

mercados domésticos desaparece e é substituído pelo de atender às necessidades de um 

grupo de mercados inter-relacionados, no mundo. Os três estágios são demonstrados na 

figura 4. 
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Figura 4: Evolução da estratégia de marketing 
Fonte: Alimiené, Kuvykaite (2008). 
 

Para Alimiené e Kuvykaite (2008), as empresas com orientação etnocêntrica 

desenvolvem seus produtos e soluções de marketing para consumidores domésticos. 

Quando esta empresa torna sua orientação policêntrica, ela inicia a padronização de seus 

produtos por região, e suas soluções de marketing mix são separadas por países. Quando 
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esta empresa torna sua orientação geocêntrica, seus produtos passam a ser globais, com 

variações locais, e se desenvolve uma única solução de marketing para todos os países.  

De qualquer forma, quando uma empresa atua no mercado externo, as 

atividades de marketing têm influência decisiva na criação de vantagens competitivas e na 

implementação da estratégia das atividades da empresa, durante a operação internacional. 

Entretanto, quando as empresas iniciam suas atividades em mercados externos, elas 

mudam suas atividades estratégicas e soluções de marketing, que normalmente são 

relatadas em suas estratégias iniciais. 

Segundo Zou e Cavusgil (2002) a proposição fundamental do marketing 

internacional é a de que a estratégia global de marketing de uma empresa tem efeito 

positivo em seu desempenho no mercado global e a de que ainda não há um consenso 

quanto ao que constitui o Marketing Global. Para os autores, existem três grandes 

perspectivas de marketing global na literatura: padronização; configuração - 

coordenação e integração.  

Os defensores da padronização, Hout, Porter, & Rudden (1982); Jain (1989); 

Samiee e Roth (1992), acreditam que os mercados mundiais estão sendo homogeneizados 

por avanços na comunicação e na tecnologia de transporte. Cada vez mais, os clientes de 

partes distantes do mundo tendem a exibir preferências semelhantes e a procurarem os 

mesmos produtos. Portanto, uma importante fonte de competitividade e de vantagem, no 

mercado global, é a capacidade de produção de alta qualidade. Para que produtos de baixo 

preço possam atingir uma posição de baixo custo, a comercialização global deve seguir a 

estratégia de se vender produtos padronizados, por meio de programas de marketing. Para 

os defensores dessa ideia, os principais benefícios da padronização são a inclusão das 

economias de escala na produção e marketing, a coerência no trato com os clientes e a 

capacidade de explorar as boas ideias em uma escala global.  

Uma segunda perspectiva importante da estratégia de marketing global centra-

se na configuração e coordenação das atividades de marketing da empresa. Para os autores 

que defendem esta segunda perspectiva, Criag e Douglas (2000); Porter (1986), a estratégia 

de marketing global é considerada como um meio para se explorar as sinergias que existem 

entre os mercados de diferentes países, assim como, as vantagens comparativas associadas 

a diversos países de acolhimento. Para ser eficaz na competição global, uma empresa deve 
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desenvolver suas atividades da cadeia de valor de forma otimizada e coordenar seus 

esforços em diferentes mercados. Com base nesta perspectiva, a configuração adequada 

permite que uma empresa possa explorar, em diversos locais, vantagens comparativas, por 

meio da especialização (CAVUSGIL; ZOU, 2002). 

Considerando a captura de sinergias, a coordenação internacional, derivados de 

economias de escala, escopo e aprendizado, o aspecto importante da configuração é o grau 

de concentração. Como países diferentes têm uma única vantagem comparativa, a 

concentração de cadeia de valores das atividades em um país com poucos locais onde 

podem ser realizadas de forma mais eficiente permite à empresa maximizar sua eficiência. 

Por exemplo, desenvolvimento de produto e engenharia são atividades que podem estar 

concentradas em um número de países limitado, onde as habilidades de engenharia de 

classe mundial existam, enquanto a produção de trabalho intensivo pode ser concentrada 

nos países de baixo custo de mão de obra, onde ela é abundante.  

A terceira perspectiva de estratégia de marketing global é a integração. Nesta 

perspectiva, os autores Birkinshaw, Morrison e Hulland (1995); Roth e Morriso (1990); 

Yip (1995); Zou e Cavusgil (1996) preocupam-se com maneira com que empresas 

competitivas fazem batalhas que são planejadas e executadas em todos os mercados do 

país. Segundo essa visão, a chave para o sucesso do marketing global é a participação em 

todos os principais mercados do mundo, para se ganhar integração competitiva e eficaz, 

alavancando campanhas competitivas em todos estes mercados. Em indústrias globais, as 

operações em diferentes países são interdependentes e uma empresa deve ser capaz de 

subsidiar operações em alguns mercados, com recursos gerados, e responder em outros 

mercados a ataques competitivos, em um mercado de contra-ataque. Assim, na perspectiva 

de integração, a essência da estratégia global de marketing é integrar movimentos 

competitivos da empresa em todos os principais mercados do mundo.  

O quadro 4 resume as três perspectivas, padronização, configuração - 

integração e integração, abordando suas principais variáveis, antecedentes e efeitos. 
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Quadro 4: Principais perspectivas da estratégia de padronização de marketing 
Fonte: Zou e Cavusgil (2002) 
  

Cavusgil e Zou (2002) sugerem que uma nova conceituação da estratégia de 

marketing global deva ser suficientemente ampla para acomodar as três perspectivas. 

Diante do exposto, os autores sugerem o GMS (Global Marketing Strategy), que é 

compreendido como o grau em que uma empresa globaliza comportamentos, sua 

comercialização e sua capacidade de integração de ações competitias, em vários países, por 

meio da padronização do produto, da promoção, do preço, da estrutura do canal, da 

concentração e coordenação das atividades de marketing.  
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3.2 As dimensões do GMS 

 

Na figura 5, abaixo, o GMS é apresentado como o fator de segunda ordem das 

oito dimensões, em relação às três perspectivas citadas anteriormente. 

Segundo Zou e Casvusgil (2002), o GMS tem um efeito positivo no âmbito 

global da empresa e em seu desempenho financeiro, pois dá condições à empresa de 

alcançar vantagens competitivas no mercado global. 

Os autores consideram a padronização do produto como o grau em que este 

produto é padronizado entre os mercados de diversos países Da mesma forma, a 

padronização da promoção é compreendida como o grau em que os componentes da 

promoção são executados de maneira similar nos diversos mercados. O grau em que a 

empresa mantém a estrutura do canal, em vários mercados, é entendido como a 

padronização da estrutura do canal, bem como o grau em que a empresa utiliza o mesmo 

preço em vários países. 

A concentração das atividades de marketing ocorre quando as atividades da 

empresa, incluindo o desenvolvimento de campanha promocional, a decisão de preços, as 

atividades de distribuição e serviços pós-venda, são deliberadamente realizadas em um 

único ou em alguns locais. Já a coordenação das atividades de marketing referem-se ao 

planejamento e execução de forma interdependente e em escala global das atividades de 

marketing em diferentes países, incluindo o desenvolvimento da campanha de 

comunicação, a decisão de preço, as atividades de distribuição e de serviços de pós-venda. 

A dimensão da participação no mercado global define-se à medida que a empresa 

prossegue com suas operações de comercialização em todos os principais mercados do 

mundo. A integração dos movimentos competitivos consiste na extensão com que os 

movimentos competitivos de marketing da empresa se movem independentemente, em 

diferentes países. 
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Figura 5: GMS: uma conceituação ampla da estratégia de marketing global 
Fonte: Cavusgil e Zou (2002) 
 

Para Cavusgil (2010), a estratégia de marketing global assume uma grande 

complexidade em razão dos concorrentes locais e em razão das diferenças culturais 

relativas ao idioma, aos padrões de vida, às regulações, às condições econômicas e à 

qualidade da infraestrutura de negócios.  

Por outro lado, a estratégia de marketing global permite o monitoramento dos 

concorrentes globais e o aperfeiçoamento da cadeia de valor da empresa, por meio de suas 

atividades em cada mercado. O principal desafio é estabelecer um equilíbrio entre a 

padronização dos elementos do marketing da empresa e a adaptação destes elementos aos 

diferentes mercados internacionais. A figura 6 apresenta o trade-off entre padronização e 

adaptação. 
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Figura 6: Trade off – padronização e adaptação 
Fonte: Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010) 

 

Para Cavusgil (2010), a padronização é mais comum em indústrias que já 

operam globalmente, pois seus produtos são relativamente uniformes em vários mercados 

do mundo inteiro e sua abordagem de marketing padronizado passa a ser mais apropriada 

quando segmentos de mercados similares existem em diferentes países, quando os 

consumidores procuram por características similares nos produtos ou serviços e quando os 

produtos possuem especificações universais. Ao padronizarem seu programa de marketing 

internacional, as empresas podem alcançar redução de custos, melhorar o planejamento e 

controle das atividades de valor agregado e ter a capacidade de construir uma imagem 

coerente, desenvolvendo marcas globais (posicionamento e estratégia de publicidade 

padronizada no mundo inteiro).  

Segundo Oliveira e Crescitelli (2008), a comunicação é o item do composto de 

marketing que poderá ser mais atingido pela escolha da padronização radical. Segundo os 

autores, o mais comum tem sido “a combinação do grau possível de padronização com a 

adaptação necessária para cada país” (OLIVEIRA E CRESCITELLI, 2008, p. 1).  

O estabelecimento do item preço do composto de marketing é considerado 

complexo nos negócios internacionais, pois há barreiras comerciais, diferenciação em 

moedas e muitos canais de distribuição. De acordo com Cavusgil (1996), os fatores que 
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afetam os preços são fatores econômicos, como inflação, flutuação da taxa de câmbio e 

controle de preço; condições climáticas no mercado externo; localização da produção; 

sistema de distribuição; e natureza do produto. 

A adaptação, por sua vez, é uma estratégia utilizada em indústrias presentes 

em vários mercados, que adaptam seus produtos ou serviços para atender melhor a cada 

um deles. Ao adaptarem seu programa de marketing internacional, as empresas podem 

alcançar maior aceitação de seu produto pelos clientes em cada um dos mercados em que 

está presente, por considerarem as diferenças nos padrões de vida, nas condições 

econômicas e nas regulamentações fiscais e tributárias. 

Quando o GMS é aplicado no cenário do sistema de franquias brasileiro, pode-

se constatar que nem todas as dimensões podem ser contextualizadas. Como tratado no 

capítulo de revisão da literatura, baseando-se nas pesquisas empíricas já realizadas, é 

possível afirmar que as franquias brasileiras, nos últimos anos, realizaram a padronização 

ou a adaptação apenas do composto de marketing. 

Para Douglas e Craig (2011), a diversidade das condições de mercados, entre 

as quais estão a heterogeneidade dos clientes, a competição natural das empresas e as 

diferentes condições de infraestrutura dos mercados, torna a integração da estratégia global 

impraticável. Os autores advogam que as empresas podem desenvolver uma estratégia de 

marketing semiglobal, a qual envolve a sequência de diferentes direções em diferentes 

partes do o mundo, resultando em uma maior autonomia a nível local. As empresas devem 

manter sua posição competitiva no mercado, compartilhando os mercados desenvolvidos, 

ao mesmo tempo em que se concentram no estabelecimento de sua presença nos 

divergentes mercados emergentes. 
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4 ABORDAGEM MEDOTOLÓGICA 

Ao longo dos anos, a academia vem apresentando diferentes linhas de 

pesquisas tanto para negócios como para gestão internacional, com abordagens 

econômicas, comportamentais, gerenciais e culturais. Os resultados dessas pesquisas tem 

sido balizados por inúmeros fatores ontológicos, epistemológicos e metodológicos, que 

influenciam o modo como o pesquisador observa o mundo, nele age e reage ( LINCOLN e 

GUBA 1985). O pesquisador é “preso dentro de uma rede  de premissas epistemológicas e 

ontológicas, as quais independente da verdade suprema ou da falsidade, tornam-se 

parcialmente auto-validadoras”( Bateson, 1972, p.314).     

De acordo com Guba (1990) esta rede que contem as premissas 

epistemológicas, ontológicas e metodológicas do pesquisador pode ser denominada 

paradigma, um “conjunto básico de crenças que orientam a ação”. 

Numa tentativa de classificar estes contextos ou visões de mundo, Burrel e 

Morgan (1979) identificaram quatro paradigmas, o Humanismo Radical, o Estruturalismo 

Radical, o Interpretativista Sociológico e o Funcionalista Sociológico, que são formados 

pela adoção de uma posição em relação às duas principais dimensões conceituais, o 

Positivismo lógico e o Interpretativismo (GODOI 2006). 

        A escolha de um dos paradigmas pelo pesquisador  se faz necessária, pois refletirá 

sobre todas as demais escolhas metodológicas que terá de assumir em sua pesquisa. 

Segundo Caldas (2007), isto não quer dizer que há fronteiras estabelecidas e demarcadas 

entre suas escolhas metodológicas, mas que cada escolha, reflete as associações propostas 

pelo pesquisador, casadas  com as necessidades de resposta de sua pesquisa. 

A escolha do paradigma interpretativista sociológico, se mostra apropriado, 

supondo que nesta pesquisa há uma ontologia de múltiplas realidades, uma epistemologia 

subjetiva e um conjunto naturalista de procedimentos metodológicos. Não haverá 

separação entre a realidade do fenômeno e os conceitos da pesquisadora, onde seus valores 

estão impregnados em todas as fases da pesquisa. O alcance das respostas, retrataram a 

realidade dos departamentos de marketing das franquias brasileiras internacionalizadas.  
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Desta forma, este capítulo tem como objetivo apresentar a abordagem 

metodológica adotada nesta pesquisa, visando contribuir com a compreensão destes 

aspectos metodológicos da pesquisa empírica. 

 

4.1 Percurso metodológico 

 

A figura 7 apresenta as etapas do percurso metodológico desta pesquisa, as 

quais serão tratadas, mais detalhadamente, na sequência do texto.  

Figura 7: Etapas metodológicas 
Fonte: Autora (2011) 
 

O percurso metodológico deste trabalho foi iniciado pela escolha da abordagem 

qualitativa interpretativista. Segundo Carneiro e Dib (2007), a escolha de abordagem 

qualitativa interpretativista, em estudos de gestão internacional, é justificada pelo fato de se 

tratar de fenômenos complexos que são dificilmente capturados por abordagens 

quantitativas. Na sequência, são apresentados os métodos de pesquisa, a forma de 
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definição do corpus, as técnica de coleta de dados, bem como, as técnicas de tratamento 

dos dados, que buscaram viabilizar a pesquisa em consonância com os objetivos propostos 

e com seu referencial teórico.  

