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RESUMO 

 

Este trabalho investiga as influências da seleção de parceiros e dos relacionamentos na dinâmica 

de expansão internacional das redes de franquias. O tema foi abordado a partir de uma revisão 

teórica sobre o processo de internacionalização de empresas na visão comportamental, sendo 

analisado nos mercados em desenvolvimento e emergentes. Contempla também os modos de 

entrada em mercados internacionais, o modelo de internacionalização incremental de redes de 

franquias, os modos de operação/governança das redes de franquias em mercados 

internacionais e a seleção de parceiros internacionais. Aplicando uma metodologia qualitativa 

com método estudo de caso múltiplo, baseado em dez entrevistas em profundidade com gestores 

das empresas e especialistas, foram elaborados três estudos de caso, nos quais comparam-se as 

estratégias de internacionalização adotadas por redes de franquias. Como resultados, observou-

se que a seleção de parceiros e relacionamentos influenciam na escolha do modo de governança, 

sendo os relacionamentos fator de influência principal na abordagem oportunista. Além disso, 

é proposto um modelo integrativo baseado em Merrilees (2014), no qual as relações 

estabelecidas entre seleção de parceiros, relacionamentos e modo de governança são revisadas. 

O estudo preenche um gap teórico por discutir os temas em mercados emergentes, apontando 

as diferenças para mercados mais maduros na área de franchising internacional. Como 

contribuição gerencial, este trabalho pode auxiliar as redes de franquias nas decisões 

relacionadas à expansão internacional. O modelo proposto sugere que as redes de franquias 

considerem os relacionamentos e parceiros locais na construção de arranjos e combinações mais 

complexas de modos de governança em mercados estrangeiros, identificando oportunidades 

coerentes com sua estratégia. 

 

 

Palavras-chave: Gestão Internacional; Marketing Internacional; Franchising; 

Internacionalização; Franchising internacional. 
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ABSTRACT 

 

This research investigates the influences of partner selection and relationships on the 

international expansion dynamics of the franchise chains. It relied on studies about the firm’s 

internationalization in a behavioral perspective and the topic is analysed in developing and 

emerging markets. It also covers the entry modes in international markets, the stage model of 

franchises internationalization, governance modes of franchise chains in international markets 

and international partner selection. Through a qualitative methodology with a multiple case 

study method, based on ten in-depth interviews with company managers and specialists, three 

case studies were developed comparing the internationalization strategies adopted by franchise 

chains. The results showed that partner selection and relationships influences the governance 

mode choice, and relationships are the main influence factor in opportunistic approach.  

In addition, an integrative model is proposed based on Merrilees (2014), in which the relations 

established between partner selection, relationships and governance modes are reviewed. The 

study fills a theoretical gap in discussing this issues in emerging markets, pointing the 

differences between mature and emerging markets in international franchising. As managerial 

contribution, this work can help franchise chains in decisions related to international expansion. 

The proposed model suggests that franchise chains should consider relationships and local 

partners to build arrangements and more complex combinations of governance modes in foreign 

markets, identifying opportunities consistent with their strategy. 

 

 

 

Keywords: International Business; International Marketing; Franchising; Internationalization; 

International franchising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho investiga as influências das seleções de parceiros e relacionamentos na 

escolha do modo de governança em mercados internacionais e na dinâmica de expansão 

internacional das redes de franquias. A partir de uma abordagem qualitativa, foi realizado um 

estudo de caso múltiplo com redes de franquias.  

Esta introdução apresenta o tema abordado neste trabalho e sua relação com os objetivos 

de pesquisa propostos, o problema de pesquisa, os objetivos específicos, a relevância e 

justificativa para a realização do trabalho, o método adotado e a estrutura do estudo. 

1.1 Tema 

 
Nesta seção é apresentada uma contextualização sobre o sistema de franchising e um 

resgate dos principais estudos sobre franchising internacional no mundo e no Brasil. 

1.1.1 O sistema de Franchising  
 

O franchising pode ser descrito como uma relação de negócios contratual entre duas 

entidades legalmente independentes, franqueador e franqueado, na qual o franqueado paga 

taxas ao franqueador pelos direitos de comercializar seus produtos ou serviços utilizando sua 

marca e sistema de negócios (DANT; GRUNHAGEN, 2014). Os franqueadores formulam as 

estratégias de negócios e os franqueados implementam estas estratégias (SASHI; KARUPPUR, 

2002). 

A legislação que normatiza o sistema de Franchising no Brasil, vigente desde 1994 (Lei 

nº 8.955 de 15/12/1994), conforme consta no Anexo I, conceitua franquia empresarial como 

um sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso da sua marca ou 

patente, o direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e o know-

how da operação, que consiste no conhecimento tácito sobre a administração e gestão do 

negócio e o direito de uso de tecnologia de implantação e administração do negócio ou sistema 

operacional utilizado, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 

caracterizado vínculo empregatício.  

Na literatura sobre negócios internacionais o franchising é apresentado como um dos 

modos de entrada em mercados internacionais (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 

2010; GHAURI; CATEORA, 2014). Consiste em um modo de entrada de controle parcial, pois 
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os franqueados adquirem o controle da operação em troca do pagamento de taxas e de acordo 

com os termos de um contrato (OSLAND; TAYLOR; ZOU, 2001).  

De acordo com Kedia, Ackerman, Bush e Justis (1994), há um consenso entre os 

teóricos que estudam o tema de que o principal motivo para a escolha do sistema de franchising 

por parte das empresas é que o modelo propicia a expansão com menores riscos e menores 

custos ao franqueador.  

Dentre os benefícios percebidos pelo franqueador, o sistema de franchising possibilita 

a expansão dos negócios e acesso a outros mercados sem utilização de capital próprio, ganhos 

de escala, maior facilidade na obtenção de recursos e gestão em parceria. Para o franqueado, o 

maior benefício percebido é a possibilidade de adquirir um modelo de negócio formatado e 

testado no mercado, com uma marca consolidada (MELO, 2012). A relação franqueador-

franqueado é caracterizada pela estrutura de assimetria de poder que favorece o franqueador 

(DANT; GRUNHAGEN, 2014). 

