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RESUMO

O setor de franquias no Brasil tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. O fatura-
mento das empresas do setor atingiu R$ 115,582 bilhões em 2013, com crescimento entre
2012 e 2013 de 11,9%, sendo o Brasil o sexto país no ranking de número de franquias, com
114.409 unidades franqueadas. Contudo, apenas 5% das franquias brasileiras operam no exte-
rior. Assim, investigar e entender os fatores que contribuem para o processo de internacional-
ização continua relevante. Esta dissertação analisa quais são os fatores que antecedem o pro-
cesso de internacionalização das franquias brasileiras. Por meio de estudo exploratório-des-
critivo busca-se compreender o fenômeno da internacionalização das franquias brasileiras in-
vestigando-se os motivadores do sucesso em operações internacionais. O estudo multi-casos
foi conduzido em três empresas do setor de vestuário, setor de franquia responsável pelo fatu-
ramento de R$ 9.39 bilhões de reais em 2013, tendo crescimento de 12,1% de 2012 a 2013
(ABF, 2013). O setor de franquia vestuário é bastante representativo em quantidade de marcas
franqueadas internacionalmente, são 18 marcas internacionalizadas, ficando atrás apenas do
setor Acessórios Pessoais e Calçados (19 marcas) e Bebidas, Cafés, Doces e Salgados (19
marcas). A pesquisa de campo foi conduzida com entrevistas semiestruturadas com diretores e
gerentes  responsáveis pela internacionalização das empresas. Os resultados mostram que es-
tas redes de franquias foram influenciadas, principalmente, por itens de nível da empresa e
por itens de nível da indústria em que a rede de franquias atua. Cada caso foi caracterizado
por antecedentes-críticos específicos de sua experiência. Os resultados também mostram o pa-
pel do marketing  na internacionalização destas empresas, cada empresa possui sua singulari-
dade, mas, principalmente, o papel de estabelecer parcerias comprometidas com a construção
da marca à longo-prazo. Este estudo gera conhecimento acerca da realidade das franquias
brasileiras  internacionalizadas  por  identificar  os  antecedentes-críticos  que  influenciaram o
processo de internacionalização das redes de franquias brasileiras investigadas  estudo multi-
caso. 

Keywords:  Marketing Internacional;  Estratégia  de Marketing;  Gestão Internacional;
Redes de Franquias; Internacionalização; Antecedentes da internacionalização.
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ABSTRACT

The franchise sector in Brazil has grown significantly in recent years. The revenue of
companies in the sector reached R $ 115.582 billion in 2013, with growth between 2012 and
2013 of 11.9%, and Brazil is the sixth country in the ranking of number of franchises, with
114,409 franchised units.  Nevertheless,  only 5% of Brazilian franchises  operating abroad.
Thus, to investigate and understand the factors that contribute decisively to the international-
ization process remains relevant. This dissertation investigates what are the factors that pre-
cede the process of internationalization of Brazilian franchises that were successful in the in-
ternationalization process. Through descriptive exploratory study seeks to understand the phe-
nomenon of internationalization of Brazilian franchises investigating the drivers of success in
international operations. The multi-case study will be conducted in three garment sector com-
panies (Colcci, Hering, Hope), franchising sector responsible for R$9.39 billions in revenue in
2013, with 12,1% growth rate from 2012 to 2013 (ABF, 2013). The garment sector is very
representative in terms of quantity of brands international franchising, there are 18 garment
brands, behind of Personal Accessories and Foot Wear (19 brands) and Beverages, Coffees,
Sweets and Savories (19 brands). The results show that these networks franchises were influ-
enced mainly by the company-level items and industry-level items in the franchise network
operates. Each case was characterized by individual events-critical of their experience. The re-
sults also show the role of marketing in the internationalization of these companies, each com-
pany has its own specifications, but it was found a fundamental role: to partner committed to
building the brand in the long term. learn more about the process of internationalization of
Brazilian franchises identifying antecedent factors for internationalization and their relative
importance. This study generates knowledge about the reality of internationalized Brazilian
franchises by identifying the critical-history that influenced the process of internationalization
of Brazilian franchises investigated nest multicase study.

Keywords: International Marketing; Marketing Strategy; International Business; Fran-
chising Chain; Internationalization; Internationalization Antecedents.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema

A evolução dos negócios baseados em franquias ocorreu com mudanças nos

formatos e nas características das franquias,  crescendo de 8.000 unidades franqueadas em

1990 para 114.409 unidades franqueadas (MAURO, 1999; ABF, 2014). Cherto e Rizzo (1991)

afirmam a existência de cinco gerações de franquias, sendo que na primeira geração a relação

do franqueado e franqueador era caracterizada, principalmente, pelo fornecimento de produtos

sem exclusividade,  a ausência de contrato,  de padronização e de marca,  enquanto que na

quinta geração a relação franqueador e franqueado é caracterizada pela prestação de serviços,

participação do franqueado na gestão da rede por meio de conselho, a existência de lista de

obrigações para ambas as partes e responsabilidade contratual de transferência de know-how.

Considerando  empreendimentos  com  mais  de  dez  anos,  chamados  de  empreendimentos

maduros, a taxa de mortalidade de empreendimentos baseados no sistema de franquia é de

9%,  significativamente  menor  do  que  a  taxa  de  mortalidade  de  empreendimentos

independentes que é de 80% (RIZZO, 2005).

Apesar  da  significativa  relevância  do  setor  de  franquias  na  economia  brasileira,

operações internacionais ainda são pouco representativas quando se considera o crescimento

do setor de franquias brasileiras versus o crescimento das franquias brasileiras em processo de

internacionalização.  Poucas  operações  e  grandes  desafios  em  termos  de  lucratividade  e

crescimento.  Tal  cenário  contribuiu  para  o  desenvolvimento  de  muitas  pesquisas  sobre

internacionalização de franquias, contudo poucas com foco na estratégia de marketing  e sua

influência no processo de internacionalização (CAMARGO, 2012).

O  marketing  internacional  é  responsável  por  identificar,  mensurar  e  prospectar

oportunidades  mercadológicas  no  ambiente  externo  (CAVUSGIL,  KNIGHT,

REISEMBERGER, 2008). Para tanto é necessário o emprego de uma estratégia de marketing

internacional, um plano que orienta a empresa sobre seu (1) posicionamento e segmento de

mercado  e  sobre  o  (2)  grau  de  adaptação  e  padronização  do  programa  de  marketing

(CAVUSGIL,  KNIGHT,  REISEMBERGER,  2008).  Tratar  do  marketing  global  se  faz

necessário  para  compreender  a  internacionalização  de  marcas  de  empresas.  Decisões  de

internacionalização  impactam  a  organização  em  diversos  aspectos,  como  o  processo

produtivo,  a  comercialização  de  suas  ofertas  ao  mercado,  à  capacidade  de  retorno  dos

investimentos, a cultura das organizações e muitos outros aspectos (KHAUAJA, 2009).  A

estratégia de marketing global (GMS) pode ser abordada como um conjunto de atividades de

marketing da empresa é considerado como responsabilidade da equipe de gestão. Tal equipe
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decide o grau de padronização de produto, de comunicação e de canal de distribuição, bem

como determina qual a localidade das atividades de marketing (doméstico, país estrangeiro,

combinação) e o quanto de controle será exercido pela matriz nestas atividades de marketing. 

As  razões  pelas  quais  as  empresas  internacionalizam  suas  operações  receberam

denominações diferentes por diferentes autores na literatura, incluindo “forças auxiliares e de

iniciação”,  “motivos”,  “gatilhos”,  “fatores  facilitadores”,  “estímulos”,  “direcionadores”  e

“antecedentes” (Hutchinson, 2007). Neste estudo consideram “antecedentes” como as razões

pelas quais empresas internacionalizaram suas operações.

Neste contexto, o presente trabalho busca investigar a importância dos antecedentes

do processo de internacionalização das franquias brasileiras. Esta investigação será conduzida

com  base  no  modelo  conceitual  “antecedentes  e  condutores  da  internacionalização  de

empresas chinesas” proposto por Deng (2012) a ser investigado no contexto das franquias

brasileiras internacionalizadas. Para esta investigação duas áreas temáticas serão acessadas

por  meio  de  revisão  de  literatura:  a  internacionalização  de  franquias  e  o  marketing

internacional. Para tanto, será investigada a teoria de internacionalização gradual de empresas

conhecida  como  Uppsala,  esta  teoria  foi  escolhida  por  estar  alinhada  com o  modelo  de

negócios de franquias com intuito de compreender o próprio processo de internacionalização

das franquias brasileiras. A teoria sobre o sistema de franquias será investigada com intuito de

esclarecer características importantes do modelo de negócios baseado em  franquias. Sob o

tema  marketing  internacional  serão  abordados  conceitos  de  atividades  de  marketing,

mencionando  o  ciclo  de  vida  de  produto  e  segmentação  de  mercado,  a  adaptação  e

padronização  de  elementos  do  composto  de  marketing  em  programas  de  marketing

internacional, bem como aspectos do marketing nas franquias brasileiras.

1.2 Problema

Quais são os antecedentes mais importantes no processo de internacionalização das

franquias brasileiras?

1.3 Objetivo 

O objetivo geral deste estudo é investigar os antecedentes (fatores determinantes que

antecedem) ao processo de internacionalização das franquias brasileiras.

Os objetivos específicos são:

 Identificar quais são os antecedentes ao processo de internacionalização das franquias

brasileiras;



 Identificar as diferenças entre o que a literatura recomenda e o que é realizado no

Brasil como antecedentes do processo de internacionalização das franquias;

 Entender  como  o  Marketing  Internacional  pode  auxiliar  nos  processos  de

internacionalização de franquias brasileiras; 

 Recomendar  ações  gerenciais  que  facilitem o  processo  de  internacionalização  das

franquias brasileiras.

Na  Figura  1  apresenta-se  o  fluxograma  da  abordagem  proposta  para  atingir  os

objetivos.

Figura 1: Fluxograma da abordagem proposta para atingir os objetivos.

Fonte: Autor (2016).

1.4 Justificativa

Os Estados  Unidos  são  o  maior  mercado  de  redes  de  franquias  e  possui  o  maior

número de redes internacionalizadas. Na década de 1990 a estratégia de internacionalizar se

tornou componente dos planos das redes de franquias americanas, mas no início da década

apenas  20%  das  redes  de  franquias  operavam  no  exterior.  No  Brasil,  5%  das  redes  de

franquias operam no exterior, expondo uma lacuna bastante considerável se comparado ao
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início da década de 1990 nos Estados Unidos, quando 20% das redes de franquias operavam

no exterior (MCINTYRE e HUSZAGH, 1995; ROCHA et al, 2014).

De acordo com a Associação Brasileira de Franquias - ABF (2014), o faturamento do

setor de franquias cresceu 11,9% somente de 2012 a 2013, atingindo a marca dos R$ 115,582

bilhões.  No  mesmo  período  o  número  de  marcas  franqueadas  brasileiras  cresceu  33%,

atingindo a marca de 2.703, e o número de unidades franqueadas cresceu 22,9%, atingindo

114.409 unidades. De acordo com a ABF (2014), desde o início das medições, em 2001, o

crescimento do PIB das franquias brasileiras sempre cresceu significativamente acima do PIB

brasileiro, sendo o pior desempenho em 2003 quando o PIB das franquias cresceu 3,7% e o

PIB brasileiro cresceu 1,1% e o melhor desempenho em 2010 quando o PIB das franquias

cresceu 20,4% e o PIB brasileiro cresceu 7,5%.

Apesar deste crescimento contínuo, são poucos os artigos científicos publicados sobre

internacionalização de franquias na literatura (MELO e ANDREASSI, 2010). Este trabalho

contribui para diminuir esta lacuna teórica sobre a internacionalização de franquias brasileiras

por investigar os antecedentes da internacionalização das redes de franquias brasileiras que

estão  operando  no  exterior  desde  2010,  quando  realizado  o  primeiro  registro  da

internacionalização das franquias brasileiras pela ABF (ABF, 2014).

Poucas  são  as  franquias  brasileiras  que  conseguem  sucesso  no  processo  de

internacionalização, sendo que a maioria das franquias busca, primeiro, vencer no mercado

local para depois considerar a internacionalização. Com o crescimento do setor de franquias

também cresce o número de estudos realizados na área, indicando interesse na  compreensão

das especificidades da internacionalização de franquias. Contudo, poucas são as pesquisas que

contemplam investigações sobre a estratégia de marketing no processo de internacionalização

de franquias (CAMARGO, 2012).

O perfil  do  empreendedor  impacta  a  probabilidade  de  morte  da  organização.  Esta

relação se dá pelo fato de que empreendedores com características de assumir pouco risco

frequentemente empreendem negócios de menor taxa de retorno,  contribuindo para a  alta

probabilidade  de  morte  da  empresa  (BATES, 2005).  Muitas  são  as  razões  pelas  quais  os

empreendimentos falham e não perpetuam nos negócios: a falta de mão-de-obra especializada,

a falta de infraestrutura, a instabilidade política e econômica, má gestão financeira, falta de

identificação prévia das necessidades do mercado-alvo, falta de experiência do empreendedor,

falta  de  estratégia  de  marketing,  avaliação  demasiadamente  otimista  do  mercado,

subestimação do tempo de alavancagem do negócio, falta de capital de giro, custo de criação

da empresa muito alto, capacidade produtiva menor do que a demanda, escolha errada do



ponto considerando maior volume de pessoas do que o real, seleção e gestão de pessoas sem

competência para o negócio (DAVIS, 1939; EDMISTER, 1972; BARROW 1993). 

Em  estudo  de  multicasos  realizado  com  franquias  brasileiras  foi  observado  que

nenhuma  das  empresas  estudadas  possuía  características  de  atuação  de  marketing  global.

Foram registradas franquias brasileiras atuando sob a perspectiva de marketing de exportação

e marketing internacional. Para esta análise sobre a perspectiva sob a qual a franquia atua em

termos de marketing foram observados os fatores: padronização de produto, padronização de

promoção,  padronização  de  preço,  padronização  de  estrutura  de  canal,  coordenação  das

atividades  de  marketing,  concentração  das  atividades  de  marketing,  integração  dos

movimentos  competitivos,  participação  no  mercado  global.  Como  consideração  final  do

estudo a autora expõe que as franquias brasileiras buscam crescer no Brasil antes de buscar a

internacionalização e, desta forma, a compreensão sobre marketing global tem sido pouco

explorada no que tange a internacionalização das franquias brasileiras (CAMARGO, 2012).

A teoria Uppsala é citada como adequada para a compreensão da internacionalização

das  franquias  brasileiras  devido  ao  fato  de  que  as  empresas  (franquias)  estudadas,  em

processo  de  internacionalização,  selecionam  o  país  destino  com  base  em  sua  rede  de

relacionamento.  A  expansão  nacional  não  é  esgotada  e  por  este  motivo  a  expansão

internacional não é considerada como opção até que alguém de sua rede de relacionamento

propõe a ideia.  Há registros de franquias brasileiras que optaram por entrar em mercados

internacionais por meio de outro modo de entrada que não o de franquia, o que também é

compreensível sob a perspectiva Uppsala pelo fato da internacionalização ser percebida como

processo gradual e incremental (CAMARGO, 2012).

Segundo a Associação Brasileira de Franquias (2014), do total de franquias brasileiras,

5% operam, também, no exterior e 95% não operam no exterior.  Compreender melhor os

fatores determinantes que antecedem o processo de internacionalização constituem insumos

importantes para os 95% das franquias  brasileiras  que ainda não operam no exterior.  Em

2012, 50 franquias brasileiras operavam no exterior. Em 2014, 51 franquias brasileiras operam

no exterior. Contudo, comparando os nomes das empresas que operavam no exterior em 2012

e em 2014 percebe-se uma variação de 16 novas franquias brasileiras operando no exterior. E

nove  encerraram  suas  atividades  no  exterior.  Nota-se  grande  mudança  no  curso  de

internacionalização,  com  franquias  brasileiras  internacionalizadas  encerrando  operações

internacionais  e  com  outras  franquias  brasileiras  não  internacionalizadas  buscando  a

internacionalização (ROCHA et al., 2014).
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1.5 Abordagem Metodológica

Este trabalho contempla três tipos de pesquisa percebidos como necessários para a

realização  das  investigações  a  fim de  responder  à  problemática  de  pesquisa  e  atingir  os

objetivos  supramencionados.  Primeiramente,  uma  revisão  de  literatura,  seguida  de  uma

pesquisa documental e de uma pesquisa de campo.

A revisão de literatura é dividida em dois diferentes subtemas a serem investigados. O

primeiro subtema é “internacionalização de franquias” e inclui uma revisão de literatura sobre

os  antecedentes  da  internacionalização  de  empresas.  Para  investigar  este  subtema  é

considerada uma revisão sobre o sistema de franquias, teoria da agência e antecedentes do

processo de internacionalização. O segundo subtema é “marketing internacional” e inclui o

marketing  nas  franquias  brasileiras.  Sob este  subtema é considerada  uma revisão  sobre a

teoria  do  comércio,  atividades  de  marketing  internacional,  a  questão  da  padronização  e

adaptação  dos  compostos  de  programas  de  marketing  internacional  e  o  marketing  nas

franquias brasileiras.

A  pesquisa  documental  oferece  ao  pesquisador  acessar  a  linguagem  e  palavras

empregadas  por  participantes,  pode ser  acessada em momentos  convenientes,  representam

dados  criteriosos,  aperfeiçoam o tempo e  gastos  do  pesquisador  uma vez  que  podem ser

consideradas evidências escritas. Contudo, podem ser informações protegidas, confidenciais,

inclusive legalmente, requer buscar informações em lugares difíceis, pode conter materiais

incompletos ou documentos que não sejam autênticos e precisos (CRESWELL, 2010).

1.6 Estrutura

Os  capítulos  dois  e  três  desta  dissertação  compõem-se  dos  capítulos  teóricos.  O

segundo capítulo aborda os conceitos centrais da internacionalização das franquias, expondo

conceitos  de  comércio  internacional,  internacionalização  de  empresas,  processo  de

internacionalização de empresas, premissas da internacionalização de franquias, o sistema de

franquias, as motivações econômicas e motivações comportamentais para internacionalizar, a

relação entre a Teoria da Agência e as franquias e aspectos das parcerias e colaborações em

empreendimentos de internacionalização e aspectos do empreendedorismo.

O terceiro  capítulo  trata  do marketing internacional,  trazem conceitos  da área de estudos

denominada marketing internacional, as atividades do marketing internacional, a questão da

adaptação  e  da  padronização dos  elementos  do  programa de  marketing  internacional  e  o

marketing nas franquias brasileiras.

O quarto  capítulo  trata  do  modelo  teórico  a  ser  proposto  e  investigado.  O quinto



capítulo  trata  da  metodologia  científica  empregada  nesta  pesquisa,  discorre-se  sobre  a

justificativa do método escolhido, a seleção das empresas escolhidas para serem estudadas e

os procedimentos de coleta de dados. O sexto capítulo, ainda não desenvolvido, tratará da

análise dos resultados e das discussões destes resultados. E, o capítulo sete apresentará as

considerações finais da dissertação.
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2 INTERNACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS

Este  capítulo  tem  início  com  uma  breve  apresentação  do  assunto  comércio

internacional,  seguido  da  apresentação  de  alguns  dos  principais  conceitos  da

internacionalização  de  empresas.  Em  seguida,  será  abordado  o  tema  processo  de

internacionalização de empresas, as premissas básicas da internacionalização de franquias e o

sistema  de  franquias.  As  motivações  econômicas  e  motivações  comportamentais  para

internacionalizar  serão  evidenciadas  na  sequência.  Será  evidenciada  a  importância  das

parcerias  e  colaborações  em  novos  empreendimentos  internacionais  e,  por  fim,  serão

apresentados aspectos do empreendedorismo .

2.1 Comércio Internacional

A Teoria do Comércio (Trade Theory), postulada inicialmente por Adam Smith em

1776 tratava de explicar a razão pela qual o livre e irrestrito comércio era benéfico para um

país. Nesta concepção, livre comércio se referia às situações em que o governo não exercia

influência sobre as quotas ou obrigações às quais os cidadãos pudessem adquirir produtos de

outro  país,  ou  se  referia  às  situações  em que  o  governo  não  exercia  influência  sobre  a

produção  ou  venda  para  outro  país.  De  acordo  com as  postulações  de  Adam Smith  era

necessário  que  os  governos  não influenciassem o  que  um país  importa  e  o  que  um país

exporta. Evoluindo sobre as postulações iniciais, David Ricardo (Ricardo), Eli Heckscher e

Bertil  Ohlin  (Heckscher  e  Ohlin)  contribuíram  para  explicar  os  padrões  do  comércio

internacional,  observado  na  economia  mundial.  De  forma  simplificada,  as  contribuições

destes autores evidenciaram o fato de que a proporção dos fatores de produção (por exemplo,

mão-de-obra, localização e capital) estão disponíveis de modo diferente em países diferentes e

as  proporções  nas  quais  estes  fatores  são  necessários  para  produção  de  bens  específicos

também  são  diferentes.  Portanto,  há  uma  inter-relação  bastante  significativa  entre  as

disponibilidades e as demandas para a produção de bens nos diferentes países. A teoria do

mercantilismo foi a primeira a explicar o comércio  internacional.  Smith afirmava que os

países  deveriam  especializar-se  em  produzir  bens    nos  quais  estes  mesmos  países

conseguiriam “vantagem absoluta”, ou seja, conseguiriam ser mais eficientes do que qualquer

outro (HILL, 2013).

Com objetivo de internacionalizar as operações de uma empresa, os administradores

podem fazê-lo por meio de três categorias de estratégias de internacionalização: transações

internacionais,  estratégia  que  envolve  a  troca  de  produtos  são  atividades  de  comércio

internacional com base no país de origem, como o fornecimento ou suprimento global (global



sourcing), ou importação, a exportação (exporting) ou comércio exterior (countertrade); os

relacionamentos contratuais, comumente chamados por licenciamento e franquia, nos quais

uma empresa permite ao parceiro do exterior fazer uso de suas propriedades intelectuais tendo

a contrapartida de pagamentos de royalties ou outras compensações feitas pelo parceiro do

exterior; e, atividades de negócios internacionais feitos com o próprio patrimônio da empresa,

geralmente  envolvendo  Investimento  Direto  Estrangeiro  (IDE)  e  empreendimentos

colaborativos que requerem parte do patrimônio da empresa. Cada uma destas categorias de

estratégias de entrada de mercado estrangeiro possui suas vantagens e desvantagens e seus

níveis específicos de comprometimento de recursos financeiros e gerenciais. De modo geral,

exportação,  licenciamento  e  franquias  requerem  níveis  de  comprometimentos  menores,

fazendo contraponto com o Investimento Direto  Estrangeiro (IDE) e  os  empreendimentos

colaborativos feitos com parte do patrimônio da empresa e parte com patrimônio do parceiro

internacional. Neste contexto, as características do produto ou do serviço exercem influência

significativa sobre a decisão da estratégia de internacionalização (CAVUSGIL, 2008).

Um dos consequentes da globalização é o emprego de parcerias empresariais como

forma de melhor competir  no mercado global.  As razões pelas quais empresas empregam

parcerias em operações internacionais são as mais diversas, incluindo o desejo de  conduzir

recursos e ativos, reter flexibilidade,  reduzir  riscos, incrementar a velocidade e capitalizar

sobre as forças de cada parceiro integrante no empreendimento (CAVUSGIL, 1998).

2.2 Internacionalização de Empresas

Hymer (1983) é considerado o primeiro autor a tratar da teoria da internacionalização

de empresas após a Segunda Guerra Mundial. A Teoria da Firma, criada por Hymer (1983),

explica que a empresa é um agente de poder de mercado com objetivo de controlar as outras

empresas em países além das fronteiras nacionais do país de origem com vistas a acabar com

a competição entre as empresas naquele mercado. Seja por meio de fusões ou por meio de

uma trama,  a  Teoria  da Firma explica que as  empresas  buscam empregar  uma vantagem

singular para garantir que o investimento realizado tenha segurança. Hymer (1983) postulou

que  os  investimentos  diretos  das  firmas  (Investimento  Direto  Estrangeiro  –  IDE)  seriam

motivados pelas próprias atividades destas mesmas firmas em seu país de origem, ao contrário

de serem motivados unicamente pela taxa de juros. Devido a imperfeições mercadológicas

(barreiras, riscos, incertezas) as firmas decidiriam internalizar imperfeições de mercado  pelas

vantagens de coordenar as atividades de produção dentro da firma (KHAUAJA, 2009).

Vernon  (1966)  postulou  a  Teoria  do  Ciclo  do  Produto  na  qual  explicava  os
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investimentos diretos das empresas dos Estados Unidos nos outros países naquela década,

bem como explicava as perdas de empresas dos Estados Unidos para empresas do Japão,

especificamente empresas da indústria eletroeletrônica. De acordo com a Teoria do Ciclo do

Produto, inovações seriam demandadas pelo mercado doméstico e o ciclo do produto seria

composto  pelas  fases:  introdução,  crescimento,  maturação.  Vernon  (1979),  entre  outros

autores,  criticou  a  teoria  devido  ao  não  reconhecimento  da  possibilidade  de  lançamento

simultâneo do produto em diversos países, o que naquela época já era passível de registro por

ações de empresas multinacionais (KHAUAJA, 2009).

A  Teoria  da  Internalização  foi  concebida  com  base  na  ação  das  empresas  em

internalizar imperfeições do mercado que tragam vantagem maior do que os custos das trocas

de mercado. Sob a ótica da Teoria da Internalização as empresas analisam a estrutura dos

custos e o padrão de incremento do mercado para que sejam definidos o modo de controle e a

localização do negócio internacional a ser realizado (BUCKLEY e CASSON, 1976).

Inicialmente  a  Teoria  da  Internalização  contemplava  três  modos  de  entrada  em

mercados  internacionais,  sendo eles:  a  exportação,  o  licenciamento,  e  investimento  direto

estrangeiro. O modelo de entrada baseado em atividades de exportação seria adequado para

pequenos mercados, mantendo o controle administrativo da empresa sobre as operações. O

modelo de entrada baseado nas atividades de licenciamento seria adequado para mercados de

porte médio, permitindo controle por meio de contratos entre as partes. E, o modo de entrada

baseado no investimento direto estrangeiro seria adequado para mercados de grande porte,

permitindo alto grau de controle administrativo sobre as atividades da operação do negócio

internacional  (BUCKLEY  e  CASSON,  1976).  Em  seguida,  os  conceitos  da  Teoria  da

Internalização evoluíram para compreender a exportação, o licenciamento (incluindo agora as

formas de subcontrato ou franquia), joint-venture e investimento direto estrangeiro (incluindo

agora as formas de aquisição ou greenfield) (BUCKLEY e CASSON, 1998).

Dunning  (1988)  desenvolveu  o  conceito  denominado  Paradigma Eclético,  também

conhecido por OLI (“O” de ownership ou propriedade, “L” de location ou localização, e “I”

de internalization ou internalização).  De acordo com Dunning (1988), as empresas devem

internalizar a produção do produto quando esta internalização permitir melhor remuneração

por sua vantagem única. 

O Modelo Uppsala foi desenvolvido por Johanson e Vahlne (1977) e aprimorado em

Johanson e Vahlne (2009). Postulava que o conhecimento coletivo da empresa constituía uma

restrição à taxa de crescimento e, portanto, o conhecimento em negócios internacionais seria

adquirido por meio de experiência direta, ou seja, seria um conhecimento tácito. A abordagem



pelo Modelo Uppsala trouxe luz à progressão da entrada em mercados estrangeiros como

sendo  uma  das  estratégias  acertadas  ao  processo  de  internacionalização  de  empresas

(JOHANSON e VAHLNE, 1977). O processo gradual de internacionalização de empresas,

segundo  o  Modelo  Uppsala,  seria  baseado  nas  seguintes  etapas:  exportação  indireta,

exportação direta, licenciamento, parcerias ou alianças estratégicas com agentes do mercado

internacional,  franquia,  instalação  de  subsidiária  e,  por  último,  instalação  de  centro  de

pesquisa. Durante o processo gradual a empresa obteria conhecimentos tácitos essenciais para

o sucesso de cada etapa e que permitiriam que a empresa desenvolvesse e perceba novas

oportunidades (JOHANSON e VAHLNE, 2009).

Uma  perspectiva  importante  dada  às  abordagens  comportamentais  sobre  a

internacionalização de empresas e que contribuiu para a evolução do Modelo Uppsala foi

postulada por Andersson (2000). Uma figura importante é a do empreendedor ou executivo,

quem exerce influência determinante nas decisões relacionadas às estratégias de entrada em

novos  mercados  internacionais.  O  empreendedor  poderia  ser  caracterizado  como

empreendedor  técnico  (responsável  por  introduzir  novos  produtos  ou  novos  métodos  de

produção), como empreendedor de marketing (responsável por explorar novos mercados)  ou

como empreendedor estrutural (responsável por alterar a forma como a indústria se organiza)

(KHAUAJA, 2009).
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Quadro 1 – Principais teorias sobre internacionalização de empresas

ENFOQUE TEORIA PRINCIPAL AUTOR ideia BÁSICA FORÇA MOTORA

Econômico Poder de mercado S. Hymer Firmas operam no
exterior para controlar
outras empresas e usar

suas vantagens
competitivas 

Alargamento das
collusive networks e

restrições à concorrência
em cada mercado 

Ciclo do produto R. Vernon Firmas inovam em
seus mercados locais e
transferem produção de

produtos menos
sofisticados para países
em desenvolvimento,

isto é, produtos
maduros são

produzidos em países
em desenvolvimento 

Busca de locações que
apresentem menores

custos para tecnologias
estáveis 

Internalização P. Buckley e M.
Casson 

Firmas internalizam
mercados quando

custos de transação de
uma troca

administrativa são
menores que os custos

de mercado, o que,
aumenta a eficiência
coletiva do grupo 

A expansão ou
contratação da produção
internacional depende de
mudanças nos custos de
transação de operar em
um conjunto maior de
mercados, comparado

com os custos de
coordenar diretamente as

transações 

Paradigma eclético J. Dunning Firmas operam no
exterior quando têm

vantagens competitivas
em propriedade (O),

localização (L) e
internalização (I) 

Uso da OLI no processo
de internacionalização

da empresa 

Organizacional Escola de Uppsala J. Johanson e J. E.
Vahlne

Firmas apresentam as
seguintes

características:
distância psíquica,
internacionalização

incremental e formação
de networks 

Envolvimento crescente
da firma partindo do

aumento do
conhecimento sobre

nova localização 

Escola Nórdica S. Andersson O empreendedor é o
fator mais importante

na escolha do modo de
entrada. 

Papel do empreendedor
como fundamental no

processo de
internalização da firma 

Fonte: Hemais e Hilal, 2004.

Estudos recentes no campo de internacionalização de empresas de varejo baseiam-se

no modelo teórico Uppsala, desenvolvido por Johanson e Vahlne (1977) em uma evolução do

trabalho de Johanson e Wiedershein-Paul (1975) (EVANS et al., 2008; WIGLEY e CHIANG,

2009).  Johanson e  Vahlne  (1977)  propuseram que as  empresas  crescem em seu  mercado

doméstico e o processo de internacionalização de suas operações seria produto de decisões

incrementais  tomadas  em sua  trajetória,  decorrentes  da  saturação  do  mercado  doméstico

(FORTE e CARVALHO, 2013).



2.3Processo de Internacionalização de Empresas

O  processo  de  internacionalização  de  empresas  pode  ser  constituído  por  várias

diferentes formas de atuar por parte da empresa. Certos aspectos chamam por atenção para

análise  devido  às  suas  importâncias  e  influências  nos  resultados  da  empreitada,  como as

decisões que conduziram a empresa a iniciar operações em certo país e o modo de entrada

selecionado para tal penetração (KHAUAJA, 2009). 

A localização e o modo de controle são decisões interdependentes e críticas para a

entrada em mercado estrangeiro. A seleção da localização está relacionada à decisão de qual

país  se deseja iniciar  operações,  especificamente,  a região daquele país  no qual se deseja

iniciar  as  operações  (BUCKLEY e  CASSON,  1998).  De  modo  geral,  há  duas  opções:

diversificar  ou  concentrar  mercados.  Diversificar  se  refere  à  busca  de  maior  retorno  do

investimento com baixo comprometimento de recursos, enquanto concentrar se refere à busca

de alta participação em poucos mercados com maior esforço de marketing, ou seja, maior

comprometimento de recursos (AYAL e ZIF, 1979).