No âmbito da pesquisa qualitativa, o domínio da investigação proporciona 

algumas das mais ricas e compensadoras explorações disponíveis na ciência social, as 

quais permitem ao pesquisador realizar uma interpretação exploratória, fazendo com que 

aspectos subjetivos sejam visualizados e direcionando o estudo para uma exploração mais 

aprofundada do fenômeno. Um ambiente natural como fonte direta de dados, um 

pesquisador como instrumento fundamental do processo de coleta e tratamento dos dados, 

o caráter descritivo da pesquisa e seu enfoque indutivo são características essenciais para 

que ocorra uma pesquisa qualitativa (GODOY, 1995). 

No que se refere ao estudo das franquias brasileiras, tema sobre o qual 

trabalhos científicos ainda são escassos, adotar apenas uma abordagem quantitativa faria 

com que não fossem resgatados aspectos subjetivos que poderiam estimular interpretações 

mais aprofundadas e com que fossem minimizadas contribuições relevantes para a teoria. 

Desta forma, a abordagem qualitativa se justifica pela possibilidade de abertura 

de narrativas e interpretações que sugerem a elaboração de sugestões para as franquias, no 

que se refere ao processo de internacionalização.  

 

4.2 Método de pesquisa 

  

Segundo Lakatos (1989), a escolha do método de pesquisa ajuda a traçar o 

caminho para as conclusões, detectando possíveis erros, auxiliando nas decisões e 

interpretações. Dentro deste contexto, o método de pesquisa estudo de caso tem sido 

amplamente utilizado em estudos na área de administração, tornando-se preferido daqueles 

pesquisadores que procuram saber como e por que certos fenômenos acontecem. O método 

é geralmente escolhido também por aqueles que buscam uma investigação empírica de 

fenômenos, dentro de seu contexto real, e por aqueles que se dedicam a analisar eventos 

sobre os quais a possibilidade de controle é reduzida. Além disso, este método de pesquisa 

também costuma ser utilizado quando os fenômenos analisados são atuais e só fazem 

sentido dentro de um contexto específico (GUEDES, 2007).  
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Para Yin (2010), o método de estudo de caso inclui tanto os estudos de caso 

único, quanto os estudos de casos múltiplos. Como esta pesquisa visa à interpretação 

aprofundada de aspectos subjetivos do segmento de franquias, utilizar-se-á o método de 

estudos de casos múltiplos.  

É com este olhar investigativo que se deu a interpretação dos dados coletados 

nos estudos de casos múltiplos deste trabalho empírico, considerando-se o contexto das 

empresas que já passaram pelo processo de internacionalização, com a identificação das 

estratégias de marketing global que facilitaram esta etapa de expansão nas franquias 

brasileiras.  

A figura 8, abaixo, foi elaborada pela autora com base nas etapas do método de 

estudo de caso propostas por Yin (2010, p.82). Estas etapas serviram de orientação para 

que a pesquisadora pudesse conduzir as fases de planejamento, preparação, coleta e 

interpretação dos casos. A figura 8 indica que a etapa de desenvolvimento do referencial 

teórico teve como objetivo maior suscitar sugestões e assuntos subjacentes ao estudo. A 

etapa de seleção dos casos possibilitou a identificação do estudo e sua escolha, entre único, 

múltiplo, holístico ou integrado, definindo, assim, quais empresas seriam estudadas. A 

etapa de projeção de protocolo permitiu a definição dos procedimentos de coleta de dados, 

que objetivava manter a qualidade do estudo de caso. A etapa seguinte consistiu em 

preparar, coletar e analisar os casos individualmente, para, na terceira e última etapa, 

realizar a interpretação dos dados por meio da utilização do software ATLAS TI como 

ferramenta de auxílio para as análises, o que possibilitou a geração de sugestões. O estudo 

foi transversal, realizado uma única vez, representando um determinado momento em que 

o ambiente de pesquisa se deu sob condições reais: franquias brasileiras que já passaram 

pelo processo de internacionalização.  
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Figura 8: Etapas do estudo de caso 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Yin, R. (2010, p. 82). 
 

4.3 Definição justificada do corpus  

 

Churchill e Peter (2003) definem o sistema de franquia como um método de 

distribuição que se baseia em um contrato entre franqueador e franqueado, segundo o qual 

o primeiro confere ao segundo o direito de operar um negócio com seu nome comercial em 

troca de certa quantia e segundo o qual o franqueado deve operar o negócio de acordo com 

um modus operandi estabelecido e testado pelo franqueador. Para a Internacional 

Franchise Association (IFA), a definição de franquia é mais atual. Esta nova definição 

prevê um contínuo relacionamento entre franqueador e franqueado, no qual a reputação da 

marca e o conhecimento do franqueador são transferidos ao franqueado. O sistema de 

franquia beneficia a globalização, uma vez que, em países em que não há histórico de 

empreendedorismo, o sistema de franquia oferece uma estrutura aos investidores locais, 

proporcionando considerável impulso à globalização (HOFFMAN, 2004).  

No Brasil, a franquia é um setor que cresce exponencialmente, conforme citado 

anteriormente. Segundo o banco de dados da ABF (2011), das 1.875 redes de franquias 
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brasileiras, 69 atuam em cinco continentes, com mais de 700 unidades em operação no 

exterior. Este dado auxilia no delineamento da corpus de análise deste estudo, qual seja, 

franqueadoras brasileiras que se internacionalizaram. O primeiro procedimento para esta 

delimitação foi selecionar, das 69 franquias brasileiras internacionalizadas, as empresas 

associadas à ABF. É importante ressaltar que este primeiro critério de seleção deveu-se ao 

fato de o estudo receber o apoio da ABF, fator determinante no acesso às franquias.  

O segundo procedimento foi analisar qual franquia tem sido considerada a mais 

internacionalizada do Brasil. Segundo o Ranking da Fundação Dom Cabral (2011), quatro 

indicadores podem avaliar a presença externa de uma empresa em relação ao seu tamanho 

total: 1. UNIDADES FRANQUEADAS: Unidades franqueadas no exterior / unidades 

franqueadas totais. 2. RECEITA DE ROYALTIES E TAXAS: Receita de royalties e taxas 

no exterior / Receita de royalties e taxas totais. 3. RECEITA DE VENDA DE 

PRODUTOS: Receita de venda de produtos para franqueados no exterior / Receita total de 

venda de produtos. 4. RECEITA DE UNIDADES PRÓPRIAS: Receita de unidades 

próprias no exterior / Receita total de unidades próprias. A partir dos dados fornecidos 

pelas franquias e da média destes indicadores, o ranking apresenta o índice das 15 

franquias mais internacionalizadas, conforme demonstra a tabela 2. 

Tabela 2: Ranking das franquias brasileiras mais internacionalizadas  
Fonte: Ranking das Transnacionais Brasileiras - 2011 - FDC 

 

A franquia brasileira mais internacionalizada, conforme demonstra a tabela 2, é 

a Via Uno, que pertencente ao setor de fabricantes de calçados e acessórios pessoais, 

voltada para o público feminino. A empresa atua no exterior com 116 unidades, 

distribuídas em 20 países: Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, Venezuela, México, 
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França, Espanha, Itália, Portugal, Austrália, África do Sul, Filipinas, Emirados Árabes, 

Jordânia, Guadalupe, República Dominicana, Costa Rica e Cuba. 

A partir da franquia mais internacionalizada, pode-se definir o pertencimento 

ao setor de calçados e acessórios pessoais como terceiro critério de seleção das empresas 

para nosso corpus de análise. 

Para a ABF (2011), nove franquias deste setor já passaram pelo processo de 

internacionalização: Arezzo, Capodarte, Carmem Steffens, Chilli Beans, Maz Calçados, 

Morana, Dumond, Santa Lolla e Via Uno.  

Estas nove franquias, do setor de calçados e acessórios pessoais, foram 

contatadas pela pesquisadora e convidadas a fazerem parte do estudo. Destas franquias, 

uma afirmou não ter interesse em participar da pesquisa, três não responderam às inúmeras 

tentativas de contato e uma não permitiu a entrevista, apenas enviou o questionário 

parcialmente respondido.  

Para Godoi e Mattos (2006), é necessário ao pesquisador levar em conta alguns 

aspectos relacionados à acessibilidade e aos recursos disponíveis para a realização de sua 

pesquisa, como a viabilidade do acesso ao espaço onde se encontram os sujeitos em 

potencial; a minimização do impacto da presença do pesquisador enquanto sujeito externo 

ao ambiente social dos entrevistados; a redução da interferência do pesquisador no 

processo das atividades dos sujeitos e a reparação de uma sistemática de continuidade da 

presença dos sujeitos na situação da entrevista. 

Considerando a acessibilidade, o prazo para execução do campo e os recursos 

disponíveis, a seleção final das franquias se deu por conveniência. As empresas 

selecionadas foram: Via Uno, Chilli Beans e Morana. Abaixo, apresentamos um breve 

histórico de cada uma destas empresas. 

 

• MORANA - Foi criada em 1979 como uma operação de jóias, iniciada pela Sra. 

Hyun Lee, matriarca da família Lee, de origem coreana. Em 2001, Marcos e Jae, 

filhos do casal Lee, formataram a empresa para o sistema de franquia e decidiram 

investir no segmento, aproveitando sua experiência de dez anos na gestão da Jin Jin 

Chinese Food. O primeiro país a hospedar a marca foi os Estados Unidos, 

escolhido de forma aleatória. Após realizar uma pesquisa de mercado, a marca 
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observou que poderia prospectar franqueados também na Europa e decidiu iniciar 

esse processo por Portugal. Hoje a marca conta com três lojas em Portugal, duas 

próprias e uma com um sócio local. Algumas lojas foram abertas anteriormente, em 

Nova York e Bogotá, mas foram fechadas após a crise de 2008. 

 

• VIA UNO - Foi criada em 1991, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do 

Sul. No início, a marca era vendida em lojas multimarcas, mas, a partir de 2005, 

sua expansão se deu pelo sistema de franquias. Tem como objetivo ser uma 

empresa com marca global, fabricante de produtos com qualidade internacional e 

atendimento personalizado. Hoje possui mais de 270 lojas exclusivas, distribuídas 

em 24 países. 

 

• CHILLI BEANS - Foi criada em 1996, sob o comando do empresário Caito Maia, 

que abriu um pequeno estande no Mercado Mundo Mix, uma feira de moda voltada 

para o público jovem, em São Paulo, comercializando óculos de sol com design 

focado nas tendências fashion. Em 1997, Caito Maia inaugurou sua primeira loja, 

na Galeria Ouro Fino, e, em menos de um ano, mais de 20 novos pontos de venda 

foram abertos. O primeiro quiosque foi inaugurado no Shopping Villa Lobos, em 

2000. Hoje a rede possui mais de 400 pontos de vendas exclusivos no Brasil, 

Estados Unidos, Portugal, Angola e Colômbia.  

 

4.4 Técnicas de coleta de dados  

 

Uma das técnicas que tem sido muito utilizada em estudos de vários campos 

das ciências sociais, em especial na área da administração, é a entrevista. Alguns autores 

consideram a entrevista um instrumento por excelência da investigação social, que, quando 

realizada por um investigador experiente, “é muitas vezes superior a outros sistemas de 

obtenção de dados” (BATESON, 1972, p. 318). 
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Segundo Godoi (2006), a entrevista é a técnica de coleta de dados fundamental 

para a pesquisa qualitativa, porque permite abordar temas complexos em profundidade, os 

quais dificilmente seriam investigados de forma adequada por meio de questionários.  

Por isso, a técnica de coleta de dados utilizada nesta pesquisa foi a realização 

de entrevistas não estruturadas, mas com blocos temáticos. Os assuntos dos blocos 

temáticos foram estabelecidos com base na fundamentação teórica e nos objetivos deste 

estudo, a partir dos quais foram definidos pontos fundamentais. O intuito foi criar uma 

situação que estimulasse o interlocutor a expressar não só os fatos, mas suas também 

opiniões e sentimentos a respeito dos assuntos tratados, fazendo com que os temas 

ganhassem densidade e profundidade, a cada etapa.  

O roteiro de entrevista foi dividido em três blocos. O primeiro diz respeito ao 

histórico da empresa, sua trajetória desde sua criação até o ano de 2011. Todas estas 

informações foram coletadas antes da realização das entrevistas, por meio de dados 

secundários disponíveis nos sites das franquias e em outros veículos3, que informaram 

dados pertinentes e relevantes ao estudo. O segundo bloco foi direcionado à coleta de 

informações sobre o processo de internacionalização das empresas selecionadas. O terceiro 

bloco referiu-se à coleta de informações sobre o marketing global e as escolhas 

estratégicas de marketing adotadas pelas franquias.  

 
 

                                                
3 Constituem estes outros veículos de informações relatórios de marketing, materiais de divulgação da 

empresa, artigos de jornais e revistas. 
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Quadro 5: Pressupostos para elaboração do roteiro de entrevista 
Fonte. Autora (2011) 
 

Vale ressaltar que estes blocos temáticos foram validados e discutidos com 

mais dois especialistas acadêmicos, que possuem profundo conhecimento dos conceitos 

utilizados. 

A aplicação deste roteiro de perguntas abertas não se limitou às questões que se 

encontram no apêndice A, mas abrangeu também outras questões, que surgiram no 

decorrer das entrevistas, possibilitando a construção de subcategorias, as quais ainda não 

tinham sido evidenciadas pelo referencial teórico. 

 

4.5 Técnicas de tratamento dos dados  

 

Segundo Flick (1998), as categorias e subcategorias de análise devem ser 

extraídas do material bruto e sua interpretação é fundamental para a pesquisa qualitativa.  
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Após a coleta de dados, se fez necessário adotar uma técnica para o tratamento 

destes dados. Para tanto, o método de análise de conteúdo foi escolhido.  

Para Bardin (2009), as categorias de análise são resultado da criação de uma 

classificação de conceitos que utilizam técnicas de análise de conteúdo para a interpretação 

de fenômenos. Esta técnica tem sido muito utilizada por historiadores e também por 

sociólogos, com objetivo de analisar diversas formas de comunicação. Ela tem sido 

utilizada também por administradores, em estudos organizacionais.  

Godoi (2006, p.379) esclarece que a análise de conteúdo é sinônimo da 

perspectiva informacional-quantitativa de análise do discurso, sendo esta formada por um 

conjunto de conhecimentos oriundos de diferentes disciplinas. Segundo o autor, nesta 

metodologia de análise, a principal ferramenta da investigação é a capacidade 

interpretativa do investigador.  

Para Bardin (2007, p.37), a definição de análise de conteúdo é: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 
mensagens. 

 

A análise de conteúdo foi utilizada neste estudo com objetivo de se interpretar 

as entrevistas temáticas utilizando o código linguístico.  