Ao optar pelo sistema de franchising como modo de entrada em mercados internacionais 

a empresa pode implementar diferentes modos de operação/governança nos mercados 

estrangeiros, como o investimento direto por meio de unidades próprias, o franqueamento 

direto, desenvolvedor de área, máster franchising e joint venture (BENITO; PETERSEN; 

WELCH, 2009).  

1.1.2 Estudos sobre franchising internacional 
 

Os primeiros estudos específicos sobre franchising internacional surgiram no início da 

década de 1990, utilizando como base conceitos derivados de outras teorias existentes como 

capacidades, relacionamento, stakeholders e governança (MERRILEES, 2014).  

Merrilees (2014) explora a evolução das teorias de franchising internacional nas últimas 

duas décadas e divide as teorias em três fases: início da década de 1990, meados da década de 

1990 e pós anos 2000. As teorias consideradas em cada fase obedeceram dois critérios: a 

importância do artigo, medida pelo número de citações, e a contribuição do artigo ao trazer uma 

nova perspectiva.  

De acordo com o autor, as teorias pertencentes à primeira fase, início da década de 1990, 

contêm os fundamentos do conhecimento sobre franchising internacional.  Destacam-se os 

artigos de Huszagh et al. (1992)  e de Eroglu (1992). O artigo de Huszagh et al. (1992) apresenta 

como base conceitual a teoria de marketing estratégico e teoria da firma. A unidade de análise 

é a comparação entre franqueadores americanos com atuação doméstica e internacional. Os 
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autores concluem que os fatores internos (vantagens competitivas estratégicas), mais do que 

fatores externos, são determinantes para a decisão de internacionalização das redes de franquias. 

O artigo de Eroglu (1992) é considerado seminal na área de franchising internacional 

pois apresenta o primeiro modelo conceitual. A unidade de análise no artigo é a 

internacionalização de redes de franquias dos Estados Unidos, seus determinantes e processos. 

O modelo explica a decisão de internacionalizar como um balanço entre benefícios e riscos 

percebidos. Fatores organizacionais, como o tamanho da empresa, experiência e o tomador de 

decisão, influenciam a percepção de benefícios e riscos. Fatores ambientais ou externos, como 

competição doméstica, influenciam principalmente a percepção dos benefícios. Ou seja, os dois 

artigos que pertencem à primeira fase podem ser considerados a base do domínio conceitual do 

franchising internacional. 

As teorias pertencentes à segunda fase, meados de 1990, aprofundam os estudos sobre 

franchising internacional e abrem caminho para outras extensões da terceira fase. Destacam-se 

o artigo de Doherty e Quinn (1999), que trata das franquias de varejo, e o artigo de Fladmoe-

Lindquist (1996), cujo foco são as capacidades relevantes para o franchising internacional.  

O artigo de Fladmoe-Lindquist (1996) apresenta como base conceitual a visão baseada 

em recursos e teoria de capacidades. É desenvolvida uma teoria das capacidades de franchising 

internacional, combinando dois tipos: capacidade administrativa de franchising internacional, 

como o monitoramento dos agentes; e capacidade dinâmica, como o desenvolvimento de 

franchising internacional. O artigo traz uma matriz dois por dois considerando esses dois tipos 

de capacidades (administrativa e dinâmica). As limitações apontadas por Merrilees (2014) estão 

na escolha de capacidades gerais de franchising, negligenciando áreas como branding, 

marketing e relacionamentos. 

Já o artigo de Doherty e Quinn (1999) apresenta como base conceitual a teoria da 

agência e conceitos como custos de monitoramento, oportunismo e gestão de riscos. A unidade 

de análise é a internacionalização de redes de franquia de varejo. A teoria da agência considera 

que a assimetria de informações entre o franqueador e os agentes no mercado internacional é 

um fator determinante para a escolha do modo de entrada nos mercados estrangeiros. O 

franchising internacional é um meio de superar ou reduzir essa assimetria por meio de um 

acordo contratual.  

Em termos de questões operacionais, a natureza do varejo exige maiores adaptações e 

maiores riscos à padronização. Para reduzir estes riscos, contratos formais podem ser úteis. Em 
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resumo, estes dois artigos aprofundam os estudos de base do início da década de 90 e 

fundamentam as seis ramificações nos estudos que surgem na terceira fase.  

As teorias classificadas na terceira fase, pós anos 2000, expandem os estudos sobre 

franchising internacional em seis direções: franquias de varejo domésticas e internacionais, 

relação franqueador-franqueado no ambiente internacional, stakeholders do franchising 

internacional, modelo de estágios do franchising internacional, modelo estratégico de expansão 

global de redes de franchising e modelo de escolha do modo de governança. Foram 

selecionados seis artigos correspondentes a esta fase.  

Em relação ao primeiro tema, franquias de varejo domésticas e internacionais, o artigo 

de Quinn e Alexander (2002) dá continuidade à linha iniciada por Doherty e Quinn (1999) com 

o foco no varejo. Os autores propõem uma matriz dois por dois para comparar franchising 

doméstico e internacional. Identificam possibilidades não encontradas até então na literatura, 

como a ideia de que nem todas as redes seguem o padrão de passar do franchising doméstico 

para o internacional.  

Doherty e Alexander (2004) enfatizam um tema até então negligenciado em franchising 

internacional, que é a relação entre franqueador e franqueado. A evolução do relacionamento 

começa na seleção inicial do parceiro e é desenvolvida ao longo do tempo. Vários ciclos são 

possíveis, com a seleção de parceiros baseada em critérios formais ou aspectos de 

relacionamento. No entanto, mesmo nos casos em que se adotam critérios formais, o 

relacionamento é importante principalmente para manter a integridade da marca. As 

experiências demonstram que os parceiros envolvidos preferem relacionamentos construídos 

na confiança, comunicação e suporte em vez de relacionamentos baseado em regras contratuais.  