Já  a  tomada  de  decisão  sobre  a  seleção  do  modo  de  controle  sobre  as  operações

internacionais no país hóspede, ou alvo, está relacionada à própria definição do processo de

internacionalização das operações. O modo de controle pode ser definido por meio da seleção

da  opção  exportação  (empresa  localizada  no  país  de  origem  e  controlada

administrativamente), licenciamento (empresa localizada também no exterior e com controle

por meio de contrato legal) ou investimento direto (empresa localizada e controlada fora do

país de origem) (BUCKLEY e CASSON, 1998).

Os modos de entrada em mercados internacionais são:  exportação empregada com

terceiros ou diretamente feita pela empresa, licenciamento realizado pela parceria ou alianças

estratégicas  com empresas  do  exterior,  franquia,  contrato  de  prestação de  serviços  ou  de

produção,  joint-venture,  fusões  ou  aquisição  de  empresas,  abertura  de  novas  divisões  no

exterior, incluindo criação de nova subsidiária ou escritório da própria empresa, e centro de

pesquisa (KHAUAJA, 2009).

Os  modos  de  entrada  podem  ser  categorizados  em  detrimento  de  características

intrínsecas  sobre o grau de comprometimento exigido em recursos  empresariais,  nível  de

controle oferecido sobre as atividades e nível de risco tecnológico associado. Os recursos

empresariais referem-se aos ativos da empresa empregados no investimento da empreitada e

que não podem ser utilizados para outros fins, podendo ser de natureza tangível ou intangível.

O nível de controle oferecido refere-se às chances da empresa de decidir sobre os sistemas e

os  métodos  operacionais  em  geral  em  um  determinado  mercado.  E,  o  nível  de  risco
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tecnológico  associado  refere-se  ao  potencial  transferência  de  conhecimento  aplicado  da

empresa  que  se  internacionaliza  para  a  empresa  local,  do  mercado-alvo  (internacional)

(OSLAND, TAYLOR e ZOU, 2001). 

Em  uma  adaptação  da  categorização  das  estratégias  de  entrada  em  mercado

internacional baseada na demanda de recursos, controle e risco, propôs-se nova categorização:

alta complexidade e baixa complexidade. (GARRIDO, 2007).

Sob  as  perspectivas  de  volume  de  recursos  a  serem comprometidos,  do  nível  de

controle às atividades de marketing internacional,  do patrimônio e  dos riscos relativos ao

empreendimento,  é possível agrupar os modos de entrada em mercados internacionais em

duas  categorias:  modos  de  entrada  de  baixa  complexidade  e  modos  de  entrada  de  alta

complexidade. Os modos de entrada de baixa complexidade referem-se aos modos de entrada

que demandam baixo volume de recursos, menor grau de controle às atividades de marketing

internacional e menor risco se comparados aos modos de entrada categorizados como modos

de entrada de alta complexidade. Por outro lado, os modos de entrada de alta complexidade se

referem àqueles  que demandam alto  grau de envolvimento da empresa,  maior  volume de

recursos,  maior  grau  de  risco  e  maior  nível  de  controle  às  atividades  de  marketing

internacional devido ao fato de requererem propriedade total ou parcial do empreendimento

(GARRIDO, 2007).



Quadro 2 – Comparação dos modos de entrada em mercados internacionais

BAIXA COMPLEXIDADE ALTA COMPLEXIDADE

Exportação direta Licenciamento, franchising e contratos
de produção 

Joint-ventures, divisões no exterior
(incluindo subsidiárias de venda e

distribuição) e aquisições 

 Pouco ou nenhum controle sobre 
as atividades de marketing 
internacional; 

 Uso de intermediários no processo
de internacionalização;

 Maior dificuldade para acesso e 
seleção de informações; 

 Maior dificuldade para filtros na 
comunicação; 

 Menor possibilidade de acessar o 
mercado; 

 Menor necessidade de recursos e 
investimentos; 

 Média possibilidade de 
transferência de tecnologias; 

 Menor possibilidade de conflito 
interfuncional; 

 Pouco contato com o 
cliente/consumidor e concorrente 
internacional e ambiente externo; 

 Menor necessidade de educação 
gerencial para comércio exterior; 

 Menor risco na operação; 

 inexistência de posse sobre o 
empreendimento. 

 Grande controle sobre as 
atividades de marketing 
internacional; 

 Uso de parceiros ou sócios 
internacionais no processo de 
internacionalização; 

 Bom acesso a informações. 

 Média possibilidade de filtros na 
comunicação; 

 Média possibilidade de acessar 
mercados; 

 Média necessidade de 
investimentos e recursos; 

 Maior possibilidade de 
transferência de tecnologia; 

 Muita possibilidade de conflitos 
interfuncionais em consequência 
das diferenças culturais;

 Médio contato com o 
cliente/consumidor e concorrente 
internacional e ambiente externo; 

 Grande necessidade de educação 
gerencial para comércio exterior; 

 Médio risco na operação; 

 Inexistência de posse direta sobre 
o empreendimento; 

 Elevado risco de formação de 
concorrentes. 

 Total controle sobre as atividades 
de marketing internacional;

 Inexistência de intermediários ou 
parceiros no processo de 
internacionalização (atuação 
direta); 

 Mais acesso as informações; 

 Menor possibilidade de filtros na 
comunicação; 

 Maior possibilidade de acessar 
mercados; 

 Necessidade de mais investimentos 
e recursos; 

 Menor possibilidade de 
transferência de tecnologia; 

 Alta possibilidade de conflitos 
interfuncionais em razão da 
complexidade organizacional; 

 Elevado contato com o 
cliente/consumidor e concorrente 
internacional e ambiente externo; 

 Grande necessidade de educação 
gerencial para comércio exterior; 

 Maior risco na operação; 

 Existência de posse total ou parcial 
sobre o empreendimento; 

 Uso de funcionários nativos no 
mercado-alvo. 

Fonte: Garrido (2007).

As  franquias  são  consideradas  como  um  modo  de  entrada  de  alta  complexidade,

exigindo  maior  comprometimento  da  empresa  no  processo  de  internacionalização.  Em

detrimento do maior volume de recursos necessários se comparado com os modos de entrada

de  baixa  complexidade,  as  franquias  permitem alto  grau  de  controle  sobre  as  atividades

exercidas pelos franqueadores (parceiros) por meio de contrato. O modo de entrada por meio

de  franquia  também  permite  ao  franqueador  acessar  importantes  informações  sobre  a

execução  e  desempenho  de  tarefas  do  franqueado,  bem como  conhecer  o  mercado  e  os

clientes, mesmo que sujeito à intermediação do franqueado. O modo de entrada por meio de

franquia  requer  um  nível  de  investimento  médio,  sendo  maior  do  que  o  requerido  em

exportações  e  menor  do  que  o  exigido  por  joint-ventures.  Em detrimento  das  diferenças

culturais existe alto grau de suscetibilidade a conflitos interfuncionais e um risco moderado
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sobre a operação. O franqueador não é proprietário do empreendimento no exterior, uma vez

que  a  empreitada  é  uma  parceria  franqueador-franqueado.  Há  necessidade  de  fornecer

instruções adequadas sobre comércio exterior aos gerentes da empresa. E, há grande risco de

que  a internacionalização da operação contribua para geração de concorrentes (GARRIDO,

2007).

Em sua maior parte as teorias relacionadas à internacionalização de empresas foram

desenvolvidas mediante observações e registros de empresas de grande porte e com sede em

países desenvolvidos. Duas são as correntes teóricas que almejam explicar as motivações que

levaram tais empresas a internacionalizar suas operações. Uma corrente teórica com enfoque

nas decisões econômicas e uma corrente teórica com foco nos aspectos comportamentais.

Especificamente  sobre  o  processo  de  internacionalização  de  franquias,  com registros  nos

Estados Unidos, Canadá e Europa, a principal razão para o início da empreitada internacional

foi a saturação do mercado doméstico (MELO, 2012).

A internacionalização das operações da empresa com base em critérios econômicos, ou

por  meio  da  abordagem econômica,  contemplam,  principalmente,  as  tomadas  de  decisão

denominadas racionais sobre os aspectos da internacionalização, expondo o objetivo e foco de

maximizar os retornos econômicos referentes à empreitada internacional. Por outro lado, a

internacionalização das operações da empresa com base em critérios comportamentais, ou da

evolução  comportamental,  contemplam  a  observação  das  atitudes,  das  percepções  e  dos

comportamentos  referentes  aos tomadores  de decisão,  orientados pelo objetivo e  foco em

minimizar riscos relacionados às decisões de onde expandir e de como fazê-lo (CARNEIRO e

DIB, 2007).

2.4 Internacionalização das franquias brasileiras 

No que se refere à internacionalização das franquias brasileiras, caracterizada por ser

um fenômeno processual mais recente se comparado com a internacionalização de franquias

de  países  desenvolvidos,  há  registros  recentes  evidenciando  que  o  tempo  médio  da

experiência das franquias brasileiras no exterior é de cinco anos (BORINI, ROCHA e SPERS,

2012).

Em  2010  foram  registradas  65  marcas  de  redes  de  franquias  brasileiras  operando  em

mercado(s)  internacional(is).  Em  2012  foram  registradas  92  marcas.  E,  em  2014  foram

registradas 105 marcas de redes de franquias brasileiras internacionalizadas, representando

um crescimento de 62% no processo de internacionalização das redes de franquias brasileiras

no período (ROCHA et al, 2014).



De 2011 à 2013 foi registrado crescimento do segmento de redes de franquias maior

do que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), sendo que em 2013 o PIB aumentou

2,5% e o segmento de redes de franquias brasileiras cresceu 11,9%, como mostra a Figura 2.

Figura 2: Crescimento do segmento de franquias comparado ao crescimento do PIB.
Fonte: ROCHA et al, 2014.

O faturamento do segmento composto pelas redes de franquias brasileiras atingiu a

marca de R$115.582 bilhões em 2013, sendo que as 20 primeiras redes de franquias possuem

23 mil unidades de lojas franqueadas. Dentre os setores aos quais as redes de franquias fazem

parte, os setores que mais cresceram em faturamento em 2013 foram Esporte, Beleza e Lazer

(23,9%), Hotelaria e Turismo (21,9%) e Acessórios Pessoais e Calçados (17,1%) (ROCHA et

al, 2014).

Em  estudo  sobre  a  internacionalização  das  franquias  brasileiras,  Dalton  (2006)

pesquisou 61 franquias brasileiras que integraram sua amostra, das quais 17% operavam no

exterior e 54% das franquias brasileiras não internacionalizadas que participaram da pesquisa

afirmaram  ter  intenção  de  expandir  suas  operações  no  exterior  nos  próximos  três  anos.

Contudo,  o  autor  explica  que  estes  números  não  podem ser  adotados  para  representar  a

população de franquias brasileiras pelo fato de que franquias internacionalizadas possuem

maior predisposição para participar da pesquisa. Outro fato mencionado por Dalton (2006)

para que estes números não sejam adotados como representativos é o fato de ter ocorrido
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maior esforço para contatar empresas associadas à ABF e que buscavam oportunidades no

exterior.

Neste mesmo estudo, ao considerar o grupo formado pelas franquias brasileiras não

internacionalizadas  e  o  grupo  formado  pelas  franquias  brasileiras  internacionalizadas  foi

possível  identificar  duas  variáveis  que  diferenciam  significativamente  estes  dois  grupos:

número de estados em que a franquia possui lojas no Brasil e o tempo de atuação da empresa

no sistema de franquia. Lafontaine e Osley (2001) já haviam indicado a relação positiva entre

o número de estados em que as franquias possuem loja e a internacionalização. Redes de

franquias  com  maior  dispersão  geográfica  são  mais  suscetíveis  à  ter  conhecimento  em

administrar a rede de franquias e maior capacidade de controle sobre os franqueados, o que

facilitaria o bom desempenho em atividades em mercados internacionais (DALTON, 2006).

É  fundamental  a  experiência  em  administrar  a  rede  de  franquia  dispersa

geograficamente, em diferentes estados, para o sucesso das operações no exterior devido às

diferenças  culturais  e  distância  geográfica,  bem  como  questões  legais  e  operacionais

constituintes  de  desafios  à  gestão  da  rede  de  franquias.  A dispersão  geográfica  da  rede,

presença em maior número de estados, pode ser um indicativo de menor possibilidade de

expansão  no  mercado  doméstico,  expondo  a  internacionalização  como  alternativa  para

crescimento da rede de franquias. O acúmulo de recursos em termos de talento gerencial e

experiência  como  franqueador   são  fatores  que  possibilitam  maior  capacidade  de

monitoramento  sobre  a  rede  de  franqueados,  o  que  estimula  a  empreitada  em mercados

internacionais (DALTON, 2006).

2.5 O sistema de franquias

O sistema de franquias pode ser definido e observado por diferentes perspectivas.  O

sistema de franquias é um método de distribuição baseado em contrato entre duas partes,

franqueado e franqueador. O franqueado fornece ao franqueado o direito a operar um negócio

utilizando o nome comercial do franqueador em detrimento do pagamento de certa quantia

acordada entre as partes. Nesta operação empresarial, o franqueado tem o dever de operar de

acordo com as regras, normas e plano estipulado pelo franqueador (CHURCHILL e PETER,

2003).

A origem do sistema de franquias ocorreu em 1862 nos Estados Unidos, quando a

Singer & Co., empresa do setor de máquinas de costura, fornecia direito ao uso de seu nome

comercial, marca e comercialização de seus produtos independentes a empresas franqueadas.

O crescimento do sistema de franquias foi notado após a Segunda Guerra Mundial, ainda nos



Estados Unidos (MAEMURA, 2009).

Inicialmente o sistema de franquias não possuía respaldo legislativo e de suporte ao

franqueado,  diferente do que ocorre atualmente.  O que ocorreu no processo evolutivo do

sistema de franquias,  neste  aspecto,  foi  um processo gradual que constitui  as relações do

sistema de franquia contemporâneo (RISNER, 2001).

O sistema de franquias também é percebido como impulsionador e beneficiado pelo

fenômeno da globalização. Em países subdesenvolvidos com alto potencial de crescimento, os

chamados países emergentes, em que o empreendedorismo é pouco registrado, o sistema de

franquias  constitui  estrutura  e  vantagem  competitiva,  além  de  fornecer  suporte  aos

investidores locais (HOFFMANN e PREBLE, 2004).

O relacionamento entre franqueador e franqueado é crucial para o sucesso do negócio

baseado em franquia. O franqueado atua sob as responsabilidades de um gerente diante do

franqueador,  ele detêm o controle da franquia.  No entanto,  a motivação em administrar o

negócio de terceiros  é  caracterizada pela  tendência  de  ser  menor do que a  motivação de

administrar o próprio negócio, e este é um carácter favorecedor do uso do modelo de negócios

baseado em franquia (FOSTER, 1995).

Considerando que este estudo investiga aspectos da internacionalização das franquias

brasileiras, cabe discutir características desta estratégia de entrada em mercados internacionais

no  Brasil.  Sob  a  coordenação  do  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio

Exterior, foi constituído um grupo técnico para desenvolvimento e expansão do fórum setorial

de franquias. Este grupo técnico criou uma cartilha denominada “O que é franquia?” (ABF,

2009), o qual busca conscientizar  o público interessado em franquias sobre o conceito do

sistema de franquia e  servir  como ferramenta para a  disseminação do conceito no País  e

promover as características deste modelo de negócios (KHAUAJA, 2009).

A franquia  é  apresentada  como  “franquia  empresarial”,  conceito  que  contempla  o

sistema no qual o franqueador concede ao franqueado o direito de usar certa marca ou patente

em  conjunto  com  o  direito  de  distribuição  exclusiva  ou  semi-exclusiva  de  produtos  ou

serviços. Em certos casos a franquia empresarial também pode incluir o direito de uso de

tecnologia  para  implantação  e  administração  do  negócio  ou  o  sistema  de  operação

desenvolvido ou em posse do franqueador. A contrapartida destas concessões se constitui por

meio de remuneração que pode ser direta ou indireta, sem caracterizar vínculo empregatício

(ABF, 2009).

Para a adequada compreensão do sistema de franquias e seu funcionamento se faz

importante  compreender  algumas  diferenças  principais  entre  os  conceitos  de  “sistema  de
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franquias”,  “permissão”,  “concessão”  e  “licenciamento”  sob  a  perspectiva  da  legislação

brasileira. 

A permissão,  regida  sob  a  Lei  8987/95,  é  abordada  como  a  delegação  sob  título

precário  prestação  de  serviços  públicos  por  meio  de  licitação  realizada  pelo  poder  que

concede o direito à prestação do serviço à pessoa física ou jurídica que expresse capacidade

para desempenhar tal serviço, por sua conta e risco (ABF, 2009).

A concessão,  também regida sob a  Lei  8987/95,  é abordada como a delegação de

serviço público realizada por meio de licitação no formato concorrencial a pessoas físicas e

jurídicas  ou  consórcios  empresariais  que  expresse  a  capacidade  para  desempenhar  tais

serviços, por sua conta e risco, além de prazo determinado (ABF, 2009).

O licenciamento,  regido sob a Lei 9279/96, é abordado como contrato destinado à

autorização a terceiros para uso de marca ou outros direitos de propriedade intelectual de

acordo com a lei (ABF, 2009).

O sistema de franquias, regido sob a Lei 8955/94, é abordado como o sistema no qual

um  franqueador  fornece  autorização  à  um  franqueado,  por  meio  contratual,  para  que  o

franqueador possa usar a marca e outros elementos de propriedade intelectual associados ao

direito de produzir e distribuir, seja exclusiva ou semi-exclusivamente, produtos ou serviços.

A franquia, ainda sob a perspectiva da Lei  8955/94, inclui o direito ao uso de métodos e

sistemas de implantar e administrar o negócio ou o sistema operacional de acordo com os

preceitos desenvolvidos ou em propriedade do franqueador. Em contrapartida, o franqueado

remunera o franqueador de forma direta ou indireta e sem caracterizar relação de consumo ou

a formação de um mesmo grupo econômico ou sem caracterizar  vínculo empregatício na

relação  entre  o  franqueador  e  franqueado  ou  seus  funcionários,  mesmo  em  fase  de

treinamento (ABF, 2009).

2.6 Motivações econômicas e motivações comportamentais para internacionalizar

O desejo de explorar mercados potenciais internacionais foi identificado como a mais

importante  determinante  na  decisão  dos  franqueadores  ao  internacionalizar  as  operações

empresariais (HACKETT, 1979). Já as razões para a tomada de decisão para internacionalizar

com base no sistema de franquias foram identificadas como: aumento das vendas  e lucro,

expansão de mercado, e o desejo de ser percebido como firma internacional (TRANKHEIN,

1979).

O grau de competitividade entre franqueadores é alto e, ao mesmo tempo, existem

grandes oportunidades e grandes desafios. Apesar da tendência de globalização de valores



culturais, também há a necessidade, em maior ou menor grau, de familiarizar consumidores

de mercados locais com certos produtos e serviços de franqueados. Contudo, o aumento do

nível educacional e de renda pessoal tem contribuído para maior interesse por bens e serviços

no mundo todo (JUSTIS e JUDD, 1989)

O tamanho da firma é um fator bastante significativo para a compreensão da tomada

de decisão em internacionalizar as operações de uma franquia, sendo que as franquias com

maior  número de  franqueados são  mais  suscetíveis  a  operações  internacionais  (AYDIN e

KACKER, 1990). 

A literatura econômica investigou o acordo de franquias sob diferentes perspectivas.

Caves e Murphy (1976) trataram da franquia como uma forma de estabelecer barreiras e de

minimizar custos co-coordenados. Custos de governança e custos de transação também foram

empregados  para  investigar  o  acordo  baseado  em  franquia,  especificamente  por  Martin

(1988), quem afirmou que o sistema de franquias permite minimizar riscos dos negócios e

custos internos de governança.  Brickley e Dark (1987) concluíram ser possível minimizar

custos  de agência  (ou de monitoramento)  por  meio do emprego do sistema de franquias.

Carney e Gedajlovic (1991) trouxeram luz à restrição de recursos como um fator determinante

ao selecionar o modelo de negócios baseado no sistema de  franquias.

As atitudes da alta administração da empresa também constitui fator determinante na

tomada de  decisão sobre internacionalizar  ou não internacionalizar  as  operações  da firma

(PERMUTTER,  1969).  Ackermann  et  al  (1994)  afirma  ser  comum  o  fato  de  empresas

entrantes  em  mercados  internacionais  fazê-lo  com  limitado  comprometimento  de

investimentos e limitado risco a ser aceito pela própria firma. Inicialmente a equipe da alta

administração deve perceber alta atratividade na ideia de internacionalizar as operações antes

de  iniciá-las  (SIMPSON,  1973;  GROKE  e  KRIEDLE,  1967).  Bilkey  e  Tesar  (1977)

afirmaram que, segundo dados de sua pesquisa com 423 fabricantes, a decisão de exportar foi

conduzida pela atitude da alta administração e não por análises econômicas.

Muitos foram os estudos que investigaram a influência da atitude da alta administração

em atividades de exportação. Cavuslgil et al (1981) fez uma reanálise dos dados da pesquisa

de Bilkey e Tesar (1977) e concluiu que as expectativas gerenciais favoráveis e as aspirações

gerenciais foram fatores positivas no comportamento de exportações. Ogram (1982)  percebeu

diferenças  entre  atitudes  da  alta  administração  ao  comparar  empresas  que  exportavam e

empresas  que  não  exportavam,  sendo  que  tais  diferenças  de  atitude  influenciavam

significativamente  o  desejo,  interesse,  em  operacionalizar  exportações.  Kedia  e  Chhokar

(1985)  também identificaram diferenças nas atitudes da alta administração, afirmando ser
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clara a influência que as atitudes da alta administração exercem na tomada de decisão de

entrar em mercados internacionais por meio da exportação.

Outra linha de investigação é percebida sob o tema do processo de internacionalização,

sob  o  qual  Ackermann  (1994)  afirma  existir  um  consenso  de  que  o  processo  de

internacionalização das atividades de uma empresa é produto das interações de atitude e do

comportamento organizacional. Perlmutter (1969) afirmou que a orientação da organização

determina  seu  próprio  desejo,  interesse,  em  expandir  os  negócios  para  mercados

multinacionais. Johanson e Wiedersheim-Paul (1975) formularam uma progressão de estágios

pela  qual  as  organizações  vivenciam  ao  internacionalizar  suas  operações  e  as  decisões

adicionais  que  tendem  a  alterar  as  atitudes  diante  dos  riscos  do  processo  de

internacionalização.  Wiedersheim-Paul  et  al.  (1978)  investigaram  as  atividades  prévias  à

exportação e notaram que as atitudes dos tomadores de decisão caracterizavam a decisão de

investir esforços para internacionalizar, bem como caracterizavam a evolução das atividades

de exportação às quais foram percebidas como influenciadas pelas atitudes dos tomadores de

decisão. Bilkey (1978) concluiu que o conhecimento adquirido nas atividades do processo de

internacionalização  e  o  impacto  deste  conhecimento  nas  atitudes  da  alta  administração

explicam estudos de conclusões contraditórias sobre a suscetibilidade maior ou menor de se

engajar em atividades de exportação. Cavusgil e Nevin (1981) concluíram que as atitudes e as

expectativas da alta administração com relação aos benefícios das atividades de exportação

constituíam fator  importante  no  processo  de  internacionalização  das  operações  da  firma.

Cavusgil  (1984) sugeriu que interpretações malfeitas sobre as oportunidades de operações

internacionais  eram  suscetíveis  a  influenciar  a  própria  empresa  a  evitar  operações

internacionais, bem como sugeriu que o tamanho da firma pouco influenciava na tomada de

decisão de entrar ou não em mercados internacionais.

Os modelos teóricos chamados por paradigma eclético (Dunning, 1988) e o modelo

Uppsala  (Johanson  e  Vahlne,  1977),  paradigma  eclético  (Dunning,  1988)  e  o  modelo  de

análise de custo de transação (Anderson e Gatignon, 1986) constituem para modelos teóricos

importantes na evolução da pesquisa científica em pesquisa internacionalização (Aliouche e

Schlentrich, 2011). O modelo Uppsala considera que as atividades de operações internacionais

são  caracterizadas  essencialmente  pelo  risco  e,  portanto,  as  empresas  buscariam

internacionalizar suas operações inicialmente em países com pequena distância psíquica e

progressivamente operacionalizariam suas atividades em países com maior distância psíquica

(Johanson  e  Vahlne,  1977).  Ainda  sob  esta  perspectiva  do  modelo  Uppsala,  empresas

prefeririam se  comprometer  com modos  de  entrada  (a  mercados  estrangeiros)  com baixo



comprometimento  financeiro  e  de  outros  recursos  e  progrediriam a  modos  que  requerem

maior  comprometimento  mediante  obtenção  de  conhecimento  tácito  em  seus  mercados

estrangeiros (JOHANSON e VAHLNE, 1977).

O modelo de internacionalização denominado Paradigma Eclético considera que as

decisões de modo de entrada em mercados internacionais estão baseadas em três grupos de

vantagens  da  firma:  vantagens  do  proprietário  (ownership  advantages),  vantagens  de

internalização (internalization advantages) e vantagens geográficas ou de localização (location

advantages) (AGARWAL e RAMASWAMI, 1992). 

A teoria de custos de transação postulada por Anderson e Gatignon (1986) considera

que as empresas tomam decisões de entrar ou não em mercados estrangeiros  e o modo de

entrada  com base  nas  variáveis  de  controle,  que  consiste  basicamente  em benefícios  de

integração, e o custo do comprometimento dos recursos, que consiste no custo da integração

(ALIOUCHE e SCHLENTRICH, 2011). 

A escolha  do  modo  de  entrada  é  um  dos  fatores  estratégicos  mais  críticos  nos

negócios. Existem vários modos de entrada em mercados estrangeiros, como a exportação,

joint-venture, subsidiárias totalmente controladas pela matriz (seja por meio da criação da

nova subsidiária desde o início,  chamado de greenfield,  quanto por meio de aquisições) e

acordos  contratuais,  os  quais  podem  ser  feitos  com  base  no  sistema  de  franquias,

licenciamento ou contratos de serviços de gestão. O emprego do sistema de franquias como

opção  de  modo  de  entrada  em  mercados  estrangeiros  pode  ser  considerado  como  uma

estratégia de curto prazo para que a empresa franqueadora acesse conhecimentos do mercado,

chamados  de  conhecimentos  práticos  ou  conhecimentos  tácitos,  da  experiência  de  operar

naquele  mercado.  Por  meio  deste  modelo  de  negócios,  sistema  de  franquias,  empresas

conseguem acessar contatos sociopolíticos e manobras relacionadas a restrições legais locais

(BAENA e CERVINO, 2012).

Na Figura 3 expõem-se as estratégias de entrada em mercado internacional baseado

em Baena e Cervino (2012).
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Figura 3: Estratégia de entrada em mercado internacional.

Fonte: Adaptado de Baena e Cervino (2012).

2.7 Parceria e colaboração em internacionalização

O  emprego  de  parcerias  com  empresas  estrangeiras  em  empreendimentos

internacionais tem crescido devido ao fato dos mercados domésticos se encontrar estagnados

ao  comparar  com a  alta  atratividade  de  mercados  globais.  Os  mercados  emergentes,  em

muitos  casos,  crescem  mais  do  que  mercados  de  economias  industrializadas,  além  de

possibilitar maiores margens de lucro (KEITT, 1990). Estes mercados das economias de alto

crescimento,  os  mercados  emergentes,  caracterizam-se  também  pelo  grande  mercado

geográfico, pela força de trabalho ser composta em sua maioria por jovens, alta atratividade

para  vendas  domésticas  e  fontes  de  suprimentos  (cadeia  de  fornecedores),  reformas

econômicas suscetíveis ao investimento estrangeiro, taxas de crescimento acima do registrado

em economias industrializadas e oportunidades de expansão de mercado (CAVUSGIL, 1997).

A colaboração para competir em mercados internacionais se faz presente mediante a

globalização,  as  incertezas,  os  riscos  e  intensidade  competitiva  (SLOWINSKI,  1992).

Contudo, com o número crescente de parcerias, aumentou também, o grau de complexidade

exigido para gerir os relacionamentos e interações entre as firmas que integram a parceria do

negócio.  Parcerias  para  internacionalização  de  operações  empresariais  possuem  muitos

benefícios. Maior eficiência operacional devido ao fato de que cada empresa consegue focar

nas atividades em faz melhor. A redução de riscos devido ao fato de acessar conhecimentos e

experiência sobre novo mercado. Pode, inclusive, ser a única forma de entrar em um mercado

local, como no caso da China e da Índia. Permite explorar vantagens diferenciais ou nacionais

de parceiros locais. Disponibilizar capital escasso para uso onde há vantagem competitiva



para  seu  uso,  como  no  caso  de  compartilhamento  de  atividades  de  valor  agregado.

Incrementar a velocidade em colocar produtos no mercado. Estabelecer relacionamentos de

longo prazo com uma rede  global  de fornecedores,  distribuidores  e  outros  intermediários

(CAVUSGIL, 1998).

Parcerias  em  operações  de  negócios  internacionais  também  possuem  seus  pontos

negativos. Possibilidade de aumento de custos de transação mediante a não integração direta

com a cadeia de valor. O próprio custo da pesquisa, da negociação, da comunicação e da

relação  com  os  parceiros  estrangeiros.  O  compartilhamento  do  conhecimento  próprio  da

empresa  com parceiros  pode  gerar  resultados  ruins,  indesejados.  Mesmo assim,  parcerias

estrangeiras estratégicas bem sucedidas são capazes de aprimorar ou mudar significativamente

a posição competitiva da empresa, assegurando, mantendo ou incrementando sua vantagem

competitiva (DELVIN e BLEAKLEY, 1988).

A abordagem casual ou desdenhada ao envolvimento com as operações internacionais

são responsáveis por parte significativa das parcerias internacionais mal sucedidas. A falta de

uma abordagem com base em processo sistemático para a busca e seleção dos parceiros ideais

e  para  a  avaliação  dos  mercados  internacionais  (sob  critérios  como  necessidades,

oportunidades,  riscos, grau de competição da indústria,  forças e fraquezas entre as firmas

nestes mercados, intervenção governamental) constitui uma importante lacuna para facilitar as

parcerias internacionais em negócios internacionais (LEV e HACKER, 1984). Sob esta ótica

Cavusgil (1998) propôs um modelo geral para as parcerias em negócios internacionais, este

modelo sugere que as empresas devem iniciar o processo buscando identificar qual seria o

tipo ideal de parceria para a empresa naquele mercado específico. Em seguida, a empresa

deveria  identificar  quais  as  qualificações  o  parceiro  de  negócios  precisaria  ter,  onde  as

informações  sobre  os  possíveis  parceiros  poderiam  ser  obtidas,  bem  como  um  bom

entendimento sobre os objetivos e expectativas do parceiro analisado para a empreitada em

questão  (CAVUSGIL, 1998).

O próximo passo seria identificar as responsabilidades legais que a empresa deve ter

com seu parceiro estrangeiro, bem como questionar se existe a necessidade de solicitar um

período  de  teste  para  averiguar,  na  prática,  como a  parceria  desempenharia.  Os  aspectos

contratuais  do  relacionamento  também  devem  ser  levantados.  A identificação  do  que  é

necessário para garantir o sucesso da parceria seria o próximo passo no processo de execução

do  empreendimento  colaborativo.  Em  seguida,  seria  necessário  identificar  os  critérios

específicos para mensurar a satisfação ou o desempenho do empreendimento colaborativo.

Por  fim,  seria  necessário  determinar  a  forma  ideal  para  monitorar  o  empreendimento
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colaborativo e delinear os planos para o futuro do relacionamento (CAVUSGIL, 1998).