Conforme recomenda Bardin (2007), a análise de conteúdo das entrevistas foi 

realizada em três etapas cronológica: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados. A pré-análise constitui a fase da organização e tem como objetivo tornar viável 

a implementação das ideias iniciais. Nesta fase, segundo a autora, é preciso: 

• Leitura flutuante, que consiste em estabelecer o contato com os documentos a 

serem analisados e conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações; 

• Escolha dos documentos, que consiste em demarcar o universo dos documentos a 

serem analisados, constituindo um corpus (o conjunto dos documentos a serem 

submetidos aos procedimentos analíticos); 
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• Preparação do material, que consiste na preparação formal dos documentos a serem 

analisados, constituindo-se novos documentos, com todas as respostas de cada uma 

das perguntas; 

• Referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que consistem em se 

determinar quais são os índices (temas) encontrados nos documentos, determinando 

também os seus indicadores, por meio de recortes de texto nos documentos. 

A fase da pré-análise foi iniciada com a transcrição das entrevistas, que 

objetivava sintetizar os textos, eliminando repetições e trechos que possivelmente não 

seriam relevantes aos objetivos do estudo.  

A segunda etapa consiste na exploração do material. Nesta etapa ocorre a 

definição das categorias e a identificação das unidades de registro nos documentos. Para 

dar continuidade a esta fase, se fez necessária uma análise com base em categorias pré-

estabelecidas. Nesta fase, buscou-se levar em consideração a totalidade de um texto, 

passando-o pelo crivo da classificação, segundo a frequência da presença (ou da ausência) 

de itens de sentido e segundo sua relevância para o contexto do estudo.  

Para Bardin (2000), a análise de conteúdo é o método das categorias, espécies 

de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de 

significação constitutivos da mensagem.  

As categorias e parte das subcategorias foram definidas a partir da teoria que 

embasou o estudo, e foram complementadas por subcategorias “descobertas” durante a fase 

empírica. O quadro 6 apresenta as categorias de análise teórica para internacionalização de 

franquias, construídas para este estudo. 
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Quadro 6: Categorias de análise 
Fonte. Autora (2011) 
 

Segundo Bardin (2007, p. 145), a categorização compreende “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero, com critérios previamente definidos”.   

 As categorias obedecem alguns critérios, exclusão mutua: um mesmo 

elemento não pode existir em mais de uma divisão; homogeneidade: em cada conjunto de 

categorias só poderá haver um registro e uma dimensão da análise; pertinência: uma 

categoria é considerada pertinente se estiver adaptada ao material de análise escolhido e 

quando pertencer ao quadro teórico definido; objetividade e fidelidade: as diferentes partes 

de um mesmo material devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando 

submetidas a várias análises; produtividade: um conjunto de categorias passa a ser 

produtivo se fornecer resultados férteis em índices de inferências.  
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A última etapa da análise de conteúdo foi o tratamento dos resultados, que 

permitiu à pesquisadora realizar inferências e interpretações das entrevistas que foram 

realizadas nas franquias, com os diretores de expansão e marketing, e posteriormente 

transcritas e analisadas.  

As categorias de análise foram, então, desmembradas em subcategorias, com 

base no referencial teórico da pesquisa, e algumas delas foram “descobertas” 

empiricamente por meio das próprias entrevistas realizadas. 

A quadro 7, sintetiza as categorias e subcategorias pré estabelecidas e 

descobertas no campo.  
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Quadro 7: Subcategorias de análise 
Fonte. Autora (2011) 
 

As categorias internacionalização e marketing global foram definidas a partir 

do referencial teórico e a partir do objetivo geral do estudo. As subcategorias motivações 

para internacionalizar, barreiras que impedem a internacionalização, fatores facilitadores 
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do processo de internacionalização e critérios de escolha do país destino foram 

subcategorias pré-estabelecidas a partir do referencial teórico e de estudos empíricos, já 

realizados no campo da administração e internacionalização de empresas. Já as 

subcategorias padronização de produto, padronização da promoção, padronização do 

canal de distribuição, padronização de preço, concentração das atividades de marketing, 

coordenação das atividades de marketing, integração dos movimentos competitivos e 

participação no mercado global foram pré-estabelecidas a partir do referencial teórico. 

Estas últimas subcategorias constituem as oito dimensões do GMS. Todas as subcategorias 

que estão na cor cinza foram selecionadas com base no referencial teórico, já as 

subcategorias que estão representadas na cor azul, gestão da franquia no exterior, 

facilidades do país emergente, gradualismo, redes e gestão de marca, foram as que 

emergiram da pesquisa de campo, durante a realização das entrevistas.  

De acordo com Bardin (2007), as categorias teóricas previamente definidas 

podem levar a descobertas de novas categorias empíricas. A primeira subcategoria 

empírica, gestão da franquia no exterior, busca compreender como é realizada a gestão das 

unidades no mercado externo e como o suporte é desempenhado. A subcategoria 

facilidades do país emergente baseia-se na teoria dos autores Cuervo-Cazurra e Genc 

(2008), que afirmam que empresas de países em desenvolvimento tendem a ter 

desvantagem na competição com empresas de países desenvolvidos, mas que esta 

desvantagem pode se tornar uma vantagem, quando ambos os tipos de empresas operam 

em países com condições difíceis para governar, pois as empresas de países em 

desenvolvimento já estão acostumadas a operar em condições mais burocráticas, que 

dificultam a operação. A categoria gradualismo baseia-se na teoria de Uppsala, de 

Johanson e Vahlne (1977). Ela visa interpretar a forma gradual e incremental do modo de 

entrada das franquias em seus processos de internacionalização. Já a subcategoria redes 

baseia-se na teoria de Johanson e Valhne (2006). Seu objetivo é considerar a rede de 

relacionamentos dos executivos das franquias brasileiras como possíveis influenciadores 

no processo de internacionalização. A subcategoria gestão de marca visa auxiliar na 

interpretação das estratégias e das orientações da empresa quanto ao seu posicionamento 

no exterior e quanto a suas ações corporativas, no que tange a sua marca. 
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Os textos das entrevistas, após transcritos, foram explorados, analisados e 

interpretados sob as lentes destas categorias e subcategorias de análise.  

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES FRENTE À TEORIA 

Esse capítulo tem o objetivo de analisar e interpretar o material resultante da 

pesquisa de campo, com base nas categorias de análise. Esta interpretação possibilitou a 

discussão de pontos convergentes e divergentes da teoria com a pesquisa empírica.  

Para tanto, se faz necessário ressaltar como o material foi reunido. A coleta de 

dados se iniciou com a seleção das empresas, juntamente com a ABF, e, em seguida, foram 

feitos os primeiros contatos com estas empresas, com o objetivo de agendar as entrevistas 

com gestores de marketing e de expansão que participaram do processo de 

internacionalização de cada empresa. A redação dos estudos de caso teve como principal 

fonte as entrevistas, mas alguns dados secundários foram coletados nos websites das 

empresas e em documentos fornecidos pelos próprios entrevistados. 

Os trechos que resultaram dessa preparação foram segmentados, de acordo 

com as subcategorias já estabelecidas: motivações para internacionalizar, barreiras para a 

internacionalização, fatores facilitadores da internacionalização, critérios de escolha do 

país destino, gestão de franquia no exterior, facilidades do país emergente, gradualismo no 

processo de internacionalização, redes, gestão de marca, padronização de produto, 

padronização de preço, padronização de canal de distribuição, padronização de promoção, 

coordenação e concentração das atividades de marketing, participação no mercado global e 

integração dos movimentos competitivos.  

O principal critério para a elaboração das categorias de análise foi semântico, 

segundo orientações de Bardin (2007). À frente, são apresentados quadros que resumem as 

subcategorias mais frequentes em cada uma das entrevistas.  

O mapa conceitual, também apresentado à frente, considera as subcategorias 

mais relevantes para o trabalho, ou seja, as categorias de maior importância, de acordo com 

o tema e as palavras chave do estudo, abordando as oito dimensões do GMS: padronização 

do produto; promoção; preço; estrutura do canal; coordenação das atividades de marketing; 
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concentração das atividades de marketing; participação no mercado global e integração dos 

movimentos competitivos. 

Cada mapa conceitual demonstra os vínculos mais fortes e as subcategorias 

mais frequentes em cada caso. 

Os casos são apresentados segundo seu histórico, estratégia de 

internacionalização e estratégia de marketing. 

 

5.1 Caso 1 – Morana 

 

Este estudo foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade realizadas 

com dois executivos do grupo Ornatus, que ocupam os cargos de diretor de 

desenvolvimento de negócios e gerente de marketing. As entrevistas foram realizadas no 

mês de outubro de 2011. Para cada entrevista foi definido também um interlocutor 

privilegiado. No caso das entrevistas realizadas com os executivos da Ornatus, as 

informações do diretor de desenvolvimento de negócios, foram mais relevante por ter 

participado e atuado de forma mais intensa no processo de internacionalização da marca 

Morana.  

 

5.1.1 Histórico 

 

O grupo Ornatus é responsável pela gestão integral das marcas “Morana”, “Jin 

JIN” e “Balone”. Estas três empresas são referência no mercado de franquia e também nos 

mercados de acessórios femininos e gastronomia asiática. A marca Morana surgiu em 

1979, mas foi em 1972 que a família Lee, sua proprietária, chegou ao Brasil. Os membros 

da família Lee estavam cansados de enfrentar constantes conflitos políticos na Coréia do 

Sul e decidiram migrar para o Brasil. Sem saber falar a língua portuguesa, a família se 

estabeleceu em São Paulo, e a Sra. Hyun Lee, matriarca da família, iniciou o processo de 

criação e produção de bijuterias, ainda de forma caseira. Sete anos mais tarde, ela já 

possuía duas lojas na cidade e, quase três décadas depois, a Poppy Art & Bijoux chegou a 

ter dez unidades administradas pela Sra. Lee, as quais serviram de inspiração para a criação 

da Morana. Em 2001, Marcos e Jae, filhos do casal Lee, formataram a empresa para o 
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sistema de franquia e decidiram investir no segmento, aproveitando também sua 

experiência de dez anos na gestão da Jin Jin Chinese Food.  

Hoje, a marca Morana possui operações estruturadas em 22 estados brasileiros, 

além de operações internacionais, nos Estados Unidos e em Portugal. Com a abertura do 

mercado, na década de 90, resultante da situação econômica vivida na época, ocorreu a 

entrada de algumas empresas concorrentes da marca no Brasil. Devido a este fato, o grupo 

intensificou a expansão de sua operação no mercado brasileiro e iniciou seu plano de 

desenvolvimento e expansão internacional. Foi em 2007 que a marca fincou sua bandeira 

em Portugal, quando ainda tinha quatro anos de existência como franquia. "Na realidade, 

desde quando a Morana foi criada, imaginamos a marca atuando em mercados 

internacionais, ou seja, adotamos o modelo de trabalho de países da Ásia e EUA, onde o 

negócio tem este molde. Portugal foi o destino escolhido para iniciarmos este processo, 

também pela facilidade da língua”, relatou um dos executivos.  

 

5.1.2 Estratégia de internacionalização 

 

Em 2004, de acordo com um dos executivos entrevistados, foi realizada a 

primeira tentativa de internacionalização, por meio de parceria com uma rede de 

departamentos da Espanha, uma das maiores redes da Península Ibérica, que teve interesse 

em levar alguns produtos Morana.  

“Nós enviamos um lote de 10 mil peças, foi um sucesso grande mesmo, tanto 

que eles queriam que a gente enviasse outro lote, mas nós internamente consideramos que 

era melhor aguardar, porque a rede estava ainda desenvolvendo aqui no Brasil e a gente 

tinha que aumentar essa massa crítica aqui no Brasil, esta operação iria desviar o foco e 

resolvemos então aguardar um pouco mais”, relatou um dos entrevistados.  

O primeiro país a hospedar a marca foi os Estados Unidos, em 2006, no bairro 

do Soho, na cidade de Nova York. Esta loja foi aberta por uma parceira de negócios que 

morava em Nova York nesta época e queria muito levar o conceito do grupo para os 

Estados Unidos. No mesmo ano, a operação de uma loja própria foi iniciada em Los 

Angeles por um dos irmãos Lee, que decidiu morar na cidade. Segundo um dos 
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entrevistados, a loja de Nova York foi fechada após a crise econômica de 2008 e também 

por não estar posicionada adequadamente, segundo o conceito da marca.  

Em Los Angeles, a opção da marca migrou para uma loja de atacado, além da 

loja própria, que, ao invés de ser uma loja de shopping, é uma loja para atender lojistas do 

mercado americano.  

“Então nós estamos atuando em alguns estados, estamos percebendo alguns 

estados com mais vitalidade. Esta é uma maneira bem interessante no sentido de testarmos 

o mercado”, relata um dos entrevistados.  

Em 2007, após iniciar uma pesquisa de mercado, a marca observou que poderia 

instalar franquias também na Europa e decidiu iniciar esse processo por Portugal, abrindo 

sua primeira loja na cidade do Porto. Hoje, a marca conta com três lojas em Portugal, duas 

próprias e uma com um sócio local. Após alguns meses de operação nos Estados Unidos, a 

rede estreitou relacionamentos com franqueadores de outros segmentos, que já tinham 

internacionalizado suas marcas para a Europa e conheciam pessoas que poderiam auxiliar a 

Morana juridicamente e mostrar como funcionava o ambiente de negócios local.  

A teoria corrobora com este fato, pois, segundo Johanson e Vahlne (2006), as 

redes de relacionamento inter-firmas, ou os agentes externos, têm influência nas relações 

entre as empresas e, como acontecem conexões entre diversas redes de relacionamento, 

estas relações podem ser vistas como facilitadoras do processo de internacionalização.  

Segundo relata um dos entrevistados: “Realizamos essa conversa com 

executivos de marcas já internacionalizadas e ficamos extremamente satisfeitos. O Brasil é 

mais complicado, na verdade, na minha opinião, é o ambiente de negócio mais complicado 

que existe. A gente já tinha ouvido algumas coisas da Europa, já tinha ouvido dos EUA, 

em termos de política tributária, política trabalhista, várias circunstâncias, que 

considerávamos fáceis em comparação com o Brasil. Fomos para Portugal em função 

dessa abordagem e foi aí que começou todo trabalho de prospecção, de análise para 

identificar o melhor início”.  

Esta declaração do entrevistado também reforça a teoria de que empresas de 

países emergentes encontram facilidade no processo de internacionalização, pois a 

burocracia de seus países, no caso o Brasil, muitas vezes, é superior à do país de destino, 

tornando-as mais aptas a esta operação do que empresas de países desenvolvidos.  
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No final de 2008, o grupo abriu uma loja em Bogotá, na Colômbia, mas, 

segundo um dos entrevistados, “o erro lá foi estratégico, tínhamos uma sócia operadora 

que supostamente estaria dedicada à operação. Isto não aconteceu, tivemos problemas 

operacionais e, depois de um ano, julgamos melhor encerrar a operação.  