Altinay e Miles (2006) abordam o tema stakeholders do franchising internacional e 

utilizam a teoria de stakeholders para examinar o processo de tomada de decisão envolvido em 

acordos de franchising internacional, com foco na seleção de parceiros. Os autores são 

influenciados pelo artigo de Eroglu (1992) no que diz respeito ao papel do tomador de decisão.  

O artigo de Cheng et al. (2007) propõe um modelo de estágios do franchising 

internacional. O modelo de estágios tem uma longa tradição na literatura de marketing 

internacional (CAVUSGIL, 1984). O trabalho de Quinn e Alexander (2002) e trabalhos 

anteriores, como o artigo de McIntyre e Huszagh (1995), se encaixam nesta tipologia. Cheng et 

al. (2007) desenvolvem um modelo de cinco estágios da expansão internacional do franchising. 

Os temas de risco e tomada de decisão são abordados em cada estágio.  
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McIntyre e Huszagh (1995) adaptaram os estágios do modelo de Uppsala para o sistema 

de franchising. O modelo de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977) sobre 

internacionalização de empresas, revisitada pelos mesmos autores em trabalhos realizados em 

2003, 2009 e 2013, explica que o processo de inserção em mercados internacionais passa por 

estágios evolutivos de comprometimento de recursos, que se tornam maiores à medida que a 

experiência e o conhecimento sobre os mercados aumentam. Geralmente, as empresas iniciam 

por países que possuem menor distância psíquica, ou seja, mais próximos ao país de origem em 

termos de distância geográfica, cultural, institucionais, dentre outros aspectos.  

Neste sentido, no estágio inicial, franchising doméstico, a franquia opera apenas em seu 

mercado de origem. No segundo estágio, envolvimento experimental, a franquia atua em alguns 

mercados semelhantes ao mercado doméstico, ainda com pouco comprometimento. No terceiro 

estágio, envolvimento ativo, a franquia expande lentamente suas operações nestes mesmos 

mercados abertos; e no estágio mais avançado, envolvimento com alto comprometimento, a 

franquia expande suas operações para mercados mais distantes e desconhecidos). 

Rocha et al. (2014) verificaram a realidade das redes de franquias brasileiras em relação 

aos estágios de internacionalização, com base no estudo de McIntyre e Huszagh (1995). Foi 

identificado que 95% das redes de franquias brasileiras (em dezembro de 2013 eram 2.376 

redes) estão no estágio de franchising doméstico. Das 105 empresas que tinham operações no 

exterior, 49% estão no estágio de envolvimento experimental (51 redes) estando presente em 

apenas 1 a 2 países, 30% no estágio de envolvimento ativo (32 redes) com presença entre 3 a 4 

países, e 21% no estágio de envolvimento com alto comprometimento (22 redes) com presença 

em mais de 5 países.  

O artigo de Aliouche e Schlentrich (2011) propõe um modelo estratégico de expansão 

global de redes de franchising. O modelo proposto inclui elementos de avaliação dos mercados 

estrangeiros, distância cultural e geográfica e a escolha do modo de entrada. Os autores 

enfatizam o balanço entre risco e oportunidade como determinante para a decisão. 

Por fim, o artigo de Jell-Ojobor e Windsperger (2014) propõe um modelo de escolha do 

modo de governança. Também realizam uma revisão de literatura sobre franchising 

internacional e classificam os estudos em cinco categorias: (1) franchising internacional versus 

doméstico; (2) condições do país de destino e consequências para o franchising internacional; 

(3) propensão à internacionalização de franquias; (4) relacionamento entre franqueador-

franqueado e (5) diferentes modos de franchising internacional. 
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Os autores desenvolvem um modelo integrativo que investiga os determinantes dos 

modos de governança em franchising internacional combinando perspectivas de economia 

organizacional e gestão estratégica. Hipóteses são geradas a partir da teoria de custos de 

transação, teoria da agência, teoria baseada em recursos, teoria das capacidades organizacionais 

e teoria de direitos de propriedade.  

O modelo conecta três fatores independentes (incertezas do ambiente, incertezas de 

comportamento e investimentos) com quatro modos de governança associados com níveis 

ascendentes de controle. Outras três variáveis relacionadas às teorias baseada em recursos e de 

capacidades organizacionais são conectadas com os modos de governança (ativos especificos 

do sistema, ativos do mercado local e ativos financeiros).  Uma das limitações no trabalho 

apontada por Merrilees (2014) diz respeito a possibilidade de existirem modos mistos de 

governança.  

Dant, Grünhagen e Windsperger (2011) também realizam uma revisão de literatura 

sobre franchising. Os autores avaliam 50 periódicos importantes das disciplinas de marketing, 

gestão, empreendedorismo, finanças e economia durante o período de 2001 a 2011 e 

identificaram 93 artigos. Analisam a evolução dos estudos em cinco áreas específicas ao 

contexto de franchising: tese do redirecionamento de redes de franquias, ou seja, conversão de 

unidades franqueadas em unidades próprias pelos franqueadores; tese dos sistemas plurais 

estáveis; unidades múltiplas versus unidade única; e o papel do ambiente legal.  

A tese do redirecionamento de redes de franquias, originalmente proposta por Oxenfeldt 

e Kelly (1968), afirma que as redes de franquias bem-sucedidas tendem a converter suas 

unidades franqueadas em unidades próprias, em uma ação de reaquisição oportunista por parte 

do franqueador. Dant, Grünhagen e Windsperger (2011) sugerem que, no caso dos Estados 

Unidos, a regulamentação do franchising com leis específicas enfraqueceram esta tese. No 

entanto, em outros contextos este redirecionamento pode ser factível.  

A tese dos sistemas plurais estáveis contraria a premissa de que o sistema de franchising 

tende a um formato puro de unidades próprias ou de unidades franqueadas. Um sistema misto, 

com unidades próprias e franqueadas, seria o ideal para agregar as vantagens de ambos os 

sistemas. Os autores ressaltam a necessidade de testar a tese em diferentes contextos e novas 

conceitualizações teóricas para avaliar o impacto de outras variáveis moderadoras, como o 

ambiente regulatório e a relativa interdependência na relação franqueador-franqueado. 