2.8 Franquia como modo de entrada em mercados internacionais

A estratégia de uma empresa está sujeita à definição de ações tomadas pelos gerentes

para  alcançar  ou  superar  os  objetivos  da  empresa,  sendo que  na  maioria  das  empresas  o

objetivo  é  a  maximização  do  valor  da  empresa  para  seu  proprietário.  Neste  sentido,  a

valorização da empresa pode ser  alcançada por  meio da busca de maior  lucratividade ou

crescimento de receita. A lucratividade pode ser alcançada mediante redução de custos ou

adição de valor atrelado ao incremento de preços. Já o crescimento de receita seria alcançado

por meio do aumento de vendas nos mercados em que a empresa atua ou, então, por meio da

entrada em novos mercados, consequentemente, incrementando as vendas (HILL, 2013).

As estratégias de modo de entrada em mercado internacional baseadas no sistema de

franquia são parte de um conjunto maior de estratégias categorizadas pela característica de

empregarem uso de contratos  que regulam as  responsabilidades  e  expectativas  das  partes

envolvidas na condução do processo de internacionalização da empresa.  As estratégias de

modo de entrada em mercado internacional com base contratual, incluindo licenciamento e

franquia. A estratégia de modo de entrada em mercado internacional com base em contrato

emprega o uso de “propriedade intelectual”, ou seja, diz respeito às ideias e trabalhos gerados

por  pessoas  ou empresas,  podendo ser  patentes,  marcas  registradas  e  direitos  autorais.  O

emprego de acordos contratuais explícitos prevalece em negócios internacionais (CAVUSGIL,

2008).

O modo de entrada em mercados internacionais por meio do licenciamento se refere a

acordo no qual o dono da propriedade intelectual fornece à outra empresa o direito de uso da

propriedade por certo período de tempo em troca de royalties e outras compensações. O modo

de entrada em mercados internacionais por meio de franquia se refere ao emprego de contrato

no qual o dono da propriedade intelectual permite à outra parte usar o sistema de negócio

completo em troca de pagamento de taxas, royalties ou outras compensações (CAVUSGIL,

2008).

O sistema de franquias como estratégia de modo de entrada em mercado internacional

é  percebido  como uma estratégia  de  curto-prazo  para  adquirir  conhecimento  do  mercado

(BAENA e CERVINO, 2012), rápido crescimento (ALEXANDER e QUINN, 2001) e envolve

menos riscos se comparada à outras estratégias, como o investimento direto (EROGLU, 1992;

FORTE e CARVALHO, 2013). O fato do sistema de franquia reduzir os custos para expandir

o mercado de atuação da empresa, permitindo estas vantagens (rápido acesso a conhecimentos



sobre o mercado, rápido crescimento, menores riscos e baixo comprometimento de recursos

próprios) constitui seu principal benefício como estratégia de modo de entrada em mercado

internacional (FORTE e CARVALHO, 2013).

2.9 Antecedentes da Internacionalização

Uma  importante  restrição  às  observações  referentes  ao  caminho  trilhado  pelas

empresas  ao  internacionalizar  as  franquias  é  o  fato  de  que  frequentemente  as  franquias

percorrem caminhos singulares, dificultando a sua leitura. O modo de entrada nem sempre é

iniciado por meio da franquia, por vezes registrou-se observações de empresas que entraram

em mercado internacional com uma estratégia e, posteriormente, a franquia foi constituída

(WELCH, 1990).

Dentre  as  influências  que  estimulam  as  organizações  a  entrar  em  mercados

internacionais  está  um conjunto  de  fatores  relacionados  ao  contexto  do  desenvolvimento

organizacional  da  empresa.  Os  fatores  de  contexto  do  desenvolvimento  empresarial  são

percebidos como influenciadores da suscetibilidade à exposição às possibilidades e pressões

internacionais e, portanto, não são percebidos como fatores de impacto direto à entrada em

mercados internacionais. (WIEDERSHEIN-PAUL, OLSON e WELCH, 1978).

Este conjunto de fatores do contexto de desenvolvimento organizacional é composto

pela natureza  expansionista  (grau de busca  por  expansão),  expansão da rede  de  negócios

(abrangência da rede) e a curva de aprendizagem (grau de maturidade sobre conhecimento de

fatores mercadológicos e processuais) (WELCH, 1990).

O conjunto de fatores supracitados influencia indiretamente a suscetibilidade e desejo

em internacionalizar.  Mas,  há também um conjunto de fatores que tende à  influenciar  de

forma mais direta o interesse da empresa em operações internacionais, chamados de estímulos

diretos, que podem ser internos ou externos. Apesar de observações registradas na literatura

indicarem  claramente  a  identificação  de  estímulos  específicos,  em  muitas  situações  as

observações  registradas evidenciam uma combinação de fatores que se desenvolve com o

tempo, interagindo com fatores do contexto de desenvolvimento da empresa e interagindo

com a reação dos tomadores de decisão, inviabilizando a identificação do estímulos operantes

em cada situação (WELCH, 1990).

A experiência da equipe gerencial da empresa é percebida como fator determinante na

internacionalização de empresas e de franquias. A experiência gerencial é vista como o tempo

(quantidade de anos) que uma empresa opera em certo setor. Esta experiência gerencial é uma

das  variáveis  com capacidade  de  explicar  a  decisão  de  expandir  o  negócio  em mercado
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internacional (SHANE, 1996). Empresas com maior experiência gerencial possuem melhor

conhecimento  sobre  a  indústria  em  que  operam  e  são  mais  suscetíveis  a  deter  maior

capacidade  de  controle  e  coordenação gerencial  (MARIZ-PEREZ e  GARCIA-ALVAREZ,

2009). Empresas mais experientes são capazes de resolverem mais rapidamente e de forma

mais  adequada  suas  dificuldades.  Como  consequência,  empresas  com  mais  experiência

possuem maior e melhor conhecimento da indústria e histórico de bom desempenho   chamam

mais  atenção  dos  potenciais  franqueados,  uma  vez  que  gozam  de  bons  resultados

comprovados e reputação positiva acumulada (BAENA e CERVINO, 2012).

A experiência  em  franquias  é  um  fator  importante  para  a  internacionalização  de

empresa  que  busca  internacionalizar  por  meio  desta  estratégia  de  modo  de  entrada  em

mercado  internacional.  Assim  como  a  experiência  gerencial  é  importante  para  a

internacionalização  de  empresas,  a  experiência  em  franquias  é  importante  para  o  bom

desempenho no emprego da estratégia de modo de entrada contratual, inclusive com o sistema

de  franquia  (BAENA e  CERVINO,  2012).  Na  medida  em  que  o  franqueador  vivencia

dificuldades  ou  custos  para  monitorar  as  atitudes  do(s)  franqueado(s),  constituindo  um

problema de agência, as redes de franquias vislumbrando expansão mercadológica além das

fronteiras  do  mercado  doméstico  desenvolvem  habilidades  de  identificar  e  minimizar

potenciais  comportamentos  oportunistas  por  parte  do(s)  franqueado(s)  (ELANGO,  2007).

Franqueadores  adquirem experiência  para  selecionar  os  agentes  adequados para  que  estes

riscos  sejam  significativamente  diminuídos  (QUINN  e  DOHERTY,  2000),  constituindo

parcerias de sucesso nestas novas empreitadas internacionais.

Na década de 70 estudos (Hollander, 1970; Jackson, 1976) evidenciavam uma série de

fatores influenciadores na direção da internacionalização de empresas varejistas e uma década

depois, nos anos 80, pesquisadores (Treadgold, 1988; Kacker, 1985) agruparam os motivos

pelos quais as empresas internacionalizavam como fatores que “empurram” (push factors) e

fatores que puxam (pull factors). Dentre os fatores que compõem o grupo que “empurram”

(push factors) estão a competição na indústria, economia, legislação e saturação doméstica.

Por outro lado, dentre os fatores que compõem o grupo que “puxam” (pull factors) estão a

estabilidade política  e  econômica  no mercado internacional  e  a  oportunidade  de lucro no

mercado internacional. Apesar deste avanço conceitual,  durante a década de 90, pesquisas

empíricas  sugeriram  que  os  fatores  que  ”empurravam”  (push  factors)  não  eram  os

determinantes  da  internacionalização.  E,  os  fatores  que  “puxavam”  (pull  factors)  foram

percebidos  como  determinantes  na  internacionalização,  principalmente  por  conta  das

operações  próprias  (controladas  pelos  próprios  varejistas)  e  por  conta  da  habilidade  em



responder  às  oportunidades  internacionais  de  crescimento.  Como  consequência  destes

estudos, foi recomendado que os motivos da internacionalização de varejistas deveriam ser

investigados sob a perspectiva dos fatores internos específicos da empresa, adicionalmente

aos motivos relacionados a fatores do ambiente externo à organização  (HUTCHINSON et al.,

2007).

Quadro 3 – Autores e motivos da dimensão Comportamental

Autor Motivos

Hutchinson et al. (2007).  Fatores internos facilitadores (visão global/mentalidade, 
personalidade empreendedora, relacionamento pessoal dos executivos
com mercados estrangeiros); 

 Fatores do ambiente externo (contatos de negócios em mercados 
estrangeiros, assistência e suporte de consultoria/governamental;

 Identidade da marca da empresa (decisão proativa em responder a 
oportunidades de mercados estrangeiros).

Dalton (2006).  Fortalecimento da imagem da empresa;
 conhecimento sobre o mercado internacional;
 objetivos organizacionais expansionistas;
 condições político-legais do mercado destino;
 interesse de empreendedores internacionais;
 desejo pessoal do presidente da empresa;
 entrada de competidores internacionais no Brasil;
 proximidade cultural com o país de destino;
 opinião de consultores;
 experiência internacional dos dirigentes da empresa.

Walker e Etzel (1973), 
Hackett (1976), Walker e
Cross (1989), Welch 
(1998, 1990) e Abell 
(1991).

 Interesse/contato fortuito do franqueador por terceiros.

Trankhein (1979) e 
Hopkins (1996).

 Desejo de ser conhecido como firma internacional.

Eroglu (1992) e Hoffman
e Preble (1993).

 Favorabilidade percebida no ambiente externo.

Eroglu (1992) e Aydin e 
Kacker (1990).

 Tamanho da firma.

Eroglu (1992).  Experiência em operação, experiência internacional da alta 
administração, tolerância ao risco, percepção da vantagem 
competitiva da firma, influência de agente externo à firma.

Doherty (2007).  Fatores organizacionais (experiência internacional em varejo,  
presença de uma marca de varejo “franqueável”, reestruturação da 
empresa, influência de gerentes-chave);

 Fatores do ambiente externo (abordagens oportunistas, 
complexidades do mercado local, disponibilidades de potenciais 
parceiros de franquia).

Fonte: Autor (2016).

Walker  e  Etzel  (1973)  foram os  primeiros  pesquisadores  a  investigar  os  aspectos
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comportamentais  das  decisões  de  internacionalizar  operações  das  empresas,  abordando  a

motivação  de  internacionalizar  por  conta  do  interesse  ou  o  contato  fortuito  de  possíveis

franqueados ao franqueador. Seguindo esta linha de investigação, os pesquisadores Hackett

(1976), Walker e Cross (1989), Welch (1998, 1990) e Abell (1991) também se debruçaram

sobre situações de internacionalização de empresas motivadas por conta do  interesse ou o

contato fortuito de possíveis franqueados ao franqueador.

Trankhein  (1979)  trouxe  luz  à  um  novo  motivo  pelo  qual  as  empresas

internacionalizariam suas operações: o desejo de ser percebido como empresa internacional.

Outro pesquisador que investigou esta motivação foi Hopkins (1996).

Eroglu (1992) fez um extenso trabalho investigando a internacionalização de empresas

e concluiu que a experiência em operação, a experiência internacional da alta administração, a

tolerância ao risco, a percepção da vantagem competitiva da firma e a influência de agente

externo  às  empresas  constituiriam  motivações  para  a  internacionalização  das  operações

empresariais. Eroglu (1992) ainda apontou que o tamanho da empresa também motivaria para

a internacionalização das operações, sendo que esta motivação também foi foco do estudo de

Aydin  e  Kacker  (1990).  E,  neste  mesmo  estudo,  Eroglu  (1992)  também  expôs  que  a

favorabilidade observada no ambiente externo constitui uma motivação para que as empresas

internacionalizem seus negócios, motivo este que foi foco do estudo de Hoffman e Preble

(1993).

Dalton (2006) desenvolveu uma investigação sobre uma extensa lista de motivações

que influenciariam a internacionalização de franquias brasileiras. No estudo Dalton (2006)

concluiu que os principais motivos à internacionalização das franquias brasileiras são:

1. Fortalecimento da imagem da empresa;

2. Conhecimento sobre o mercado internacional;

3. Objetivos expansionistas;

4. Condições político-legais no mercado de destino;

No que diz respeito à importância dos fatores motivadores da internacionalização das

franquias  brasileiras,  percebe-se  a  predominância  de  motivações  comportamentais

influenciando o comportamento das empresas.

Doherty  (2007)  e  Hutchinson  et  al.  (2007)  estudaram  as  motivações  à

internacionalização  de  empresas  empregando  a  teoria  da  categorização.  Doherty  (2007)

desenvolveu  seus  estudos  empregando  as  categorias:  fatores  organizacionais  e  fatores  do

ambiente  externo.  Na  categoria  fatores  organizacionais  Doherty  (2007)  afirmou  que  a



experiência  internacional  em  varejo,   a  presença  de  uma  marca  de  varejo  que  fosse

“franqueável”,  a reestruturação da empresa e  a  influência de gerentes-chave constituiriam

fatores de motivação à internacionalização. Na categoria fatores do ambiente externo Doherty

(2007)  afirmou  que as  abordagens  oportunistas,  as  complexidades  do  mercado  local,  e  a

disponibilidades  de  potenciais  parceiros  para  o emprego de franquia  constituiriam fatores

motivacionais para a internacionalização das operações das empresas.

Hutchinson et al. (2007) fizeram uso das categorias: fatores internos facilitadores e

fatores do ambiente externo. Apesar da semelhança nos títulos das categorias, os estudos de

Hutchinson et al. (2007) e de Doherty (2007) diferem nos fatores motivadores.

Hutchinson et al. (2007) afirmaram que os fatores internos facilitadores seriam a visão

global ou mentalidade global da empresa, a personalidade empreendedora e o relacionamento

pessoal  dos  executivos  com  mercados  estrangeiros.  No  que  diz  respeito  aos  fatores  do

ambiente  externo,   Hutchinson  et  al.  (2007)  afirmaram  que  os  fatores  motivacionais  à

internacionalização são constituídos pelos contatos de negócios em mercados estrangeiros, a

assistência e suporte de consultoria ou governamental e a identidade da marca da empresa

que representaria a decisão proativa da empresa em responder a oportunidades de mercados

estrangeiros.
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Quadro 4 – Autores e motivos da dimensão Econômica

Dalton (2006).  Oportunidades de nicho de mercado no exterior;
 condições econômicas no Brasil, condições político-legais do Brasil;
 tamanho do mercado internacional;
 condições econômicas no mercado internacional;
 obtenção de economias de escala;
 renda da população no mercado internacional;
 baixos custos de operação no mercado internacional;
 apoio de órgãos governamentais ou setoriais;
 existência de consumidores brasileiros no mercado internacional;
 vantagem competitiva sobre competidores internacionais;
 nível de competição no mercado internacional;
 expansão internacional de concorrentes;
 nível de competição no Brasil;
 oportunidades limitadas de expansão no Brasil;
 proximidade geográfica com o país de destino;
 desempenho financeiro da empresa no Brasil insatisfatório;

Doherty (2000).  Pequeno formato requerindo capital e gerenciamento limitado na fase inicial;
 modo fácil de entrada e saída comparado à manufatura;
 formato único de marca permitindo a internacionalização;
 economias de replicação (ao replicar o formato).

Hackett (1976), Hoffman e 
Preble (1993), Welch (1990) 
e Hopkins (1996).

 Explorar potenciais mercados.

Trankhein (1979), Kedia et 
al. (1994) e Hopkins (1996).

 Incrementar vendas e lucros.

Trankhein (1979), Kedia et 
al. (1994) e Welch (1990).

 Expansão de mercado.

Hoffman e Preble (1993), 
Welch (1990) e Eroglu 
(1992).

 Saturação do mercado doméstico.

Walker e Cross (1989).  Desejo para crescer/de crescimento.
Doherty (2007).  Fatores organizacionais (disponibilidade de recursos financeiros);

 Fatores do ambiente externo (pressões competitivas domésticas).
Fonte: Autor (2016)

Hackett  (1976), Trankhein (1979), Welch (1990), Eroglu (1992), Hoffman e Preble

(1993), Dalton (2006) e Doherty (2000; 2007) investigaram as motivações econômicas para

internacionalização de empresas, em adição às motivações comportamentais.  Hackett (1976)

expôs que a exploração de potenciais mercados internacionais constitui um fator motivador à

internacionalização empresarial. Hoffman e Preble (1993), Welch (1990) e Hopkins (1996)

também concluíram que este constitui fator influenciador para a internacionalização.

Trankhein (1979) também pesquisou motivações econômicas como força motriz da

internacionalização de operações empresariais. O aumento de vendas e lucros foi cunhado por

Trankhein (1979) como fator motivador para internacionalização de empresas. Kedia et al.

(1994)  e  Hopkins  (1996)  seguiram  na  mesma  linha,  afirmando  que  este  seria  um  fator



influenciador na decisão de internacionalizar as atividades de empresas. 

Neste mesmo estudo em que investigou o aumento de lucros e de vendas como fator

importante  na  decisão  de  internacionalizar,  Trankhein  (1979)  afirmou  que  a  expansão  de

mercados  também  exerce  papel  motivador  para  internacionalização.  A  expansão

mercadológica como fator motivador à internacionalização também foi observada por Welch

(1990) e por Kedia et al. (1994) em estudos posteriores.

Walker e Cross (1989) pesquisaram a internacionalização de empresas e concluíram

que o desejo de crescer  ou o desejo de  crescimento  constitui  um fator  motivador  para a

internacionalização.

Welch  (1990)  incluiu  a  saturação  do  mercado  doméstico  como  fator  econômico

motivador da internacionalização, além dos fatores econômicos como motivadores.  Eroglu

(1992) e Hoffman e Preble (1993) também investigaram a saturação do mercado doméstico e,

assim como Welch (1990),  concluíram que este  constitui  um influenciador  importante  na

internacionalização das atividades das empresas.

Doherty  (2000)  pesquisou  os  fatores  que  influenciariam  a  estratégia  de  modo  de

entrada em mercados por parte de varejistas internacionais e concluiu que o pequeno formato

da empresa requerendo capital e gerenciamento limitado na fase inicial constituiria um fator

motivador. Assim como este fator, o modo fácil de entrada e saída (no mercado) comparado à

manufatura também facilitaria aos varejistas internacionais entrarem em mercados. O formato

único de marca permitindo a internacionalização e as economias de replicação (ao replicar o

formato)  constituiriam,  também,  fatores  motivacionais  para  entrada  em  mercados

internacionais.

Dalton  (2006)  também  investigou  fatores  econômicos  motivacionais  à

internacionalização  das  franquias  brasileiras,  em  adição  aos  fatores  comportamentais.

Segundo Dalton (2006),  as  oportunidades  de nicho de mercado no exterior,  as  condições

econômicas  no  Brasil,  condições  político-legais  do  Brasil,  o  tamanho  do  mercado

internacional, as condições econômicas no mercado internacional, a obtenção de economias

de escala, a renda da população no mercado internacional, os baixos custos de operação no

mercado  internacional,  o  apoio  de  órgãos  governamentais  ou  setoriais,  a  existência  de

consumidores  brasileiros  no  mercado  internacional,  a  vantagem  competitiva  sobre

competidores internacionais,  o nível  de competição no mercado internacional,  a  expansão

internacional de concorrentes, o nível de competição no Brasil, as oportunidades limitadas de

expansão  no  Brasil,  a  proximidade  geográfica  com  o  país  de  destino  e  o  desempenho

financeiro da empresa no Brasil  insatisfatório,  são fatores econômicos que influenciam as
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franquias brasileiras a internacionalizar suas operações.

Doherty  (2007)  investigou,  novamente,  os  fatores  motivacionais  da

internacionalização de empresas. Neste estudo Doherty (2007) empregou técnica de análise

qualitativa em empresas de varejo especializadas para desvendar quais seriam as razões e os

facilitadores  da  internacionalização  das  empresas  observadas.  Doherty (2007)  categorizou

como:  fatores  organizacionais  e  fatores  do  ambiente  externo.  E,  sob  a  categoria  fatores

organizacionais  Doherty  (2007)  afirma  serem  muitos,  complexos  e,  frequentemente,

específicos os motivos pelos quais as empresas internacionalizam suas operações. E, apesar de

não poder  generalizar  os  resultados,  que representam a  realidade específica  das  empresas

observadas,  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros  deveria  ser  investigada  como  fator

antecedente da internacionalização, bem como as pressões competitivas domésticas.



3 MARKETING INTERNACIONAL

Este capítulo inicia com uma discussão sobre a área de estudo denominada marketing

internacional.  As  atividades  relacionadas  ao  marketing  internacional  são  brevemente

apresentadas  a  fim de  fornecer  informações  sobre  as  responsabilidades  e  expectativas  ao

marketing  internacional.  Em  seguida,  apresenta-se  o  tema  adaptação  e  padronização  em

programas de marketing internacional, um dos mais presentes nas publicações científicas da

área de marketing internacional. E, por fim, serão apresentados aspectos do marketing nas

franquias brasileiras.

3.1 Marketing internacional como área de estudo

A década de 1990 trouxe significativas mudanças no mercado global. A economia do

conhecimento, a globalização, a convergência e a consolidação de indústrias, a convergência e

segmentação dos mercados, as adaptações empresariais e consumidores com maior demanda

por produtos e serviços em todo o globo impactaram o mundo de forma singular (DAY e

MONTGOMERY, 1999).

Estas  mudanças  sociais  e  econômicas  (economia  do  conhecimento,  globalização,

convergência  e  consolidação  de  indústrias,  convergência  e  segmentação  dos  mercados,

adaptações empresariais e maior demanda por parte dos consumidores) foram determinantes

na geração do que hoje se percebe como fenômeno “marketing internacional”. Inicialmente a

literatura científica sobre alguns dos  aspectos e componentes de marketing internacional,

mesmo sem o  emprego deste  termo,  era  desenvolvida  sob outras  perspectivas  e  áreas  de

conhecimento, como economia, sociologia e antropologia. A literatura de marketing evoluiu e

começou  a  cobrir  aspectos  do  marketing  internacional.  Em seu  desenvolvimento  recente,

fundamentações  teóricas  das  áreas  de  conhecimento  marketing,  comportamento

organizacional e negócios internacionais começaram a tratar de aspectos e componentes de

marketing  internacional.  O  desenvolvimento  da  literatura  científica  em  marketing

internacional se deu sob duas principais correntes teóricas fortemente ligadas uma à outra:

escola relacional e escola de patrimônio (CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005).

Sob  a  escola  relacional  considera-se  as  variáveis  ou  constructos  referentes  aos

benefícios ao cultivo do relacionamento positivo com clientes, fornecedores e intermediários

como sendo responsáveis pelos resultados de sucesso da empresa. A razão pela qual estas

variáveis ou constructos receberam esta atenção é a crença de que as vantagens competitivas

geradas pelo cultivo do relacionamento positivo com estes stakeholders são mais difíceis de

serem imitadas, ou seja, são raras em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo.
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Por outro lado, sob a escola de patrimônio considera-se o valor adicional como produto dos

esforços de marketing internacional, esforços estes mensurados por resultados de desempenho

não-financeiros  e  intermediários,  como o  patrimônio  da  marca,  patrimônio  dos  canais  de

distribuição, e inovação. Com o desenvolvimento da literatura científica própria da área de

conhecimento de marketing sobre as perspectivas de marketing internacional, pesquisadores

puderam desenvolver uma abordagem mais específica, resultando em ferramentas, valores e

axiomas próprios da área, evidenciando o fato de que marketing internacional constitui um

campo de estudo específico (CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005; DELIGONUL e

CAVUSGIL, 1997).

3.2 Atividades de Marketing Internacional

A tarefa  central  da  gestão  de  marketing  internacional  é  determinar  a  estratégia

internacional geral da empresa visando os objetivos e metas corporativos. A determinação da

estratégia internacional geral expõe o grau de integração internacional da empresa. O conceito

de  gestão  de  marketing  internacional  baseia-se  nas  premissas  de  que  há  diferenças  entre

culturas e cada mercado estrangeiro demanda uma estratégia de marketing adaptada à cada

cultura em específico (GHAURI e CATEOLA, 2010).

Empresas que conduzem negócios sob a ótica de gestão de marketing internacional

considera que os produtos estão em diferentes estágios do ciclo de vida do produto em cada

uma das diferentes nações em que atua. Com relação ao projeto (design), seria necessário

aplicar ajustes aos produtos inicialmente projetados para o mercado doméstico. Sob o aspecto

da adaptação, empresas que atuam sob os preceitos do marketing internacional consideram ser

necessário adaptar seus produtos para mercados consumidores que possuem características

nacionais distintas. Com relação à segmentação mercadológica, estas empresas consideram

que cada segmento possui suas diferenças, requer produtos customizados e aceita diferenças

nacionais ou regionais. Com relação à competição concorrencial, as empresas compreendem

que  os  relacionamentos  competitivos  ocorrem  em  âmbito  nacional  ou  doméstico.  A

padronização  de  produtos  é  limitada  por  requerimentos  de  adaptação  relacionados  às

necessidades  e  desejos  de  cada  nação.  As  preferências  dos  consumidores  refletem  as

diferenças  nacionais.  A  diferenciação  dos  produtos  se  dá  por  meio  do  design,  das

características, das funções, do estilo e da imagem dos próprios produtos. Consumidores se

colocam à disposição para pagar preços maiores por produtos customizados. A comunicação

com  mercado  ocorre  considerando  a  imagem  do  produto  naquele  país.  A distribuição  é

realizada  com emprego dos  canais  de distribuição  de  cada  país  (GHAURI e  CATEOLA,



2010).

Em negócios  internacionais  o  marketing  traz  o  cliente  ao  foco das  atividades.  Na

internacionalização da  empresa o marketing  foca  esforços  na  identificação,  mensuração e

busca de oportunidades no âmbito internacional. O programa de marketing internacional da

empresa está envolto por influências da estratégia de marketing global da empresa, estratégia

esta  que  contempla  o  posicionamento  e  a  segmentação  de  mercado.  Esta  estratégia  de

marketing  global  é  influenciada  por  outro  conjunto  de  fatores  do  ambiente  de  negócios

internacionais, como a diversidade cultural, política, legal, monetária e financeira em que a

empresa está inserida. Estas condições ambientais constituem restrições à firma para exercer

suas tarefas de precificação, comunicação e distribuição de produtos. Gestores de marketing

devem desenvolver  estratégias  de  marketing  global  para  que  sejam planejadas  ações  que

constituam diretrizes para o posicionamento da empresa e de suas ofertas mercadológicas nos

mercados  internacionais,  bem como  identificar  e  selecionar  quais  os  segmentos-alvo  dos

esforços. A estratégia de marketing global também deve constituir diretrizes para o nível de

adaptação e padronização dos elementos do programa de marketing (CAVUSGIL et al, 2008).

Atividades de marketing da empresa integram materiais, ferramentas, informações e

outros elementos sociais como as próprias pessoas. Por esta razão as atividades de marketing

empresarial  são  consideradas  sistemas  socioeconômicos.  Com  esta  larga  quantidade  de

variáveis o nível de complexidade destes sistemas é alto, como percebido por pesquisadores

que investigaram por variadas abordagens e atributos (GINEVICIUS, 2007). 

O marketing internacional e suas atividades foram consideradas à parte como uma das

disciplinas  de  marketing.  Pesquisadores  que  investigavam  as  atividades  de  marketing

investiam esforços sobre o entendimento das questões referentes às trocas e focavam suas

observações  no  dinheiro,  nos  bens  e  nos  mecanismos  de  troca.  Há  registros  desde  1910

evidenciando a diferenciação que pesquisadores empregavam sobre as trocas domésticas e as

trocas  internacionais.  Distâncias  geográficas,  diferenças  legais,  políticas  e  culturais  em

diferentes  países  foram  percebidos  como  fatores-chave  para  que  marketing  internacional

ganhasse seu próprio espaço na literatura científica (AKAKA; VARGO; LUSCH, 2013).

3.3 Adaptação e Padronização em Programas de Marketing Internacional

Sob a perspectiva de marketing internacional, há decisões sobre quais elementos-chave

do  programa  de  marketing  deveriam ser  adaptados  ou  quais  deveriam ser  padronizados,

tomando em consideração o contexto internacional. O branding (fixação de marca) global, o

desenvolvimento de produto, a precificação internacional, as comunicações mercadológicas
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internacionais e distribuição internacional são os elementos-chave do programa de marketing

internacional aos quais se deve decidir adaptar ou padronizar.  O conceito de estratégia de

marketing doméstico se refere aos elementos do programa de marketing aplicados em um

único país. De modo diferente, a estratégia de marketing internacional está relacionada aos

elementos  do  programa  de  marketing  no  contexto  internacional,  considerando  variáveis

adicionais,  aumentando  a  complexidade  devido  aos  competidores  locais,  as  diferenças

interculturais em língua, padrões de vida (ou modo de viver), condições econômicas, legais e

de  infraestrutura  para os  negócios.  Os competidores  globais  e  a  otimização de tarefas  da

cadeia de valor nos vários mercados devem ser aspectos percebidos e analisados. Desta forma,

a  empresa  deve  cuidadosamente  resolver  a  questão  da  adaptação  e  padronização  dos

elementos  do  programa  de  marketing  internacional  para  cada  mercado  estrangeiro,

descobrindo a mais adequada forma de coordenar as tarefas nos diferentes mercados nacionais

(CAVUSGIL et al, 2008).

Na literatura  de  marketing  internacional  não  são  recentes  as  notações  referentes  à

busca de estratégia de padronização e estratégia de adaptação do mix de marketing e de outras

variáveis de estratégia competitiva em diferentes mercados nacionais (GOSHAL, 1987). Duas

dimensões que impactam a formulação da estratégia de marketing internacional de empresas

são o conhecimento sobre as condições de mercado local e o foco nas decisões de marketing

(SOLBERG, 2001).

Empregar uma abordagem baseada na padronização dos componentes do programa de

marketing internacional pode contribuir para o aumento de vendas devido ao fato de criar uma

imagem consistente do produto nos diferentes mercados nacionais em que a empresa atua. A

padronização  também  contribui  para  redução  de  custos  de  produção  à  medida  que  as

atividades de produção são alocadas geograficamente de acordo com a demanda de custos

para tais atividades. Tal alocação de atividades de produção redefine o processo de produção e

permite à empresa obter benefícios das economias referentes à formulação e implementação

de um único plano de marketing (SZYMANSKI, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993).

Referente à abordagem de estratégia de marketing internacional, uma crítica que se faz

é o foco em desenvolver e ofertar ao mercado um único produto, de uma forma única, em

todos  os  diferentes  mercados  internacionais  e  nacionais,  podendo  desencorajar  clientes  e

alienar funcionários sobre as necessidades dos diferentes tipos de clientes (VRONTIS, 2003).

A abordagem  baseada  na  adaptação  dos  componentes  do  programa  de  marketing

internacional considera que alguns mercados possuem características exatamente desiguais,

há,  então,  a  necessidade  de  alguma  adaptação  nos  programas  de  marketing  para  que  as



necessidades  dos  compradores  sejam  devidamente  atendidas,  incrementando  as  vendas

(SZYMANSKI, BHARADWAJ e VARADARAJAN, 1993).

Em grande parte, o foco na discussão entre padronização e adaptação dos componentes

do programa de marketing internacional das empresas é dado, quase que exclusivamente, nos

aspectos de economias de escala (pela padronização) ou aspectos culturais (pela adaptação)

(SOLBERG, 1999).

No contexto do marketing internacional, o sistema de franquia é percebido como uma

estratégia  de  modo  de  entrada  em  mercado  internacional.  No  próximo  capítulo  serão

discutidos assuntos relacionados à internacionalização de empresas, bem como o emprego do

sistema de franquias como estratégia de entrada em mercados internacionais para expandir a

atuação da empresa.