A preocupação com a escolha dos parceiros e franqueados encontrada neste 

caso vai de encontro à afirmação de Tanure et al. (2007) de que a confiança nas relações é 

muito importante para empresários brasileiros em processos de internacionalização. 

A questão das diferenças culturais foi interpretada como uma barreira para o 

sucesso da operação, pois, para um dos executivos entrevistados, “é bem provável que o 

produto que dá certo no Brasil, pode não dar certo em outros mercados e, para isto, a 

Morana realiza pesquisas para entender o consumidor local por meio de uma empresa 

terceira especializada ou internamente, o que acarreta meses para integrar o produto ao 

mercado” (relato do entrevistado).  

Este relato é condizente com as considerações de Hofstede (2003), que afirma 

que o ambiente globalizado cria uma identidade global e, ao mesmo tempo, impessoal para 

os consumidores. Compreender esta identidade, sugerida pelo autor, como o senso de 

pertencimento a um determinado grupo, ter informações que fazem parte de uma cultura 

global e, ao mesmo tempo, ter sua identidade baseada na socialização da cultura local 

consiste no grande desafio das empresas que atuam no campo internacional, adequando sua 

estratégia de internacionalização. 

Um dos executivos salientou que, das operações internacionalizadas, duas, que 

estão no Porto, são próprias e uma, a de Lisboa, é uma sociedade. No caso das franquias, o 

entrevistado relata que, para o franqueador ter uma maior sensibilidade sobre o mercado, 

muitas vezes, ele procura um sócio local, como um máster franqueado. Este franqueador 

participa como sócio da operação, que, segundo um dos entrevistados, dá maior 

mobilidade para se customizar o produto e entender mais rapidamente a cultura local. Esta 

afirmação condiz com a teoria de Uppsala, de Johanson e Vahlne (1977), segundo a qual a 

empresa adquire gradativamente conhecimento do local em que passou a atuar após seu 

processo de internacionalização. 

Segundo um dos entrevistados, a produção de todas as peças é feita na Ásia, 

apenas 30% é feita aqui no Brasil. Os produtos que exigem mais tecnologia são fabricados 
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na Ásia e os demais no Brasil. Em relação aos produtos que possuem características 

artesanais, a empresa conta com uma reserva de fornecedores brasileiros, que “possuem 

boa aceitação no mercado externo”. Assim, é interessante notar que parte da cadeia de 

suprimentos está localizada em diferentes locais, o que remete, segundo Ghemawat (2007), 

à estratégia global de arbitragem. 

Um dos entrevistados relata também que a empresa possui um departamento 

responsável pela área internacional, “pela incubadora de novos negócios e novos 

mercados”. Há um trabalho intenso de ajuste de equipe, “uma de nossas executivas 

responsável por esta área, visita as franquias no exterior constantemente e também 

convocamos o franqueado aos treinamentos aqui no Brasil”, afirma um dos entrevistados. 

A capacitação do franqueado é uma preocupação constante da empresa, que julga ser 

necessário que todo franqueado tenha característica de um empreendedor, para operar uma 

unidade. 

 

5.1.3 Estratégias de marketing 

 

Quando questionado sobre optar pela padronização ou pela adaptação de seus 

produtos, um dos executivos afirmou que a empresa já passou por alguns ciclos e que o 

ciclo atual retrata a essência da marca. “Hoje, todos os produtos Morana possuem o DNA 

da marca, cerca de 60 a 70% das características do produto precisa ser comum, porque este 

fator ajudará muito em toda a operação”. Para o entrevistado, há uma margem de 20 a 30% 

de processos de produtos adaptáveis, que não irão descaracterizar o DNA da marca, mas 

ajudarão no “processo de empatia de ajuste com o mercado local”.  

O entrevistado revelou que as campanhas de comunicação também possuem 

esta porcentagem de adaptação. Muitas vezes a empresa contrata atrizes de novelas 

brasileiras, que estão sendo ou foram transmitidas em Portugal, para realizarem a 

campanha tanto em ambos os países. A ideia de contratar uma celebridade internacional 

para atuar nas campanhas de marketing ainda não foi descartada. Neste momento a 

empresa possui uma agência responsável pela plataforma de comunicação e parte desta 

comunicação publicitária é adaptada, pois a mensagem necessita ser recebida e interpretada 

da mesma forma, em diferentes locais.  
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O entrevistado relatou também que os franqueados internacionais possuem um 

canal direto com a presidência. 

Em suas palavras: “nós estamos totalmente integrados, nós não estamos lá, mas 

nós estamos vivendo a realidade diariamente, tem câmeras, tem processos que analisam 

por amostragem, desempenho, performance, números, relatórios, isto é essencial como se 

fosse um laboratório.Temos uma executiva da área internacional responsável pela 

incubadora de novos negócios, novos mercados. Encaramos Portugal como um nicho desse 

novo mercado”.  

Segundo a revista PEGN (2011), para que a Morana portuguesa funcione em 

perfeita sintonia com a brasileira, o trânsito de executivos é intenso. A empresa recruta 

gerentes nascidos no Brasil, mas que vivem em Portugal há algum tempo. “Dessa forma, 

conseguimos unir as duas culturas”, justifica Jae Ho Lee, executivo que administra a 

marca. Todos os franqueados internacionais participam de treinamento em São Paulo e 

voltam ao Brasil a cada quatro meses, em média. Nos intervalos, são os executivos do 

Brasil, principalmente os das áreas de marketing e desenvolvimento de produtos, que 

visitam Portugal.  

Quanto à questão de posicionamento e padronização de preço, um dos 

executivos entrevistados relatou que o público alvo no Brasil, por uma questão cultural, 

migrou para as classes A e B e, no exterior, a marca está direcionada para as classes B e C. 

“A classe A e B, hoje no exterior, ainda usa a joia como acessório, o que não ocorre no 

Brasil, devido à violência a que somos submetidos diariamente”, justifica um dos 

executivos em relação à diferença de posicionamento entre os países. 

Quando perguntado sobre a criação das peças, um dos entrevistados salientou 

que a rapidez dos chineses na cópia e produção é impressionante. “Você chega lá, você 

acabou de ver um produto lançado numa revista e já está lá, você vai para a Ásia e o 

produto já está lá. O núcleo de produtos em movimento tem muito mais velocidade na 

informação, na percepção de mercado, é muito mais marketing do que propriamente 

desenvolvimento de produto”.  

A inovação dos produtos segue a tendência da moda e o franqueado não 

participa deste processo. Quanto à produção das peças, um dos executivos relatou que é 

dividida entre Ásia (70%) e Brasil (30%). O Quadro 8 demonstra, de forma resumida, as 
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respostas dos executivos entrevistados da empresa Morana. 

Orientação corporativa 

É uma empresa policêntrica,as atividades de 
marketing buscam expansão, caracterizando 

como marketing internacional, mas  suas 
decisões do composto de marketing ainda 

são gerenciadas pela matriz. 

Forma de escolha do país destino 
A primeira escolha foi aleatória de acordo 

com o franqueado. A partir desta, houveram 
pesquisas para identificar o país destino  

Países Estados Unidos( Los Angeles)               
Portugal ( Porto e Lisboa) 

Modo de entrada 1ºRepresentação,  2º Investimento direto 
3ºFranquia 

Fase da evolução do Mercado Global 

Fase 1 - Alavancagem das capacidades 
domésticas com a entrada no mercado 
estrangeiro, objetivando economias de 

escala. Suas ações corporativas são 
motivadas pelo oportunismo, muitas vezes 

pela abordagem do consumidor ou 
distribuidor 

Adaptação do produto O produto é adaptado apenas 30% 

Comunicação Há adaptação local e possui agência de 
comunicação no exterior 

Posicionamento Brasil - Classes A e B                             
Exterior - Classes B e C 

Produção  70% na Ásia e 30% no Brasil 

Inovação Nenhuma participação do franqueado no 
processo de inovação 

 

Quadro 8: Resumo das entrevistas do caso Morana 
Fonte. Autora (2011). 



76 
 

 

A orientação corporativa da empresa Morana é uma orientação policêntrica, 

pois, conforme confirmado nas entrevistas, as decisões do composto de marketing são 

gerenciadas pela matriz e há predisposição da empresa em reconhecer a existência de 

diferenças culturais locais, que são significativas para os mercados, exigindo, assim, que 

cada operação seja vista e analisada de forma independente. A empresa acompanha 

algumas tendências globais do segmento da moda, que são ditadas por alguns mercados no 

exterior. 

O franqueado quase não participa do processo de inovação, pois o 

departamento de criação e desenvolvimento é responsável por integrar as características e 

necessidades do país de origem com as tendências da moda mundial. Muitas vezes, 

segundo um dos entrevistados, o franqueado emite uma opinião, mas não há um processo 

que oriente a participação do franqueado nesta parte da operação. 

A empresa encontra-se na Fase 1 da evolução do mercado global, segundo 

Douglas e Craig (1989), pois ainda objetiva a economia de escala e suas ações de expansão 

são motivadas pelo oportunismo de parceiros e franqueados. 

Como estas fases de evolução do mercado global não são fases estanques, é 

perceptível o fato de a empresa também estar alternando sua posição entre a Fase 1 e a 

Fase 2, na qual o objetivo passa a ser a economia de escopo e suas ações corporativas 

determinam um crescimento interno mais lento e cria maior pressão para o crescimento das 

vendas no exterior. 

 

5.1.4 Análise dos dados com o software ATLAS TI 

 

Com a codificação das entrevistas realizada por meio do software Atlas TI, foi 

elaborado o quadro 9, que retrata as categorias e, principalmente, as subcategorias 

reconhecidas nas entrevistas realizadas com os executivos da Morana. 
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Quadro 9: Categorias e subcategorias - caso Morana 
Fonte. Elaborado pela autora a partir do software Atlas TI 

 

As categorias apresentadas no quadro 9 são as categorias propostas no capítulo 

de metodologia, o mesmo ocorre com as subcategorias. Parte destas subcategorias, que são 

apresentadas no quadro 9, não representam o total das subcategorias pré-estabelecidas no 

estudo, mas, sim, as que se tornaram evidentes nas entrevistas realizadas neste caso. Vale 

ressaltar que os números indicados no quadro, referente às repetições, indicam o número 

de vezes que estas subcategorias apareceram nas falas dos entrevistados do caso Morana. 

As três primeiras subcategorias, na categoria de marketing global, foram 

consideradas as de vínculos mais fortes e o restante das subcategorias foi considerado de 

vínculos fracos. Estes vínculos representam o quanto as subcategorias estão presentes na 

fala dos entrevistados e consequentemente na estratégia e na operação da empresa.  

O mapa conceitual, conforme mostra a figura 9, apresenta os vínculos e as 

relações entre as categorias de análise. A subcategoria que mais obteve repetições, nas 

entrevistas com os executivos da marca Morana, foi gestão de franquia no exterior, que 

demonstrou fortes vínculos com as categorias do GMS, previamente listadas. Os vínculos 

são apresentados no mapa conceitual, sendo representados por meio de linhas. As linhas 
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contínuas representam vínculos mais fortes e as linhas tracejadas representam vínculos 

mais fracos.  

 

 

 

 

Figura 9: Mapa conceitual - caso Morana 

 

A subcategoria gestão de franquia no exterior possui vínculos fortes com 

padronização de produto, padronização da promoção e coordenação das atividades de 

marketing. Quanto à padronização da promoção, a empresa também adota uma visão 

policêntrica, identificando diferentes necessidades e fazendo as adequações necessárias 

para atendê-las. A padronização do produto ainda é uma preocupação pequena, mas 

perceptível nas falas dos entrevistados. A tendência ditada pelo segmento da moda tornou-

se a saída para a empresa, em relação à padronização do produto. A padronização do preço 

esbarra na questão cultural e também nas questões de distribuição, demanda e oferta. Os 

vínculos apresentados na figura 9 podem refletir o momento que empresa vive, uma fase 

de busca por ampliação, lucratividade e coordenação de seus mercados internacionais.  
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O software ATLAS TI possibilitou a geração da tabela 3, que evidencia a 

subcategoria mais relevante, ou seja, aquela de maior importância e mais significativa para 

os entrevistados do caso Morana. O software ATLAS TI calculou o coeficiente de 

frequência, que é a razão do total de subcategorias, e seu número de vínculos com as 

subcategorias presentes nas entrevistas, conforme exemplificado na tabela 3.  

Tabela 3: Subcategorias mais relevantes – caso Morana 

 

Este coeficiente de frequência permite sugerir que a subcategoria gradualismo 

no processo de internacionalização foi a mais repetida e relevante na relação com as 

subcategoria semânticas gestão de franquia, gestão de marca e padronização de produto.  

Pode-se verificar que esta subcategoria realmente está mais presente no 

processo de internacionalização da empresa, pois ela ainda encontra dificuldades para a 

prospecção e a seleção de franqueados no exterior. Atualmente, a empresa gerencia suas 

franquias no exterior de maneira diferenciada, com o objetivo de estruturar o processo de 

internacionalização, justificando, muitas vezes, a exportação de produtos, a associação com 

franqueados para o gerenciamento de lojas e a presença de um máster franqueado, com 

algumas restrições em relação à marca. O processo de internacionalização ainda é gradual. 

Para Carneiro e Dib (2007), à medida que a empresa adquirir um nível mais adequado de 

conhecimento do novo mercado, haverá um comprometimento maior de recursos. Este 

processo gradual pode ser resumido em quatro estágios: atividades de exportação não 

regulares, exportação via representação independente, subsidiária de vendas e produção. 
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5.2 Caso 2 -Via Uno 

 

O estudo deste caso foi elaborado a partir de entrevistas em profundidade 

realizadas com dois executivos da empresa Via Uno, os quais ocupam os cargos de diretor 

de varejo e gerente de marketing. As entrevistas foram realizadas no mês de novembro de 

2011, e o interlocutor mais importante foi o diretor de varejo, pois atua de forma mais 

intensa no processo de internacionalização da marca Via Uno. 

 

5.2.1 Histórico 

 

A Via Uno S. A. Calçados e Acessórios é a gestora das marcas Via Uno e 

Naturezza. A empresa abriu suas portas em 1991, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio 

Grande do Sul, e foi com a marca Via Uno que deu seus primeiros passos. Desde o início, a 

empresa aliou mão de obra qualificada, alta tecnologia e design diferenciado. Inicialmente, 

eram produzidos apenas calçados, mas, no ano de 2000, a empresa ampliou sua gama de 

produtos, passando a fabricar também bolsas, cintos e acessórios. 