Em relação ao tema de unidades múltiplas versus unidade única, Dant, Grünhagen e 

Windsperger (2011) identificam que há na literatura sobre franchising predominância de 
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estudos que tratam sobre franqueados com uma única unidade, apesar de os multifranqueados 

apresentarem grande representatividade em muitos segmentos do franchising. Assim como 

proposto por Merrilees (2014), há a necessidade de se estudar outros tipos de arranjos e modos 

de governança. 

O último tema apontado por Dant, Grünhagen e Windsperger (2011) é o ambiente legal 

e regulatório. O franchising é um arranjo contratual e em muitos países não há um ambiente 

regulatório formalizado. Alguns autores realizaram um levantamento sobre a evolução das leis 

de franchising nos Estados Unidos (BAKER; DANT, 2008), mas há a necessidade da criação 

de leis específicas nos outros países que protejam ambas as partes. Os estudos nesta área podem 

contribuir para isto.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Merrilees (2014) e Dant, Grünhagen e Windsperger (2011). 

 

Quadro 1: Estudos sobre franchising internacional 

Temas desenvolvidos Autores Base conceitual

Oxenfeldt e Kelly (1968)
Ozanne e Hunt’s (1971)
Dant e Kaufmann (2003)

Baker e Dant (2008)

Riscos e benefícios percebidos Eroglu (1992) Modelo geral da decisão de internacionalizar

Vantagem competitiva
Barreiras de entrada

Lafontaine e Kaufmann (1994)
Dant e Kaufmann (2003)

Baker e Dant (2008)

Capacidades de franchising internacional Fladmoe-Lindquist (1996)
Visão baseada em recursos (RBV) / Teoria 

de capacidades

Assimetria de informações Doherty e Quinn (1999) Teoria da Agência
Comparação entre opções domésticas e 

internacionais Quinn e Alexander (2002) Teoria da Agência

Doherty e Alexander (2004)
McIntyre, Gilbert e Young 

(2006) 

Kalnins e Lafontaine (2004)
Grünhagen e Mittelstaedt (2005)

Kalnins, Swaminathan e 
Mitchell (2006)

Stakeholders  do franchising  internacional Altinay e Miles (2006) Teoria de stakeholders

McIntyre e Huszagh (1995)
Quinn e Alexander (2002) 

Cheng et al. (2007) 
Ambiente legal / regulatório Baker e Dant (2008) Teoria da Agência

Avaliação dos mercados estrangeiros Aliouche e Schlentrich (2011) 
Modelo estratégico de expansão global de 

redes de franchising

Escolha do modo de governança
Jell-Ojobor e Windsperger 

(2013)
Teoria dos Custos de Transação / Teoria da 

Agência

Modelo de estágios do franchising internacional
 Modelo de internacionalização processual / 

Modelo Uppsala

Unidades múltiplas versus unidade única Teoria da Agência

Tese do redirecionamento de redes de franquias
Teoria da Agência / Teoria de Custos de 

Transação

Tese dos sistemas plurais estáveis Modelo da Integração Vertical

Huszagh et al. (1992)  
Teoria de Marketing Estratégico / Teoria da 

Firma

Relacionamento franqueador - franqueado Relacionamento / Seleção de parceiros
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Dant, Grünhagen e Windsperger (2011) apontam também nove áreas de pesquisa em 

franchising a serem exploradas em estudos posteriores, entre elas o estudo do setor em países 

não inseridos no contexto da América do Norte, a questão da propriedade e controle em 

diferentes modos de governança, novas abordagens para coleta de dados e o uso de novas lentes 

teóricas para analisar o franchising.  

A primeira área de pesquisa sugerida pelos autores é o franchising internacional. 

Considerando o crescente movimento de expansão internacional das redes de franquias e o 

potencial de aumento de participação do franchising no varejo de outros países além dos 

Estados Unidos, como Austrália, Brasil, Índia e China, se faz necessário investigar temas 

relacionados ao franchising nestes outros mercados.  

A segunda área trata do controle e propriedade. Grande parte dos estudos sobre 

franchising aborda a questão do direito de propriedade. No entanto as redes de franchising 

podem apresentar uma configuração diferente. A alocação dos direitos de tomada de decisão e 

controle não segue necessariamente a mesma estrutura dos direitos de propriedade. Esta relação 

entre direito de propriedade e controle pode ser um tema de pesquisa. 

A terceira área de pesquisa aborda a questão do sistema de franchising como um modelo 

que promove a equidade de gêneros e diversidade, no que diz respeito às minorias. Os autores 

indicam a necessidade de pesquisas empíricas sobre o tema. 

A quarta área de pesquisa trata da questão entre expansão versus redução das redes de 

franquias. O sistema de franchising é conhecido por sua característica de rápida expansão. 

Porém algumas situações como momentos de recessão econômica, podem gerar uma 

necessidade de redução da rede. Reduzir a rede pode ser algo complexo para o sistema de 

franchising devido ao caráter da relação franqueador – franqueado, como os contratos de 

franquia de longo prazo. Aqui reside uma oportunidade de pesquisa com grandes contribuições 

gerenciais, pois as redes de franquias precisam encontrar alternativas para estes momentos 

desafiadores. 

O empoderamento dos franqueados consiste na quinta área de pesquisa sugerida. O 

equilíbrio de poder entre franqueador e franqueado tem sofrido alterações nos últimos anos, 

com maior espaço para tomada de decisões por parte dos franqueados. A sexta área de pesquisa 

consiste na inclusão de aspectos do indivíduo, como personalidade, na tomada de decisão do 

franqueado e na relação entre franqueador e franqueado. A responsabilidade social e ética, 

sétima área de pesquisa apontada por Dant, Grünhagen e Windsperger (2011), é um tema de 

destaque nas empresas em geral e também no franchising.  
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Como oitava área, é identificada a necessidade de novas abordagens para a coleta de 

dados que não sejam a aplicação de surveys e bases de dados secundárias, como os 

experimentos. E a nona área de pesquisa consiste em explorar novas abordagens teóricas ara o 

estudo do sistema de franchising. Os autores ainda ressaltam a necessidade de mais estudos 

longitudinais, estudos interculturais e investigações de outros setores além de fast-food. 