3.4 O marketing nas redes de franquias brasileiras 

Durante análise de estudo de multicasos (3 casos) com redes de franquias brasileiras, a

organização  identificada  como  mais  internacionalizada,  ou  seja,  com  maior  número  de

unidades no exterior, foi a única rede de franquia caracterizada como exercendo visão global,

empregando a elaboração de estratégia  de marketing  global.  Esta  estratégia  de marketing

global permite à rede de franquia diminuir  deficiências locais de unidades franqueadas. As

outras  duas  redes  de  franquias  brasileiras  internacionalizadas  observadas  neste  estudo  de

multicasos foram percebidas como focadas em atuar sobre as diferenças culturais locais para o

desenvolvimento de produtos. Outra característica destas duas redes de franquias observadas

foi o fato de suas ações de marketing serem pautadas pela busca em expandir o mercado de

atuação, constituindo uma visão de marketing internacional e não uma visão de marketing

global, balizada pela integração de mercado (CAMARGO, 2012).

Em estudo de multicasos foi observado que, à medida que as operações internacionais

crescem,  mediante  novas  unidades  no  exterior,  cresce  a  importância  dada  à  seleção  de

mercados internacionais. Evolução também foi percebida no que se refere ao modo de entrada

de redes de franquias brasileiras, uma vez que há variações no modo de entrada das franquias

brasileiras  no  mercado  internacional.  Das  três  redes  de  franquias  brasileiras

internacionalizadas  pesquisadas,  duas  foram  caracterizadas  por  orientação  corporativa  de

marketing  internacional  e  uma  por  orientação  corporativa  de  marketing  multinacional.  A

orientação corporativa de marketing internacional significa que a decisão sobre o composto de

marketing é feita no local, sendo que as subsidiárias (franqueados) possuem autonomia para

desenvolver  seu  próprio  negócio  e  as  atividades  de  marketing  buscam  expansão.
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Diferentemente,  a  orientação  corporativa  de  marketing  multinacional  significa  que  a

organização  (franquia  como  um  todo)  se  beneficia  da  economia  em  escala  em

desenvolvimento de produto, produção e marketing, o que possibilita produtos padronizados

em uma região  (CAMARGO, 2012).



4 PROPOSTA DE MODELO TEÓRICO

Neste capítulo será apresentado o modelo conceitual a ser utilizado na parte empírica. 

Com base no modelo conceitual de Deng (2012) este trabalho buscará identificar quais são os 

antecedentes mais importantes no processo de internacionalização das franquias brasileiras.

Deng (2012) sintetizou os desenvolvimentos conceituais e as descobertas empíricas 

referentes ao processo de internacionalização das franquias chinesas. Por meio de técnica de 

análise de conteúdo Deng (2012) revisou a literatura referente à internacionalização de 

franquias chinesas classificando 121 artigos encontrados em sua busca em três categorias: 

antecedentes, processos e resultados. Adicionalmente à estas categorias, foram adicionados 

temas sob os quais os fatores foram listados. A Figura 3 mostra o modelo conceitual  de 

internacionalização de franquias chinesas organizado por Deng (2012) com base na revisão de

literatura mencionada.
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Figura 3: Modelo conceitual de internacionalização de franquias chinesas organizado

por Deng(2012)

Fonte: Deng, 2012.

No que se refere aos antecedentes da internacionalização de franquias chinesas, Deng

(2012) identificou temas-chave relacionados ao nível da empresa, ao nível da indústria, nível

da  transação  específica  e  contextos  institucionais.  Todos  estes  quatro  temas-chave  que

compõem a categoria antecedentes do processo de internacionalização das franquias chinesas

foram os mais discutidos na literatura.

Deng  (2012)  afirma  que  o  modelo  conceitual  organizacional  fundamentado

solidamente na técnica de análise de conteúdo de produção científica, relevante para o tema,

contribui para uma revisão de literatura conduzida para uma estrutura lógica, representando as

pesquisas disponíveis, além de permitir uma visão holística do fenômeno, em vez de uma

abordagem sobre cada parte (variável, fator antecedente) somente. 

A pesquisa realizada por Deng (2012) sob título de revisão de literatura focou artigos



desenvolvidos  por  métodos científicos  rigorosos,  artigos  estes  que publicados  em revistas

científicas de disciplinas de gestão e negócios, em sua maioria. Considerando o alto grau de

internacionalização  das  atividades  das  empresas  chinesas,  Deng  (2012)  afirma  que  os

antecedentes constituem o aspecto central inicial de uma adequada análise deste fenômeno.

No que  se  refere  aos  antecedentes  da  internacionalização de  empresas  chinesas,  a

primeira  categoria  exposta  por  Deng  (2012)  é  a  categoria  de  antecedentes  de  nível  da

empresa. Antecedentes de nível da empresa foram investigados sob a perspectiva básica da

estratégia, na qual os pesquisadores acreditam que empresas chinesas conduzem atividades

internacionais com objetivo de aprimorar o valor ou a competitividade, sendo que estes são

fatores  fortemente  dependentes  de  características  específicas  da  empresa.  O  tamanho  da

empresa, grau de propriedade, intensidade de exportação e experiência internacional são os

fatores  determinantes  encontrados  por  Deng  (2012)  como  compostos  dos  antecedentes

categorizados  sob  nível  da  empresa.  E  estes  fatores  foram  verificados  por  um  número

significativo de estudos empíricos (AGYNIM et al., 2008;  GAO et al., 2010; LAU et al.,

2010). A Teoria  Visão Baseada em Recursos (Resources Based View) é identificada como

teoria  predominante  nas  pesquisas  publicadas  sobre  internacionalização  das  franquias

chinesas, e esta aplicação teórica gera ainda maior atenção sobre as características específicas

da empresa. (DENG, 2012).

O tamanho da empresa inclui mensurações pelas vendas, pelos ativos ou market-share.

As empresas chinesas maiores são as mais ativas internacionalmente. O tamanho da empresa é

percebido  como  indício  de  que  a  empresa  possui  recursos  e  habilidade  de  se  engajar

internacionalmente.  Empresas  com  mais  recursos  financeiros  e  intangíveis  são  mais

suscetíveis  a  empreendimentos  de  aquisições  internacionais  e  empreendimentos  em  fase

inicial (DENG, 2012).

O  tipo  da  empresa  e  seu  grau  de  propriedade  são  importantes  indicativos  da

internacionalização das franquias chinesas. Uma categorização foi feita pelos pesquisadores

Luo e Tung (2007) para evidenciar empresas multinacionais chinesas em SOE, que inclui

agentes  transnacionais  e  especialistas  comissionados,  e  não-SOE,  que  inclui  empresas

empreendedoras de nicho e aspirantes internacionais, sendo que cada categoria de empresas

trilhou seu caminho de forma única ao âmbito internacional (DENG, 2012).

Recursos e capabilidades compõem outro indicador importante dos antecedentes da

internacionalização de franquias chinesas. A teoria Visão Baseada em Recursos constitui a

base teórica para examinar as vantagens geradas às empresas chinesas por meio da iniciativa

destas  franquias  chinesas  no  processo  de  internacionalização.  Um consenso  na  literatura
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evidencia que as vantagens geradas pela iniciativa são, principalmente, baseadas na rede de

relacionamento que estas empresas constituíram e/ou baseadas no país de origem. Estes ativos

de relacionais são contabilizados pelo motivo de seus investimentos e estratégia de expansão

inter-regional (DENG, 2012).

No  que  se  referem à  expansão  regional,  as  empresas  multinacionais  chinesas  são

conduzidas pela necessidade estratégica de competitividade global sustentável, principalmente

por aquisições estratégicas de ativos no exterior. No que diz respeito aos recursos da empresa,

os  investimentos  diretos  estrangeiros  feitos  por  empresas  chinesas  visam  explorar  e

incrementar ativos (DENG, 2012).

As  redes  de  negócios  também  constituem  importante  fator  antecedente  da

internacionalização das franquias chinesas. Em economias emergentes os laços da rede de

contatos substituem mercados externos na medida em que permitem à estas empresas acessar

os  laços  de  contato  nos  país-alvo,  facilitando  a  empreitada  internacional.  As  redes

institucionais  permitem  às  franquias  chinesas  desempenhar  melhor  no  novo  ambiente

institucional (DENG, 2012).

A intensidade das exportações é um fator antecedente investigado. Quanto maior o

nível de exportação da empresa, mais suscetível a empresa estará para a abordagem contínua

de  relacionamentos  para  expansão  internacional.  No  contexto  em  que  a  China  serve  de

exemplo  para  políticas  de  crescimento  econômico  facilitadoras  de  exportação,  o  grau  de

exportação de empresas chinesas pode ser percebido como variável direta ou moderadora de

decisões focadas na internacionalização de operações empresariais (DENG, 2012).

A experiência internacional e orientação internacional constituem outro antecedente da

internacionalização das franquias chinesas. Com a aquisição de experiência a empresa é mais

suscetível aos grandes investimentos internacionais. A experiência internacional é percebida

como constructo em diversos estudos, sendo comum na literatura. Há evidências da relação

positiva entre a experiência internacional e as franquias chinesas internacionais, inclusive com

observações  sobre os  relacionamentos  pessoais  constituídos  no decorrer  do tempo entre  à

equipe da alta  administração e subsidiárias estrangeiras ou parceiros estrangeiros (DENG,

2012).

A influência gerencial é percebida como um fator antecedente da internacionalização

das  franquias  chinesas  devido  à  orientação  internacional  que  os  gerentes  da  alta

administração, principalmente, com observações focadas no comportamento destes gerentes.

A orientação gerencial pode ser mais importante para a tomada de decisões estratégicas, como

é o caso de investimentos estrangeiros à serem realizados em outros países, do que o número



de recursos específicos da empresa (DENG, 2012).

Com relação aos  antecedentes  da internacionalização das  franquias  chinesas  sob o

tema-chave indústria, foram identificados a estrutura da indústria, os setores a política  da

indústria,  e a  competição da indústria.  Com relação aos antecedentes categorizados sob a

estrutura  da  indústria,  nota-se  que  as  investigações  conduzidas,  em  grande  parte  por

comparação  de  diferentes  indústrias,  buscava  compreender  a  correlação  entre  variáveis

estruturais da indústria sobre a habilidade e suscetibilidade da indústria para internacionalizar.

A  posição  relativa  da  empresa  na  indústria  pode  indicar  maior  suscetibilidade  à

internacionalização das atividades (DENG, 2012).

No  que  se  refere  aos  setores  da  indústria,  percebe-se  que  empresas  de  diferentes

setores  industriais  demonstram  diferentes  orientações  para  internacionalização,

principalmente em economias  emergentes.  Como exemplo,  nota-se que empresas chinesas

manufatureiras e terceirizadas eram responsáveis por grande parte dos investimentos chineses

diretos no estrangeiro, diferentemente do investimento direto chinês realizado no estrangeiro

por empresas de serviços daquele país (DENG, 2012).

A competição na indústria foi registrada em diversos estudos como fator antecedente

em  internacionalização  de  empresas  chinesas.  Como  exemplo,  temos  a  liberalização  do

mercado econômico como impulsionador de investimentos diretos estrangeiros por empresas

chinesas no exterior, apesar de registros de que a fuga à saturação do mercado doméstico e as

guerras de preço possuem importância específica para tomada de decisão de internacionalizar

atividades de empresas chinesas (DENG, 2012).

Os fatores sob o tema-chave antecedentes específicos da transação são compostos pela

importância ou saliência do projeto da transação, investimentos de alto versus baixo perfil, e

busca por ativos estratégicos versus mercadológicos. Fatores relacionados à cada transação

são influenciados pelas características específicas da empresa bem como sua capabilidades em

administrar  os  relacionamentos  internos  e  externos  à  empresa.  Empresas  chinesas

desenvolveram  aprimoradas  formas  de  operar  que  contribuem  para  sua  expansão  em

economias com ambientes institucionais semelhantes ao seu mercado doméstico, alcançando

maior  nível  de  retorno  de  investimento  em  seus  projetos  de  investimento  internacional

(DENG, 2012).

No que se refere aos fatores sob o tema-chave antecedentes institucionais temos os

fatores institucionais do país-alvo (considerando o papel do governo), fatores institucionais do

país  de  origem  e  a  cultura  outros  componentes  institucionais  informais.  O  contexto

institucional  do  país  de  origem,  China,  é  bastante  explorado  como  antecedente  da
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internacionalização de empresas chinesas. Especificidades do governo chinês são comuns de

serem registradas  como motivações  à internacionalização das franquias daquele país,  bem

como aos investimentos feitos pelas franquias chinesas no exterior. Observações evidenciam

ações do governo como facilitadores da internacionalização das franquias chinesas (DENG,

2012).

O  contexto  institucional  do  país-alvo  é  percebido  como  antecedente  da

internacionalização das franquias chinesas. Em situações em que as multinacionais chinesas

buscam  investir  em  países  com  ambiente  institucional  diferente  à  China,  as  empresas

preferem a estratégia de modo de entrada baseada em aquisição devido à minimização de

riscos gerada pela possibilidade de continuidade operacional de empresa existente naquele

país-alvo (DENG, 2012).

Com  intuito  de  facilitar  a  compreensão  sobre  quais  temas-chave  e  fatores  serão

investigados neste estudo, apresenta-se o Quadro 5:



Quadro 5 – Temas-chave e fatores a serem pesquisados

Antecedentes da
Internacionalização das

franquias brasileiras

Tema-chave Fatores

Nível da empresa

- Tamanho da empresa
- Tipo e propriedade
- Recursos e capabilidades
- Laços da rede de negócios
- Intensidade das exportações
- Orientação e experiência
internacional
- Influência gerencial

Nível da indústria

- Estrutura da indústria
- Setores da indústria
- Política industrial
- Competição na indústria

Específicos da transação

- Saliência e importância do
projeto
- Perfil de investimento (alto
versus baixo)
- Busca de ativos de mercado
versus ativos estratégicos

Contexto industrial

- Fatores institucionais do país
de origem (papel do governo)
- Fatores institucionais do
país-alvo
- Componentes culturais e
outros institucionais

Fonte: Autor (2016), adaptado de DENG (2012).
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5 METODOLOGIA

A Figura 4 apresenta as etapas do percurso metodológico da pesquisa. 

Figura 4: Percurso Metodológico

Fonte: Lima (2010).

Neste capítulo foram feitas considerações sobre as áreas de estudo e descrições sobre o

tipo de pesquisa aplicado, o método de coleta de dados, seleção de empresas pesquisadas e

procedimento analítico. 

5.1 Tipo de pesquisa

A escolha  por  um tipo  de pesquisa  deve  ter  como base o objetivo  do  estudo.  Na

pesquisa de tipo exploratória procura-se compreensão maior sobre certo problema ou novo

fenômeno.  A pesquisa  descritiva  caracteriza-se  pelo  fato  de  ser  ideal  para  estudos  com

objetivos de descrever características de certas situações, verificar frequência de ocorrências e

formular modelos. E, a pesquisa causal é caracterizada pela busca de verificação de hipótese



formulada previamente, bem como obtenção de relações causa e efeito, requerendo concepção

estruturada do fenômeno e abordagem (SELLTIZ et al, 1975).

Para atingir os objetivos desta dissertação foi escolhida a pesquisa do tipo exploratória,

com caráter  descritivo  devido  ao  fato  de  ser  um fenômeno  ainda  pouco  estudado  e  que

permitira investigar se o modelo de Deng (2012) criado para o contexto de franquias chinesas

internacionais é adequado para compreender a internacionalização das franquias brasileiras.

5.2 Abordagem metodológica

Creswell (2010) afirma que a abordagem da pesquisa contempla suposições filosóficas

e,  também,  métodos  distintos.  Segundo  o  autor,  no  planejamento  de  uma  pesquisa,  é

importante que o pesquisador pense por meio de suposições da concepção filosófica que eles

mesmos trazem ao estudo, da estratégia de investigação e dos métodos de pesquisa específicos

que, juntos, transformam a abordagem do pesquisador em prática de pesquisa. 

Concepções  filosóficas  parecem  ficar  ocultas  na  pesquisa,  contudo  influenciam  a

prática e, portanto, devem ser identificadas (CRESWELL, 2010). Denzing e Lincoln (2011)

expõem que a pesquisa qualitativa contempla uma abordagem interpretativista e naturalística,

permite estudar coisas em ambiente natural almejando fazer ou interpretar o fenômeno. 

Considerando as afirmações de Creswell (2010) e Denzin e Lincoln (2011), a escolha

pelo paradigma interpretativista sociológico se mostra adequado, assumindo suposição de que

nesta pesquisa há uma ontologia de múltiplas realidades, uma subjetiva epistemologia e um

grupo naturalista de procedimentos metodológicos.

5.3 Percurso Metodológico

O percurso metodológico foi iniciado quando foi selecionada a abordagem qualitativa

interpretativista. Na área de gestão internacional é adequado optar pela abordagem qualitativa

interpretativista  por  se  tratar  de fenômenos considerados complexos,  portanto com muitas

variáveis, e que dificilmente são reconhecidos por abordagens quantitativas. (CARNEIRO e

DIB, 2007).

Na pesquisa qualitativa a  investigação permite  algumas das mais  enriquecedoras e

compensadoras explorações disponíveis para ciências sociais, quando a investigação ocorre

sob domínio do pesquisador. Estas explorações às ciências sociais permitem a realização da

interpretação  exploratória,  abordando  aspectos  subjetivos  e  conduzindo  o  estudo  à  uma

exploração aprofundada do fenômeno (GODOY, 1995).

O tema franquias brasileiras é caracterizado por escassez de trabalhos científicos e esta
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é uma das razões pelas quais pesquisadores adotam a abordagem exploratória e descritiva. A

abordagem qualitativa facilita novas narrativas e interpretações ricas para o fenômeno no que

se refere ao processo de internacionalização e a influência do marketing neste processo.

5.4 Método de pesquisa

A seleção do método de pesquisa contribui facilitando a visualização do caminho a ser

seguido a fim de gerar as conclusões, identificar possíveis erros e auxilia nas decisões de

interpretação (LAKATOS, 1989). 

Este trabalho contempla três tipos de pesquisa percebidos como necessários para a

realização com sucesso das investigações para responder à problemática de pesquisa atingindo

os objetivos supramencionados. Primeiramente, uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma

pesquisa documental e de uma pesquisa de campo.

Depois de identificado o tópico de pesquisa, o pesquisador deve rever a literatura para

que  possa:  aprender  quais  os  resultados  de  outros  estudos  estreitamente  relacionados,

relacionar um estudo com o diálogo maior e contínuo da literatura (permitindo identificar

lacunas teóricas e ampliar estudos anteriores), compreender a importância de um estudo, e

oferece base para comparação de resultados (CRESWELL, 2010).

Calado e Ferreira (2004) afirmam que os documentos são fontes de dados brutos, sua

análise  requer  transformação,  operação  e  verificação   para  que  seja,  então,  atribuído

significado  mediante  o  objetivo  da  pesquisa  e  seu  referencial  teórico.  Assim,  a  pesquisa

documental pode ser encarada, segundo Calado e Ferreira (2004), como uma técnica de coleta

de dados e, também, deveria ser considerada como um método de pesquisa.

A pesquisa documental foi realizada junto à Associação Brasileira de Franquias e às

empresas que aceitaram participar do presente trabalho de pesquisa com intuito de coletar

dados que contribuam para elucidar a adequação do modelo conceitual de Deng (2012) ao

fenômeno da internacionalização das franquias brasileiras.

Entrevistas  em  campo  são  úteis  para  que  o  pesquisador  acesse  informações  dos

entrevistados  quando eles  não  podem ser  diretamente  observados.  Os participantes  têm a

chance de compartilhar informações históricas. E, permite ao pesquisador ter controle sobre a

linha  do  questionamento.  Entretanto,  entrevistas  em  campo  proporcionam  informações

indiretas que foram filtradas pela perspectiva do entrevistado, bem como ocorrem em locais

predeterminados, em vez do local natural (CRESWELL, 2010).

A pesquisa de campo foi realizada por meio de estudo qualitativo exploratório, com

entrevistas  em  profundidade  com  experts  na  área  de  negócios  de  franquias  e  negócios



internacionais, profissionais e pesquisadores com conhecimento prévio do tempo e um roteiro

semiestruturado de entrevista.

5.5Definição justificada do corpus de pesquisa

Franquias podem ser consideradas como uma relação contratual entre duas partes que

rege uma franquia é a base do sistema de franquias, de um lado o franqueador e do outro o

franqueado.  Tal  esforço  pode ser  considerado como uma forma de  estratégia  cooperativa

empregada  á  fim  de  diluir  riscos  e  compartilhar  competências.  Recursos  tangíveis  e

intangíveis são envolvidos em transações do sistema de franquias. Todo o suporte que será

necessário para que a nova franquia seja estabelecida será responsabilidade do franqueador:

treinamentos, fornecimento de produtos, planos de marketing e planos financeiros. O know-

how e a experiência desenvolvida pelo franqueador são transferidos para o franqueado, que,

em troca, pagará taxas de royalties sob título de remuneração ao franqueador. Conhecimento e

suporte são oferecidos pelo franqueador, taxas de remuneração são oferecidas pelo franqueado

(GILLS, 2007).

Este sistema baseado na relação franqueador-franqueado pode ser observado,

analisado, por diferentes perspectivas, sendo suscetível a ser entendido como uma estratégia

de expansão de empresas (SHANE, 2005), um canal de distribuição por franquias (DANT et

al., 1996), uma fonte para captação de recursos financeiros de baixo custo (NORTON, 1995),

e um modelo de negócios com fortes laços no empreendedorismo (SHANE, 2005).

No Brasil, em 2013 o setor de franquias atingiu a marca de 115 bilhões de reais

em faturamento,  o  número de redes  de franquias  chegou à  2.703,  o  número de unidades

franqueadas foi de 114.409, mais de um milhão de pessoas foram empregadas pelo setor e,

enquanto  o  PIB  cresceu  2,3%  o  setor  de  franquias  cresceu  11,9%  (ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE FRANCHISING, 2014). Estes dados auxiliam no delineamento do corpus

de  análise  deste  estudo,  o  qual  seja,  o  marketing  na  internacionalização  de  franquias

brasileiras.

Neste contexto de crescimento do setor de franquias, a Associação Brasileira de

Franquias  registrou  65  franquias  brasileiras  operando  no  exterior  em 2010.  Em 2012,  o

número de franquias brasileiras operando no exterior cresceu para 92. E, em 2014, foram

registradas  105  franquias  brasileiras  atuando  em ambiente  estrangeiro,  representando  um

crescimento significativo à cada período de registro (ROCHA et al., 2014).

Para este estudo selecionou-se empresas que atuava em âmbito internacional

em 2010 e mantiveram suas operações internacionais no registro de 2012 e 2014. O intuito foi

65



investigar  os  antecedentes  de  redes  de  franquias  brasileiras  que  perpetuaram

operacionalizando  no  exterior  desde  o  início  dos  registros,  indicando  aquisição  de

conhecimento e experiência em operações internacionais. Desta forma, o critério principal

para selecionar as redes de franquias brasileiras investigadas é terem sido registradas como

empresas operante no âmbito internacional em 2010, perpetuando a atuação no exterior em

2012 e 2014 (ROCHA et al., 2014).

5.6 Técnicas de coleta de dados

Este trabalho contempla duas técnicas de coleta de dados. Entrevista em profundidade

e  coleta  de  documentos  (especificamente  transcrições  de  entrevistas  com  profissionais

responsáveis pelo marketing internacional destas empresas, mediante disponibilidade).

A entrevista é uma técnica de coleta de dados frequentemente empregada em pesquisas

de  estudos  nas  áreas  das  ciências  sociais,  em especial  na  área  da  administração.  Alguns

pesquisadores  afirmam  que  a  técnica  de  coleta  de  dados  por  meio  da  entrevista  é,  por

excelência, um instrumento de investigação social que, quando empregada por pesquisador

experiente, possui muitas superioridades se comparada à outras técnicas de coleta de dados

(BATESON, 1972). 

Portanto,  a  técnica  de  coleta  de  dados  utilizada  foi  por  meio  de  entrevistas

semiestruturadas e com blocos temáticos, criados com base teórica e de estreita relação com

os objetivos deste trabalho. O objetivo é foi criar situações em que os entrevistados se sintam

estimulados  a  compartilhar  fatos,  opiniões  e  sentimentos  acerca  das  questões  abordadas,

facilitando que as conversas nas entrevistas se tornem mais densas e profundas. 

Foram  entrevistados  gerentes,  consultores  e  sócios  (proprietários)  de  redes  de

franquias,  sendo quatro diferentes empresas e  uma ou duas pessoas de cada empresa.  As

entrevistas foram conduzidas com base em roteiro desenvolvido para identificar quais temas-

chave são mais importantes para a internacionalização das franquias brasileiras, bem como

quais  fatores  antecedentes  à  internacionalização  causaram  maior  impacto,  motivando  a

franquia a internacionalizar.

A criação do roteiro de entrevista contempla dois blocos temáticos.  O primeiro aborda

a internacionalização de franquias e o segundo bloco aborda o marketing internacional.



Quadro 6 – Tema e autores

 Tema Autores

Marketing Internacional DAY e MONTGOMERY, 1999
CAVUSGIL; DELIGONUL; YAPRAK, 2005
DELIGONUL e CAVUSGIL, 1997
GHAURI e CATEOLA, 2010
CAVUSGIL et al, 2008
GINEVICIUS, 2007
AKAKA; VARGO; LUSCH, 2013
SOLBERG, 2001
SZYMANSKI, BHARADWAJ e 
VARADARAJAN, 1993
VRONTIS, 2003

 Internacionalização de Empresas KHAUAJA, 2009
BUCKLEY e CASSON, 1976
BUCKLEY e CASSON, 1998
JOHANSON e VAHLNE, 1977
JOHANSON e VAHLNE, 2009
FORTE e CARVALHO, 2013
GARRIDO, 2007
BORINI; ROCHA; SPERS, 2012
CHURCHILL e PETER, 2003
HOFFMANN e PREBLE, 2004
BAENA e CERVINO, 2012
ALON e MACKEE, 1999
EISENHARDT, 1989
SHANE, 1996
CHEN, 2010
ALEXANDER e QUINN, 2001
DENG, 2012

Fonte: Autor (2016).

Os blocos temáticos foram discutidos e validados com dois especialistas acadêmicos

com profundo conhecimento sobre os conceitos empregados. Vale ressaltar que as entrevistas

não se limitaram apenas às questões do roteiro, mas também outras questões. Deste modo foi

possível  construir  categorias  de subcategorias enquanto em análise  de conteúdo (etapa de

tratamento dos dados a serem coletados).

Foram realizadas 4 entrevistas com diferentes profissionais de franquias brasileiras

internacionalizadas e especialistas em internacionalização de franquias. Foram entrevistados
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um ou dois  profissionais por empresa, sendo quatro empresa participaram da pesquisa no

total. O intuito de entrevistar duas pessoas de cada empresa foi o de minimizar os impactos de

vieses  uma  vez  que  os  conteúdos  das  entrevistas  foram  analisados  e  seus  resultados

comparados para buscar congruências nos conteúdos.

5.7 Técnicas de análise de dados

De acordo com Creswell (2010), os pesquisadores contribuem de forma a acrescentar

procedimentos  de  tratamento  de  dados  avançados.  O  autor  menciona   procedimentos

analíticos  como  ground  theory,  estudo  de  caso,  pesquisa  etnográfica,  pesquisa

fenomenológica, e pesquisa qualitativa. Considerando o objetivo e método do estudo optou-se

pela técnica de tratamento de dado conhecida como análise de conteúdo.

5.8 Técnicas de registro de dados

Sobre o registro de  dados coletados.  As entrevistas  foram gravadas  digitalmente e

armazenadas  em  computador.  As  gravações  foram  então  transcritas  manualmente  para

arquivos digitais de texto, como o tipo de arquivo Microsoft World.

Para Godoi (2006), a análise de conteúdo é significado da perspectiva informacional-

quantitativa  da  análise  do  discurso.  Bardin  (2007)  expõe  que  a  análise  de  conteúdo  é

composta por um conjunto de técnicas empregadas na análise de comunicações, tem o com

objetivo de descrever os conteúdos das mensagens, conteúdos estes que permitam inferência

de conhecimento relacionado às condições de recepção e produção das mensagens.

Bardin (2007) apresenta um Quadro detalhado com informações sobre os domínios

possíveis de aplicações da técnica de tratamento de dados análise de conteúdo. Para Bardin

(2007), a análise de conteúdo é um método empírico de tratamento de dados que depende do

tipo de informação que se almeja obter. No Quadro a seguir (Quadro 6) expõem-se, por meio

da adaptação de Khauaja (2010), os domínios da aplicação da técnica de tratamento de dados

análise de conteúdo.



Quadro  7  –  Domínios  da  aplicação  da  técnica  de  tratamento  de  dados  análise  de

conteúdo

CÓDIGO E
SUPORTE

NÚMERO DE PESSOAS IMPLICADAS NA COMUNICAÇÃO

Uma pessoa Comunicação dual
Diálogo

Grupo restrito Comunicação de
massa

LINGUÍSITICO 
Escrito

Agendas, maus 
pensamentos, 
conjecturas, diários 
íntimos 

Cartas, respostas a 
questionários ou a 
teste projetivos, 
trabalhos escolares 

Ordens de serviço 
numa empresa, todas
as comunicações 
escritas trocadas 
dentro de um grupo 

Jornais, livros, 
anúncios publicitários,
cartazes, literatura, 
textos jurídicos, 
panfletos 

LINGUÍSITICO 
Oral

Delírio do doente 
mental, sonhos 

Entrevistas e 
conversas de 
qualquer espécie 

Discussões, 
entrevistas, 
conversas de grupo 
de qualquer natureza
 

Exposições, discursos,
rádio, televisão, 
cinema, publicidade, 
discos 

ICÔNICO 
(sinais, grafismos, 
imagens, fotografias,
filmes, etc.) 

Feições ou caretas 
mais ou menos 
automáticas, sonhos 

Respostas aos testes 
projetivos, 
comunicação entre 
duas pessoas por 
meio de imagem. 

Toda a comunicação 
icônica num 
pequeno grupo (ex. 
símbolos icônicos 
numa sociedade 
secreta, numa casta 
etc.) 

Sinais de trânsito, 
cinema, publicidade, 
pintura, cartazes, 
televisão 

OUTROS 
CÓDIGOS 
SEMIÓTICOS 
(i. e., tudo o que, não
sendo lingüístico, 
pode ser portador de 
significados, ex.: 
música, código 
olfativo, objetos 
diversos, 
comportamentos, 
espaço, tempo, sinais
patológicos etc.) 

Manifestações 
histéricas da doença 
mental, posturas, 
gestos, tiques, dança,
coleções de objetos 

Comunicação não verbal com destino a 
outrem (postura, gestos, distância espacial, 
sinais olfativos, manifestações emocionais, 
objetos quotidianos, vestuário, alojamento 
etc.), comportamentos diversos, tais como 
os ritos e as regras de cortesia. 

Meio físico e 
simbólico: sinalização
urbana, monumentos, 
arte etc.; mitos, 
estereótipos, 
instituições, elementos
de cultura 

Fonte: KHAUAJA, 2010.

Após  a  realização  das  entrevistas  e,  consequentemente,  do  registro  dos  dados

coletados, foi realizada uma etapa de análise das entrevistas, as quais são caracterizadas pelo

uso de código lingístico e são uma comunicação dialógica. A etapa de análise das entrevistas

foi realizada por meio do emprego do método de análise de conteúdo. De forma objetiva,

Bardin  (2007)  afirma  que  a  o  início  da  análise  de  conteúdo  é  a  busca  por  descrever

características do texto e deve seguir buscando a interpretação destas características. Neste

procedimento, a inferência se impõe como intermédio na relação “descrição de características

”-”interpretação”. 

Pretendeu-se  conduzir  a  análise  de  conteúdo  das  quatro  entrevistas  seguindo  as
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recomendações de Bardin (2007). Primeiramente, foi realizada uma pré-análise. Seguida da

etapa de pré-análise, foi feita a etapa de exploração do material. E, por fim, o tratamento dos

resultados, inferência e interpretação.

A etapa denominada pré-análise objetiva operacionalizar e sistematizar as primeiras

ideias,  facilitando  a  emergência  de  um  esquema  do  desenvolvimento  das  operações

posteriores,  em  um  plano  de  análise.  Bardin  (2007)  recomenda  a  leitura  flutuante,

estabelecendo contato com documentos, permitindo seu conhecimento e dando liberdade ao

analista  para  ter  suas  impressões.  É  importante  pré-determinar  os  documentos  a  serem

considerados na análise de conteúdo, constituindo um corpus, coleção de documentos que se

pretende submeter a procedimento de análise de conteúdo. Preparar o material criando novos

documentos  com  as  respostas  fornecidas  à  cada  uma  das  perguntas  é  essencial.  Outra

recomendação feita por Bardin (2007) é referenciar os índices e elaboração de indicadores.