A empresa, fabricantes de calçados, conta com um maquinário moderno, 

processos integrados e profissionais sintonizados com as tendências da moda. Mantêm 

profissionais nos grandes centros da moda, no mundo, para observarem, estudarem e 

conhecerem antecipadamente novidades em modelos, materiais, estilos e técnicas de 

fabricação. 

Hoje, a Via Uno conta com mais de 270 lojas, 158 no Brasil e 112 no exterior. 

Em 2004 foi aberta a primeira franquia no Chile. Em 2009 e 2010, a empresa recebeu da 

Associação Brasileira de Franchising o Selo de Excelência em Franchising e, 

internacionalmente, recebeu o prêmio The Business Award Franchise 2009, concedido pela 

Federação Francesa de Franchise e pela Reed Exhibition France.  

Atualmente, seus produtos são vendidos em mais de 100 países, nos cinco 

continentes. Seu objetivo é “ser uma empresa de marca global” e sua missão é 

“desenvolver uma marca de valor”. 
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5.2.2 Estratégia de internacionalização 

 

Em 1993, a Via Uno iniciou sua comercialização no exterior, por meio de lojas 

multimarcas, exportando produtos para a Argentina. Em 2004, decidiu pelo investimento 

em lojas exclusivas. A partir de 2005, sua expansão aconteceu em forma de franquia. Um 

dos executivos entrevistados da Via Uno explicou que o processo de internacionalização da 

empresa “foi surgindo naturalmente, muitas lojas já operavam com produtos da Via Uno e 

a migração acabou ocorrendo por consequência, quando notamos este potencial, 

percebemos que deveríamos incluir esta oportunidade de internacionalização em nosso 

planejamento estratégico. Partimos para a escolha do país e percebemos que seria uma boa 

oportunidade escolher os países onde já vendíamos no canal multimarca e também onde 

haviam parceiros dentro do perfil que buscávamos”. A maneira com que esse processo foi 

conduzido indica que houve gradualismo de entrada, de forma incremental e gradual, em 

razão das incertezas sobre o novo mercado (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

Um dos entrevistados declarou, ainda, que as diferenças culturais e sociais dos 

países em que atuam são enormes, o que dificulta a implantação e a padronização dos 

processos, “do jeito de operar a loja”. Para ele, questões tributárias, trabalhistas e 

contratuais são muito mais simples e claras até mesmo em países da América Latina, 

quando comparados com o Brasil.  

Esta afirmação ressalta o fato de as empresas de países em desenvolvimento 

tenderem a transformar a desvantagem de serem menos competitivas em uma vantagem, 

pois estão acostumadas a operar em difíceis condições (CUERVO-CAZURRA; GENC, 

2008). 

Para o entrevistado, foi a partir das primeiras unidades franqueadas no exterior 

que a Via Uno desenvolveu um planejamento global, investindo em estrutura e buscando o 

crescimento da organização. Cabe ainda ressaltar que, segundo Bradley e Gannon (2000), 

seis procedimentos são essenciais para a escolha dos países, no processo de 

internacionalização, e que há indícios de que os executivos da empresa Via Uno 

estabeleceram os objetivos de marketing; colocaram estes objetivos em ordem de 

importância; elaboraram uma lista com os possíveis modos de entrada; avaliaram a 
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viabilidade de cada modo de entrada; estimaram os custos de cada modo; e, por fim, 

reavaliaram os objetivos e as alternativas.  

Hoje, a Via Uno está presente em 26 países e conta com 264 lojas no mundo. 

Destas, 160 estão no Brasil, conforme demonstra a figura 10. 

 

Figura 10: Quantidade de franquias por país 
Fonte. Via Uno (2011) 

 

Atualmente, a empresa encontra-se na segunda fase de sua internacionalização, 

buscando expansões planejadas e objetivando economia de escopo e desenvolvimento de 

programas de marketing próprios dos países hospedeiros. A gestão regional da empresa 

reflete sua experiência no exterior (DOUGLAS; CRAIG, 1989). 

Um dos entrevistados relatou também que a prospecção de franqueados não é 

mais ativa, ela acontece, hoje, de forma passiva, através de ciclos de pesquisa, visita e 

conhecimento das lojas abertas, visitas ao site e visitas a feiras internacionais. É desta 

forma que os futuros franqueados iniciam sua trajetória na Via Uno. No entanto, segundo 

ele, esta já foi uma grande dificuldade, “encontrar franqueados que entendessem de varejo 

e de gestão de negócios para operar a loja”.  
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Esta preocupação com a escolha dos franqueados, presente na fala do 

entrevistado, está de acordo com as afirmações de Johanson e Vahlne (1990), que 

consideram a influência nas redes de relacionamento entre as empresas como facilitadoras 

do processo de internacionalização. 

A empresa não trabalha com máster franqueado, apenas com contratos e gestão 

direta do Brasil ou dos escritórios próprios que possui em Milão, Cidade do México, 

Buenos Aires, Santiago e Lima. Segundo um dos entrevistados, a empresa possui 25 

funcionários, no exterior, responsáveis por transmitir informações e por assegurar as 

melhores práticas para as lojas.  

Os franqueados ainda contam com suporte na escolha e negociação do ponto 

comercial, treinamento da equipe, assessoria em compras e gestão de estoque, sempre 

estando acompanhados por um consultor de campo permanente, relata um dos 

entrevistados. 

 

5.2.3 Estratégias de marketing 

 

Um dos executivos da Via Uno entrevistados revelou que, além de todo 

“guarda-chuva da marca, o franqueado internacional também pode contar com campanhas, 

participação em feiras, divulgações e desenvolvimento de ações pontuais da marca”. A 

estratégia de marketing é considerada global, em relação ao conceito de marca e ao 

posicionamento, podendo ter pequenas adaptações locais, o que não poderá alterar o 

objetivo central da marca.  

A Via Uno nunca realizou adaptações em seus produtos, apenas tem ajustado o 

preço de acordo com a oferta e a demanda, concorrentes, impostos e fretes, ou seja, o preço 

é ajustado de acordo com o mercado, relatou um dos entrevistados. 

Quanto à promoção, alguns ajustes são realizados para países que não aceitam 

imagens mais sensuais ou imagens em que a modelo se expõe um pouco mais, como é o 

caso dos países do Oriente Médio. “Muitas promoções que planejamos no Brasil não 

encontram eco no exterior, neste caso, criamos um calendário comercial para cada país”.  

Segundo a visão de Keegan (2005), a Via Uno se encontraria no quarto estágio 

de seu processo de internacionalização, pois se beneficia da economia de escala para o 
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desenvolvimento de produto, produção e marketing, mas possibilita a padronização deste 

produto ou promoção, dentro de algumas regiões, enxergando-as como regiões únicas, e 

tenta desenvolver uma estratégia regional integrada. Neste estágio, em que a empresa é 

considerada geocêntrica, o marketing é global.  

As campanhas de comunicação são desenvolvidas e estruturadas com foco 

internacional, não sendo pensadas inicialmente no mercado brasileiro. 

O entrevistado deu grande ênfase aos processos da gestão de grandes 

mercados, ressaltando que há gestão de departamentos de marketing locais, para que haja 

unidade na comunicação. A empresa conta também com suporte de uma agência de 

publicidade, responsável pelo planejamento da marca, pela criação de campanhas e pela 

estratégia de mídia on-line e off-line. 

Alguns franqueados contribuem também com algum tipo de inovação, segundo 

Alexandre. “Já fizemos uma ação promocional na Venezuela chamada 2x1, onde o cliente 

escolhe dois produtos e paga a metade da compra, o que era comum no varejo de lá, 

trouxemos para o Brasil como uma inovação de ação e foi um grande sucesso, tanto que 

utilizamos até hoje”, diz o entrevistado. 

O quadro 10 demonstra, de forma resumida, as respostas dos executivos da Via 

Uno entrevistados. 
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Quadro 10: Resumo das entrevistas do caso Via Uno 
Fonte: Autora (2011) 
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A orientação corporativa da empresa Via Uno é uma orientação geocêntrica, 

pois, conforme confirmado nas entrevistas, sua estratégia de marketing permite que a 

empresa adote uma perspectiva mundial, visando reduzir as deficiências de custo entre as 

franquias. A empresa também acompanha algumas tendências globais do segmento da 

moda, que são ditadas por alguns mercados no exterior. 

A estratégia de preço é ajustada de acordo com cada mercado, por razões 

macroeconômicas e competitivas. A marca é direcionada para mulheres de classe B, no 

Brasil, e para sua equivalente, no exterior.  

A empresa encontra-se na Fase 2 da evolução do mercado global, segundo 

Douglas e Craig (1989), objetiva a economia de escopo e suas ações buscam novos 

segmentos de consumidores.  

 

5.2.4 Análise dos dados com o software ATLAS TI 

 

Por meio da codificação das entrevistas, realizadas com o auxílio do software 

Atlas TI, foi elaborado o quadro 11, que retrata as categorias e, principalmente, as 

subcategorias reconhecidas nas entrevistas realizadas com os executivos da Via Uno, além 

de suas frequências de repetições.  
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Quadro 11: Subcategorias de análise mais freqüentes 
Fonte: Autora (2011) 
 

As categorias que são apresentadas no quadro 11 são as categorias propostas no 

capítulo de metodologia, assim como as subcategorias. Parte destas subcategorias, que são 

apresentadas no quadro 11, não representam o total das subcategorias pré-estabelecidas no 

estudo, mas, sim, as que se tornaram mais evidentes nas entrevistas realizadas neste caso. 

Vale ressaltar que os números indicados no quadro, referentes às repetições, indicam o 

número de vezes que estas subcategorias apareceram nas falas dos entrevistados do caso 

Via Uno. 

As três primeiras subcategorias, na categoria de marketing global, foram 

consideradas as de vínculos mais fortes, e o restante das subcategorias foi considerado de 

vínculos fracos. Estes vínculos representam o quanto as subcategorias estão presentes na 

fala dos entrevistados e, consequentemente, na estratégia e operação da empresa.  

O mapa conceitual (figura 11) representa os vínculos e relações entre as 

categorias de análise. A subcategoria que mais obteve repetições, nas entrevistas com os 

executivos da marca Via Uno, foi gestão de marca, que demonstrou fortes vínculos com as 

categorias do GMS previamente listadas. Os vínculos são representados no mapa 
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conceitual por meio de linhas. As linhas contínuas representam vínculos mais fortes e as 

linhas tracejadas representam vínculos mais fracos.  

Figura 11: Mapa conceitual - caso Via Uno 
Fonte: Autora (2011) 
 

A subcategoria gestão de marca possui vínculos fortes com integração dos 

movimentos competitivos, coordenação das atividades de marketing e padronização da 

promoção. A padronização do produto, apesar de não ter sido tão citada pelos executivos, 

demonstrou ser uma dimensão do GMS que está consolidada na padronização, pois não há 

adaptação de produto. Quanto à padronização da promoção, a empresa adota uma visão 

policêntrica, identifica as diferentes necessidades dos países em que atua, como, por 

exemplo, ajuste da língua, e realiza a adaptação. A coordenação das atividades de 

marketing é um desafio para a empresa, pois existe a necessidade de esta coordenação 

manter o posicionamento da marca em vários países. O gerente de marketing da empresa 

tem a função de gerenciar a marca globalmente e definir sua estratégia, desenvolvendo os 

programas que devem ser executados localmente. A integração dos movimentos 

competitivos reflete a preocupação da empresa nas interdependências das atividades de 

marketing nos diferentes países.  

Os vínculos existentes entre as subcategorias refletem o momento que empresa 

vive, sua preocupação em coordenar as atividades de marketing em diferentes países, 



89 
 

 

através de seus escritórios e agências locais, e em executar suas atividades de marketing, 

em escala global. 

O software ATLAS TI possibilitou a geração da tabela 4, que evidencia a 

subcategoria mais relevante, ou seja, aquela de maior importância e mais significativa para 

os entrevistados do caso Via Uno. O software ATLAS TI calculou o coeficiente de 

frequência, que é a razão do total de subcategorias, e seu número de vínculos com as 

subcategorias presentes nas entrevistas, conforme apresentado na tabela 4.  

 

 

 
 

Tabela 4: Subcategorias mais relevantes – caso Via Uno 

 

O software ATLAS TI gerou a tabela 4, calculando o coeficiente de frequência 

das subcategorias verbalizadas nas entrevistas realizadas com os executivos da Via Uno. 

Este coeficiente de frequência permite sugerir que a subcategoria coordenação das 

atividades de marketing foi a mais repetida e relevante na relação com as subcategorias 

semânticas concentração das atividades de marketing e gestão de marca. 

Pode-se verificar que a subcategoria coordenação das atividades de marketing, 

ou seja, o planejamento de campanha de comunicação e a distribuição, entre outros, 

influencia a maneira com que a empresa realiza a concentração destas atividades de 

marketing e também a forma como gerencia sua marca no exterior. 
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5.3 Caso 3 - Chilli Beans 

 

O estudo deste caso, assim como o dos casos anteriores, foi elaborado a partir 

de entrevistas em profundidade realizadas com dois executivos da empresa Chilli Beans, os 

quais ocupam os cargos de diretor de expansão e gerente de marketing. As entrevistas 

foram realizadas no mês de novembro de 2011, e o interlocutor privilegiado foi o diretor de 

expansão, por ter participado do processo de internacionalização desde o início. 

 

5.3.1 Histórico 

 

A Chilli Beans iniciou suas atividades em 1996, sob o comando do empresário 

Caito Maia, que abriu um pequeno estande no Mercado Mundo Mix, uma feira de moda 

voltada para o público jovem, em São Paulo, comercializando óculos de sol com design 

focado nas tendências fashion. Em 1997, Caito Maia inaugurou sua primeira loja, na 

Galeria Ouro Fino, em São Paulo, transformando o lugar em uma das principais referências 

de consumo e comportamento jovem do país. A partir daí, iniciou-se um vertiginoso 

processo de expansão, e, em menos de um ano, mais de 20 novos pontos de venda foram 

abertos. O primeiro quiosque foi inaugurado no Shopping Villa Lobos, em 2000. As 

vendas explodiram e, no ano seguinte, surgiram mais três pontos: nos Shoppings Eldorado, 

Iguatemi e Morumbi. O modelo de loja criado pela Chilli Beans foi inovador, pois, ao 

invés de os óculos serem expostos em vitrines, eles são expostos em balcões self-service. 

No lugar de produtos de marcas diversas, apenas uma marca própria. Em vez de duas ou 

três coleções por ano, pequenas tiragens de óculos novos vão para a prateleira a cada dez 

dias. E, no lugar de espelhos, um sistema de câmeras e monitores filma o rosto do cliente e 

o exibe em quatro ângulos diferentes, para que ele aprecie melhor o modelo de óculos que 

está provando. O mix de produtos da Chilli Beans atende do público infantil ao adulto, 

com grande receptividade entre os jovens.  