Merrilees (2014) também apontou quatro áreas prioritárias para futuros estudos sobre 

franchising, sendo estas os modos de governança de empresas franqueadoras em mercados 

estrangeiros, capacidades de franchising internacional, branding global e seleção de parceiros 

em franchising internacional. 

Sobre os modos de governança de empresas franqueadoras em mercados estrangeiros, 

o autor entende que os estudos existentes sobre o tema são apenas descritivos e não aprofundam 

questões como as razões para a escolha de determinado modo de governança. São citados dois 

estudos que abordam a temática. Frazer (2003) analisa nove redes de franquias 

internacionalizadas da Austrália que estão presentes na China e sua opção por adotar  máster 

franchising,  joint venture e unidades próprias. No entanto as razões para a escolha desses 

modos não são discutidas. Frazer et al. (2007) identifica a predominancia do máster franchising, 

especialmente em relação à joint venture e franqueamento direto. Merrilees (2014) sugere que 

sejam realizadas pesquisas empíricas sobre o tema, tanto quantitativas como qualitativas.  

Referente às capacidades, os estudos não aprofundam a discussão sobre o 

funcionamento das capacidades normais e capacidades dinâmicas na prática. São necessários 

estudos quantitativos e qualitativos que investiguem as capacidades necessárias ao franqueador 

para operar em mercados internacionais. O branding é um componente fundamental dos 

sistemas de franchising de acordo com Merrilees (2014) e por isso se trata de um tema 

importante para futuras pesquisas no âmbito do franchising internacional.  

A seleção de parceiros, segundo o autor, é um tema de grande relevância para o 

franchising internacional e já tem sido abordado na literatura. A seleção de parceiros pode ser 

considerada em conjunto com outras decisões importantes em franchising internacional, como 

a escolha do mercado, mecanismos de suporte, gestão de relacionamentos, capacidades. Devido 

à sua importância, cabem novos estudos sobre o assunto.   

Merrilees (2014) identifica nichos para pesquisas futuras no tema de seleção de 

parceiros, como a perspectiva do potencial parceiro no processo de seleção. No que diz respeito 

aos critérios de seleção de parceiros, considerando os conceitos de critérios relacionados ao 

parceiro e os relacionados às tarefas (BROOKES; ALTINAY, 2011), Merrilees (2014) sugere 
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uma divisão destes critérios relacionados ao parceiro em critérios técnicos (habilidades 

gerenciais, habilidades de marketing, habilidades financeiras e conhecimento do mercado local) 

e relacionais (confiança e química entre os parceiros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Merrilees (2014) e Dant, Grünhagen e Windsperger (2011). 

 

Merrilees (2014) propõe um modelo unificando os principais conceitos das áreas 

apontadas como prioritárias para o franchising internacional (Figura 1). De acordo com o 

modelo, o branding e as capacidades do franqueador são base para a escolha do modo de 

governança. A escolha do modo de governança por sua vez influencia a seleção de um bom 

parceiro internacional e o desenvolvimento e manutenção das relações da rede nos mercados 

estrangeiros. Por fim, os parceiros internacionais afetam diretamente o desenvolvimento das 

redes de relacionamento nestes mercados.  

  

Área Temas sugeridos
Franchising internacional Estudos sobre temas relacionados ao franchising em diferentes países / culturas
Controle e propriedade Relação entre direito de propriedade e direitos de decisão em diferentes arranjos

Minorias Pesquisas empíricas sobre o franchising como oportunidade para minorias 
Expansão X Redução Estudos sobre a decisão entre expandir ou reduzir a rede de franquias

Equilíbrio de poder entre franqueador e franqueado 
Aspectos do indivíduo na tomada de decisão

Responsabilidade social e ética Iniciativas adotadas por redes de franquias
Coleta de dados sobre franchising Novas abordagens

Lentes teóricas Novas abordagens, estudos longitudinais, estudos interculturais e investigações de outros setores 
Modos de governança Pesquisas empíricas sobre o tema, tanto quantitativas como qualitativas 

capacidades de franchising  internacional Capacidades necessárias ao franqueador para operar em mercados internacionais
Branding  global Branding em redes de franquias

Seleção de parceiros Considerada em conjunto com outras decisões 

Franqueados

Quadro 2: Sugestões de estudos futuros em franchising 
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Figura 1: Modelo integrativo das áreas prioritárias para o franchising 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Merrilees (2014) 

 

Dentro do contexto do modelo integrativo de Merrilees (2014), essa pesquisa de 

mestrado focou sua análise em três áreas prioritárias: escolha do modo de governança, seleção 

de parceiros e desenvolvimento de relações. O objetivo deste trabalho está relacionado à 

dinâmica entre essas três áreas (conforme identificado na Figura 1 com a marcação pontilhada) 

e seus efeitos na expansão internacional de redes de franquias. Os objetivos são detalhados no 

item 1.3 desta introdução. 

1.1.3 Franchising no Brasil 
 

Nos últimos 10 anos o sistema de franchising passou por um intenso crescimento no 

Brasil, de 310% no período de 2004 a 2014 de acordo com a Associação Brasileira de 

Franchising. O franchising traz alternativas para superar os gargalos de expansão, logística e 

distribuição em um país de proporções continentais. Além disso, em mercados emergentes onde 

não existe um histórico de empreendedorismo, o franchising estimula seu desenvolvimento 

com base na estrutura e suporte característicos do modelo (KHAUAJA, 2009).  