Para  tanto,  é  necessário  identificar  os  índices,  temas,  encontrados  nos  documentos,

identificando os respectivos indicadores por meio dos recortes de texto dos documentos.

A etapa exploração do material é o momento de codificar o material. Esta etapa deve

ser conduzida com base nas atividades de definição das unidades de registro e das unidades de

contexto, bem como nas atividades de definição dos sistemas de categorias e identificação de

unidades de registro nos documentos  (BARDIN, 2007). 

A palavra e o tema são as unidades de registro mais utilizadas. Unidade de registro é

definido como “unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a

considerar como base, visando a categorização e a contagem frequencial” (BARDIN, 2007,

p.98).  A unidade  de contexto  é  empregada para  facilitar  o  entendimento  para  codificar  a

unidade de registro e fornecem insumos para a significação da unidade de registro (BARDIN,

2007).

Sistemas de categorias são baseadas  na enumeração,  posterior  à seleção de textos,

verifica-se se há ou não presença de elementos, bem como a frequência.  Quanto maior a

aparição, maior o seu registro, então será maior sua importância como unidade de registro.

Deve  haver  ponderação  para  casos  de  haver  aparição  de  determinado  elemento  que  seja

considerado mais importante que os demais. A intensidade da aparição dos elementos, ou seja,

a  mensuração das variações semânticas em uma categoria  de elementos também deve ser

considerada. Na categorização inclui-se a classificação de elementos integrantes de um todo

maior, que são agrupados ou separados mediante suas diferenças e, depois, reagrupados por

analogia mediante critérios pré-estabalecidos (BARDIN, 2007).

Critérios aos quais as categorias devem obedecer são (BARDIN, 2007):



• exclusão mútua;

• homogeneidade;

• pertinência;

• objetividade e fidelidade;

• produtividade.

Por  meio  da  metodologia  exposta  neste  capítulo  foi  possível  investigar  a

internacionalização das redes de franquias brasileiras. No capítulo seguinte os resultados da

investigação são expostos e analisados.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta os estudos de caso desenvolvidos em três redes de franquias

brasileiras do segmento de vestuário. Contempla a análise e a interpretação das informações

obtidas em pesquisa de campo com categorias de análise pré-estabelecidas.

A seleção  das  redes  de  franquias  desta  pesquisa  teve  como  critérios   (1)  estar

internacionalizada  desde  2010;  (2)  continuar  internacionalizada  em  2014;  e  (3)  ser  do

segmento de vestuário.  Durante o período entre  o agendamento da entrevista  e  a data  da

entrevista  foram coletadas  informações  sobre  o  histórico  das  redes  de  franquias  à  serem

entrevistadas.  Na  coleta  de  dados  buscou-se  entender  cada  um  dos  18  antecedentes  de

internacionalização no nível da empresa, 4 antecedentes de internacionalização no nível do

setor, 6 antecedentes de nível da transação específica que permitiu a internacionalização, 4

antecedentes de nível de contexto político-legal (ambiente institucional), e dos 4 antecedentes

de  nível  do  mercado  internacional.  Esta  coleta  de  dados  prévia  à  entrevista  permitiu  ao

pesquisador focar sua atenção em questionar e esclarecer a influência dos antecedentes mais

importantes na internacionalização de cada caso.

A redação dos estudos de caso teve como foco principal as entrevistas realizadas com

os profissionais da área responsável pela internacionalização de cada rede de franquias. As

entrevistas foram feitas com um profissional Gerente de Mercados Internacionais, 10 anos de

experiência em projetos internacionais, uma profissional Consultora de Exportação, 7 anos de

experiência em projetos internacionais, e uma Assistente de Exportação, 2 anos de experiência

internacional e uma das últimas pessoas da equipe de negócios internacionais que trabalhava

na empresa na época da entrevista – novembro de 2015). As entrevistas demoraram cerca de

43  minutos.  Durante  as  entrevistas,  além  do  roteiro  semiestruturado,  foram  levantadas

questões  sobre  aspectos  que  poderiam esclarecer  novas  direções  ou  antecedentes  sobre  a

internacionalização das redes de franquias.

A transcrição das entrevistas permitiu a análise dos resultados de forma segmentada,

segundo categorias pré-definidas: antecedentes de nível da empresa, antecedentes de nível da

indústria, antecedentes de nível da transação específica, antecedentes de nível do contexto

institucional.

O  principal  critério  para  desenvolvimento  das  análises  dos  estudos  de  caso  foi

semântico,  de  acordo  com  Bardin  (2010).  Neste  capítulo  são  apresentados  os  Quadros



resumos das entrevistas, por rede de franquia participante, ou pesquisada.

6.1 CASO – EMPRESA A

Este estudo de caso refere-se À rede de franquias da Empresa A. A empresa iniciou

operações em 1966, como fábrica no setor de vestuário, em 2005 a empresa iniciou operações

por meio do modelo de negócios de franquias,  sendo que a e internacionalização também

ocorreu em 2005. Envolvidos na internacionalização estavam o Diretor de Finanças e poucos

gestores  da fábrica que contribuíram para adequar  o produto para mercados destino.  Este

estudo foca o processo de internacionalização da Empresa A, em especial os antecedentes da

internacionalização e aspectos de marketing neste processo.

As  entrevistas  foram  realizadas  por  telefone,  gravadas  e  transcritas  com  dois

profissionais  de áreas-chave no processo de internacionalização que ocupam os cargos de

Gerente de Vendas e Reservas e Assistente de Exportação. Neste caso não foi definido um

interlocutor privilegiado, pois apesar de diferença hierárquica, as duas profissionais possuem

experiência relevante em internacionalização. As entrevistas foram realizadas em Novembro

de 2015 e o tempo médio de cada entrevista foi de 43 minutos.

6.1.1 Histórico

A Empresa A foi lançada em 1966 sob o intuito de transformar a vida das mulheres por

meio de conforto completo. Foi uma das primeiras marcas de moda íntima brasileira  e possui

grande evolução nos  últimos  anos  por  conta  do desenvolvimento  e  aplicação de técnicas

inovadoras e investimentos. Um exemplo é uma coleção  que  introduziu o conceito de roupas

íntimas  invisíveis  no Brasil.  Para mulheres  a  marca  Empresa A é referência  de conforto,

durabilidade e qualidade. 

A Empresa A atende à um mercado multivarejo amplo, tornou-se referência em moda

íntima, principalmente, por conta do conforto e do design de seus produtos. Há mais de uma

década  a  Empresa  A investe  na  qualificação  de  varejistas,  preparando-os  para  atender

potenciais consumidores de forma à superar suas expectativas, inclusive se consolidando sob
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o modelo de negócios baseados em franquias, sendo 138 operações no território nacional em

2015.

Em 1966, quando os negócios iniciaram, a empresa veio de Belém (PA) para São

Paulo. O empresário libanês decidiu investir recursos financeiros acumulados, oriundos de

atividades de transporte de alimentos no Norte do Brasil.  O motivo do investimento foi a

percepção de que havia falta de dinamismo no mercado de confecções de lingerie.  Desde

1966,  o  empresário tocou o negócio  com o nome Empresa  A,  localizado no Brás,  bairro

conhecido por atividades relacionadas à confecções têxteis na cidade de São Paulo. 

Inicialmente,  os  produtos  fabricados  no  Brás,  eram  comercializados  em  lojas  na

mesma região. Poucos eram os concorrentes,  fabricantes de roupas íntimas femininas, e a

Empresa A descobriu um nicho de mercado seguindo uma linha  sensual  e  clássica  ainda

pouco explorada por outras empresas. A calcinha perfumada foi um dos primeiros destaques

da Empresa. Foram 10 anos de vendas de calcinhas de helanca, sendo que o único opcional

era a cor. No fim do ano de 1970 a Empresa A lançou seu primeiro sutiã, mas até então apenas

calcinhas eram fabricadas.

Em 1999, a Empresa A inaugurou uma fábrica moderna no Ceará com objetivo de

fabricar calcinhas e sutiãs de alta qualidade e tecnologia. Em 2005 a Empresa A inaugurou a

primeira loja exclusiva Empresa A. Depois de 7 anos, em 2012, a Empresa A inaugurou a loja-

conceito na Rua Oscar Freire, em São Paulo, tradicional local com muitas lojas de grifes. 

6.1.2 Antecedentes-críticos do processo de industrialização 

Neste item são apresentadas as análises das respostas das questões 1 (“qual é a ordem

de importância dos 2 antecedentes-críticos do processo de internacionalização?”), 2 (“de que

forma o item mais  importante  influenciou a  empresa à  internacionalizar?”),  e  3  (“de  que

forma  o  segundo  item  mais  importante  influenciou  a  empresa  a  internacionalizar?”)  do

questionário.  Estas  questões,  junto  com  a  Parte  1  do  questionário,  preenchida  pelo

entrevistado  previamente  à  entrevista,  permite  descobrir  quais  foram  os  2  antecedentes-

críticos que levaram a empresa à internacionalizar, bem como esclarece de que forma estes

antecedentes-críticos influenciaram a empresa à buscar a internacionalização.



Por meio de análise das respostas das entrevistadas na Parte 1 do questionário, pode-se

notar que as duas dimensões de antecedentes à internacionalização que mais influenciaram a

empresa no processo de internacionalização foram “itens relacionados à empresa” e “itens

relacionados com o setor”, nesta mesma ordem. 

De  acordo  com  a  entrevistada  1,  os  antecedentes-críticos  do  processo  de

internacionalização são recursos e capacidades sob a dimensão itens relacionados à empresa, e

competição na indústria sob a dimensão itens relacionados ao setor da rede de franquia. No

que se refere aos recursos e capacidades, a entrevistada 1 expôs que a Empresa A é a marca

número 1  em lingerie  no mercado doméstico  e  muito  know-how e  conhecimentos  foram

desenvolvidos e adquiridos no decorrer destas décadas para, então, chegar a esta posição de

liderança. Desta forma a entrevistada 1 esclarece que conhecimento e know-how são fatores

críticos sob o antecedente-crítico capabilidades, neste caso. O seguinte depoimento expressa

esta ideia: 

“Sendo a Empresa A Lingerie  a  número 1 no mercado doméstico,  temos experiência e

know-how sobre o que é necessário para atuar adequadamente neste mercado”.

Com relação ao que se refere aos recursos, a entrevistada 1 expôs que,  nada adiantaria

ter as capabilidades, o conhecimento e know-how, se não houvessem recursos financeiros para

viabilizar a empreitada internacional. Com relação aos recursos financeiros, a entrevistada 1

chamou atenção para o fato de ter pessoas capazes de desenvolver a estrutura operacional para

as  atividades  internacionais.  Desta  forma  a  entrevistada  1  esclarece  de  que  forma  o

antecedente-crítico  recursos  influencia  o  sucesso  de  operações  internacionais,  neste  caso,

como expressa o depoimento:

“A internacionalização exigiu bastante de recursos e capabilidades da Empresa no sentido

de  que  é  necessário  investir  dinheiro  para  ter  pessoas  que  desenvolvam  a  estrutura

operacional para as atividades internacionais ”.

A entrevistada  1  mencionou  que  recursos  e  capabilidades  são  essenciais  para  a

construção da marca no exterior.  Chamou atenção para o fato de que, adicionalmente aos

recursos financeiros, as pessoas, o conhecimento e o know-how, todos estes itens precisam

contar com esforços para construção de marca na mente dos consumidores nos mercados-

destino:
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“Construir a marca na mente do consumidor exige recursos e cababilidades, e é essencial

para o sucesso da internacionalização”.

Com  relação  ao  segundo  mais  importante  antecedente-crítico  do  processo  de

internacionalização, a competição na indústria, a entrevistada 1 esclareceu que foi devido à

competitividade que a Empresa A construiu um portfólio de produtos de alta qualidade, com

base em conhecimentos das operacões que permitem a entrega de maior valor percebido aos

consumidores se comparada às empresas do mercado doméstico. Segundo a entrevistada 1, o

conhecimento tácito que a Empresa adquiriu durante os anos permitiu o desenvolvimento de

processos e atividades que aprimoraram os produtos, o que levou a Empresa A à ser a empresa

líder em confecção de roupas íntimas femininas. A seguinte passagem da entrevista expressa a

ideia:

“(...)  a Empresa percebeu que detém conhecimentos sobre operações e produtos de alto

valor percebido por potenciais consumidores. Nenhuma outra Empresa trabalha a mesma

gama de produtos e com a qualidade que nós temos”.

A  entrevistada  2  reportou  que  os  antecedentes-críticos  do  processo  de

internacionalização  seriam  a  intensidade  das  exportações,  o  relacionamento  pessoal  dos

executivos com mercados estrangeiros, e favorabilidade percebida no ambiente externo. Com

relação ao antecedente-crítico intensidade das exportações, a entrevistada 2 lembrou que a

Empresa  A iniciou  suas  atividades  em mercado  internacional  por  meio  da  exportação  de

produtos.  Esta  decisão  de  utilizar  esta  modo  de  entrada  foi  decisiva  pelo  fato  de  que  a

Empresa A não precisou realizar investimentos iniciais significativos, informou a entrevistada

2. 

No que se refere ao segundo antecedente-crítico mais importante, o relacionamento

pessoal  dos  executivos  com  mercados  estrangeiros,  a  entrevistada  2  informou  que  o

empresário e fundador da empresa é natural do Líbano e possui parentes em diferentes países

em diferentes regiões. Estes contatos foram importantes para facilitar a entrada em mercados

no  exterior,  inclusive,  quando  fundou  a  Empresa  A,  o  empresário  já  contava  com  uma

franquia  em  outro  país.  Desta  forma,  estes  contatos  pessoais  permitiram  ao  empresário

internacionalizar a marca e produtos em determinados mercados.

“Estas conexões interpessoais ajudaram ele em momentos iniciais,  facilitando de várias

formas. Ele, portanto, já tinha alguns contatos pessoais e estes contatos permitiram a ele



ingressar com a marca e produtos em determinados mercados, um primeiro passo”.

A entrevistada 2 apontou ainda que a favorabilidade percebida no mercado externo

constitui um importante fator, caracterizado como antecedente-crítico neste estudo. Segundo a

entrevistada 2, a empresa A passou por um período de evolução, crescimento mercadológico,

e  os  executivos  compreenderam  que  a  internacionalização  seria  um  passo  natural  neste

crescimento. Segundo ela:

“Por conta do momento econômico que o Brasil e o mundo passava na época, a empresa A

considerou que seria natural iniciar negócios em âmbito internacional. Muitas empresas de

lingerie exportavam naquela época, e nós não queríamos ficar longe deles, atrás deles.”.

Quadro 8 – Quadro resumo de respostas sobre Dimensões – Caso A

Tema sob investigação Resumo  Respostas  sobre  dimensões  de
antecedentes-críticos

Internacionalização de 
empresas

Dimensões  dos  antecedentes-
críticos

- itens relacionados à rede
de franquia
-  itens  relacionados  ao
setor da rede de franquia

Internacionalização de 
empresas

Antecedentes-críticos 1.  Recursos  e
capabilidades
2. Competição na indústria
3.  Intensidade  das
exportações
4.  Relacionamento
pessoal  dos  executivos
com  mercados
estrangeiros
5.  Favorabilidade
percebida  no  ambiente
externo

Fonte: Autor (2016).

6.1.3 Recomendações para internacionalização da rede de franquias

Com  relação  às  dificuldades  enfrentadas  pela  Empresa  A  no  processo  de

internacionalização,  foi  sugerido  que  invista  tempo  e  esforço  significativo  na  seleção  do

parceiro ideal. De acordo com a entrevistada 1, encontrar um potencial parceiro com recursos
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financeiros e motivação para operar o negócio não foi a maior dificuldade. Contudo, com o

passar do tempo, mostrou-se que parceiros comprometidos com a construção da marca em

longo-prazo são raros. Desta forma, foi sugerido buscar parceiros que estejam alinhados com

a necessidade de construir a marca no mercado-destino com paciência, e ciente de que é um

processo de longo-prazo, evitando a perda de tempo, de recursos e de oportunidades para

ambas as partes, franqueador e franqueado.

“O comprometimento  exigido  para  construir  uma marca  na  mente  dos  consumidores  é

bastante  alto,  e  por  mais  que  este  tópico  seja  mencionado  no  início  das  atividades  e

negociações, manter o comprometimento em alto grau por longo período de tempo tem se

mostrado muito, mas muito difícil mesmo”.

Na literatura especializada sobre franquias, a seleção de parceiros para empreitadas

internacionais é um fator reconhecidamente importante. Contudo, a menção da necessidade de

comprometimento  com a construção da marca  como um esforço  de  longo-prazo é  pouco

explorado. A entrevistada 1 sugere que seja fornecido um programa de capacitação para que o

franqueado  tenha  habilidades  e  capacidades  necessárias  para  investir  adequadamente  os

recursos na construção da marca. “Abrir” um ponto-de-venda e distribuir o produto, por mais

que seja de alta qualidade e com preço competitivo, não será o suficiente para gerar uma base

de clientes mínima para perpetuar o negócio. 

A entrevistada 1 também chamou a atenção para a importância da capacitação. Além

de conhecimentos técnicos operacionais e de mercado, incluindo aqui a marca (branding) e

marketing, é importante alinhar expectativas com relação ao período esperado sobre o retorno

do  investimento  realizado  para  a  empreitada.  Uma  visão  míope  e  de  curto  prazo,

frequentemente encontrada em parceiros franqueados, neste caso, pode aumentar o atrito e

conflito entre as partes (franqueador/principal e franqueado/agente), colocando a Teoria da

Agência em evidência como lente teórica para análise de caso.

“A capacitação  é  um  fator-chave  nesta  questão  e  a  Empresa  buscou  trabalhar  com

iniciativas educacionais para capacitar e prover o suporte necessário e esperado por parte

dos parceiros. Contudo, mesmo com nossa disponibilidade e foco para fazer tudo isso dar

certo, é muito difícil encontrar parceiros que queiram se engajar nestas atividades por prazo

de tempo maior do que o curto prazo”.

A entrevistada 2 apontou para o fato de analisar a adequação do produto ao mercado-

destino. Ela reportou o fato de que o corpo feminino muda consideravelmente de país para



país,  e esta diferença gera diferentes necessidades com relação ao produto.  Uma segunda

questão apontada pela entrevistada 2 foi o fato de que as ações de marketing deveriam ser

formuladas especialmente para cada mercado-destino. Contudo, na empresa A, diferentemente

do  que  a  entrevistada  2  sugere,  as  ações  são  formuladas  no  Brasil  e  com  pouco

direcionamento para cada mercado específico, não atendendo necessidades específicas desta

ou daquele mercado.

Quadro 9 – Quadro resumo de respostas sobre recomendações – Caso A

Tema  sob
investigação

Resumo Respostas

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  1
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

Selecionar  parceiros  comprometidos  com
construção da marca em longo-prazo

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  2
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

Ter iniciativas educacionais para capacitar e
prover o suporte necessário e esperado por
parte dos parceiros

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  3
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

Analisar a aceitação do produto no mercado-
destino e necessidade de adaptações

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  4
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

Ter uma estrutura de marketing voltada para
os negócios internacionais

Fonte: Autor (2016).

6.1.4 Aspectos críticos para área ou equipe de marketing na internacionalização da rede

de franquias

Durante  entrevista,  foi  apontado  que  o  aspecto  crítico  para  o  marketing  foi  a

compreensão das características dos mercados-destino. Mesmo em situações em que exista
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conhecimento tácito e sobre operações com alto grau de complexidade, ainda será necessário

compreender  as  peculiaridades  de  cada  mercado-destino,  não  sendo  suficiente  replicar  as

atividades realizadas no mercado doméstico para perpetuar em mercados internacionais. Foi

mencionado que o Brasil, em parâmetros da América Latina, é bastante desenvolvido no que

se refere à aplicação de conhecimentos e técnicas de marketing, mas outros países da região

latino-americana  não gozam da mesma situação.  Portanto,  o  marketing  deve  desvendar  o

mercado-alvo.  Pesquisas  de  marketing  são  soluções  para  gerar  conhecimento  acerca  de

potenciais  mercados-alvo  para,  posteriormente  empregar  técnicas  de  segmentação

mercadológica,  como  por  exemplo  as  bases  de  segmentação  psicológica,  geográfica,

comportamental e demográfica. Assim expressa a seguinte passagem de entrevista:

“O  marketing  no  Brasil  é  bastante  avançado  se  compararmos  com  outros  países  não

desenvolvidos. E isso exige de nós mais esforço para compreender estas particularidades de

mercados locais estrangeiros. Por  mais que a gente tenha bastante conhecimento e know-

how sobre o mercado brasileiro de lingerie, cada mercado possui características únicas”.

A entrevistada  2  mencionou  que  o  departamento  de  marketing  pouco  faz  para

incrementar vendas em ambiente internacional. Com ações limitadas, a equipe de marketing

pouco contribui para a expansão de franquias internacionalmente, o suporte que recebem do

departamento de marketing é quase inexistente, com pouca interação. Segundo a entrevistada

2, a impressão sobre o marketing é que o marketing trabalha em campanhas de propaganda e

publicidade, apenas.

Quadro 10 – Quadro resumo de respostas sobre aspectos críticos – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Aspecto crítico 1
para o marketing

Análise  de  mercado  e  de  viabilidade
econômico-financeira

Marketing internacional Aspecto crítico 2
para o marketing

Capacitar  parceiros  para  aplicar  com
sucesso  técnicas  e  ferramentas  de
marketing  utilizadas  no  mercado
doméstico

Fonte: Autor (2016).



6.1.5 O papel da equipe de marketing na internacionalização da rede de franquias

De  acordo  com  as  entrevistas,  a  equipe  de  marketing  tem  a  tarefa  de  avaliar  a

possibilidades  de  utilização  da  mesma  linguagem  visual  e  mesma  marca  do  mercado

doméstico  em  mercados-destino,  bem  como  fazer  os  necessários  ajustes  para  traduzir  a

essência da marca para cada mercado-destino, de forma adequada e sem distorções ou ruídos

desnecessários. 

A entrevistada 2 mencionou que a equipe de marketing contribuiu bastante ao utilizar a

imagem  da  Gisele  Bunchen  como  garota-propaganda  da  empresa  A,  inclusive  usando  a

imagem  dela  internacionalmente.  Com  este  trabalho  a  equipe  de  marketing  facilitou  o

processo  de  reconhecimento  da  marca,  inclusive,  permitindo  que  elementos  associados  à

imagem da  Gisele  Bunchen  fossem,  em certa  medida,  associados  à  image  da  marca  da

empresa A, como mostra o depoimento:

“A principal  função  foi,  por  exemplo,  nós  tínhamos  a  Gisele  Bunchen  como  garota-

propaganda, o uso da imagem dela foi bastante positivo e importante. Usar a imagem dela

facilitou para abrir “algumas portas” para que consumidores percebessem e lembrassem da

nossa marca”.

Por outro lado, a entrevistada 2 apontou que a empresa A não fornece o suporte, apoio,

adequado aos franqueados internacionais e este seria um importante ponto para a perpetuidade

dos negócios.  Incentivar  financeiramente e de outras formas seria fator importante  para a

continuidade do sucesso internacional.

Quadro 11 – Quadro resumo de respostas sobre o papel do marketing na internacionalização – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Papel  1  do
marketing  na
internacionalizaç
ão

Construir  a  marca  em  cada  mercado-
destino tornando ela reconhecida

Marketing internacional Papel  2  do
marketing  na
internacionalizaç
ão

Adaptar a comunicação mercadológica do
mercado  doméstico  para  o  mercado-
destino mantendo a essência da marca

Fonte: Autor (2016).
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6.1.6 Posicionamento da marca na internacionalização da rede de franquias

No que se refere ao posicionamento da marca, a Empresa A busca manter o mesmo

posicionamento  utilizado  no  Brasil  nos  mercados-destino.  A  Empresa  se  beneficia  do

reconhecimento da qualidade de seus produtos para executar uma estratégia de precificação

premium. Mas, na experiência da Empresa A, a empresa enfrentou dificuldades em manter

este posicionamento, isso porque há resistência de franqueados em executar a estratégia como

formulada pela Empresa A no mercado doméstico. Franqueados frequentemente se negam à

executar  certas  estratégias  por  motivos  diversos,  demonstrando  resistência  em  replicar

técnicas mercadológicas de sucesso no Brasil.

Programas educacionais são mencionados como potencial solução para estes casos.

Contudo, a Empresa A não conseguiu os resultados esperados. E, por isso, a entrevistada 1

recomendou que a seleção de parceiros contemple um esforço para educar estes interessados

para que percebam o valor das técnicas e ferramentas de marketing utilizadas no mercado

doméstico.

“(...) acontece de vivenciar experiências de mercados locais caracterizados por uma certa

resistência à ferramentas que usamos aqui no Brasil, mas que nestes mercados locais nossos

parceiros, certas vezes ou em certos casos, não acreditam ser necessários, apesar de nós

trabalharmos  a  comunicação  com  os  parceiros  mostrando  para  eles  que  sim,  são

ferramentas importantes para os resultados”.

Quadro 12 – Quadro resumo de resposta sobre posicionamento – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Posicionamento Mesmo  posicionamento,  mas  com
estratégia  de  preço  mais  competitiva
(estratégia de penetração de mercado)

Fonte: Autor (2016).



6.1.7 Estratégia de marketing na internacionalização da rede de franquias

Com relação à estratégia de marketing, a entrevistada 1 mencionou que as estratégias

são formuladas no Brasil e executadas nos mercados-destino. Esclarecendo o fenômeno, a

entrevistada 1 mencionou que os franqueados participam da formulação das estratégias, mas

de  forma  limitada,  fornecendo  informações  (inputs)  diversas  para  serem  utilizadas  nas

formulações estratégicas. Mas, a participação se limita à isto. Portanto, há centralização e alto

grau de controle sobre a estratégia de marketing e, também, sobre as decisões de como seriam

executadas  as  estratégias,  ou  seja,  sobre  as  táticas  de  marketing.  Apesar  de  cooperação

existente  entre  o  franqueador  e  os  franqueados,  as  decisões  de  estratégia  e  de  tática  de

marketing nos mercados-destino são tomadas no Brasil, pela equipe brasileira.

“Estratégia de marketing é local, para cada mercado-alvo. A matriz, no Brasil, formula a

estratégia  de  forma  cooperativa  com os  parceiros  dos  mercados-alvo.  (…)  Existe  uma

cooperação neste sentido, mas é desenvolvido no Brasil”.

A entrevistada 2 também aponta para o fato de que a estratégia de marketing para a

rede de franquias foi desenhada no Brasil. Posteriormente, a empresa A notou que custear

pessoas para trabalhar em estratégia de marketing para as franquias internacionais não era

viável, portanto mudou a forma de administrar o marketing para as franquias internacionais.

Pelo  fato  de  ser  custoso  e  por  outras  dificuldades  em fornecer  o  suporte  necessário  em

estratégia  de marketing para as unidades franqueadas no exterior,  a empresa A optou por

delegar a cada parceiro internacional trabalhar as estratégias de marketing como necessário. O

depoimento expressa esta mudança:

“ (...) difícil fornecer o suporte necessário ao franqueado no exterior, exige muito esforço e

nem  sempre  os  resultados  são  os  experados.  E,  na  hora  que  comparamos  o  esforço

empregado versus os resultados gerados, fica complicado insistir na manutenção da rede de

franquias e na manutenção do relacionamento com os parceiros internacionais.”
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Quadro 13 – Quadro resumo de resposta sobre estratégia de marketing – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Estratégia  de
marketing

Desenvolvida  no  Brasil  com  a
participação  dos  franqueados  nos
mercados-destino

Fonte: Autor (2016).

6.1.8 Adaptação versus padronização do Marketing Mix

No que se refere à adaptação ou padronização dos produtos da rede de franquias, foi

reportado na entrevista que mercados-destino requerem adaptação para este tipo de produto,

roupas íntimas femininas. Segundo a entrevistada 1, sutiãs nos Estados Unidos possuem duas

numerações,  cada sutiã:  uma numeração de busto e  uma numeração de costas.  O mesmo

ocorre na Europa. Atualmente a Empresa A e outras empresas da indústria de confecção de

roupas íntimas femininas, produzem e ofertam produtos com as duas numerações, uma para

busto e outra para costas, constituindo transferência reversa de conhecimento.

“(..) trabalhos com líderes de desenvolvimento de produto e de linha de produção são feitos

no Brasil para que se absorva os conhecimentos adquiridos em mercados internacionais

com objetivo de aprimorar os produtos vendidos no Brasil.”.

De acordo com a entrevistada 2, as diferenças entre necessidades ou mesmo desejos

por produtos com características diferentes em mercados diferentes, constitui uma barreira

para penetrar naquele mercado. Se não houver uma forma de adaptar o produto para servir a

todos os mercados-destino, o início do negócio pode ser inviabilizado porque somente uma

grande  demanda  justificaria  montar  uma  linha  de  produção  voltada  para  aquele  tipo

(adaptado) de produto para aquele mercado específico. Neste sentido, seria necessário alguma

garantia,  como  um  contrato,  de  que  haveria  volume  significativo  para  montar  a  linha

específica.

“Esta  diferença  constitui  uma  barreira,  mas  a  gente  fornece  as  mesmas  peças.  Não

compensaria  fazer  produtos  diferentes.  A  demanda  no  exterior  não  justifica,

financeiramente, ter produção de peças exclusivas”.



Quadro 14 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. Padronização de produto – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de produto

Produtos  adaptados  para  mercados-
destino,  inclusive  com  transferência
reversa de conhecimento

Fonte: Autor (2016).

Com relação à estratégia de precificação de produtos, a entrevistada 1 informou que os

preços são adaptados, principalmente, por conta do desconhecimento sobre a marca Empresa

A nos mercados-destino. Esta falta de reconhecimento exige que a Empresa utilize preços

mais  competitivos,  mais  baixos,  para  obter  um  faturamento  significativo  e  que  permita

volume de vendas e lucro que viabilizem o negócio. O seguinte depoimento expressa esta

ideia:

“(...)  precisamos precificar  de forma mais  competitiva,  a  marca  precisa  ainda  ser  mais

trabalhada no sentido de construção e reconhecimento da marca ”.

A entrevistada 1 apontou para o fato de que o tempo de atuação no mercado-destino é

um  influenciador  dos  resultados  daquele  negócio.  Conhecimentos  específicos  sobre  o

mercado  e  o  reconhecimento  de  marca  (valirozada)  são  ativos  que  leval  tempo  para

desenvolver, mas são importantes fatores nos negócios da rede de franquias da Empresa A.

A entrevistada 2 chamou atenção para o aspecto dos cálculos diferentes para cada país,

devido aos impostos relacionados às transações. Com uma tabela “base” de cálculo, a empresa

A fornece preços diferentes para países diferentes buscando facilitar os negócios.

Quadro 15 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de preço – Caso A 

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de preços

-  Preços  adaptados  pelo
desconhecimento da marca 
-  Estratégia  de  precificação  baseada
em penetração de mercado com 
- Cálculo de impostos influi bastante na
precificação de produtos

Fonte: Autor (2016).
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A entrevistada 1 afirmou que a estratégia de comunicação segue a mesma linha, sendo

praticamente a mesma, com exceção de adaptações pontuais. Em depoimento, a entrevistada 1

apontou  que  a  Empresa  A busca  utilizar  a  mesma comunicação  em diferentes  mercados-

destino.

A entrevistada 2 também reportou que a estratégia de comunicação é a mesma, sem

adaptação.  Mas,  fato  novo  trazido  pela  entrevistada  2  foi  que  a  comunicação,

majoritariamente a propaganda, era a mesma quando a empresa A contava com uma gerência

de negócios internacionais. Devido à crise financeira enfrentada pelo Brasil em 2015, com a

mudança no câmbio (dólar custando cerca de 4 reais), a empresa decidiu se desfazer desta

gerência, gerando um momento de transição para a empresa. Se, quando havia uma gerência

voltada para negócios internacionais, pouco era feito, avalia a entrevistada 2, no momento da

entrevista (momento em que a empresa A não conta mais com a gerência) muito menos é

feito.