Em 2002, um investidor inglês teve muito interesse em levar a marca para a 

Inglaterra, mas os gestores decidiram não iniciar a operação naquele momento, por falta de 

estrutura, mas deram início ao processo de expansão internacional. A franquia estruturou 

um quiosque no aeroporto de Natal, Rio Grande do Norte, uma das portas de entrada de 
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estrangeiros no Brasil. Em 2003, a empresa foi consultada por portugueses e, em 2005, foi 

inaugurada a primeira loja em Lisboa. Neste mesmo momento, foi inaugurada também 

uma loja em Los Angeles, pois o fundador da Chilli Beans havia morado lá e tinha muita 

vontade de abrir uma loja neste local. Em 2006, a marca Chilli Beans passou a ser 

comercializada em mais de 160 pontos exclusivos, distribuídos estrategicamente entre os 

maiores shoppings e centros comerciais do Brasil. Hoje, a empresa conta com mais de 400 

pontos de venda. No cenário internacional, a Chilli Beans está presente em Portugal, com 5 

lojas, nos Estados Unidos, com 2 lojas, e em Angola, com 1 loja. 

 

5.3.2 Estratégia de internacionalização 

 

Segundo um dos entrevistados, o processo de internacionalização é muito 

recente na empresa. Como ele afirma, “na verdade a gente ainda está definindo as 

estratégias conforme algumas coisas que vem acontecendo”. A primeira fase desse 

processo ocorreu com a primeira franquia fora do Brasil, em Portugal. “Mas, ao longo 

desse tempo, nós estamos entendendo qual seria a melhor forma de fazer este processo de 

internacionalização. As primeiras iniciativas foram feitas através de pessoas que se 

interessavam, que vislumbravam uma oportunidade. Nesta fase de desenvolvimento que a 

Chilli Beans está aqui no Brasil,  precisamos nos associar a grupos e, de alguma forma, 

estruturar a operação internacionalmente, e ser mais criterioso”. Hoje, o processo de 

internacionalização dentro da empresa é visto sob uma nova visão, avaliando-se as 

oportunidades de forma mais criteriosa e global, não apenas com a intenção de que a marca 

seja internacionalizada, mas com a intenção de a marca ser desenvolvida e gerenciada. 

Um dos entrevistados relatou também que o modo de entrada vislumbrado 

utilizaria um máster franqueado, com alguns ajustes, por exemplo, sem o direito de 

franquear a marca, em um primeiro momento. O entrevistado revela que um grupo 

varejista, com 100 anos de atuação, com expertise em desenvolver marcas internacionais 

em mercados locais, tem muito interesse em estabelecer parceria com a Chilli Beans. 

Segundo ele, estes grupos são normalmente familiares, entendem de varejo, tem condições 

financeiras e conhecem muito bem o mercado local. “Esse é um modelo que viabilizamos 

para esse momento, para entrar em outros países, muito mais interessante até pelo fato do 
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momento que a Chilli Beans tem no Brasil, nós não somos uma empresa com uma 

estrutura e um expertise para se desenvolver globalmente sozinha, acabamos de contratar o 

primeiro gestor para a área internacional”. Esta visão é condizente com a Teoria de 

Uppsala, que baseia seu modelo na aquisição gradual, na integração e no uso do 

conhecimento sobre operação e mercados estrangeiros, como explicação para a existência 

de um comprometimento crescente nos mercados internacionais (JOHASON, VAHLNE, 

1977). 

Um dos entrevistados enfatizou que esta operação não é um licenciamento de 

marca, pois os produtos são enviados pelo Brasil, supervisionados pela franquia, com um 

gestor brasileiro direcionado para atuar localmente. “Não é um licenciamento puro e 

simples, queremos fazer um trabalho de parceria de desenvolvimento de negócio com 

nossa visão. A nossa decisão para o momento é trabalhar esses mercados internacionais 

com o mesmo posicionamento que temos no Brasil. Porque, apesar de sabermos que temos 

especificidades locais, temos que manter uma mesma identidade”. Segundo esse relato, 

considera-se oportuno enaltecer o gradualismo da inserção desta empresa no mundo, como 

salienta a Teoria de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 

Esta ação também pode ser caracterizada, segundo Dawson (1994), como uma 

parceria internacional, pois há ligação com um ator já existente no mercado e a 

preocupação da empresa é a de avançar na curva de aprendizado, superando barreiras, 

inclusive tarifárias. Por outro lado, haverá também a necessidade de se dividir os 

benefícios e a dificuldade de se encontrar um parceiro adequado à operação. 

Na fundamentação teórica foi ressaltado que o processo de internacionalização 

deve ser planejado e estruturado previamente, para que oportunidades sejam maximizadas. 

Na prática, a empresa analisada não estruturou suas primeiras inserções no exterior, dado 

que a principal motivação para a internacionalização foi o surgimento de inesperadas 

oportunidades, conforme ressaltou o entrevistado. Para um dos executivos entrevistados, 

não houve motivação para internacionalização, no início da operação. Foram os primeiros 

franqueados internacionais que compraram a operação.  

O entrevistado relatou, ainda, que a legislação de Portugal tinha suas 

especificidades, mas não tantos impedimentos burocráticos quanto o Brasil. “A partir daí 

decidimos fazer nosso contrato sempre em duas línguas, concomitantes, em português e na 
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língua do país onde estamos abrindo uma franquia. Isto valeu também para Portugal”. Esta 

afirmação corrobora as afirmações de Cuervo-Cazurra e Genc (2008), que dizem que as 

empresas de países em desenvolvimento tendem a ser menos competitivas do que seus 

homólogos dos países desenvolvidos, em razão de sofrerem a desvantagem de operar em 

país de origem com as empresas subdesenvolvidas. Essa desvantagem pode se tornar uma 

vantagem quando ambos os tipos de empresas operam em países com condições difíceis 

para governar, pois estão acostumadas a operar nestas condições. 

Quanto à produção, um dos entrevistados explicou que grande parte vem da 

Ásia. “A franquia faz toda a compra e os franqueados fazem seus pedidos para o Brasil. O 

mix de produtos a ser comprado pelo franqueado internacional é escolhido por nós”. Com 

a internacionalização, o antigo departamento de produto e importação transformou-se em 

departamento de importação e exportação. 

Na implantação de novas franquias no exterior, um gerente brasileiro é enviado 

ao local da inauguração para auxiliar o franqueado na implantação da loja e para identificar 

as oportunidades e riscos, além de ser um canal de comunicação direta entre a sede 

brasileira e a franquia internacional. Complementando o papel deste gerente, um dos 

entrevistados relata que a empresa optou recentemente pela contratação de um gestor 

internacional, que terá como objetivo prioritário a expansão do mercado e a manutenção 

constante do suporte dado ao franqueado do mercado externo. 

 

5.3.3 Estratégias de marketing 

 

Segundo relata um dos entrevistados, a Chilli Beans procura manter suas 

comunicações e campanhas padronizadas, de acordo com o que é desenvolvido no Brasil. 

A empresa possui uma agência no exterior apenas para a adaptação da comunicação das 

campanhas. “Não dá para adaptar o posicionamento da marca, não vamos mudar”. 

Um dos executivos entrevistados salientou que há pouquíssimas adaptações do 

produto, mesmo porque o franqueado participa apenas de algumas inovações. O mix de 

produtos a ser comprado pelas lojas é indicado de forma quase que impositiva pela 

franqueadora. Segundo um dos executivos entrevistados, há alguns ajustes para se 

aproximar a marca do consumidor local, com ativações de marketing.  
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O posicionamento da marca é o mesmo tanto no Brasil quanto no exterior. 

“Procuramos ser uma marca muito acessível, sempre comparando com as marcas líderes 

no exterior, nosso objetivo não é margem alta, nosso objetivo no exterior é volume, 

consumo, é experimentação do produto, do conceito”. Esta afirmação é condizente com as 

considerações de Douglas e Craig (1989), que identificaram três estágios de evolução do 

desenvolvimento estratégico da empresa em mercados internacionais: entrada no mercado 

inicial, expansão do mercado local e racionalização do mercado global. A Chilli Beans 

concentra-se na expansão deste mercado internacional. Segundo os autores, acredita-se que 

a estratégias das empresas se alteram, uma vez que se pretende expandir e desenvolver as 

vendas de sua base, dentro de cada país.  

É possível afirmar que a Chilli Beans encontra-se no segundo estágio de sua 

internacionalização, segundo Keegan (2005), pois a empresa toma decisões a respeito do 

composto de marketing ainda na matriz, sendo gerenciada com uma visão de empresa 

etnocêntrica e com um desenvolvimento de produtos determinado pelas características e 

necessidades dos clientes do país de origem. 

Quanto à promoção e comunicação, segundo um dos entrevistados, a empresa 

está procurando manter a mesma identidade, pois contratou um diretor e uma agência de 

publicidade para atuar especificamente no exterior. As campanhas são produzidas no Brasil 

e a agência de comunicação é responsável, juntamente com este diretor, por realizar as 

adaptações necessárias para que a campanha tenha a mesma proposta e seja relevante, no 

exterior, na mesma proporção em que é para o público brasileiro. A agência de 

comunicação também é responsável por fazer a ativação destas campanhas. 

O entrevistado relatou que há pequenas adaptações de produto apenas para os 

Estados Unidos, pois a empresa acredita que este mercado é referência para os demais. 

O mix de produtos é oferecido de modo diferente para cada franqueado, mas, 

segundo o entrevistado, “o franqueado tem o poder de decidir pelo menos a metade da 

compra, a outra metade é o mix obrigatório”. 

Segundo o entrevistado, o franqueado recebe todo um suporte financeiro e 

jurídico, consultoria de campo, primeiras contratações, marketing, tecnologia, entre outros. 

“O franqueado passa pelo treinamento de tudo, incluindo o software de controle. Nos 10 

primeiros dias do lançamento, da loja ou do quiosque, temos um de nossos gerentes em 
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campo, acompanhando toda a inauguração e andamento da loja”. A franqueadora fornece 

todos os subsídios, materiais de comunicação, layout da loja e campanhas. 

Segundo relata o entrevistado: “nossa estratégia de marketing pode ser 

considerada global, pois o público alvo da marca é o mesmo”.  

Porém, segundo  Zou e Casvusgil (2002), a estratégia de marketing global 

acontece quando a empresa globaliza seus produtos e sua comercialização, nos vários 

países em que atua, por meio da padronização do marketing mix, da concentração da 

coordenação das atividades de marketing e da integração dos movimentos da concorrência 

nos mercados em que atua.  

Como os produtos possuem quantidade  limitada e alta  rotatividade,  com 

10  lançamentos  por  semana,  os  ganhos  de  escala  se  dão  por  expansão,  ou  seja, 

acompanham o  crescimento do mercado. O desenho de  cada produto é planejado e 

criado  por  uma  equipe,  no  Brasil,  e  o  franqueado  pode  sugerir  modificações  ou 

inovações, através de um software chamado Microvix, implantado pela empresa. 

O quadro 12 apresenta, de forma resumida, as respostas dos executivos da 

empresa Chilli Beans entrevistados. 
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Quadro 12: Resumo das entrevistas do caso Chilli Beans 
Fonte: Autora (2011) 
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A orientação corporativa da empresa Chilli Beans é uma orientação 

policêntrica, pois, conforme confirmado nas entrevistas, as decisões do composto de 

marketing são gerenciadas pela matriz e há grande predisposição da empresa em 

reconhecer a existência de diferenças culturais locais, que são significativas para os 

mercados, exigindo, assim, que cada operação seja vista e analisada de forma 

independente.  

O franqueado participa ativamente do processo de criação, sugerindo modelos 

e adaptações, através de um software desenvolvido para a empresa na área de criação. 

A empresa encontra-se na Fase 1 da evolução do mercado global, segundo 

Douglas e Craig (1989), pois ainda objetiva a economia de escala e suas ações de expansão 

são motivadas pelo oportunismo de parceiros e franqueados. 

 

5.3.4 Análise dos dados com o software ATLAS TI 

 

Por meio da codificação das entrevistas, realizada com o auxílio do software 

Atlas TI, foi elaborado o quadro 13, que retrata as categorias e, principalmente, as 

subcategorias reconhecidas nas entrevistas realizadas com os executivos da Chilli Beans.  
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Quadro 13: Categorias e subcategorias - caso Chilli Beans 
Fonte. Elaborado pela autora a partir do software Atlas TI 

 
As categorias que são apresentadas no quadro 13 são as categorias propostas no 

capítulo de metodologia, assim como as subcategorias. As subcategorias apresentadas no 

quadro 13 não representam o total das subcategorias pré-estabelecidas no estudo, mas 

somente as que estavam presentes nas entrevistas realizadas com os executivos da empresa 

Chilli Beans. Vale ressaltar que os números indicados nos quadros, referentes às 

repetições, indicam o número de vezes que estas subcategorias apareceram nas falas dos 

entrevistados do caso da empresa Chilli Beans. 

As três primeiras subcategorias, de maior frequência nas repetições, na 

categoria de marketing global, foram padronização de produto, padronização de 

promoção e padronização de preço, consideradas as de vínculos mais fortes. O restante 

das subcategorias foi considerado de vínculos fracos. Estes vínculos representam o quanto 

as subcategorias estão presentes na fala dos entrevistados e, consequentemente, na 

estratégia e na operação da empresa.  

O mapa conceitual (figura 12) representa os vínculos e relações entre as 

categorias de análise. A subcategoria que mais obteve repetições, nas entrevistas com os 
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executivos da marca Chilli Beans, foi gestão de marca, que demonstrou fortes vínculos 

com as categorias do GMS previamente listadas. Os vínculos são representados por meio 

de linhas. As linhas contínuas representam vínculos mais fortes e as linhas tracejadas 

representam vínculos mais fracos.  

 

 

 

Figura 12: Mapa conceitual – caso Chilli Beans 

A subcategoria gestão de marca foi a mais frequente nas entrevistas com os 

executivos da empresa Chilli Beans. Esta subcategoria possui vínculo forte com 

padronização de produto, padronização da promoção e padronização de preço. 
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Estes vínculos refletem o momento que empresa vive, uma fase de preocupação 

com o gerenciamento da marca. Suas ações corporativas ainda estão voltadas para 

a padronização de seu mix de marketing.  

O software ATLAS TI gerou a tabela 5, em que é possível notar o tema mais 

relevante presente nas entrevistas com os executivos da empresa Chilli Beans. 

 

Tabela 5: Subcategorias mais relevantes – caso Chilli Beans 

 

O coeficiente de frequência das subcategorias presentes nas entrevistas em 

questão foi calculado e a subcategoria que demonstrou ter mais influência na gestão de 

marca e nos motivos para o processo de internacionalização é a subcategoria gestão da 

franquia no exterior.  