O setor  de franchising adquiriu grande relevância no mundo e principalmente no Brasil 

nos últimos anos. De acordo com o WFC - World Franchise Council, em 2014, o Brasil ocupou 

o quarto lugar no ranking mundial em número de redes de franquia, com 2.942 marcas, e o 

sexto lugar no ranking de número de unidades, com 125.641 unidades. O faturamento do setor 

de franquias no Brasil cresceu 83,7% em seis anos, de 2010 a 2015.  
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Figura 2: Faturamento do setor de franquias brasileiro em bilhões de reais. 

 

 
 

Fonte: Associação Brasileira de Franchising 

 

No entanto, a presença internacional das redes brasileiras de franquia ainda é modesta. 

Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) no primeiro trimestre 

de 2015, apenas 8% das redes franqueadoras brasileiras possuíam operações no exterior 

(consideram-se unidades próprias, franqueadas e máster franqueados). Além disso, menos que 

1% do faturamento de 43% das empresas que possuem unidades próprias e/ou franqueadas no 

exterior é proveniente dessas operações internacionais.  

Os segmentos do setor de franchising com maior número de marcas no exterior são o 

segmento de Alimentação, que representa 18% do total de marcas brasileiras no exterior, 

seguido pelo segmento de Esporte, Saúde, Beleza e Lazer com 17%. Em terceiro está o 

segmento de Acessórios Pessoais e Calçados, com 15%, e o segmento de Educação e 

Treinamento, com 12%. Também segundo a ABF (2015), os países com maior número de 

marcas de franquias brasileiras são Estados Unidos, com 37 marcas; Paraguai, com 25 marcas 

e Portugal, com 21 marcas. As franquias brasileiras estavam presentes em 60 países no ano de 

2015. 

Os estudos sobre as redes de franquias brasileiras acompanharam o expressivo 

crescimento do setor de franchising no Brasil. Cuervo-Cazurra (2012), ao estudar as empresas 

multinacionais de países em desenvolvimento e emergentes e analisar como seu comportamento 
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se diferencia das multinacionais de países avançado, propôs que a análise destas empresas pode 

contribuir para a ampliação e modificação de teorias existentes sobre internacionalização. A 

academia brasileira seguiu esta trilha de forma mais consistente a partir dos anos 2000. 

Melo e Andreassi (2010) realizam uma análise sobre o perfil da pesquisa científica sobre 

franchising no Brasil e no exterior no período de 1998 a 2007, em periódicos e congressos 

coordenados pela ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração) e periódicos internacionais classificados como A, B ou C pelo sistema Qualis. 

Dos 61 artigos analisados 60% são internacionais, ou seja, os resultados confirmam a 

predominância de estudos sobre franchising em outros países, principalmente Estados Unidos 

e Europa. 

Os temas mais abordados nos artigos nacionais sobre franchising são Empreendedorismo 

e Estratégia, representando 40% dos estudos. O tema de internacionalização de redes de 

franquias brasileiras ocupa o terceiro lugar no que diz respeito aos assuntos mais recorrentes 

em estudos nacionais (16,6%). Em relação ao método de pesquisa, 46% dos estudos nacionais 

são estudos de caso e em 42% são aplicadas surveys. No entanto, apesar do grande crescimento 

relativo dos estudos nacionais sobre franchising nos últimos anos, em termos absolutos este 

avanço ainda é modesto. Melo e Andreassi (2010) identificaram no período analisado apenas 

24 artigos.  

Isaac, Melo, Ogasavara e Turolla (2015) realizaram uma meta-análise das publicações 

nacionais e internacionais sobre o tema de internacionalização de redes de franquias, 

considerando o período de 1999 a 2015. De acordo com os autores, o tema da 

internacionalização das redes de franquias brasileiras foi iniciado na academia brasileira por 

Morais (2002), que aborda as motivações para internacionalização. Ou seja, um início tardio 

quando comparado com os primeiros estudos internacionais sobre internacionalização de 

franquias, na década de 1970. 

Em relação às temáticas abordadas nos estudos nacionais sobre internacionalização de 

redes de franquias, o tema com maior presença no período analisado trata dos fatores 

organizacionais responsáveis pela internacionalização das redes de franquia. Cerca de 67% dos 

estudos nacionais utilizaram o estudo de caso como método de pesquisa. 

Melo, Borini, Oliveira Jr. e Parente (2015) analisam os artigos mais importantes sobre 

internacionalização de redes de franquias brasileiras publicados em revistas acadêmicas e 

conferências e os classificam em duas categorias: estudos exploratórios e quantitativos sobre as 

motivações para internacionalização e comparativos sobre a estrutura organizacional entre 
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redes domésticas e internacionalizadas e estudos de casos que analisam a gestão de redes de 

franquias brasileiras em mercados estrangeiros.  

Com base nos trabalhos de revisão da literatura sobre internacionalização de redes de 

franquias brasileiras realizados (MELO; ANDREASSI, 2010, MELO; BORINI; OLIVEIRA 

JR.; PARENTE, 2015, ISAAC; MELO; OGASAVARA; TUROLLA, 2015) e busca 

complementar de artigos nacionais nas bases de dados EBSCO e Emerald, realizada em 

11/07/2016 com o conjunto de palavras: “internacionalização de franquias brasileiras”, 

“franquia brasileira internacionalizada”, “internacionalização franchising”, “brazilian 

internationalization franchise” e “varejo internacionalização franquia brasileira” (ISAAC; 

MELO; OGASAVARA; TUROLLA, 2015), foi possível relacionar no Quadro 3 os principais 

estudos e as temáticas abordadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) 

 
 
 

Temas desenvolvidos Autores Métodos
Rocha, Borini e Spers (2010) Pesquisa exploratória / quantitativa

Marques (2006) Pesquisa exploratória / quantitativa
Borini, Rocha e Spears (2012) Pesquisa exploratória / quantitativa

Barbosa e Mariotto (2012) Pesquisa exploratória / quantitativa
Melo, Borini, Oliveira Jr. e Parente (2015) Pesquisa exploratória / quantitativa

Khauaja e Toledo (2011) Estudo de caso
Andrade, Amorim, Pires e Hermais (2013) Estudo de caso