Quadro 16 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de estratégia de comunicação – Caso

A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
da estratégia de
comunicação

Mesma  estratégia  de  comunicação
utilizada no mercado doméstico

Fonte: Autor (2016).

No que se refere as promoções de vendas, a entrevistada 1 afirmou que adaptações são

necessárias e bastante comuns. Em depoimento, afirmou que promoções relâmpago, comuns

no Brasil,  não podem ser executadas em mercados internacionais devido à necessidade de

planejamento  prévio,  e  com  significativo  tempo  de  antecedência.  A  Empresa  A,  pode

rapidamente  executar  promoções  no  Brasil,  mas  em mercados-destino  há  necessidade  de

planejar a logística para que as peças cheguem à tempo, bem como comunicar com parceiros

internacionais  e  avaliar  a  viabilidade  econômica-financeira.  A  seguinte  passagem  da



entrevistada 1 expressa esta ideia:

“Aqui no Brasil a gente toma a decisão de fazer uma promoção, seja por qual motivo for, e

a gente consegue planejar e executar em curto período de tempo. Mas, fora do país é mais

complicado. É preciso, primeiro, comunicar e discutir com os parceiros. Realizar um estudo

de viabilidade e entrar em acordo com os parceiros. A questão logística é um aspecto-chave

com relação as promoções-relâmpago ”.

Outra questão levantada pela entrevistada 1 foi o comércio eletrônico.  Há tipos de

promoções  feitas  no  Brasil,  por  meio  de  site  de  internet  da  Empresa  A,  e  que  não  são

executados em outros países. Por exemplo, promoções do tipo “frete gratuito”. 

A entrevistada 2 se referiu as promoções como sendo ações exporádicas e, com o dólar

em patamar alto, as promoções são realizadas por meio de descontos na tabela de preços para

aquisição de produtos da empresa para revenda.

Quadro 17 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de promoções – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de promoções

Adaptações necessárias. A distância e
logística  requerem  planejamento
prévio,  com  significativo  tempo  de
antecedência,  para  executar
promoções.

Fonte: Autor (2016).

Segundo a entrevistada 1, cada país exige uma análise dos canais de distribuição e,

deste  modo,  cada  país  terá  sua  estratégia  de  distribuição  definida  em  detrimento  da

infraestrutura oferecida pelo país e em detrimento das melhores práticas realizadas por outros

varejistas da mesma indústria, sempre considerando o conhecimento dos parceiros locais. O

aspecto distribuição foi mencionado como uma área que exige aprendizado do franqueador

com o franqueado, e é uma área em que o franqueado tem bastante espaço para contribuir e

guiar as discussões estratégicas. A seguinte passagem expressa esta ideia:

“(...) em cada país há especificidades de infraestrutura e, mesmo, de canais de distribuição.

87



Buscamos  aprender  com  nossos  parceiros  e  buscamos  parceiros  que  tenham  este

conhecimento (...)”.

No que se  refere  à  distribuição,  a  entrevistada  2  também expôs  a  necessidade  de

adaptar  a  estratégia  (de  distribuição)  para  cada  país.  Na  medida  em  que  as  unidades

franqueadas fazem os pedidos, os envios são planejados e agendados. Contudo, a empresa A

cuida do envio aéreo para cada país, para a localidade combinada com o franqueado. Mas, a

partir  daí,  uma vez  em solo  estrangeiro,  depende  do parceiro  internacional  administrar  a

logística para que o produto chegue nos pontos-de-venda.

Quadro 18 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de distribuição – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de distribuição

- Cada mercado requer uma estratégia
diferenciada de distribuição mediante a
disponibilidade  de  infraestrutura  e  de
canais de distribuição  
- Distribuição local depende do parceiro
local (franqueado)

Fonte: Autor (2016).

6.1.9 Coordenação das ações de marketing

Com relação à coordenação das ações de marketing,  a entrevistada 1 reportou que

todas são formuladas e coordenadas no escritório central, no Brasil, e executadas localmente,

em cada país. Os parceiros locais são envolvidos na formulação, fornecem informações que

são consideradas, mas são os representantes da equipe de marketing no Brasil quem tomam as

decisões  sobre  quais  ações  serão  feitas  e  como  serão  coordenadas,  sempre  a  partir  do

escritório brasileiro. A entrevistada 1 informou que muitas ações de marketing são formuladas

a partir de demandas existentes e, portanto, não são previamente planejadas.

A entrevistada 2 mencionou que cada país cuida da execução das ações de marketing,

mas é difícil considerar uma coordenação. As ações são feitas, em grande maioria, pensando

no mercado doméstico e, em alguns casos, no mercado global. Mas, cada país, cada parceiro



ou líder dos parceiros naquele país, tem a responsabilidade de trabalhar com o marketing em

sua localidade.

Quadro 19 – Quadro resumo de resposta sobre coordenação de ações de marketing – Caso A

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Coordenação
de  ações  de
marketing

-  Coordenação  feita  no  Brasil  com
participação  de  franqueados  na
formulação das estratégias. 
-  Poucas  ações  de  marketing  são
realizadas  para  mercados
internacionais.

Fonte: Autor (2016).

6.1.10 Resumo do estudo de caso

Este item apresenta, no Quadro 20, um resumo das respostas referentes ao caso A.
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Quadro 20 – Quadro resumo sobre a internacionalização e o marketing do Caso A

Resumo do caso

Tema sob 
investigação

Tópicos das questões Componentes das respostas da empresa

Internacionalizaçã
o de empresas

Dimensão dos  
antecedentes-críticos

- itens relacionados à rede de franquia
- itens relacionados ao setor da rede de 
franquia

Internacionalizaçã
o de empresas

Antecedentes-críticos no 
processo de  
internacionalização

- Recursos e capabilidades
- Competição na indústria
- Intensidade das exportações
- Relacionamento pessoal dos executivos com 
mercados estrangeiros
5. Favorabilidade percebida no ambiente 
externo

Marketing 
internacional

Recomendação 1 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Selecionar parceiros comprometidos com 
construção da marca em longo-prazo

Marketing 
internacional

Recomendação 2 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Iniciativas educacionais para capacitar e prover
o suporte necessário e esperado por parte dos 
parceiros

Marketing 
internacional

Recomendação 3 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Analizar aceitação do produto no mercado-
destino e necessidade de adaptações

Marketing 
internacional

Recomendação 4 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Estrutura de marketing voltada para os 
negócios internacionais

Marketing 
internacional

Papel 1 do marketing na 
internacionalização

Construir a marca em cada mercado-destino 
tornando ela reconhecida

Marketing 
internacional

Papel 2 do marketing na 
internacionalização

Adaptar a comunicação mercadológica do 
mercado doméstico para o mercado-destino 
mantendo a essência da marca

Marketing 
internacional

Posicionamento Mesmo posicionamento, mas com estratégia 
de preço mais competitiva (estratégia de 
penetração de mercado)

Marketing 
internacional

Estratégia de marketing Desenvolvida no Brasil com a participação dos 
franqueados nos mercados-destino

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de produto

Produtos adaptados para mercados-destino, 
inclusive com transferência reversa de 
conhecimento

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de preços

- Preços adaptados pelo desconhecimento da 
marca 
- Estratégia de precificação baseada em 



penetração de mercado com 
- Calculo de impostos influi bastante na 
precificação de produtos

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização da 
estratégia de 
comunicação

Mesma estratégia de comunicação utilizada no 
mercado doméstico

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de 
promoções

Adaptações necessárias. A distância e logística
requerem planejamento prévio, com 
significativo tempo de antecedência, para 
executar promoções.

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de 
distribuição

- Cada mercado requer uma estratégia 
diferenciada de distribuição mediante a 
disponibilidade de infraestrutura e de canais de
distribuição  
- Distribuição local depende do parceiro local 
(franqueado)

Marketing 
internacional

Coordenação de ações 
de marketing

- Coordenação feita no Brasil com participação 
de franqueados na formulação das estratégias.
- Poucas ações de marketing são realizadas 
para mercados internacionais

Fonte: Autor (2016).

6.2 CASO – EMPRESA B

Este estudo de caso refere-se À rede de franquias da Empresa B. A empresa iniciou

operações em 1880 como fábrica no setor de vestuário. A Empresa B foi criada na cidade de

Blumenau e administrada por dois irmãos. Os irmãos faziam parte de uma tradicional família

de tecelões na Alemanha, o primeiro decidiu empreender no Brasil com o objetivo de prover

uma vida melhor para sua família. Para tanto, deixou seus filhos e esposa aos cuidados de seu

irmão. Este irmão empreendedor já havia investigado um pouco sobre as oportunidades e

desafios de empreender no Brasil e, portanto, veio com um tear circular e um caixote de fios,

integrantes das primeiras peças. Em 1880, a família estava unida no Brasil e começava o

esforço para perpetuar o empreendimento em condições muito desafiadoras, iniciando pela

escassez de matéria-prima. 

A entrevista foi realizada por telefone, gravada e transcrita com um executivo-chave

no processo de internacionalização que ocupa o cargo de Gerente de Mercados Internacionais.

A entrevista foi realizada em Novembro de 2015 e o tempo da entrevista foi de 43 minutos.
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6.2.1 Histórico

Em 1993, a Empresa B iniciou atividades no setor de varejo com o lançamento

da marca voltada para a família. A empresa iniciava a atuação paralela na fabricação e vendas

diretas ao consumidor (varejo). A participação e a concorrência existentes no setor de varejo

demandam inovações tecnológicas e a Empresa B desenvolveu milhares de pontos de venda,

incluindo o modelo de vendas online bem sucedido. Lojas online de suas diferentes marcas

vendiam produtos da empresa.

A Empresa  B  valoriza  acionistas  e  sua  característica  de  crescimento  consistente,

resultados sustentáveis e a continuidade em desenvolver coleções contribuem para o mercado

de capital na medida em que a Empresa B tem capital pulverizado entre diversos acionistas.

A Empresa B preza pelas parcerias e pela atuação em rede reconhecendo a importância

de usufruir dos recursos e conhecimentos de parceiros, bem como disponibilizar recursos e

conhecimentos  próprios  para  uso  por  parte  destes  parceiros,  facilitando  a  formulação  e

execução de estratégias focadas nas suas competências essenciais. Neste contexto a empresa

expõe que são as pessoas o fator-chave de todo o processo e, portanto, promover, reconhecer e

desenvolver pessoas constituem tarefas essenciais para a perpetuidade dos negócios. 

A Empresa B possui cinco marcas em seu portfólio, permitindo a empresa maior grau

de capilaridade de pontos de venda de norte a sul do País, bem como Uruguai, Paraguai,

Venezuela e Bolívia.

Com objetivo de melhor atender seu público consumidor a Empresa B emprega um

modelo híbrido operacional, com uso de fabricação própria, terceirização de etapas produtivas

e terceirização de pessoas e recursos. São 11 unidades produtivas no país, sendo 5 em Santa

Catarina, 5 em Goiás e 1 no Rio Grande do Norte. Para fornecer o suporte necessário para tal

estratégia  operacional  foram  desenvolvidos  e  instalados  dois  centros  de  distribuição,

localizados estrategicamente em Santa Catarina e Goiás. A unidade operacional de Blumenau

(SC)  permanece  em  funcionamento,  enquanto  parte  da  área  administrativa,  incluindo  a

presidência, além das áreas de gestão de marcas, relacionamento com investidores franquias e

gestão de pessoas foi transferida para São Paulo (SP).



A Empresa B possui 826 lojas no Brasil e exterior, sendo 642 da marca A, 78 da marca

B, 87 da C e 2 da marca D. Com relação às lojas próprias, são 79 lojas próprias, sendo 58 da

marca  A,  7  da  marca  B,  12  da  marca  C  e  2  da  marca  D.  No  que  diz  respeito  às  lojas

franqueadas, são 730 no Brasil, sendo 584 da marca A, 71 da marca B, e 75 da marca  C. São

18.259 pontos de venda multimarcas e quatro lojas online, marca  A e C, B, D. A Empresa B

conta ainda com 8.000 colaboradores. No que se refere às lojas no ambiente internacional, a

empresa possui 17 lojas, sendo todas franquias, localizadas no Uruguai, Paraguai, Bolívia e

Venezuela. 

O início das operações por meio de franquias foi em 1993. O início das operações

internacionais da Empresa B sob este modelo de negócios data de 1997 quando uma loja foi

aberta no Paraguai. Apesar de iniciar as operações em 1997, foi em 2010 que a Empresa B

decidiu investir  no projeto de revitalização da marca no exterior,  sendo o passo inicial  a

revitalização das lojas no Paraguai. Em paralelo com a revitalização a Empresa B prospectou

novos parceiros potenciais. 

Em  livro  elaborado  pela  parceria  ESPM  e  ABF  (ROCHA  et  al,  2010)  sobre

internacionalização das franquias brasileiras, a Empresa B estava presente por conta da Marca

A, marca internacional do grupo. A Marca A contava com 16 lojas localizadas na Bolívia,

Chile,  Paraguai,  Uruguai  e  Venezuela.  Parte  da  estratégia  de  internacionalização  estava

alicerçada no emprego de recursos  de terceiros para expandir  os  negócios,  desta  forma a

empresa não possuía nenhuma loja própria, todas eram franqueadas. Na Bolívia existia uma

única loja franqueada, o mesmo ocorreu no Chile, sendo registrada apenas uma única loja

naquele país. No Paraguai foram registradas cinco lojas, todas franqueadas, o mesmo ocorreu

com  o  Uruguai,  cinco  lojas  franqueadas  localizadas  naquele  país.  Na  Venezuela  foram

registradas quatro lojas. 

6.2.2 Antecedentes-críticos do processo de industrialização 

Neste item são apresentadas as análises das respostas das questões 1 (“qual é a ordem

de importância dos 2 antecedentes-críticos do processo de internacionalização?”), 2 (“de que

forma o item mais  importante  influenciou a  empresa à  internacionalizar?”),  e  3  (“de  que

forma  o  segundo  item  mais  importante  influenciou  a  empresa  a  internacionalizar?”)  do
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questionário. Estas questões esclarecem quais foram os 2 antecedentes-críticos que levaram a

empresa à internacionalizar e esclarece de que forma estes antecedentes-críticos influenciaram

a empresa à buscar a internacionalização.

Em análise de conteúdo das respostas das entrevistadas na Parte 1 do questionário,

pode-se notar que somente uma dimensão de antecedentes à internacionalização teve alto grau

de  influência para a  empresa no processo de internacionalização,  esta  dimensão é  “itens

relacionados à empresa”. 

De  acordo  com  o  entrevistado,  os  antecedentes-críticos  do  processo  de

internacionalização são conhecimento sobre o mercado internacional e incrementar vendas e

lucros,  os  dois  itens  sob  a  dimensão  itens  relacionados  à  empresa.  No  que  se  refere  ao

conhecimento sobre o mercado internacional, o entrevistado expôs que a Empresa B atua sob

um modelo de negócio que requer a compreensão do grau de competitividade em ambiente

internacional, bem como identificar os concorrentes e aumentar a competitividade da empresa

mediante a situação concorrencial. O depoimento expressa a importância das : 

“Conhecimento no mercado é relevante e impactante pois este fator é que norteia se iremos

ou não operar naquele mercado. Compreender quem são e determinar o quanto seria viável

econômica e financeiramente é crítico para qualquer operação internacional. Entender este

mercado nos permite avaliar se a empreitada internacional para aquele mercado é ou não

viável.”

Com relação ao que se refere ao item incrementar vendas e  lucros,  o entrevistado

expôs que a perspectiva econômico-financeira é crítica para o início das operações. Segundo o

entrevistado, cada projeto deve ter um contraponto de receita e rentabilidade e, portanto, a

importância de identificar e conhecer as potenciais grandes demandas para os produtos da

empresa  é  tarefa  crítica  para  avaliar  cada  oportunidade  internacional,  como  expressa  o

depoimento abaixo:

“Para isso precisamos traçar os planos de mercados e receber um nível de lucratividade

aceitável  para  a  empresa.  O  aumento  de  vendas  e  aumento  de  lucros  vem  aliado  a

minimização de riscos, capilarização da marca e a valorização do capital (patrimônio) da

marca”.



Este fator  aponta o lado gradualista  do crescimento das  franquias no exterior,  que

precisam de capital para continuar crescendo, e geralmente este capital vem dos resultados

positivos em um determinado país, para depois ir para outros. 

Quadro 21 – Quadro resumo de respostas sobre simensões – Caso B

Marketing internacional Resumo  Respostas  sobre  dimensões  de
antecedentes-críticos

Internacionalização de empresas Dimensões  dos
antecedentes-críticos

itens  relacionados  à  rede  de
franquia

Internacionalização de empresas Antecedentes-críticos 1.  Conhecimento  sobre  o
mercado internacional
2. Incrementar vendas e lucro

Fonte: Autor (2016).

6.2.3 Recomendações para internacionalização da rede de franquias

Com  relação  às  dificuldades  enfrentadas  pela  Empresa  B  no  processo  de

internacionalização, foi sugerido o desconhecimento da marca em mercados internacionais.

De acordo com o entrevistado,  mesmo com a parceria feita em detalhes,  esclarecendo os

direitos  e  deveres,  o  entrevistado afirma que  é  muito  difícil  encontrar  um parceiro ideal.

Mesmo  marcas  renomadas  em  seus  mercados  domésticos  podem  não  ser  aceitas  em

determinados  mercados  internacionais,  fenômeno  reconhecido  por  empreendedores

internacionais experientes. A marca é um fator-chave no processo de internacionalização das

redes de franquias. 

“O peso da marca é importante, primeiramente, para o potencial parceiro decidir investir

neste  negócio  e,  depois,  será  necessário  que  a  marca  seja  conhecida  no  mercado

internacional, naquele mercado específico, para que os resultados de negócios comecem a

surgir. O peso da marca é bastante importante em  negócios de varejo. Encontrar parceiros

que estejam cientes dos riscos e comprometidos com a operação no longo prazo não é tarefa

fácil.”
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O  entrevistado,  então,  chama  a  atenção  para  o  desconhecimento  da  marca  e

importância de formar parceria com empreendedores ideais, comprometidos com a construção

da marca em médios e longos prazos.

Quadro 22 – Quadro resumo de respostas sobre recomendações – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Internacionalização de 
empresas

Recomendação 
1 para redes de 
franquias que 
desejam 
internacionalizar

Construir a marca no mercado-destino 
com programas de médio e longo prazos

Internacionalização de 
empresas

Recomendação 
2 para redes de 
franquias que 
desejam 
internacionalizar

Selecionar parceiros comprometidos com 
construção da marca em longo-prazo

Fonte: Autor (2016).

6.2.4 Aspectos críticos para área ou equipe de marketing na internacionalização da rede

de franquias

O entrevistado apontou para o fato de que o aspecto crítico para o marketing foi à

construção de um posicionamento de marca e de construção de uma linguagem de marca no

país-destino.  Segundo  ele,  o  processo  de  internacionalização  deve  incluir  pessoas  para

trabalharem no desenvolvimento do posicionamento e linguagem da marca, mas dando total

atenção  ao  interesse  de  não  desvirtuar  o  valor  da  marca,  bem  como  a  linguagem  e  o

posicionamento da marca no país-de-origem.

O entrevistado esclarece que, em sua experiência, é bastante comum que a empresa se

beneficie do valor da marca, do posicionamento da marca e da linguagem da marca no país-

de-origem para desenvolver a proposta de valor da marca, o posicionamento da marca e a

linguagem da marca no país-destino. E, por conta disso, chama atenção para a importância de,

mesmo utilizando a essência da marca existente no país-de-origem para planejar a construção

da  nova  marca,  a  nova  marca  a  ser  construída  não  deve  impactar  mudanças  na  marca



existente. Esta separação pode minimizar riscos para a marca existente.

“Um dos pontos de atenção foi construir um posicionamento e uma linguagem de marca no

país-destino. Bebemos muito da essência da marca aqui no Brasil, onde ela nasceu. Toda a

proposta de valor está aqui, e buscamos levar isso para os mercados internacionais, sem

desvirtuar o valor da marca, a linguagem da marca e o posicionamento da marca, mas com

certas adaptações.”.

Quadro 23 – Quadro resumo de respostas sobre aspectos críticos – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Aspecto crítico 1
para o marketing
no  processo  de
internacionalizaç
ão

Construção  de  posicionamento  e
linguagem da marca no país-destino

Marketing internacional Aspecto crítico 2 Construir  a  marca  no  país-destino  sem
desvirtuar  a  marca  existente  no país-de-
origem

Fonte: Autor (2016).

6.2.5 O papel da equipe de marketing na internacionalização da rede de franquias

De acordo com informações coletadas em entrevista,  a equipe de marketing tem o

papel de entender o consumidor e entender o mercado em que se planeja ou deseja atuar. Um

segundo papel importante que foi desempenhado pela equipe de marketing da empresa B foi o

serviço de suporte e adequação para que toda a comunicação seja ajustada de acordo com a

realidade do mercado-destino em  questão e com a realidade dos potenciais consumidores,

como expressa o seguinte depoimento:

“O papel foi o de entender o consumidor, entender a realidade do mercado em que a gente

deseja  atuar,  com focus group e  pesquisas  qualitativas  para  entendermos os  potenciais.

Outro  papel  importante  é  o  de  fornecer  suporte,  toda  adequação  à  comunicação  seja

adaptada para a nova operação.”.
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Quadro 24 – Quadro resumo de respostas sobre o papel do marketing na internacionalização – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Papel  1  do
marketing  na
internacionalizaç
ão

Entender o consumidor e o mercado

Marketing internacional Papel 2 Fornecer  suporte  para  adequação  da
comunicação para a nova operação

Fonte: Autor (2016).

6.2.6 Posicionamento da marca na internacionalização da rede de franquias

No que se refere ao posicionamento da marca, a empresa B busca manter o mesmo

posicionamento utilizado no Brasil nos mercados-destino. A empresa B busca posicionar a

marca em seu país-destino de forma relativa ao posicionamento da marca no Brasil, ou seja, a

empresa  tem como  objetivo  aplicar  o  mesmo  posicionamento  que  há  no  Brasil  fazendo

necessárias adaptações para a realidade local do mercado e dos consumidores.

De acordo com o entrevistado, a empresa B possui um único posicionamento com uma

única proposta de valor e busca manter o posicionamento construído no Brasil como essência

para as potenciais adaptações que sejam percebidas como necessárias para o sucesso do novo

negócio internacional.

“Adaptamos o que entendemos do público-alvo, buscamos compreender quem compõem

este perfil de nosso potencial  público-alvo em cada mercado exterior em que buscamos

operar  e  com este conhecimento podemos avaliar  os  potenciais daquela demanda.  Nós,

então, temos um posicionamento único sobre uma única proposta de valor, contudo pafra

cada mercado nós podemos adaptar de acordo com o mínimo necessário para que aquele

mercado reconheça e valorize nossa proposta de valor e nossa marca.”.



Quadro 25 – Quadro resumo de resposta sobre posicionamento – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Posicionamento Mesmo  posicionamento,  mas  com
adaptações necessárias

Fonte: Autor (2016).

6.2.7 Estratégia de marketing na internacionalização da rede de franquias

Com relação à estratégia de marketing, o entrevistado mencionou que as estratégias

são global e local, ao mesmo tempo. De acordo com seu depoimento, a empresa B formula

uma estratégia de marketing global para a rede de franquia, estratégia esta que inclui, por

exemplo, informações sobre o planejamento de vitrines, mas existem adaptações realizadas

pontualmente  por  conta  de  questões  culturais  e  por  conta  da  própria  relação  contratual,

novamente, dependendo da cultura local.

“Estratégia de marketing é um pouco de cada. Temos uma estratégia global, por exemplo as

vitrines  usam  a  mesma  comunicação.  Mas  temos  adaptação  com  relação  à  questões

culturais e,  inclusive,  adaptações sobre a forma como a parceria é feita, dependendo da

cultura local.”

Quadro 26 – Quadro resumo de resposta sobre estratégia de marketing – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Estratégia  de
marketing

Desenvolvida  no  Brasil  com
adaptações  pontuais  devido  à
diferenças culturais

Fonte: Autor (2016).

6.2.8 Adaptação versus padronização do Marketing Mix

No que se refere à adaptação ou padronização dos produtos da rede de franquias, foi

reportado em entrevista que, no caso da empresa B, os produtos comercializados em mercados
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internacionais são os mesmos produtos comercializados no Brasil. Em tentativa de obter mais

informações  do  entrevistado  sobre  este  aspecto,  foi  informado  pelo  entrevistado  que  a

adaptação  de  produtos  não  é  um assunto  em pauta  na  empresa  ou  em conversas,  sejam

formais (como reuniões na empresa) ou informais.

“São os mesmos produtos. A área de internacionalização de marca trabalha com os mesmos

produtos  que  temos  ofertados  aqui  no  Brasil.  Não  existem  grandes  discussões  sobre

necessidades de adaptação de nosso produtos para outros mercados.”

Quadro 27 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de produto – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
de produto

Produtos padronizados

Fonte: Autor (2016).

Com relação à estratégia de precificação de produtos, o entrevistado informou que os

preços são adaptados mediante uma política de preços brasileira. Existe, sim, uma política de

precificação para mercados-destino, sendo que esta política é formulada no Brasil. Apesar de

formulada no Brasil para operações internacionais, cada mercado possui suas características

singulares e estas questões demandam preços diferentes para mercados diferentes. Portanto,

os preços são adaptados, ao contrário de serem padronizados.

“Temos uma política de precificação para operações no exterior,  sim. Mas esta política

segue  diretrizes  determinadas  no  Brasil.  Ainda  assim,  temos  realidades  diferentes  em

mercados diferentes, então há situações em que consideramos questões da produtividade

daquele  mercado,  ou  questões  referentes  aos  custos  da  operação,  impostos,  enfim,  há

situações e situações, sempre com tomadas de decisão baseadas em diretrizes brasileiras

sobre a estratégia de precificação.”



Quadro 28 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de preço – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
de preços

-  Preços  adaptados  por  conta  das
diferenças nos mercados-destino 
-  Estratégia  de  precificação  baseada
em  política  de  preços  formulada  no
Brasil 

Fonte: Autor (2016).

O  entrevistado  afirmou  que  a  estratégia  de  comunicação  aplicada  às  operações

internacoinais  segue  a  mesma  linha  da  estratégia  de  comunicação  empregada  no  Brasil.

Contudo, necessárias adaptações precisam ocorrer antes de serem executadas. O entrevistado

chamou atenção para as adaptações de linguagem nos materiais comunicacionais: 

“Via de regra, seguem a estratégia de comunicação do mercado nacional, Brasil, contudo, é

bastante comum a adaptação ao jargão a linguagem empregada no mercado internacional.”

Portanto, a estratégia de comunicação é adaptada, no caso da empresa B.

Quadro 29 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de estratégia de comunicação – Caso

B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
da estratégia de
comunicação

Estratégia  de  comunicação  adaptada,
principalmente, por conta da linguagem

Fonte: Autor (2016).

No que se refere as promoções de vendas, o entrevistado afirmou que adaptações são

aplicadas  quando  necessário.  Em  depoimento,  afirmou  que  em  cada  mercado  há

singularidades que demandam certos ajustes na promoção de vendas de produtos. A empresa

B tem capacidade de se ajustar, realinhar, com diferentes mercados mediante adaptações que
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facilitem  as  vendas  naquele  mercado-destino  em  especial.  Cada  mercado  é  observado

individualmente para que se possa identificar a necessidade de adaptações. E, há situações em

que a empresa  B conseguiu  bons resultados  de  negócios  replicando em países-destino  as

mesmas promoções lançadas no país-de-origem.

“Parcialmente,  há  casos  em que a  gente  se  adapta  à  realidades  diferentes  e  portanto  é

necessário a gente fazer alguma mudança, coisa assim. Mas, também há situações em que

conseguimos realizar as mesmas promoções que temos aqui.”

Quadro 30 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de promoções – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
de promoções

Promoções de vendas são adaptadas à
realidade  local  em  alguns  casos  e
padronizadas em outros casos

Fonte: Autor (2016).

Segundo o entrevistado, a empresa B formulou estratégias de distribuição aplicadas

com diferentes canais de distribuição, dependendo da infraestrutura disponível em cada país-

destino. O entrevistado apontou para o fato de ser importante ter um parceiro-distribuidor das

mercadorias  no  país-destino,  pois  este  profissional  pode  facilitar  muito  as  operações  de

distribuição,  inclusive,  pode ser  responsável  por  viabilizar  o  negócio em casos  em que a

empresa B não conseguiria distribuir sem a parceria. A distribuição de produtos é adaptada.

“Nós temos adaptações e canais diferentes, sim. Dependendo do caso, no Brasil a gente

consegue por estar aqui, no Brasil. No exterior, a gente precisa encontrar um distribuidor

parceiro que possa realizar esta entrega para nós, com os riscos inerentes e tudo mais.”

Quadro 31 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de distribuição – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
de distribuição

Distribuição adaptada

Fonte: Autor (2016).



6.2.9 Coordenação das ações de marketing

Com relação a coordenação das ações de marketing, o entrevistado reportou que todas

são formuladas e coordenadas no Brasil e executadas localmente, em cada país. Parceiros, nos

mercados-destino,  participam  da  formulação  das  estratégias  fornecendo  informações  e

executando as  ações planejadas pelo escritório central.  De acordo com o entrevistado,  os

parceiros participam de forma significativa e são ouvidos ativamente, com seus comentários

considerados na formulação das ações de marketing.

“As  ações  de  marketing  são  formuladas  com  ajuda  dos  parceiros,  eles  participam

ativamente, e decidem em conjunto quais são as melhores ações de marketing para aquele

momento em seus mercados. Mas tudo é formulado no Brasil, com ajuda dos parceiros, e

coordenado do Brasil. ”

Quadro 32 – Quadro resumo de resposta sobre coordenação de ações de marketing – Caso B

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Coordenação
de  ações  de
marketing

-  Coordenação  feita  no  Brasil  com
participação  de  franqueados  na
formulação das estratégias. 

Fonte: Autor (2016).

6.2.10 Resumo do estudo de caso

Este item apresenta, no quadro 33, um resumo das respostas referentes ao caso B.
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Quadro 33 – Quadro resumo sobre a internacionalização e o marketing do Caso B

Resumo do caso

Tema sob investigação Tópicos das questões Componentes das respostas
da empresa

Internacionalização de 
empresas

Dimensão do antecedente 
crítico

itens relacionados à rede de 
franquia 

Internacionalização de 
empresas

Antecedentes-críticos no 
processo de  
internacionalização

- Conhecimento sobre o 
mercado internacional

- Incrementar vendas e lucro

Marketing internacional Recomendação 1 para redes 
de franquias que desejam 
internacionalizar

Construir a marca no mercado-
destino com programas de 
médio e longo prazos

Marketing internacional Recomendação 2 para redes 
de franquias que desejam 
internacionalizar

Selecionar parceiros 
comprometidos com 
construção da marca em 
longo-prazo

Marketing internacional Papel 1 do marketing na 
internacionalização

Entender o consumidor e o 
mercado

Marketing internacional Papel 2 do marketing na 
internacionalização

Fornecer suporte para 
adequação da comunicação 
para a nova operação

Marketing internacional Posicionamento Mesmo posicionamento, mas 
com adaptações necessárias

Marketing internacional Estratégia de marketing Desenvolvida no Brasil com 
adaptações pontuais devido à 
diferenças culturais

Marketing internacional Adaptação vs. Padronização 
de produto

Produtos padronizados

Marketing internacional Adaptação vs. Padronização 
de preços

- Preços adaptados por conta 
das diferenças nos mercados-
destino 
- Estratégia de precificação 
baseada em política de preços
formulada no Brasil

Marketing internacional Adaptação vs. Padronização 
da estratégia de comunicação

Estratégia de comunicação 
adaptada, principalmente, por 
conta da linguagem

Marketing internacional Adaptação vs. Padronização 
de promoções

Promoções de vendas são 
adaptadas à realidade local 



em alguns casos e 
padronizadas em outros casos

Marketing internacional Adaptação vs. Padronização 
de distribuição

Distribuição adaptada

Marketing internacional Coordenação de ações de 
marketing

Coordenação feita no Brasil 
com participação de 
franqueados na formulação 
das estratégias

Fonte: Autor (2016).