Esta subcategoria é, de fato, evidenciada na fala dos entrevistados, pois há 

grande preocupação na definição de como realizar a gestão da unidade no exterior, seja por 

meio de associações e parcerias, seja por meio de franquia. Há uma grande mobilização da 

empresa no sentido de se internacionalizar, mas também há preocupação em se manter o 

mesmo conceito da marca no exterior.  
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5.4 Análise comparativa dos casos 

 

Neste capítulo, apresenta-se a proposta de análise comparativa dos casos, 

quanto as ações das empresas em relação ao processo de internacionalização e 

principalmente em relação ao GMS.  O Quadro 14 apresenta estas ações relacionado-as 

com as empresas analisadas. 

 
Quadro 14: Ações Comparativas  
Fonte: Autora (2011) 
 
 

Foi possível identificar que a empresa Via Uno intitulada, segundo o Ranking 

da Fundação Dom Cabral (2011), como a franquia brasileira mais internacionalizada, 

possui uma orientação corporativa diferente das demais empresas analisadas. Sua 

orientação geocêntrica possibilita uma visão mundial, possivelmente em razão do grande 

número de franquias que possui no exterior. Esta visão mundial, permite a empresa 

elaborar uma estratégia global, reduzindo as deficiências locais de cada unidade 

franqueada. Também foi possível identificar que as demais franquias estudadas possuem 

uma orientação policêntrica, focadas em considerar as diferenças culturais locais, no 
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desenvolvimento de seus produtos. Suas ações de marketing não são balizadas por uma 

visão global, mas sim internacional, objetivando a expansão e não a integração do 

mercado.  

Foi possível observar que a escolha do país destino é uma ação que começa a 

ser melhor estruturada nas franquias Morana e Chilli Beans. Esta ação passa a ser  

reconhecida como importância a partir do aumento do número de unidades franqueadas no 

exterior e também a partir da análise de desempenho de cada unidade. Este processo já está 

consolidado na empresa Via Uno.  

Houve variação na escolha do modo de entrada entre as franquias pesquisadas, 

mas as três empresas chegaram ao modo franquia, após terem mas conhecimento e 

experiência no mercado internacional, demonstrando um modo de entrada gradual. 

A Fase da evolução global mostra que a franquia Via Uno transita entre as 

Fases 2 e 3. Estas movimentações demonstram que a Via Uno, além de objetivar 

economias de escopo (Fase 2), busca explorar sinergias por toda a rede (Fase 3), ainda que 

de forma inicial. Já as franquias Morana e Chilli Beans, encontram-se na Fase 1, 

objetivando alavancar suas capacidades domésticas e a entrada, de forma mais intensa, no 

mercado estrangeiro.  

Por meio da análise dos dados coletados, sob a lente do referencial teórico 

relacionado a Marketing Global, foi possível identificar em quais estágios da evolução do 

marketing global as empresas estudadas possivelmente se encontram.  

O quadro 15 demonstra estes estágios e suas características, relacionando-os às 

empresas analisadas. 
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Quadro 15: Estágios da evolução de marketing global 
Fonte: Autora (2011) 
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É possível perceber que nenhuma das empresas estudadas possui características 

que as insiram no estágio de marketing global. Apesar dos executivos da empresa Via Uno 

relatarem que possuem uma visão global, eles ainda realizam algumas ações características 

do marketing multinacional. Vale ressaltar que estes estágios não podem ser analisados 

como situações estanques, mas, sim, como níveis de um processo, nos quais as empresas 

podem ser enquadradas, segundo algumas de suas características. Nem sempre, as 

empresas preenchem todas as características atribuídas a cada estágio da evolução do 

marketing global. 

As empresas Morana e Chilli Beans encontra-se no estágio de marketing 

internacional. Nesse estágio, as ações de marketing buscam a expansão, mas as decisões 

do composto de marketing ainda são tomadas na matriz. Esse fato pode refletir a passagem 

do estágio de marketing de exportação para o de marketing internacional. 

Ficou muito claro, nas entrevistas, que conforme afirmam Oliveira e Crescitelli 

(2008), as empresas possuem grandes preocupações com a adaptação da promoção, que 

nos casos são desenvolvidas no Brasil e adaptadas, pelas agências de publicidade 

responsáveis pela ativação das campanhas. 

O quadro 16 resume o comportamento das empresas estudadas em relação às 

oito dimensões do GMS. 
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Quadro 16: Comportamento das empresas analisadas em relação às oito dimensões do GMS 
Fonte: Autora (2011) 
 

 

 

A dimensão adaptação do produto parece ser a dimensão que mais cria 

controvérsia entre os entrevistados. A empresa Morana adapta seus produtos em 30% dos 

casos, a empresa Chilli Beans adapta 10% e a Via Uno não faz adaptações. Estas 

porcentagens, na verdade, não foram calculadas, apenas verbalizadas pelos entrevistados, 

como uma mensuração cabível aos seus produtos. É importante ressaltar que a franquia 

mais internacionalizada (segundo o Ranking das Transnacionais Brasileiras, 2011 -FDC), a 

Via Uno, é uma empresa que não faz nenhum tipo de adaptação em seus produtos, o que 

provavelmente proporciona um ganho de escala e um ganho de escopo, pois poderá haver a 

produção de diferentes itens na mesma fábrica. 
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As três empresas adaptam seus preços de acordo com seu posicionamento. A 

única empresa que acrescenta a esta variação a oferta e a demanda é a empresa Via Uno.  

O canal de distribuição é adaptado pelas empresas Morana e Chilli Beans, pois 

a escolha de parceiros locais ainda é um problema a ser solucionado. Para a Via Uno, esta 

não é mais uma preocupação, o sistema de franquia já está consolidado e a seleção de 

franqueados acontece de forma global, passiva e muito criteriosa, pois a empresa é 

procurada pelos futuros franqueados. 

Todas as empresas contam com uma gestão de expansão internacional. Mesmo 

que criado recentemente, este cargo foi percebido por todas as empresas como essencial 

para um bom e consistente crescimento internacional. 

Quanto à dimensão coordenação das atividades de marketing, as empresas 

Morana e Chilli Beans ainda concentram o planejamento de todas as atividades no Brasil. 

Já a empresa Via Uno possui escritórios em Milão, Cidade do México, Buenos Aires, 

Santiago e Lima. Além disso, ela conta com 25 funcionários, no exterior, que são 

responsáveis por transmitir informações e por assegurar as melhores práticas para as lojas, 

as quais, nem sempre, segundo um dos entrevistados, procedem do Brasil.  

Em relação à concentração das atividades de marketing, os executivos das três 

empresas relataram que utilizam parceiros locais, como agências de publicidade e parceiros 

para a distribuição, mas a decisão final é tomada no Brasil. 

A única empresa que demonstrou preocupação com a participação no mercado 

global e integração dos movimentos competitivos foi a Via Uno, através da fala de um dos 

entrevistados e, também, pelo número de lojas, 104 espalhadas pelo mundo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar do cenário do setor de franquias no Brasil possuir grande relevância 

para a economia do país, seu processo de internacionalização ainda é recente e, segundo 

Rocha, Borini e Spers (2010), as operações das franquias no exterior ainda são pequenas, 

mas representam um bom desafio para os gestores em termos de lucratividade e de 

crescimento.  

Poucas são as franquias que percorreram a internacionalização com êxito. 

Muitas delas apostam em crescer localmente antes de se internacionalizar.  

Como o crescimento deste mercado tem sido acentuado e consistente, nos 

últimos anos, novos estudos têm sido desenvolvidos, com o objetivo de compreender 

melhor as especificidades da internacionalização deste segmento, o de franquias. 

Assim, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas sobre internacionalização de 

franquias, poucas, porém, com a preocupação de compreender o quanto a estratégia de 

marketing global influencia o processo de internacionalização.  

Neste contexto, vale ressaltar que os objetivos deste estudo eram identificar e 

analisar as estratégias utilizadas pelos departamentos de marketing nos processos de 

internacionalização das franquias brasileiras, descrevendo o percurso histórico das 

franquias selecionadas e reconhecendo as estratégias de internacionalização adotadas, 

quanto à escolha do país de destino, ao modo de entrada e à gestão da franquia no exterior. 

Outro objetivo específico era analisar as escolhas e decisões estratégicas de marketing 

(adaptação ou padronização), no processo de internacionalização, e sugerir contribuições 

para as demais franquias em suas futuras escolhas de estratégias de marketing global. 

A pesquisa com três franquias Brasileiras possibilitou que se fizessem 

considerações acerca do processo de internacionalização deste segmento, apesar de a 

metodologia de estudo de caso não permitir a generalização das conclusões do estudo.  

Pelo estudo, foi perceptível que este segmento escolhe seu país destino 

conforme a teoria de Uppsala demonstra, por meio de sua rede de relacionamento. 

Normalmente as franquias brasileiras não saturaram sua expansão nacional. Desta forma, 

não estão muito preocupadas com o mercado internacional num primeiro momento. Só 
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depois que alguém de sua rede de relacionamentos sugere expandir a marca no mercado 

internacional, esta possibilidade é submetida a uma avaliação. 

Por meio das entrevistas realizadas, ficou claro que algumas franquias alteram 

seu modo de entrada em alguns países, pois dependem de seu parceiro local. Era de se 

esperar que as franquias entrassem em seus novos mercados com franquias ou lojas 

próprias, mas, em alguns casos, as empresas optaram por parceria ou exportação, 

confirmando a teoria, de Johansen e Valhe (1977), de que a internacionalização é um 

processo gradual e incremental.  

A experiência vivida pelas empresas pesquisadas, demonstrada no estudo, 

revela a importância do GMS para o processo de internacionalização das franquias 

brasileiras. A pesquisa revelou que a empresa Via Uno, considerada a franquia mais 

internacionalizada pelo Ranking das franquias brasileiras mais internacionalizadas (2010), 

é a empresa que menos adapta seu mix de marketing. A padronização de seus produtos é 

uma questão já estabilizada na empresa, bem como a padronização da estrutura de canais 

que utiliza nos diversos países em que atua. 

Foi perceptível também que as demais franquias estão seguindo este 

movimento de padronização de seus produtos e que há pouca adaptação. A franquia 

Morana adapta apenas 30% e a franquia Chilli Beans apenas 10% de seus produtos. Este 

fato demonstra que, quanto mais houver padronização do produto, mais haverá ganhos de 

escala e de escopo, sinergia por toda a rede e ampliação de novas linhas de produtos. 

O grau de padronização da estrutura de canal demonstra o quanto a empresa 

tem preocupação em formatar suas estruturas de distribuição, pois esta estruturação 

facilitará a entrega dos produtos nas unidades franqueadas, de forma mais uniforme, 

constante e rápida, uma vez que, a todo momento, este processo único, padronizado, 

poderá ser analisado para que ocorram melhorias para toda a rede. Esta padronização da 

estrutura dos canais, verificada apenas na franquia Via Uno, poderá ter influência na 

satisfação do franqueado internacional quanto ao negócio. 

A padronização de preço foi uma das oito dimensões que apresentou maior 

uniformidade entre as franquias analisadas, pois todas adaptam os preços de acordo com o 

posicionamento, e duas delas, Via Uno e Chilli Beans, também fazem adaptações de 

acordo com a demanda. 
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A dimensão padronização da promoção, também foi outra dimensão bastante 

uniforme. Todas as franquias fazem adaptação nas campanhas de comunicação, para 

manterem o posicionamento da marca e para adaptarem-nas à língua local. 

Quanto à dimensão concentração das atividades de marketing, pode-se 

observar que todas as franquias ainda mantêm esta dimensão sob responsabilidade da 

franqueadora, no Brasil. Este fato mostra que estas franquias ainda fazem o planejamento e 

a coordenação destas atividades de forma etnocêntrica. A única franquia que inicia um 

movimento para que esta concentração aconteça fora do país de origem é a Via Uno. Suas 

ações, na coordenação das atividades de marketing, em diferentes países, ocorre com o 

auxílio dos escritórios locais, espalhados em algumas cidades do mundo. Este fato poderá 

permitir à empresa realizar estas atividades de marketing nas áreas mais essenciais, onde 

há uma grande concentração de concorrentes. Desta forma, poderá haver mais criação de 

produtos ou processos que favoreçam a sinergia entre as franquias da rede. 

A integração dos movimentos competitivos e a participação global ainda não 

são dimensões a serem viabilizadas pelas franquias Morana e Chilli Beans, em virtude do 

pequeno número de franquias que possuem no exterior. Esse tema, aliás, não esteve 

presente nas entrevistas com os executivos destas empresas. 

Portanto, as quatro últimas dimensões do GMS ainda estão distantes do 

segmento de franquias no Brasil. No entanto, se torna visível, através da interpretação do 

caso Via Uno, que estas dimensões são mais intensificadas à medida que a franquia 

aumenta seu número de unidades no exterior. Provavelmente, haverá adaptação da 

estrutura organizacional desta franquia, para atender melhor estas quatro últimas 

dimensões do GMS. 

O GMS pode vir a ser um balizador no processo de internacionalização de 

franquias, podendo capacitar as empresas a alcançar vantagens competitivas no mercado 

internacional e global.  

Estudos futuros poderão contribuir para que as franquias brasileiras tenham 

mais orientações estratégicas. Além disso, estes novos estudo poderão indicar o caminho 

para tornar o processo de internacionalização mais disseminado neste segmento. 

Outra sugestão seria realizar uma pesquisa quantitativa para determinar uma 

faixa de grau em que se tornaria aceitável e eficaz a padronização, envolvendo o GMS, o 
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que tornaria o processo de internacionalização um caminho a ser percorrido com mais 

assertividade pelas franquias brasileiras. 

Esta pesquisa de campo evidenciou informações relevantes ao segmento de 

franquias, cumprindo os objetivos propostos. Mas é importante reconhecer que o 

procedimento qualitativo e os métodos aqui adotados possuem uma série de limitações.  

A subjetividade é sempre uma limitação na pesquisa qualitativa, pois está 

baseada nas predisposições do pesquisador em relação ao tema estudado. Outra limitação 

foi o número de franquias participantes e sua disposição em autorizar a divulgação das 

informações coletadas, analisadas e interpretadas. 

Entretanto, o estudo traz contribuições por utilizar o GMS na análise do 

processo de internacionalização de franquias brasileiras e inova, também, na utilização do 

software ATLAS TI, para a interpretação dos dados coletados na pesquisa.  