Marques, Merlo e Lucchesi (2005) Estudo de caso
Marques, Merlo e Nagano (2009) Pesquisa exploratória / quantitativa

Aguiar, Consoni e Bernardes (2013) Pesquisa exploratória / quantitativa
Vianna, Melo e Ryngelblum (2014) Estudo de caso

Rocha, Borini, Spers, Khauaja e Camargo (2012) Pesquisa exploratória / quantitativa
Melo, Parente, Oliveira Jr. e Borini (2012) Pesquisa exploratória / quantitativa

Melo (2012) Pesquisa exploratória / quantitativa

Modelo de estágios
Rocha, Borini, Spers, Khauaja, Camargo, Ogasavara 

e Melo (2014) 
Pesquisa exploratória / quantitativa

Morais (2002) Estudo de caso
Aguiar, Consoni e Bernardes (2014) Estudo de caso

Ribeiro e Melo (2007) Estudo de caso
Borini, Souza, Biskamp, Coelho e Sadzinski (2013) Pesquisa exploratória / quantitativa

Khauaja (2009) Estudo de caso
Alianças e relacionamento Macedo-Soares e Moraes (2013) Estudo de caso

Sistemas plurais Dant, Perrigot e Cliquet (2008) Cross-cultural / quantitativa
Modos de governança Azevedo e Silva (2005) Estudo de caso

Processo de internacionalização 
de franquias brasileiras

Motivações para 
internacionalização

Processo decisório

Características organizacionais

Modo de entrada

Gestão de redes de franquias 
no exterior

Quadro 3: Estudos sobre internacionalização de franquias brasileiras 
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1.2 Problema de Pesquisa 
 

O modelo de internacionalização incremental (JOHANSON; VAHLNE, 1977) entende 

que a expansão das firmas em mercados internacionais ocorre por meio de estágios evolutivos 

de comprometimento de recursos. O comprometimento da firma com os mercados 

internacionais aumenta conforme sua experiência e conhecimento sobre estes mercados 

aumentam, de maneira gradual. Seguindo as premissas do modelo de internacionalização 

gradual, a decisão da firma pelo modo de entrada em mercados estrangeiros teria início por 

modos sem participação, ou seja, com menor nível de comprometimento de recursos, nível de 

controle e nível de risco tecnológico, como as exportações. 

Estudos sobre empresas born globals, empresas que nascem voltadas ao mercado 

internacional como empresas de alta tecnologia, empresas de serviços, entre outras, apontam 

evidências para se questionar a aplicação do modelo gradualista de internacionalização. As 

pesquisas nestas áreas focavam os relacionamentos como elemento explicativo sobre a rápida 

internacionalização destas empresas (JOHANSON; VAHLNE, 2003).  

A partir desta concepção, os autores revisitaram o modelo de internacionalização de 

empresas de 1977, incorporando elementos da visão de redes de negócios, em que os 

relacionamentos na rede têm papel fundamental e resultam na acumulação de conhecimento e 

construção de confiança entre parceiros. A partir desta interação é possível perceber e 

desenvolver novas oportunidades (JOHANSON; VAHLNE, 2009).   

Ou seja, os relacionamentos e os parceiros selecionados nos mercados estrangeiros 

podem, de acordo com esta nova abordagem (JOHANSON; VAHLNE, 2003, 2009), abrir 

outras oportunidades para as empresas e influenciar a decisão por modos de entrada com maior 

comprometimento. A opção pelo franchising como modo de entrada de controle parcial e, na 

sequência, por modos de governança em mercados estrangeiros que permitam explorar o 

conhecimento destes parceiros podem dinamizar a expansão internacional. 

O franqueador não passaria necessariamente por todos os estágios de comprometimento 

gradual de recursos, como é o caso da empresa portuguesa Parfois (FORTE; CARVALHO, 

2013). A empresa trabalhou com parceiros locais, que além de utilizar recursos próprios 

poupando um maior investimento por parte da franqueadora, já conheciam os países, hábitos e 

especificidades dos mercados. Em mercados mais próximos geográfica e culturalmente, como 

Espanha e França, instalou unidades próprias; em mercados distantes e desafiadores como 

Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos trabalhou com um parceiro local.  
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Esta estratégia possibilitou que a empresa expandisse suas operações de maneira mais 

rápida: em apenas sete anos de expansão internacional passou a atuar em cerca de 20 países, 

com 54 contratos de franquia sendo apenas 21 unidades próprias, mesmo sem ter um amplo 

conhecimento sobre todos os mercados (FORTE; CARVALHO, 2013). 

Cuervo-Cazurra (2012) realizou uma revisão do modelo de internacionalização 

incremental ou em estágios de acordo com a realidade de empresas provenientes de mercados 

em desenvolvimento e emergentes. De acordo com o autor, por possuírem maior habilidade 

para lidar com riscos e incertezas, as empresas de mercados emergentes podem transpassar o 

estilo de internacionalização incremental e optar por modos de governança / operação com 

maior comprometimento de recursos, como joint ventures. Além disso, a maior propensão ao 

risco pode fazer com que optem por países com maior distância psíquica e maior atratividade.  

Portanto, o problema de pesquisa relaciona-se com as estratégias e dinâmicas de 

expansão internacional adotadas pelas redes de franquias no exterior. Neste sentido, este estudo 

busca responder a pergunta: como a seleção de parceiros  e os relacionamentos podem 

influenciar na escolha do modo de governança em franchising internacional de forma a 

dinamizar a expansão internacional de redes de franquias? 

1.3 Objetivos 
 

O objetivo do trabalho é investigar as influências da seleção de parceiros e dos 

relacionamentos na escolha do modo de governança e na dinâmica de expansão internacional 

de redes de franquias. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

1. Identificar e comparar as estratégias adotadas por redes de franquias com elementos 

do modelo de estágios de internacionalização gradual; 

2. Identificar e comparar elementos que demonstram a influência dos relacionamentos 

na escolha do modo de governança e nas estratégias de internacionalização adotadas; 

3. Identificar e comparar elementos que demonstram a influência dos relacionamentos 

na seleção dos parceiros;  

4. Identificar e comparar elementos que demonstram a influência dos parceiros 

internacionais na escolha do modo de governança. 