6.3 CASO – EMPRESA C

Este estudo de caso refere-se a rede de franquias da Empresa C. A empresa iniciou

operações em 1986, hoje conta com duas marcas, sendo uma com foco em jeanswear para o

público jovem e outra semelhante, com foco em jeanswear para o público infantil.  A marca

da empresa C está presente com 130 lojas exclusivas da marca e está presente em mais 200

lojas multimarcas. A marca busca o público jovem e urbano de 18 à 35 anos e pertencentes às

classes A e B. A Marca conta com a imagem da modelo Gisele bundchen e diversificado

portfólio de produtos, incluindo produtos de confecção, acessórios e sapatos.

A entrevista foi realizada por telefone, gravada e transcrita com o executivo da área

responsável  pela  internacionalização,  um  dos  principais  responsáveis  pelas  operações,

atuando no cargo de Executivo de Expansão de Franquias. Neste caso o profissional possuía 6

anos de experiência em projetos internacionais. A entrevista foi realizada em Novembro de

2015 e o tempo da entrevista foi de 38 minutos.

6.3.1 Histórico

A empresa C é uma das líderes em jeanswear no Brasil, nascida no Estado de Santa

Catarina, a marca foi fundada em 1986 e desde então atua sob o modelo de negócios de rede

de franquia. Foi comprada por um dos maiores grupos da indústria têxtil do Brasil. A empresa

desenvolve produtos de jeans, como camisas, calças e outros, com foco no público jovem e

almeja ser reconhecida como uma referência em moda jovem, contando com uma coleção

com 1800 itens. A empresa está presente em 31 países e 1650 lojas multi-marcas e 9 franquias
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internacionais.

A empresa C cresceu bastante alinhada com campanhas de comunicação e marketing

digital. Inicialmente a empresa tinha o objetivo de mudar a forma de se comunicar com o

público, de catálogos impressos para o meio digital utilizando os sites-catálogo. O foco do

desenvolvimento de produto e desenvolvimento da marca era o público jovem e a empresa C

iniciou  novas  formas  de  comunicação  com o  público  jovem,  gerando  engajamento  entre

usuários da marca presentes nas redes sociais. A produção de filmes e outros materiais foram

importantes na construção da marca da empresa C e na construção da própria marca no Brasil.

Com o  passar  dos  meses  a  comunicação  aprimorada,  com maior  engajamento  de

potenciais  clientes,  a  marca investiu  em comunicação interna com membros de canais  de

relacionamento empresa-cliente e no suporte ao ponto de distribuição existente. A empresa C,

portanto, se caracteriza por ter crescido em meio ao desenvolvimento das mídias sociais e

outros canais digitais, permeando atividades de negócios. 

6.2.2 Antecedentes-críticos do processo de industrialização 

Neste item são apresentadas as análises das respostas das questões 1 (“qual é a ordem

de importância dos 2 antecedentes-críticos do processo de internacionalização?”), 2 (“de que

forma o item mais  importante  influenciou a  empresa à  internacionalizar?”),  e  3  (“de  que

forma  o  segundo  item  mais  importante  influenciou  a  empresa  a  internacionalizar?”)  do

questionário.  Estas  questões,  junto  com  a  Parte  1  do  questionário,  preenchida  pelo

entrevistado  previamente  à  entrevista,  permite  descobrir  quais  foram  os  2  antecedentes-

críticos que levaram a empresa à internacionalizar, bem como esclarece de que forma estes

antecedentes-críticos influenciaram a empresa à buscar a internacionalização.

Por meio de análise das respostas das entrevistadas na Parte 1 do questionário, pode-se

notar que a dimensão de antecedentes à internacionalização que mais influenciou a empresa

no processo de internacionalização foi “itens relacionados à empresa”.

De  acordo  com  o  entrevistado,  os  antecedentes-críticos  do  processo  de

internacionalização são tamanho da empresa e fortalecimento da imagem da empresa, os dois

itens sob a dimensão itens relacionados à empresa. No que se refere ao tamanho da empresa, o



entrevistado expôs que a empresa C é uma das líderes em jeanswear no Brasil. De acordo com

o  depoimento  do  executivo  entrevistado,  empresas  que  atuam  neste  setor  precisam  de

estrutura  minimamente  razoável  para  conseguir  lidar  com as  dificuldades  do processo de

internacionalização. 

Segundo ele, uma empresa do setor que deseja crescer no Brasil precisará de uma

estrutura  significativamente  menor  do  que  seria  necessário  para  crescer  no  mercado

internacional.  O executivo  menciona  o  desconhecimento  da  marca  no  mercado-destino,  o

desconhecimento  que  a  empresa  C  possuía  sobre  o  mercado  e  sua  infraestrutura.  Estas

questões  são  expostas  como  responsáveis  pela  necessidade  da  empresa  precisar  de  mais

estrutura para operar atividades em âmbito internacional. 

“Quando estamos tratando de crescimento “lá fora”, no exterior, é preciso que a empresa

tenha um porte razoável para iniciar as atividades. Se comparramos o tamanho necessário

para  crescer  no  Brasil  e  o  tamanho  necessário  para  crescer  no  exterior,  as  empresas

precisam de uma estrutura maior para ser bem sucedida no exterior. É um mercado novo, a

marca não é conhecida... tudo isso faz com que a empresa precise ter um tamanho razoável

para dar o ponta-pé inicial nos negócios internacionais”.

O outro  antecedente-crítico  mencionado  pelo  entrevistado  foi  o  fortalecimento  da

imagem  da  empresa,  o  entrevistado  apontou  que  a  marca  tradicionalmente  investe  em

propaganda e publicidade e a empresa se beneficiou do crescimento do reconhecimento da

imagem de  sua garota-propaganda.  O aumento  do  reconhecimento  da imagem da  garota-

propaganda contribuiu para que a empresa tivesse uma oportunidade de ter seu nome mais

facilmente  reconhecido  no  exterior  mediante  a  veiculação  de  anúncios  com  a  garota-

propaganda. Anos depois, a marca ficou reconhecida com conotação internacional, sendo que

o nome da marca vem de outro país e língua, que não o Brasil e língua brasileira.

“O boom da empresa C no Brasil  veio com o crescimento da  “garota-propaganda” da

empresa.  Com  isso  a  empresa  teve  a  oportunidade  de  ter  sua  marca  mais  facilmente

reconhecida  por  meio  de  associações  com  a  imagem  da  modelo.  A marca  tem  uma

conotação internacional, o próprio nome da marca vem da Itália. A imagem da marca e o

histórico da marca auxiliaram no processo de internacionalização. ”.

Quadro 34 – Quadro resumo de respostas sobre Dimensões – Caso C
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Tema sob investigação Resumo  Respostas  sobre  dimensões  de
antecedentes-críticos

Internacionalização de 
empresas

Dimensões  dos  antecedentes-
críticos

- itens relacionados à rede
de franquia

Internacionalização de 
empresas

Antecedentes-críticos 1. Tamanho da empresa
2.  Fortalecimento  da
imagem da empresa

Fonte: Autor (2016).

6.3.3 Recomendações para internacionalização da rede de franquias

Com  relação  às  dificuldades  enfrentadas  pela  empresa  C  no  processo  de

internacionalização,  foi  sugerido  que  sejam  esclarecidas  as  questões  burocráticas  e

administrativas  de  operações  internacionais  para  os  países-destino  para  os  quais  se  busca

ofertas  produtos  e  serviços.  O  entrevistado  mencionou  preços  competitivos  e  questões

burocráticas como as principais barreiras de entrada em mercados internacionais. A sugestão é

treinar as pessoas que estarão envolvidas diretamente nas atividades burocráticas e contar com

soluções criativas para estratégias de precificação devido ao fato de que empresas deste setor

atuando na América do Norte, apontou o entrevistado, são empresas que atuam sob preços

mais competitivos do que os preços médios praticados no Brasil.

Contudo,  o  entrevistado  não  esclareceu  que  outras  barreiras  poderiam  existir  ou

existiram durante o processo de internacionalização da empresa C.

“Principais questões estão associadas às próprias barreiras de entrada. Entendo que sejam

barreiras  de  entrada  a  questão  burocrática  e  administrativa,  o  que  a  gente  chama  de

papelada, registro de marca. Mas não percebo ser muito diferente do que temos aqui em

nível de dificuldade”.



Quadro 35 – Quadro resumo de respostas sobre recomendações – Caso C

Tema  sob
investigação

Resumo Respostas

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  1
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

- Treinar as pessoas que estarão diretamente
envolvidas  com  atividades  burocráticas
relacionadas  ao  processo  de  negociação
internacional.

Internacionalização de 
empresas

Recomendação  2
para  redes  de
franquias  que
desejam
internacionalizar

-  Adquirir  e/ou  desenvolver  conhecimentos
em  estratégias  de  precificação  para
penetração em mercados 

Fonte: Autor (2016).

6.3.4 Aspectos críticos para área ou equipe de marketing na internacionalização da rede

de franquias

O entrevistado afirmou que o aspecto crítico para o marketing foi posicionar a marca

no mercado internacional. A empresa brasileira não era conhecida em nenhum mercado fora

do Brasil e considerou tanto as características do mercado nacional quanto as características

de mercados no exterior para desenvolver produtos direcionados para cada grupo. De acordo

com o entrevistado, a equipe de marketing teve participação valiosa ao intervir positivamente

na geração e evidenciação de conhecimento sobre os mercados-alvo da empresa, tanto no

Brasil quanto no exterior. A seguinte passagem do depoimento do entrevistado expressa esta

ideia:

“O aspecto crítico foi  posicionar a marca em um mercado ainda não conhecido para a

marca. E conciliar estratégias de marketing contemplando o comportamento dos clientes

atuais e o comportamento destes potenciais clientes novos”.
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Quadro 36 – Quadro resumo de respostas sobre aspectos críticos – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Aspecto crítico 1
para o marketing

Posicionar  marca  em  mercado  não
conhecido

Marketing internacional Aspecto crítico 2 Conciliar  estratégias  de  marketing  que
contemplem  o  entendimento  do
comportamento dos diferentes mercados

Fonte: Autor (2016).

6.3.5 O papel da equipe de marketing na internacionalização da rede de franquias

De  acordo  com  o  executivo  entrevistado,  a  equipe  de  marketing  teve  papel

fundamental  no  processo  de  internacionalização,  especificamente  por  permitir  à  empresa

adquirir conhecimento sobre o perfil psicológico dos potenciais clientes, seu comportamento e

fornecendo soluções de abordagem ao público-alvo.

“Fundamental. Precisa pensar diferente, mercado diferente, consumidor, moda e cultura, a

percepção  do  que  representa  o  produto,  tudo  é  diferente  e  requer  profissionais

especializados da área de marketing.”.

Quadro 37 – Quadro resumo de respostas sobre o papel do marketing na internacionalização – Caso 1

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Papel  1  do
marketing  na
internacionalizaç
ão

Aquisição  de  conhecimento  sobre
mercado, consumidor, moda e cultura sob
a percepção do público-alvo local

Fonte: Autor (2016).

6.3.6 Posicionamento da marca na internacionalização da rede de franquias

No que se refere ao posicionamento da marca, a Empresa C trabalha com objetivo de

manter  um  posicionamento  semelhante  ao  que  a  empresa  utiliza  no  Brasil.  Adaptações



pontuais podem ser necessárias por questões culturais, mas o posicionamento é baseado no

posicionamento que perpetuou no Brasil. 

“Usamos um posicionamento bastante semelhante, buscamos manter o posicionamento que

trouxe sucesso no mercado brasileiro, mas há necessidade de adaptações pontuais”.

Quadro 38 – Quadro resumo de resposta sobre posicionamento – Caso 1

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Posicionamento Posicionamento  semelhante  ao
utilizado no Brasil

Fonte: Autor (2016).

6.3.7 Estratégia de marketing na internacionalização da rede de franquias

Com relação à estratégia de marketing, o entrevistado afirmou que a estratégia da rede

de franquias no exterior é formulada no Brasil,  com a participação dos parceiros de cada

mercado local, e é executada localmente. Os parceiros locais contribuem para que a realidade

de cada mercado local seja conhecida.

“A estratégia é  local.  Pensamos global,  mas delineamos a estratégia no Brasil,  com os

parceiros, e delegamos para execução local. Os parceiros participam, trazem informações

de seus mercados e oportunidades potenciais”.

Quadro 39 – Quadro resumo de resposta sobre estratégia de marketing – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Estratégia  de
marketing

Desenvolvida  no  Brasil  com  a
participação  dos  franqueados  nos
mercados-destino

Fonte: Autor (2016).
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6.3.8 Adaptação versus padronização do Marketing Mix

No que se refere à adaptação ou padronização dos produtos da rede de franquias, o

entrevistado informou que as adaptações em produtos são comuns nas operações da empresa

C. Segundo o entrevistado, a empresa desenvolveu modelagem para produtos direcionados

para América do Norte, Europa e América do Sul.

“(...)  A empresa C é uma marca jeanswear, nossa modelagem foi desenvolvida no modelo

de corpo feminino brasileiro. Mas tivemos de desenhar e desenvolver adaptações para as

norte-americanas e européias. Cada modelo com suas peculiaridades”.

Quadro 40 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. Padronização de produto – Caso 1

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de produto

Produtos  adaptados  para  mercados-
destino

Fonte: Autor (2016).

Com relação à estratégia de precificação de produtos, o entrevistado informou que os

preços são adaptados. Segundo ele, o principal motivo é que em outras regiões do mundo há

diferentes níveis de competitividades, na América do Norte os preços são mais competitivos,

sendo mencionado pelo entrevistado como uma espécie de barreira de entreda para aqueles

mercados. A empresa C empregou estratégia de precificação de penetração de mercado para

entrar em mercados da região da América do Norte. A marca ficou conhecida depois de certo

tempo e o preço pôde ser ajustado, mas inicialmente, a empresa se viu obrigada à encontrar

uma solução para operar com preços mais baixos que o esperado:

“Nós tivemos de nos adaptar para entrar e competir em mercados naquela região do globo.

Entramos e fizemos uma adequação. Até que o parceiro principal percebesse o valor de

nossos produtos, investimos em uma adaptação de preços, uma espécie de estratégia de

precificação chamada de estratégia de penetração de mercado”.



Quadro 41 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de preço – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de preços

-  Preços  adaptados  pelo
desconhecimento da marca 
-  Estratégia  de  precificação  baseada
em penetração de mercado

Fonte: Autor (2016).

Segundo o entrevistado, a estratégia de comunicação é adaptada para cada mercado,

cada caso é tratado separadamente. Ele mencionou que cada mercado contém seu público-

alvo  com  suas  características  específicas,  demandando  estratégias  de  comunicação

específicas.  A empresa  C  desenvolveu  materiais  novos  de  comunicação  para  que  cada

mercado tivesse suas questões culturais endereçadas em suas estratégias de comunicação.

“(...) é um público diferente, são pessoas diferentes. Foi preciso fazer novos materiais de

comunicação.  Dependendo  da  cultura  do  país  será  necessário  adaptar  mais  ou  menos

elementos. É preciso analisar sob a ótica do mercado consumidor ”.

Quadro 42 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de estratégia de comunicação – Caso

C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
padronização
da estratégia de
comunicação

Estratégias de comunicação adaptada

Fonte: Autor (2016).

No que se refere as promoções de vendas, o entrevistado expôs que a empresa não

trabalha com promoções de vendas no exterior da mesma forma como fazem no Brasil. Se

houver, é por conta do parceiro no mercado local.
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Quadro 43 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de promoções – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de promoções

Não há promoções

Fonte: Autor (2016).

De acordo com o entrevistado, os canais de distribuição são diferentes, mas a empresa

C apenas entrega as peças, produtos, comprados em um local no país-destino e o parceiro do

local administrará toda a logística para os produtos cheguem ao destino. A seguinte passagem

expressa esta ideia:

“São canais  de  distribuição diferentes.  Nós apenas entregamos  as  peças  e  os  parceiros

locais administram toda a logística. O único canal que é o mesmo é a internet, o website.

Exceto o website, é tudo diferente, pois nós não nos encarregamos desta atividade. Aqui no

Brasil nós nos encarregamos, tomamos mais atenção com isso”.

Quadro 44 – Quadro resumo de resposta sobre adaptação vs. padronização de distribuição – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Adaptação  vs.
Padronização
de distribuição

- Cada mercado requer uma estratégia
diferenciada de distribuição
- Distribuição local depende do parceiro
local (franqueado)

Fonte: Autor (2016).

6.3.9 Coordenação das ações de marketing

Com relação à coordenação das ações de marketing, o entrevistado afirmou que as

decisões são tomadas no Brasil, as ações são coordenadas a partir do Brasil, mas cada parceiro

participa da formulação das estratégias e executa as ações necessárias em seu mercado.



“Tudo é coordenado do Brasil. Formulamos aqui e cada parceiro executa em seus mercados

locais.  A empresa aborda os negócios  internacionais mediante a cultura local.  Em cada

mercado, uma solução. Mas tudo formulado aqui, a marca é do Brasil”.

Quadro 45 – Quadro resumo de resposta sobre coordenação de ações de marketing – Caso C

Tema sob investigação Resumo Respostas

Marketing internacional Coordenação
de  ações  de
marketing

-  Coordenação  feita  no  Brasil  com
participação  de  franqueados  na
formulação das estratégias. 

Fonte: Autor (2016).

6.3.10 Resumo do estudo de caso

Este item apresenta, no quadro à seguir, um resumo das respostas referentes ao caso C.
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Quadro 46 – Quadro resumo sobre a internacionalização e o marketing do Caso C

Resumo do caso

Tema sob 
investigação

Tópicos das questões Componentes das respostas da empresa

Internacionalizaçã
o de empresas

Dimensão dos  
antecedentes-críticos

- itens relacionados à rede de franquia

Internacionalizaçã
o de empresas

Antecedentes-críticos no 
processo de  
internacionalização

- Tamanho da empresa
- Fortalecimento da imagem da empresa

Marketing 
internacional

Recomendação 1 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Treinar as pessoas que estarão diretamente 
envolvidas com atividades burocráticas 
relacionadas ao processo de negociação 
internacional

Marketing 
internacional

Recomendação 2 para 
redes de franquias que 
desejam internacionalizar

Adquirir e/ou desenvolver conhecimentos em 
estratégias de precificação para penetração em
mercados

Marketing 
internacional

Papel 1 do marketing na 
internacionalização

Aquisição de conhecimento sobre mercado, 
consumidor, moda e cultura sob a percepção 
do público-alvo local

Marketing 
internacional

Posicionamento Posicionamento semelhante

Marketing 
internacional

Estratégia de marketing Desenvolvida no Brasil com a participação dos 
franqueados nos mercados-destino

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de produto

Produtos adaptados para mercados-destino

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de preços

- Preços adaptados pelo desconhecimento da 
marca 
- Estratégia de precificação baseada em 
penetração de mercado

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização da 
estratégia de 
comunicação

Estratégias de comunicação adaptadas

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de 
promoções

Não há promoções planejadas em conjunto

Marketing 
internacional

Adaptação vs. 
Padronização de 
distribuição

- Cada mercado requer uma estratégia 
diferenciada de distribuição
- Distribuição local depende do parceiro local 
(franqueado)

Marketing Coordenação de ações - Coordenação feita no Brasil com participação 



internacional de marketing de franqueados na formulação das estratégias

Fonte: Autor (2016).

6.4 Análise comparativa dos casos

Neste item são comparados os resultados das entrevistas realizadas em campo junto às 

3 (três) redes de franquias brasileiras do segmento de vestuário internacionalizadas desde 

2010, permanecendo internacionalizadas em 2012 e em 2014. O quadro à seguir resume os 

principais pontos observados na pesquisa de campo.

A análise comparativa das informações obtidas nos estudos de casos nos permite iden-

tificar quais foram os antecedentes do processo de internacionalização mais importantes nos 

casos destas 3 redes de franquias brasileiras do setor de vestuário, registradas como interna-

cionalizadas em 2010, 2012 e 2014 pela parceria ESPM-ABF.

6.4.1 Análise comparativa dos casos: sob aspecto da internacionalização de empresas

No que diz respeito aos tópicos abordados sob o tema internacionalização de empre-

sas, verificou-se que a dimensão dos antecedentes-críticos ao processo de internacionalização 

que apareceu com maior ocorrência foi a dimensão “itens relacionados à rede de franquia”, 

sendo que entrevistados dos três casos mencionaram que esta dimensão influenciou o proces-

so de internacionalização. E, em um dos casos (caso A), foi mencionado que “itens relaciona-

dos ao setor da rede de franquia” era uma dimensão que também contribuiu no processo de in-

ternacionalização. As dimensões “itens específicos da transação (negociação) de ida  para o 

exterior”, “itens do contexto político-legal” e “itens relacionados ao mercado internacional” 

não foram mencionados como influenciadores determinantes no processo de internacionaliza-

ção das empresas A, B e  C. 

A relevância dos antecedentes do processo de internacionalização de empresas sob a 

dimensão de itens relacionados ao nível da empresa foi objeto de investigação de 

pesquisadores como Agyenim et al (2008), Gao et al. (2010) e Lau et al. (2010). A teoria de 

Valor Baseado em Recursos (Resource Based Value – RBV), muito explorada por Barney 

(1991) e Teece et al. (1997), é predominante usada na explicação da internacionalização das 

redes de franquias chinesas (DENG, 2012) e os resultados da presente pesquisa demonstram 

que esta dimensão de antecedentes do processo de internacionalização foi identificada como 

mais importante nos três casos investigados.
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No caso A, foi mencionado que a dimensão dos itens relacionados ao setor  em que a 

rede de franquia atuava exercia influência importante para o processo de internacionalização. 

E relevância dos antecedentes do processo de internacionalização sob a dimensão dos itens 

relacionados à indústria da empresa foi objeto de investigações feitas por Bonaglia et al. 

(2007), Niosi e Tschang (2009), Tolentino (2010), Zeng e William (2003), e Morck et al. 

(2008).

No que se refere aos antecedentes mais relevantes do processo de internacionalização 

das redes de franquias investigadas nos casos A, B e C, nota-se que não houve um único item 

mencionado em dois casos. Cada caso foi caracterizado por antecedentes-críticos específicos 

de sua experiência. No caso A, verificou-se itens “recursos e capabilidades” (Barney et al., 

1991 e Teece, 1997), “competição na indústria” (Eroglu, 1992), “intensidade das exportações”

(Fetscherin et al., 2010; Liu et al., 2008; Cardoza e Fornes ,2009), “relacionamento pessoal 

dos executivos com mercados estrangeiros” (Khanna e Palepu, 2006; Peng, 2003) , e “favora-

bilidade percebida no ambiente externo” (Zhou, 2007).

No caso B, os antecedentes-críticos do processo de internacionalização da rede de 

franquias foram o “conhecimento sobre o mercado internacional” e “incrementar vendas e lu-

cros”. Estes resultados são semelhantes aos resultados encontrados nos trabalhos de Dalton 

(2006), evidenciando sobre a relevância do antecedentes “conhecimento sobre o mercado in-

ternacional” em pesquisa com redes de franquias brasileiras, e Trankhein (1979), Kedia et al. 

(1994) e Hopkins (1996) que demonstraram a relevância do antecedente “incrementar vendas 

e lucros”.

No caso C, os antecedentes-críticos identificados foram o “tamanho da empresa” e o 

“fortalecimento da imagem da marca”. Deng (2012) aponta que o tamanho da empresa é o an-

tecedente investigado com maior frequência ao se buscar explicar a internacionalização das 

redes de franquias chinesas, seja o tamanho da empresa medido por meio da mensuração de 

vendas, ativos ou fatia de mercado. O fortalecimento da imagem da empresa foi identificado 

por Dalton (2006) como o a questão que mais influenciou na decisão de internacionalizar nas 

redes de franquias brasileiras investigadas em seu estudo.

O Quadro 47 contém os antecedentes-críticos que mais influenciaram nesta investi-

gação sobre as redes de franquias brasileiras do setor de vestuário e internacionalizadas em 

2010, 2012 e 2014.



Quadro 47 – Quadro resumo respostas – antecedentes-críticos e dimensões

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Dimensão itens relacionados à 
rede de franquia

itens relacionados à 
rede de franquia 

itens relacionados à 
rede de franquia

itens relacionados ao 
setor da rede de 
franquia

Antecedentes-críticos 
no processo de 
internacionalização

Recursos e 
capabilidades

Conhecimento sobre o 
mercado internacional

Tamanho da empresa

Competição na indústria Incrementar vendas e 
lucro

Fortalecimento da 
imagem da empresaIntensidade das 

exportações

Relacionamento 
pessoal dos executivos 
com mercados 
estrangeiros

Favorabilidade 
percebida no ambiente 
externo

Fonte: Autor (2016).

Percebe-se a relevância da dimensão itens relacionados à empresa nos três casos e, 

também, nota-se que não há nenhum antecedente-crítico mencionado por mais de uma rede de

franquia, o que pode reforçar a ideia de que o processo de internacionalização das redes de 

franquias é um fenômeno caracterizado por muitas singularidades de cada caso, dificultando a

aceitação de uma única concepção de processo de internacionalização de redes de franquias. 

Merrilees (2014) abordou esta ideia ao introduzir a evolução da teoria de internacionalização 

de franquias.

No Quadro 48, abaixo, pode-se observar as recomendações sugeridas pelos profission-

ais que viveram o processo de internacionalização de cada caso.
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Quadro 48 – Quadro resumo respostas – recomendações para internacionalização das redes de franquias 

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Recomendações para 
redes de franquias que 
desejam 
internacionalizar

Selecionar parceiros 
comprometidos com 
construção da marca 
em longo-prazo

Construir a marca no 
mercado-destino com 
programas de médio e 
longo prazos 

Adquirir e/ou 
desenvolver 
conhecimentos em 
estratégias de 
precificação para 
penetração em 
mercados

Iniciativas educacionais 
para capacitar e prover 
o suporte necessário e 
esperado por parte dos 
parceiros

Analisar aceitação do 
produto no mercado-
destino e necessidade 
de adaptações

Selecionar parceiros 
comprometidos com 
construção da marca 
em longo-prazo

Aquisição de 
conhecimento sobre 
mercado, consumidor, 
moda e cultura sob a 
percepção do público-
alvo local

Estrutura de marketing 
voltada para os 
negócios internacionais

Fonte: Autor (2016).

Ao observar o Quadro 46, nota-se que tanto no caso A quanto no caso B foi recomen-

dado que a rede de franquia selecione parceiros comprometidos com a construção da marca 

em longo-prazo, o que pode ser fundamental para a internacionalização de redes de franquias 

brasileiras.

Outro aspecto que chama a atenção é que em dois casos (A e C) foi mencionada a ne-

cessidade de fornecer conhecimento e educação para o franqueado. 

6.4.2 Análise comparativa dos casos: sob aspecto de marketing internacional

O quadro 49, à seguir, apresenta o papel da equipe de marketing no processo de inter-

nacionalização das redes de franquias investigadas:

Quadro 49 – Quadro resumo respostas – papel do marketing na internacionalização das redes de franquias 

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Papel do marketing na 
internacionalização

Construir a marca em 
cada mercado-destino 
tornando ela 
reconhecida

Fornecer suporte para 
adequação da 
comunicação para a 
nova operação 

Aquisição de 
conhecimento sobre 
mercado, consumidor, 
moda e cultura sob a 
percepção do público-
alvo local

Adaptar a comunicação 
mercadológica do 
mercado doméstico 
para o mercado-destino
mantendo a essência 
da marca

Entender o consumidor 
e o mercado



Fonte: Autor (2016).

Percebe-se que cada caso teve sua singularidade no que se refere ao papel da equipe de

marketing no processo de internacionalização, sem permitir a identificação de padrão nas 

atividades desempenhadas pelas equipes nas três redes de franquias.

Mas, é possível perceber que em um caso (A) foi mencionado que a equipe de market-

ing teve o papel de construir a marca no país-destino e em outro caso (B) a equipe de market-

ing teve o papel de fornecer suporte para adequação de comunicação para a nova operação, 

nos dois casos, a equipe de marketing atuaram ou deram suporte na comunicação no  país-

destino. No caso C, a equipe de marketing teve o papel de facilitar a aquisição de conheci-

mento sobre mercado, consumidor, moda e cultura sob a percepção do público-alvo local. Em 

dois casos (B e C) foi mencionado que o marketing teve papel de ajudar à entender o mercado

e o consumidor local. E, no caso A, foi bastante destacada a relevância de estabelecer parce-

rias comprometidas com a construção da marca a longo-prazo.

No Quadro 50, pode-se observar o posicionamento das redes de franquias no Brasil e 

nos mercados internacionais.

Quadro 50 – Quadro resumo respostas – posicionamento na internacionalização das redes de franquias 

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Posicionamento na 
internacionalização da 
rede de franquias

Mesmo 
posicionamento, mas 
com estratégia de preço
mais competitiva 
(estratégia de 
penetração de 
mercado)

Mesmo 
posicionamento, mas 
com adaptações 
necessárias 

Posicionamento 
semelhante

Fonte: Autor (2016).

Nos três casos pesquisados o posicionamento perseguido nos mercados internacionais 

é o mesmo posicionamento alcançado no mercado brasileiro, mas com adaptações específicas 

de cada caso, os resultados de Khauaja (2009) e Kapferer (2004) também mostram redes de 

franquias que adaptaram seu posicionamento para mercados internacionais.

No Quadro 51, nota-se a orientação da estratégia de marketing, com resultado semel-

hante para cada caso.

Quadro 51 – Quadro resumo respostas – estratégia de marketing na internacionalização das redes de franquias 
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Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Estratégia de marketing
na internacionalização 
da rede de franquias

Desenvolvida no Brasil 
com a participação dos 
franqueados nos 
mercados-destino

Desenvolvida no Brasil 
com adaptações 
pontuais devido à 
diferenças culturais 

Desenvolvida no Brasil 
com a participação dos 
franqueados nos 
mercados-destino

Fonte: Autor (2016).

No que se refere à estratégia de marketing, as três redes de franquias desenvolvem e 

definem a estratégia de marketing da empresa no Brasil, mas, também, contam com ajustes re-

alizados para os diferentes mercados, seja em função da participação do franqueado (parceiro 

local) e de questões culturais. 

No Quadro 52, observa-se as respostas sobre o tópico adaptação versus padronização 

de produto na internacionalização das redes de franquias investigadas.

Quadro 52 – Quadro resumo respostas – Adaptação vs padronização de produto nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Adaptação versus 
padronização de 
produto

Produtos adaptados 
para mercados-destino, 
inclusive com 
transferência reversa de
conhecimento

Produtos padronizados Produtos adaptados

Fonte: Autor (2016).

No que se refere à adaptação ou padronização de produtos, nota-se que cada caso é 

caracterizado de forma distinta das demais. No caso A, percebe-se que a empresa aprendeu 

com a operação internacional, adaptou o produto, inclusive com melhoria no produto original-

mente vendido no Brasil. No caso B, a empresa vende os mesmos produtos. E, no caso C, a 

rede de franquia vende produtos adaptados, mas sem que tenham sido feitos incrementos ou 

melhorias no produto originalmente vendido no Brasil.

No Quadro 53, observa-se as respostas sobre o tópico adaptação versus padronização 

de preços.



Quadro 53 – Quadro resumo respostas – Adaptação vs padronização de preço nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Adaptação versus 
padronização de preço

Preços adaptados pelo 
desconhecimento da 
marca

Preços adaptados por 
conta das diferenças 
nos mercados-destino 

Preços adaptados pelo 
desconhecimento da 
marca 

Estratégia de 
precificação baseada 
em política de preços 
formulada no Brasil

Estratégia de 
precificação baseada 
em penetração de 
mercado

Estratégia de 
precificação baseada 
em penetração de 
mercado

Calculo de impostos 
influi bastante na 
precificação de 
produtos

Fonte: Autor (2016).

Nos três casos, nota-se que os preços são adaptados nos mercados internacionais e os 

motivos são diversos. No caso A, a rede de franquias precisou adaptar o preço pelo fato de 

que a marca não era reconhecida no mercado-destino. No caso B, a rede de franquia precisou 

adaptar os preços, usa a política de preços formulada no Brasil como diretriz, mas não infor-

mou detalhes sobre os motivos da adaptação. E, no caso C, a empresa precisou empregar es-

tratégia de penetração de mercado pelo fato de que a indústria opera na América do Norte com

média de preços menor daqueles praticados na América Latina. Esses preços mais competi-

tivos forçaram a empresa à diminuir preços para operar naqueles mercados.