Como implicações gerenciais deste estudo, recomenda-se que as franquias ao 

iniciarem seu processo de internacionalização, utilizem o GMS em seus planejamentos 

estratégico como balizador do processo de internacionalização, separando o GMS em duas 

grandes dimensões: Dimensão Internacional e Dimensão Global. A Dimensão 

Internacional poderá balizar a busca pelo maior grau de padronização do produto, do 

preço, da estrutura de canal e da promoção, expondo no planejamento estratégico até que 

momento a empresa poderá padronizar seu marketing mix sem comprometer o êxito de seu 

processo de internacionalização. Ao utilizarem a primeira dimensão do GMS como 

ferramenta, para balizar as ações da empresa quanto a padronização do produto, da 

promoção, do preço e da padronização da estrutura do canal, a franquia estará melhor 

capacitada para organizar e desenvolver seu planejamento estratégico. Este planejamento, 

estará direcionado a dar a empresa, vantagens competitivas que possivelmente ela não terá 

se focar suas ações corporativas de modo aleatório ou contando apenas com o incremento 

gradual de sua experiência no exterior. Já a Dimensão Global inclui a concentração, a 

coordenação das atividades de marketing, a integração dos movimentos competitivos e a 

participação no mercado global. Após alcançar a primeira dimensão, é importante que a 

franquia estruture suas ações em seu planejamento estratégico para o alcance global, 

focando suas rotinas operacionais para concentração e coordenação das atividades de 
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marketing, aumento de sua participação no mercado global e buscando a integração de seus 

movimentos competitivos,objetivando assim, maior sinergia entre as unidades franqueadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Lei nº 8.955/94  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Os contratos de franquia empresarial são disciplinados por esta lei. 

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado 

o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-

exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia 

de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos 

pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 

caracterizado vínculo empregatício. 

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia 

empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de 

franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes 

informações: 

I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do 

franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos 

nomes de fantasia e endereços; 

II - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois 

últimos exercícios; 

III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o 

franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais 

relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da 

franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; 

IV - descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que 

serão desempenhadas pelo franqueado; 
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V - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, nível de 

escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente; 

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na 

administração do negócio; 

VII - especificações quanto ao: 

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada 

em operação da franquia; 

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e 

c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições 

de pagamento; 

VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo 

franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases 

de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, 

especificamente, o seguinte: 

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços 

efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties); 

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; 

c) taxa de publicidade ou semelhante; 

d) seguro mínimo; e 

e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados; 

IX - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da 

rede, bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e 

telefone; 

X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte: 

a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado 
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território de atuação e, caso positivo, em que condições o faz; e 

b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu 

território ou realizar exportações; 

XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir 

quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de 

sua franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao 

franqueado relação completa desses fornecedores; 

XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no 

que se refere a: 

a) supervisão de rede; 

b) serviços de orientação e outros prestados ao franqueado; 

c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; 

d) treinamento dos funcionários do franqueado; 

e) manuais de franquia; 

f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e 

g) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado; 

XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das 

marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador; 

XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: 

a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e 

b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; 

XV - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de 

franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e 

prazo de validade. 
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Art. 4º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no 

mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do 

pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa 

ligada a este. 

Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o 

franqueado poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias 

que já houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação 

e royalties, devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de 

poupança mais perdas e danos. 

Art. 5º (VETADO). 

Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 

(duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante 

cartório ou órgão público. 

Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei aplica-se, também, ao 

franqueador que veicular informações falsas na sua circular de oferta de franquia, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se aos sistemas de franquia instalados e operados no 

território nacional. 

Art. 9º Para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de 

seus dispositivos, serve também para designar o subfranqueador, da mesma forma que as 

disposições que se refiram ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 
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ANEXO B  

  

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA  

  

DO OBJETO DO REGULAMENTO  

  

1. Este regulamento tem como objetivo estabelecer diretrizes a serem seguidas pelos membros 

da Comissão de Ética e por todos os associados da ABF.  

  

DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA  

  

2. O presidente da Comissão de Ética será nomeado pela Diretoria de acordo com o disposto 

no Estatuto da ABF.  

  

3. Caberá ao presidente da Comissão de Ética indicar os membros desta Comissão, no mínimo 

09 (nove), devendo estes serem submetidos à aprovação da Diretoria, conforme disposto no 

Estatuto da ABF. Dentre os membros, deverão estar representantes de Franqueadores, 

Franqueados, Prestadores de Serviços, Diretor Executivo e Coordenador do Departamento 

Jurídico da ABF.  

  

4. Os membros da Comissão de Ética poderão ser substituídos quando da troca da Diretoria se 

esta assim o desejar, ou então a pedido dos mesmos, em caso de desligamento voluntário.  

  

 DAS OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ÉTICA  

  

5. Constituem obrigações dos membros:  

  

(i) Zelar os preceitos gerais de ética, função social e boa-fé que regerão a conduta de 

Franqueadores, Franqueados e Prestadores de Serviços do Sistema de Franquia, tendo como 

normas de procedimentos,além do Código Civil, o Código de Ética e o  

Código de Auto-regulamentação da ABF.  

  

(ii) Manter absoluto sigilo e confidencialidade quanto aos assuntos tratados e decididos na 

Comissão de Ética;  
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(iii) Participar das reuniões da Comissão de Ética, devendo ter no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) de freqüência por trimestre;  

  

(iv) Manter imparcialidade, analisando as representações, bem como os demais assuntos 

discutidos na reunião da Comissão de Ética, com base nas práticas comerciais éticas, na Lei 

de Franchising, no Código de Ética e no Código de Auto-regulamentação da  

ABF;  

  

(v) Assinar termo de confidencialidade e sigilo para participação na Comissão. 

  

DAS REUNIÕES  

  

6. As reuniões serão convocadas no máximo com 03 (três) dias de antecedência, devendo ser 

agendadas na data da última reunião, informando data, local e horário.  

  

7. As reuniões ocorrerão com a confirmação da presença de no mínimo 50% (cinqüenta por 

cento) dos membros, no máximo com 01 (um) dia de antecedência.  

  

 DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE ÉTICA  

  

8. À Comissão de Ética caberá a análise e aprovação dos documentos dos novos associados, 

bem como a aprovação da mudança das categorias associativas.  

  

9. A Comissão de Ética deverá estabelecer, juntamente com a Diretoria, os critérios e regras 

para concessão da chancela do Selo de Excelência em Franchising, bem como aprovar 

juntamente com a Diretoria da ABF a empresa responsável pela pesquisa do Selo.  

  

10. A Comissão de Ética será responsável pelas representações apresentadas contra a má 

conduta e a falta de ética nas práticas comerciais que envolvam Franqueadores, Franqueados 

ou Prestadores de Serviços do Sistema de Franquia.  
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DAS REPRESENTAÇÕES  

  

I. Do Objeto  

  

11. Serão considerados objetos de representação, apenas questões que envolvam a Ética, 

provenientes de:  

  

(i) tratamento desigual dentre franqueados de uma mesma rede pelo franqueador;  

(ii) descumprimento de condutas e atitudes na relação franqueador-franqueado desde  

que com a devida comprovação de falta de ética pela parte infratora;  

(iii) descumprimento de etapas transparentes e éticas para venda de franquia ou, em  

detrimento do desconhecimento e/ou inexperiência do franqueado, o franqueador se  

aproveitar e beneficiar deste fato;  

(iv) utilização pelo franqueador de práticas de mercado que ferem os princípios e a ética  

do sistema de franchising.  

  

12. Não caberá à Comissão de Ética analisar questões de natureza essencialmente contratual, 

como descumprimento de regras e normas contratuais, bem como de litígios que já estejam 

sendo discutidos na esfera judicial.  

  

  

II. Dos Procedimentos  

13. A Comissão de Ética analisará as representações com fundamento ético, moral e de boa-fé 

entre as partes envolvidas no conflito.  

  

14. As representações serão recebidas pelo Departamento Jurídico da ABF, que deverá enviar 

cópia desta representação para a parte representada se manifestar formalmente a respeito, no 

prazo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento de tal representação.  

  

 14.1. A resposta da parte representada é de cunho confidencial, sendo que somente os 

membros da Comissão de Ética poderão ter acesso.  

  

15. Quando recebida a manifestação da parte representada o Departamento Jurídico da ABF 

irá analisar e  agendar uma reunião com o Diretor Executivo da ABF e o Coordenador do  
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Departamento Jurídico, para um melhor esclarecimento dos fatos, quando deverá ser decidido 

pelo encaminhamento ou não para a Comissão de Ética.  

  

16. A Comissão de Ética nomeará um membro como Relator de cada representação, o qual se 

responsabilizará pela apresentação do relatório na reunião seguinte ao seu conhecimento.  

  

17. O membro Relator dará conhecimento dos fatos aos demais membros para serem 

debatidos e tomadas as medidas cabíveis.  

  

18. A Comissão de Ética informará ao Departamento Jurídico da ABF quais serão as 

providências a serem tomadas, para que este informe as partes envolvidas.  

  

19. A Comissão de Ética indicará às partes envolvidas, a possibilidade da utilização de duas 

ferramentas, a mediação e a arbitragem, através de dois órgãos imparciais e conveniados a 

ABF, quais sejam, IMAB - Instituto de Mediação e Arbitragem e CAESP - Conselho Arbitral 

do Estado de São Paulo, conforme o caso, para resolução do conflito em questão.  

  

20. As partes envolvidas poderão estar representadas por um preposto munido de procuração 

específica para tanto, com poderes para tomar e acatar eventuais decisões proferidas em 

conjunto pelas partes na própria reunião.  

  

21. Em caso de não cumprimento pelas partes das decisões proferidas junto à Comissão de 

Ética, causando prejuízo à outra parte, a parte inadimplente deverá ser excluída do quadro 

associativo da ABF.  

  

22. Para a parte que não comparecer em reunião quando solicitada no prazo estipulado pela 

Comissão de Ética ou deixar de apresentar a sua defesa por escrito, será aplicada advertência 

quando da primeira notificação, suspensão temporária no prazo estipulado na segunda 

notificação e na ausência de manifestação por prazo superior a 90 dias, deverá a parte silente 

ser excluída do quadro associativo da ABF.  
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DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO  

 

23. Constitui infração toda e qualquer conduta comissiva ou omissiva, que viole as regras e 

procedimentos dispostos no presente regulamento.  

  

24. As penas disciplinares consistem em:  

  

  (i) advertência;  

  

  (ii) recomendação quanto à alteração ou à supressão de conduta ou procedimento;  

  

  (iii) não-concessão, não-renovação, suspensão temporária ou cassação, conforme o caso, do 

Selo de Qualidade;  

  

  (iv) suspensão temporária do associado da ABF do quadro associativo, bem como de sua 

participação em todo e qualquer evento promovido, realizado ou patrocinado pela ABF, 

durante o prazo de vigência da suspensão;  

  

  (v) exclusão do quadro associativo; e  

  

  (vi) expulsão definitiva do associado da ABF do quadro associativo, bem como de sua 

participação em todo e qualquer evento promovido, realizado ou patrocinado pela ABF, em 

caráter definitivo.  

  

25. Tais punições deverão ser enviadas através de notificações com prazo de 10 (dez) dias.  

26. Caberá ao infrator de quaisquer das disposições do presente Código indenizar prontamente 

qualquer prejuízo a que der causa, por negligência, erro inexcusável ou dolo, sem prejuízo das 

demais sanções cabíveis.  

  

DA APLICAÇÃO  

  

27. As punições descritas neste Regulamento serão destinadas, tanto aos membros da 

Comissão de Ética, como também a todos os associados da Associação Brasileira de 

Franchising.  



126 
 

 

  

28. Para o membro desta Comissão que não preencher o mímimo de 75 % (setenta e cinco por 

cento) trimestral de frequência em reuniões, será aplicada pena de expulsão da Comissão de 

Ética.  

  

29. Será aplicada, para o membro que infringir o termo de sigilo e confidencialidade a 

punição de expulsão definitiva da ABF.  

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

30. Em casos omissos e não previstos no presente Regulamento, caberá à Comissão de Ética 

ponderar e estabelecer a respeito das punições que serão aplicadas de acordo com a gravidade 

da conduta do infrator, e número de reincidências de violações.  
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APÊNDICES 

 

Bloco A – Histórico da empresa e Processo de internacionalização – Dados preenchidos 

antecipadamente pela pesquisadora  

 

1. Nome da Empresa: 

2.  Segmento de atuação:  

3. Entrevistado: Eduardo 

4. Cargo: 

5. Trajetória da empresa: 

Bloco B - Processo de Internacionalização 

 

1. Em sua opinião, por que ocorreu o processo de internacionalização na empresa? 

2. Como ocorreu este processo ? 

3. Descreva como foi o planejamento para a escolha dos países que hoje recebem as 

unidades franqueadas.  

4. Descreva as principais dificuldades e facilidades enfrentadas no processo de 

internacionalização, quanto a: 

a. Legislação 

b. Língua 

c. Implantação do sistema de franquia 

d. Distancia cultural 

5. Como é realizado o planejamento de expansão internacional? Quais são os 

critérios da escolha dos mercados ? 

6. Como ocorre a prospecção e escolha dos franqueados? 

7. A empresa possui máster franqueado? Em qual localidade?  
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8.  A empresa já descredenciou algum franqueado no exterior? Se sim, quais foram 

as razões? 

9. Descreva o impacto do aprendizado que a empresa teve ao abrir a primeira unidade 

internacional. 

 

Bloco C– Global Marketing 

 

1. A empresa trabalha com a mesma marca no Brasil e no exterior?  

2. Como A empresa trabalha posicionamento no Brasil e no exterior?  

3. A estratégia de marketing pode ser considerada global? Por que? 

4. Quais são os subsídios estratégicos que o departamento de marketing fornece ao 

franqueado no exterior? 

5. Qual diferença do suporte dado ao franqueado no Brasil para o franqueado do 

exterior? 

6. A empresa teve, em algum momento, que fazer adaptações para a comercialização 

do produto no exterior? 

7. Para o mercado internacional, o preço dos seus produtos são considerado 

competitivo? 

8. A empresa teve, em algum momento, que fazer adaptações de preço para a 

comercialização dos seus produtos no exterior?  

9. A empresa teve, em algum momento, que fazer adaptações na sua estratégia de 

comunicação para a comercialização dos seus produtos no exterior?  

10. A empresa teve, em algum momento, que fazer adaptações nas suas promoções 

para comercialização de seus produtos no exterior? 

11. A distribuição dos seus produtos foi adaptada para cada pais no exterior? 

12. Descreva como ocorre o processo de inovação no Brasil ou no exterior. 
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13. Qual o perfil dos gestores locais que gerenciam o departamento de marketing no 

exterior, para que a franqueadora mantenha a unidade da comunicação? 

14. Como ocorre a coordenação das ações de marketing? 

15. Quanto representa o marketing share da empresa no exterior? 

 