No Quadro 54, podem-se observar as respostas sobre o tópico adaptação versus 

padronização de comunicação nos casos A, B e C.

Quadro 54 – Quadro resumo respostas – Adaptação vs padronização de comunicação nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Adaptação versus 
padronização de 
comunicação

Mesma estratégia de 
comunicação utilizada 
no mercado doméstico

Estratégia de 
comunicação adaptada,
principalmente, por 
conta da linguagem 

Estratégias de 
comunicação adaptadas

Fonte: Autor (2016).

Com relação à adaptação e a padronização da comunicação na internacionalização das 

redes de franquias investigadas, percebe-se que em dois casos (B e C) as empresas optaram 

por adaptar a estratégia de comunicação em mercados internacionais. Uma empresa optou por 

replicar a mesma estratégia de comunicação empregada no Brasil.
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No que se refere à adaptação versus padronização de promoção de vendas, nos casos A

e B operam com promoções de vendas adaptadas. Um entrevistado mencionou o fato de que 

se faz necessário planejar a fabricação das peças e a entrega ao local de destino com certa an-

tecedência e nem sempre isso ocorre, inviabilizando oportunidades. O que Quadro 55, à 

seguir, permite observar 

Quadro 55 – Quadro resumo respostas – Adaptação vs padronização de promoção de vendas nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Adaptação versus 
padronização de 
promoção de vendas

Adaptações 
necessárias. A distância
e logística requerem 
planejamento prévio, 
com significativo tempo 
de antecedência, para 
executar promoções

Promoções de vendas 
são adaptadas à 
realidade local em 
alguns casos e 
padronizadas em outros
casos
 

Não há promoções 
planejadas em conjunto
 

Fonte: Autor (2016).

Nos casos A e B a infraestrutura do país-destino foi mencionada como fator determi-

nante na realização de promoção de vendas em mercados internacionais. No caso A foi men-

cionado que a execução de promoção de vendas exige planejamento prévio. No caso B foi 

adaptado à realidade local que se destacou como razão pela qual a rede de franquia adaptou a 

promoção de vendas.

No que diz respeito à adaptação versus a padronização da distribuição de produtos, ob-

servamos que as 3 redes de franquias aplicaram estratégias de distribuição diferentes daquela 

usada no Brasil. No Quadro 55, observa-se as respostas dos entrevistados.



Quadro 56 – Quadro resumo respostas – Adaptação vs padronização de distribuição nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Adaptação versus 
padronização de 
distribuição de produtos

Cada mercado requer 
uma estratégia 
diferenciada de 
distribuição mediante a 
disponibilidade de 
infraestrutura e de 
canais de distribuição 

Distribuição adaptada Cada mercado requer 
uma estratégia 
diferenciada de 
distribuição

Distribuição local 
depende do parceiro 
local (franqueado)

Distribuição local 
depende do parceiro 
local (franqueado)

Fonte: Autor (2016).

Nos três casos foi mencionado que a cada mercado internacional requer uma estratégia

de distribuição direcionada para a infraestrutura daquele país. Nos casos A e C a responsabili-

dade pela entrega no local de destino fica por conta do parceiro local, inclusive demonstrando 

a relevância da prospecção do parceiro ideal para cada empreitada.

Quadro 57 – Quadro resumo respostas – Coordenação das ações de marketing nos casos A ,B e C.

Tópico da questão Caso A Caso B Caso C

Coordenação das 
ações de marketing

Coordenação feita no 
Brasil com 
participação de 
franqueados na 
formulação das 
estratégias 

Coordenação feita no 
Brasil com 
participação de 
franqueados na 
formulação das 
estratégias

Coordenação feita no 
Brasil com 
participação de 
franqueados na 
formulação das 
estratégias

Poucas ações de 
marketing são 
realizadas para 
mercados 
internacionais

Fonte: Autor (2016).

Nos três casos investigados as redes de franquias centralizam a coordenação das ações 

de marketing no Brasil e formulam as estratégias com a participação dos franqueados, exemp-

lo de contribuição de parceiros é o fornecimento de informações sobre o cada mercado. 
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No caso A, nota-se o pequeno número de ocorrência de ações de marketing desen-

hadas para o mercado internacional, o que poderia sugerir baixo nível de engajamento com a 

operação internacional.

6.5 Esquema proposto

Neste item é discutido o esquema proposto e a correlação com a análise dos casos. 

Para tanto foi resgatado o artigo de Deng (2012) e suas adequações após a pesquisa de campo.

6.5.1 O processo de processo de internacionalização de redes de franquias brasileiras sob

a perspectiva de antecedentes-críticos

Após a pesquisa de campo foi possível identificar antecedentes-críticos que marcaram 

o processo de internacionalização em cada um dos casos. Considera-se neste trabalho que 

estes casos são de sucesso, tendo em vista que são redes de franquias do mesmo segmento, 

registradas, segundo parceria ESPM-ABF, como internacionalizadas em 2010, em 2012 e, no-

vamente, em 2014.

No que diz respeito às dimensões do processo de internacionalização, dentre as dimen-

sões mencionadas e expostas por Deng (2012) em seu modelo (nível da firma, nível da indús-

tria, nível da transação específica, nível contexto institucional) descobriu-se que os itens rela-

cionados à firma e os relacionados à indústria são os que mais influenciaram as redes de fran-

quias brasileiras investigadas neste estudo. Assim, estas duas dimensões tem papel crítico no 

que antecede o processo de internacionalização no Brasil.

Com relação aos antecedentes-críticos do processo de internacionalização das redes de

franquias investigadas, descobriu-se que, sob a dimensão nível de firma, os antecedentes re-

cursos e capacidades, intensidade das exportações, relacionamento pessoal dos executivos 

com mercados estrangeiros, conhecimento sobre o mercado internacional, tamanho da empre-

sa e fortalecimento da imagem da empresa são os que mais influenciaram estas redes à inter-

nacionalizar. Sob a perspectiva da dimensão nível da indústria, os antecedentes-críticos identi-

ficados foram competição na indústria e favorabilidade percebida no ambiente externo. Por-

tanto, entende-se que estes fatores devem ser evidenciados no esquema abaixo.



Figura 5: Modelo conceitual proposto de internacionalização das redes de franquias 

brasileiras sob a perspectiva dos antecedentes-críticos

Fonte: Autor (2016).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta um resumo dos principais pontos discutidos neste estudo, bem 

como suas limitações e recomendações para estudos futuros.

7.1 Conclusões

Este estudo teve como objetivo investigar os antecedentes (fatores determinantes que 

antecedem) ao processo de internacionalização das franquias brasileiras, identificando os an-

tecedentes ao processo de internacionalização das franquias brasileiras, as diferenças entre o 

que a literatura recomenda e o que é realizado no Brasil como antecedentes do processo de in-

ternacionalização das franquias, entender como o Marketing Internacional pode auxiliar nos 

processos de internacionalização de franquias brasileiras e recomendar ações gerenciais que 

facilitem o processo de internacionalização das franquias brasileiras.

Espera-se contribuir com esta dissertação por meio da investigação sobre a aplicabili-

dade do modelo conceitual desenvolvido para a internacionalização das empresas chinesas, 

permitindo conhecer mais sobre o processo de internacionalização das franquias brasileiras 

identificando fatores antecedentes à internacionalização bem como sua importância relativa. 

Por meio da análise da aplicabilidade e adequação deste modelo conceitual, criado para uma 

economia emergente, pode-se descobrir novos fatores ou temas que foram pouco investigados

na realidade das franquias brasileiras. A importância ponderada de cada fator poderá ser um 

indício da necessidade de maior foco em um ou outro aspecto por parte dos pesquisadores das

franquias brasileiras.

Com relação às contribuições acadêmicas este estudo busca gerar conhecimento acerca

da realidade das franquias brasileiras internacionalizadas desde o início dos registros da Asso-

ciação Brasileira de Franquias (ABF) em 2010 e que continuem operando no mercado interna-

cional.  Neste  estudo estas  franquias  brasileiras  são  consideradas  empresas  que  obtiveram

sucesso no seu processo de internacionalização. E, considerando o fato de que há grande mu-

dança nos nomes das marcas das franquias brasileiras internacionalizadas em 2010, 2012 e

2014 as outras 95% das franquias brasileiras poderão se beneficiar de um melhor entendimen-

to sobre os antecedentes da internacionalização das franquias brasileiras que obtiveram suces-

so. 

No âmbito gerencial este trabalho contribui esclarecendo quais fatores são mais impor-

tantes para que o processo de internacionalização das franquias brasileiras ocorra com suces-

so, bem como dar recomendações de quais aspectos devem ser melhor administrados para au-

mentar as possibilidades de sucesso.



Sobre a identificação dos antecedentes mais importantes no processo de internacional-

ização, descobriu-se que as redes de franquias pesquisadas reportaram que duas dimensões de 

antecedentes foram importantes: itens relacionados com a rede de franquia e itens relaciona-

dos ao setor da rede de franquia. Sob a dimensão itens relacionados à rede de franquias, 

percebeu-se que os antecedentes mais importantes, chamados neste estudo de anteceden-

tes-críticos, do processo de internacionalização das redes de franquias brasileiras foram recur-

sos e capabilidades, intensidade nas exportações, relacionamento pessoal dos executivos com 

mercados estrangeiros, conhecimento do mercado internacional, incrementar vendas e lucros, 

tamanho da empresa e fortalecimento da imagem da empresa.

Os antecedentes-críticos identificados sob a dimensão itens relacionados à indústria da

rede de franquia descobriu-se que a competição na indústria e a favorabilidade percebida no 

ambiente externo foram os mencionados na investigação. 

Percebe-se a predominância de antecedentes-críticos relacionados às motivações 

econômicas (recursos e capabilidades, competição na indústria, intensidade nas exportações, 

incrementar vendas e lucros, tamanho da empresa) em detrimento de motivações comporta-

mentais (relacionamento pessoal dos executivos com mercados estrangeiros, conhecimento do

mercado internacional, fortalecimento da imagem da empresa).

Com relação às recomendações gerenciais que este trabalho traz sobre o Marketing In-

ternacional da rede de franquia em processo de internacionalização, notam-se algumas re-

comendações. Primeiramente, identificar parceiros altamente comprometidos com a con-

strução da marca no longo-prazo, a seleção de parcerias é um aspecto-chave neste processo. 

Uma segunda importante recomendação é fornecer oportunidades de ensino-aprendizagem 

para capacitar o prover suporte necessário ao franqueado no mercado-destino. Terceira re-

comendação, viabilizar análises de mercado e de demanda para estudos de viabilidade de 

negócios internacionais. Quarta recomendação, adquirir e/ou desenvolver conhecimentos em 

estratégias de precificação para penetração em mercados. Quinta recomendação, treinar as 

pessoas que estarão diretamente envolvidas com atividades burocráticas relacionadas ao pro-

cesso de negociação internacional. Sexta recomendação, Analisar aceitação do produto no 

mercado-destino e necessidade de adaptações. Sétima recomendação deve haver uma estrutu-

ra de marketing voltada para os negócios internacionais.

Com base nos resultados sugere-se às seguintes questões para estudos futuros: identi-

ficar os critérios que devem ser considerados para seleção de parceiros comprometidos com a 

construção da marca no longo-prazo; esclarecer como deveriam ser os programas educa-
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cionais para desenvolvimento de capabilidades em compreender mercados internacionais, em 

formular estratégias de precificação para penetração de mercados internacionais.

O número de casos e de entrevistados é percebido como uma limitação da pesquisa. 

Em um caso conseguiu-se dois entrevistados, e em dois casos foram 1 entrevistado por empre-

sa. Os entrevistados reclamaram da duração antes dos agendamentos, requerendo que a entre-

vista fosse mais curta, em média durou 40 minutos, mas seria ideal ter 60 minutos, para que se

esclarecessem outras recomendações e papéis desempenhados pela equipe de marketing das 

redes de franquias investigadas.



8. REFERÊNCIAS

AKAKA,  M.  A.;  VARGO,  S.  L.;  LUSCH,  R.  F.  The  complexity  of  context:  a  service

ecosystems approach for international marketing.  Journal of International Marketing, v.

21, n. 4, p. 1-20, 2013.

ACKERMAN,  D.  J.;  KEDIA,  L.  B.;  BUSH,  E.  D.;  JUSTIS,  T.  R.  Determinants  of

Internationalization of Franchise Operations by US Franchisors.  International Marketing

Review, v.11, n. 4, p. 56-68, 1994. 

ALON, I. Franchise globally: innovation, learning and imitation. United Kingdom: Palgrave

Mcmillan, 2010.

ALON, I.; MCKEE, D.  Toward a macro environmental model of international franchising.

Multinational Business Review, v. 7, n. 1, p. 76-82, 1999.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  FRANQUIAS  -  ABF.  Desempenho  2012-2013.

Disponível em <http://www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/desempenho-

2013-2012>. Acesso em 15 de setembro de  2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANQUIAS - ABF. A evolução do setor 2003-2013.

Disponível  em

<http://www.portaldofranchising.com.br/numerosdofranchising/evolucaodosetordefranchising

>. Acesso em 26 de Abril 2014.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  FRANQUIAS  –  ABF.  Cartilha  o  que  é  franquia?

Disponível em: <http://www.portaldofranchising.com.br>. Acesso em 13 de Abril de 2015.

AYDIN, N. e KACKER, M. International Outlook of US Based Franchisers.  International

Marketing Review, Vol. 7 No. 2, pp. 43-53, 1990.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2007. 

BARLETT,  C.A.  &  GOSHAL,  S.  Transnational  Management.  3rd  edition.  New  York:

McGraw Hill, 2000.

BATESON, G. Steps to an ecology of mind: collected essays in anthropology, psychiatry,

evolution and epistemology. New York: Ballatine Books, 1972.

BATES, T.  Analysis  of  Survival  Rates  Among Franchise and Independent  Small  Business

Startups. Journal of Small Business Management, v. 33, n. 2, p. 26-37, 1995.

BILKEY, W.J.  An Attempted Integration of the Literature on the Export Behavior of Firms.

Journal of International Business Studies, Vol. 9, Spring/Summer, pp. 33-46, 1978.

BRICKLEY,  J.A.  e  DARK,  F.H.  The  Choice  of  Organizational  Form:  The  Case  of

Franchising. Journal of Financial Economics, Vol. 18, June, pp. 401-20, 1987/

131

http://www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/desempenho-2013-2012
http://www.portaldofranchising.com.br/numeros-do-franchising/desempenho-2013-2012


BILKEY, W. e TESAR, G. The Export Behavior of Smaller Sized Wisconsin Manufacturing

Firms. Journal of International Business Studies, Vol. 8, Spring/Summer, pp. 93-8, 1977.

BORINI, F.; ROCHA, T. V.; SPERS, E. Desafios para a iternacionalização das franquias

brasileiras: um survey com franquias internacionalizadas. In: Melo, P.L.R.; Andreassi, T.

Franquias Brasileiras. São Paulo: Cengage, 2012, p. 71-87.

BUCKLEY, P. J.; CASSON, M. C. Analyzing foreign market entry strategies: extending the

internalization approach. Journal of International Business Studies, 1998.

CAMARGO, M. A. de A.  As estratégias de marketing global adotadas nos processos de

internacionalização de franquias brasileiras. Escola Superior de Propaganda e Marketing:

Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional, 2012.

CALADO, S.dos S; FERREIRA, S.C dos R. Análise de documentos: método de recolha e

análise  de  dados.  Disponível  em  <

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/analisedocumentos.pdf>.  Acesso  em  10  de

setembro de 2014.

CARNEIRO, J. M. T.; DIB, L. A. Avaliação comparativa do escopo descritivo e explanatório

dos  principais  modelos  de  internacionalização  de  empresas. INTERNEXT  – Revista

Eletrônica  de  Negócios  Internacionais  da  ESPM,  v.  2,  n.  1,  p.  26,  jan./jun.  2007.

Disponível em: <http://internext.espm.br/>. Acesso em 14 de agosto de 2010.

CARNEY, M. e GEDAJLOVIC, E. Vertical Integration in Franchise Systems: Agency Theory

and Resource Explanations.  Strategic Management Journal, Vol. 12, November, pp. 607-

29, 1991.

CAVES,  R.E.  e  MURPHY,  W.F.  Franchising:  Firms,  Markets,  and  Intangible  Assets.

Southern Economic Journal, Vol. 42, April, pp. 572-86, 1976.

CAVUSGIL, S.T. e NEVIN, J.R. Internal Determinants of Export Marketing Behavior: An

Empirical Investigation. Journal of Marketing Research, Vol. 18, February, pp. 114-19, 1981.

CAVUSGIL,  S.  T;  KNIGHT,  G.;  REISEMBERGER,  J.  International  Business:  strategy,

management, and new realities. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008.

CAVUSGIL, S. T; DELIGONUL, S.; YAPRAK, A .  International Marketing as a Field of

Study:  A  Critical  Assessment  of  Earlier  Development  and  a  Look  Forward,  Journal  of

International Marketing, 13 (4), 1–27, 2005.

CHERTO, M. R. ; RIZZO, M.  Franchising: como comprar sua franquia passo a passo.

São Paulo: Makron, McGraw-Hill, 1991.

CHANDLER, A. Strategy and Structure. Cambridge, MA: MIT Press, 1962.

CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P.  Marketing: Criando valor para o cliente. São Paulo:

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/mi1/analisedocumentos.pdf


Saraiva, 2003.

CRETELLA, J. N. Manual Jurídico do Franchising. São Paulo, Atlas, 2003.

CRESWELL, J. W.  Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto.  Porto

Alegre: Artmed, 2010.

CRESWELL,  J.  W.  Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five

approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.

DANT,  R.;  PASWAN, A.;  KAUFMANN, P.  What  we know about  ownership redirection.

Journal of Retailing, v.72, n. 1, p. 429-444, 1996.

DENG, P. The internationalization of Chinese Firms: A Critical Review and Future Research.

International Journal of Management Reviews, v.14, p. 408-427, 2007. 

DENZIN, N.K. e LINCOLN, Y.S. Handbook of Qualitative Research.  Newbury Park: Sage

Publications, 2011.

FERREIRA, L. F. F.; OLIVA, F. L.; APARECIDO DOS SANTOS, S.; GRISI, C. C. de H.;

LIMA, A. C. Análise quantitativa sobre a mortalidade precoce de micro e pequenas empresas

da cidade de São Paulo. Gestão & produção, Vol. 19, n. 4, p. 811-823, 2012.

FOSTER, D. L. O livro completo do franchising. Rio de Janeiro: Infobook, 1995.

GARRIDO, I. L. A relação entre orientação para mercado externo, performance internacional

e  estratégias  de  internacionalização.  In:  Encontro  anual  da  Associação  Nacional  dos

Programas  de  Pós-graduação em Administração -  ENANPAD, 31.,  2007,  Rio de  Janeiro.

Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.

GILLS, W.  Resource based and relational antecedents of firm´s propensity to franqchise

and their effects on firm performance. Tallahassee, FL: 2007 (Doctor of Philisophy) College

of Business, The Florida State University.

GINEVICIUS, R.; PODVEZKO, V.; GINEVICIUS, A. Quantitative evaluation of enterprise

marketing activities.  Journal of Business Economics and Management, v.14, n. 1, p. 200-

212, 2013.

GINEVICIUS, R. Generating a structured system of criteria for describing a complicated

phenomenon. Business: Theory and Practice, v. 8, n. 2, p. 68–72, 2007.

GHAURI, P. e CATEOLA, P.  International Marketing. 3ed. Berkshire: Mgraw-Hill Higher

Education, 2010.

GODOI,  C.  K.  Perspectivas  da  análise  do  discurso  nos  estudos  organizacionais.  In:

GODOI, C. K.  et al.  (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas,

estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de

133



Administração de Empresas. São Paulo, v.35, n.2, Mar/Abr., p. 57 -63, 1995.

GROKE, P.O. e KRIEDLE, J.R. Export! Why or Why Not? Managerial Attitude and Action

for Small Sized Business Firms. Business and Society, Vol. 8, pp. 7-12, 1967.

HACKETT, D.W.  The Internationalization of US Franchise Systems: Status and Strategies.

Journal of International Business Studies, Vol. 7, Spring/Summer, pp. 65-75, 1976.

HOFFMAN, R. C., PREBLE, J. F. Global franchising: current status and future challenges.

Journal of Services Marketing, v.18, n.2, p. 101 -113, 2004.

HUTCHINSON, K.; ALEXANDER, N.; QUINN, B.; DOHERTY, A. M. Internationalization

Motives and Facilitating Factors: Quanlitative Evidence from Smaller Specialist Retailers.

Journal or International Marketing, v.15, n. 3, p. 96-122, 2007.

JOHANSON, J. e WIEDERSHEIM-PAUL, F.  The Internationalization of the Firm – Four

Swedish Cases. Journal of Management Studies, Vol. 12, October, pp. 305-22, 1975.

JOHANSON, J.; VAHLNE, J. The internalization process f the firm: a mode of knowledge

and increasing foreign market commitment. Journal of International Business Studies, v. 8,

n.1, p. 23-32, 1977.

JUSTIS, R. e JUDD, R. Franchising. South-Western, Cincinnati, OH, 1989.

KEDIA, B.L.  e  CHHOKAR, J.  The Impact  of  Managerial  Attitudes  on  Export  Behavior.

Journal of American Small Business, Vol. 10, Autumn, pp. 7-17, 1985.

KHAUAJA,  D.  M.  R.  Gestão  de  marcas  na  estratégia  de  internacionalização  de

empresas:  estudo  com  franqueadoras  brasileiras.  2009.  Tese  (Doutorado  em

Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de

São  Paulo,  São  Paulo,  2010.  Disponível  em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-25022010-102112/>.  Acesso  em  1

de novembro de 2014.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia Científica. São Paulo: atlas, 1989.

LAVIERI, C. A. Sistemas de avaliação de desempenhos aplicados em redes de franquias.

Dissertação  de Mestrado em Administração. 2008.

MAEMURA, M.M.D.  Análise de conflitos e soluções adotadas por franquias do setor

alimentício: um estudo multicaso. Ribeirão Preto: Dissertação (Mestrado) - Programa de

Pós- Graduação em Administração de Organizações da Faculdade de Economia, 2009.

MARQUES, D.S.P.; MERLO, E.M.; LICHESSI, C.A.M. Os motivos envolvidos na

internacionalização de franquias brasileiras. Revista FACEF Pesquisa, v.8, n.2, 2005.

MAURO, P. C. Guia do franqueador: como fazer sua empresa crescer com o franchising.

3a. ed. São Paulo: Nobel, 1999.



MELO,  P  L.  de  R.  e  ANDREASSI,  T.  Franquias  Brasileiras:  Estratégia,

Empreendedorismo, Inovação e Internacionalização. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

224p.

MELO, P. L. de R.; BORINI, F. M.; CUNHA, J. A. C da. Percepções de Valor e Elementos

Estruturantes das Microfranquias.  Revista de Administração Contemporânea, 18(3), 328-

350, 2014.

MELO, P. L.  R. de; ANDREASSI, T.  Publicação científica nacional e internacional sobre

franchising:  levantamento  e  análise  do  período  1998-2007.  Revista  de  Administração

Contemporânea,  14(2),  268-288.  Disponível  em

<http://www.scielo.br/pdf/rac/v14n2/v14n2a06.pdf.  doi:  10.1590/S1415-

65552010000200006>. Acesso em 1 de novembro de 2014 .

NORTON, S.W. Is franchising a capital structure issue? Journal of Corporate Finance, v. 2,

n. 1, p. 75101, 1995.

OGRAM,  E.  Exporters  and  Non-exporters:  A  Profile  of  Small  Manufacturing  Firms  in

Georgia, in Czinkota. Export Management, Praeger, New York, NY, pp. 70-84, 1982.

PERLMUTTER, H.V.  The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation.  Columbia

Journal of World Business, Vol. 4, January-February, pp. 9-18, 1969.

RISNER, M. Successful fast-food franchising in Brazil and the role of culture: four cases.

Gainesville, 2001. Thesis (Master of Arts). University of Florida.

RIZZO. M. Franchise, o negócio do século. São Paulo: Rizzo Franchise, 2005.

ROCHA, V.  T;  BORINI,  F.  M.;  SPERS,  E.  E.;  OGASAWARA, M.  H.;  KHAUAJA,  D.;

CAMARGO,  A.;  MELO,  P.  L.  de  R.  Estágios  da  internacionalização  das  franquias

brasileiras. São Paulo: ESPM, 2014.

SELLTIZ, C. et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: EPU, 1975. 

SCHMIDT, S.;  KUTOLLA, T.  50 years of  research on international  standardization and

adaptation – from a systematic literature analysis to a theoretical framework. International

Business Review, vol. 20, p. 491-507, 2011.

SHANE, S.A. From ice cream to the internet: using the franchising to drive the growth and

profits of your company. New Jersey: Prentice Hall, 2005.

SIMPSON, C. The Export Decision: An Interview Study of the Decision Process in Tennessee

Manufacturing Firms. Dissertação de Doutorado, Georgia State University, 1973.

TRANKHIEM,  L.  International  Franchising:  A  Way  to  Capture  Foreign  Markets.  Los

Angeles Business and Economics, Vol. 4 No. 4, pp. 26-30, 1979.

WIEDERSHEIM-PAUL, F., OLSON, H.C. e WELCH, L.S.  Pre-export Activity:  The First

135



Step  in  Internationalization.  Journal  of  International  Business  Studies,  Vol.  9,

Spring/Summer, pp. 47-58, 1978.

ZOU,  S.;  CAVUSGIL,  S.  T.  The  GMS:  A  broad  conceptualization  of  global  marketing

strategy and its effect on firm performance. Journal of Marketing, 66(4), 40–56, 2002. 



8. APÊNDICES

Apêndice A. Protocolo de Estudo de Caso

A) Visão geral do Projeto:

Objetivos: A pesquisa objetiva verificar a adequação do modelo conceitual de antecedentes da

internacionalização  das  franquias  chinesas  para  a  realidade  das  franquias  brasileiras:

identificar se os temas-chave organizados no modelo conceitual são percebidos como fatores

determinantes na internacionalização das franquias brasileiras; identificar quais antecedentes

(fatores) sob cada tema-chave são os mais relevantes, bem como a razão de tal importância.

Para atingir este objetivo se faz necessário primeiramente verificar a adequação dos temas-

chave na internacionalização das franquias brasileiras. O estudo visa identificar a adequação

do  modelo  conceitual  proposto  por  Deng  (2012)  à  realidade  do  processo  de

internacionalização das franquias brasileiras.

Principais questões a serem respondidas pela pesquisa: “Quais temas-chave são importantes

na internacionalização das  franquias  brasileiras”;  “Quais  fatores foram determinantes  para

engajar as franquias no processo de internacionalização”

Responsável pela pesquisa: Pesquisador/mestrando: Alexandre Degani Cantoni.

Critérios  para  escolha  dos  casos  estudados: Serão  estudados  casos  que  atendam  aos

seguintes critérios:

 Empresas  listadas  como Franquias  Internacnalizadas  pela  Associação Brasileira  de

Franquias (ABF).

 Empresas que operem no exterior desde 2010 até o ano atual, 2015.

 Empresas do setor de vestuário.

Assim, os casos que se mostram adequados e foram selecionados são as empresas Colcci,

Hering Store, Hope.

Unidades de Análise: O estudo se dividirá em duas unidades de análise: os individuas que

formam a organização estudada e a organização em si.  A análise destas duas subunidades

pretende dar  uma visão geral do processo de internacionalização de cada franquia que se

pretende estudar.

B) Procedimentos de Campo:
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Aspectos  metodológicos:  Pesquisa  de  natureza  exploratória  com uso de  método de  casos

múltiplos incorporados (unidades múltiplas de análise).

Instrumento  de  coleta  de  dados: Roteiro  de  entrevista.  As  entrevistas  serão  feitas  com

diretores  e  gerentes  de  marketing  e  de  expansão  (a  fim  de  identificar  a  visão  de  quem

estabelece e de quem executa as atividades de internacionalização).

Organização  de  dados:  Banco  de  dados  para  cada  uma  das  empresas,  incluindo  os

documentos, fitas, registros e anotações.

Roteiro de entrevista: Documento a parte



Apêndice B. Base para roteiro de entrevista

Thema-chave Antecedente Questão Objetivo da pergunta

Nível da empresa

- Tamanho da 
empresa;
- Tipo e iniciativa;
- Recursos e 
capabilidades;
- Laços da rede de 
negócios;
- Intensidade das 
exportações;
- Orientação e 
experiência 
internacional;
- Influência 
gerencial

1. Com relação ao 
processo de 
internacionalização 
da sua empresa, há 
alguma 
característica da 
própria empresa 
que tenha sido 
determinante para o
sucesso desta 
empreitada?

2. Com base na sua 
resposta, qual seria 
a ordem de 
importância que 
você daria à cada 
um destes itens?

3. Considerando 
esta lista pré-
concebida de 
características (ao 
lado) de empresas, 
há fatores que 
foram 
determinantes na 
internacionalização
? Quais?

4. Qual é a ordem 
de importância que 
você daria à estes 
itens na 
internacionalização 
da sua empresa?

1. Identificar quais  
fatores foram 
importantes para o 
sucesso do processo 
de 
internacionalização.

2. Identificar a ordem 
de importância dos 
fatores mencionados.

3. Identificar se os 
fatores de DENG são 
percebidos como 
determinantes no 
processo de 
internacionalização da 
empresa.

4. Identificar a ordem 
de importância.

Nível da indústria: - Estrutura da 5. Ainda pensando 5. Identificar a 
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indústria;
- Setores da 
indústria;
- Política industrial;
- Competição na 
indústria.

no processo de 
internacionalização 
da sua empresa, há 
alguma 
característica da sua
indústria que tenha 
sido determinante 
para o sucesso do 
processo?

6. Considerando 
esta lista pré-
concebida de 
características (ao 
lado) da indústria, 
há fatores que 
foram 
determinantes na 
internacionalização
? Quais?

7. Qual é a ordem 
de importância que 
você daria à estes 
itens na 
internacionalização 
da sua empresa?

existência de fatores
determinantes 
(antecedentes) na 
indústria atuando 
como facilitadores 
no processo de 
internacionalização.

6.    Identificar se os
fatores de DENG 
são percebidos 
como determinantes
no processo de 
internacionalização 
da empresa.

7. Identificar a 
ordem de 
importância.

Específicos da
transação

- Saliência e 
importância do 
projeto;
- Perfil de 
investimento (alto 
versus baixo);
- Busca de ativos de
mercado versus 
ativos estratégicos.

8. Existe alguma 
característica ou 
fator da transação 
específica que foi 
determinante para o
sucesso do processo
de 
internacionalização
?

9. Considerando 
esta lista pré-
concebida de 

8. Identificar se há 
aspectos específicos
da transação que 
foram determinantes
no sucesso do 
processo.

9. Identificar se os 
fatores de DENG 
são percebidos 
como determinantes
no processo de 



características (ao 
lado) específicas da
transação no 
processo de 
internacionalização,
há fatores que 
foram 
determinantes na 
internacionalização
? Quais?

10. Qual é a ordem 
de importância que 
você daria à estes 
itens na 
internacionalização 
da sua empresa?

internacionalização 
da empresa.

10. Identificar a 
ordem de 
importância.

Contexto
ínstitucional

- Fatores 
institucionais do país 
de origem (papel do 
governo);
- Fatores 
institucionais do país-
alvo;
- Componentes 
culturais e outros 
institucionais.

11. Com relação ao 
contexto 
institucional, leis e 
governo, há algum 
fator que tenha sido
determinante para o
sucesso do processo
de 
internacionalização.

12. Considerando 
esta lista pré-
concebida de 
características (ao 
lado) institucionais,
legais e de governo,
há fatores que 
foram 
determinantes na 
internacionalização
? Quais?

13. Qual é a ordem 

11. Identificar se há 
aspectos do 
contexto 
institucional que 
foram determinantes
para o sucesso do 
processo de 
internacionalização.

12. Identificar se os 
fatores de DENG 
são percebidos 
como determinantes
no processo de 
internacionalização 
da empresa.

13. Identificar a 
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de importância que 
você daria à estes 
itens na 
internacionalização 
da sua empresa?

ordem de 
importância.

1

1