5. Propor um modelo integrador dos elementos identificados nos resultados.  
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1.4 Justificativa 
 

Considerando o exposto sobre as sobre as áreas prioritárias para o franchising (DANT; 

GRUNHAGEN; WINDSPERGER, 2011; MERRILEES, 2014), este estudo é relevante pois 

atende às sugestões de pesquisas futuras ao abordar questão dos modos de governança e a 

seleção de parceiros e relacionamentos em franchising internacional. O trabalho também 

analisa a realidade de redes de franquias brasileiras, expandindo a produção acadêmica fora do 

eixo América do Norte – Europa.  

Apesar de ser citado como uma opção de entrada em mercados internacionais, ainda há 

poucos estudos que investigam modos de governança em franchising internacional. De acordo 

com Merrilees (2014), as pesquisas existentes sobre os modos de governança em franchising 

internacional (JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013; FRAZER, 2003) são descritivas 

apenas e não aprofundam o tema.  

Estudos sobre as razões da escolha entre franqueamento direto, máster franchising, 

desenvolvedor de área, joint venture, investimento direto e modos mistos de franchising são 

necessários, principalmente devido ao fato de que os franqueadores internacionais apresentam 

problemas com esta questão na prática. Estudos qualitativos e quantitativos podem auxiliar para 

um melhor entendimento do assunto. 

Dentre as nove áreas de estudos futuros sugeridas por Dant, Grünhagen e Windsperger 

(2011), os autores apontaram a necessidade de investigar assuntos relacionados ao franchising 

em diferentes países e culturas, uma vez que grande parte da literatura foi desenvolvida no 

contexto da América do Norte. Dant e Grünhagen (2014) também identificam oportunidades 

de estudos sobre franchising em países em desenvolvimento. De modo que se percebe uma 

oportunidade de estudar este tema em mercados emergentes.   

Ou seja, é relevante entender de que maneira a seleção dos parceiros e relacionamentos 

das redes de franquias brasileiras influenciam na escolha do modo de governança em mercados 

estrangeiros de forma a dinamizar sua expansão internacional.  
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1.5 Método adotado 
 

O trabalho segue uma vertente qualitativa, com o desenvolvimento de estudo de casos 

múltiplos. A pesquisa tem caráter exploratório, uma vez que as motivações e influências para a 

decisão pelo modo de governança em mercados internacionais ainda foi pouco aprofundado na 

literatura.  

Foram analisadas três redes de franquias dos setores de Lazer (Indústria), Serviços de 

Estética e Alimentação, sendo duas redes franqueadoras brasileiras que expandiram suas 

operações para o exterior e uma rede que já atuou como máster franqueado de uma empresa 

estrangeira no Brasil e agora, como franqueadora, desenvolve a expansão internacional de uma 

segunda marca. 

A partir de uma abordagem dedutivo-indutiva, são considerados na análise os aspectos 

sobre internacionalização gradual: aprendizado experimental; gradualismo; distância psíquica; 

e ônus de ser estrangeiro. Aspectos sobre relacionamentos: a identificação de parceiros e 

oportunidades a partir dos relacionamentos; aprendizado a partir dos relacionamentos; 

solidariedade e flexibilidade; confiança e comprometimento mútuos; e monitoramento e 

transparência.  

Dois aspectos sobre seleção de parceiros: tipo de seleção de parceiros e seleção do 

mercado X seleção do parceiro. E quatro aspectos sobre modos de governança: critérios para 

seleção do modo de governança; influência dos parceiros na seleção do modo de governança; 

influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança; efeitos da seleção do modo 

de governança no processo de internacionalização. 

 

1.6 Estrutura do estudo 
 

A pesquisa está estruturada em cinco seções, sendo esta introdução a primeira. A 

próxima seção apresenta a revisão de literatura sobre internacionalização de empresas, os 

modos de entrada em mercados internacionais, o modelo de internacionalização incremental de 

redes de franquias, os modos de operação/governança das redes de franquias em mercados 

internacionais, a seleção de parceiros internacionais e os relacionamentos  e sua relação com a 

seleção do modo de governança; a terceira seção abordará a metodologia utilizada; a quarta 

seção apresenta as entrevistas realizadas com especialistas; na quinta seção são apresentados os 

resultados e por fim as conclusões do estudo na última seção.  
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Figura 3: Estrutura do estudo 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Rocha (2007). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
A revisão teórica percorrida para a realização deste trabalho envolve o processo de 

internacionalização de empresas sob a ótica da abordagem comportamental e o modelo de 

internacionalização incremental – Modelo de Uppsala e suas versões revisitadas. O processo de 

internacionalização de empresas de mercados em desenvolvimento e emergentes e suas 

peculiaridades; os modos de entrada em mercados internacionais, em específico o franchising 

internacional; o modelo de internacionalização incremental de redes de franquias; os modos de 

operação/governança das redes de franquias em mercados internacionais; os relacionamentos e 

a seleção de parceiros internacionais e sua relação com a seleção do modo de governança. 

 

Figura 4: Revisão teórica percorrida 

 

 
Fonte: Autora (2016) 

 
 

A Figura 4 apresenta a sequência da revisão teórica percorrida neste trabalho e as 

relações entre as teorias apresentadas.  
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2.1 Internacionalização de Empresas 
 

A internacionalização de empresas é um tema amplo, e “tem-se, hoje, um conjunto de 

teorias sem que nenhuma delas possa responder, isoladamente, a todos os aspectos da 

internacionalização” (MARINHO, 2013). As teorias existentes abordam conceitos-chave sob 

focos diferentes, no entanto, grande parte dos autores considera que a base do conceito de 

internacionalização é composta pelos movimentos exógenos da firma em recursos, produtos e 

serviços, ou seja, relacionamentos transpassando fronteiras nacionais (ANDERSEN, 1993).  

As principais teorias que pretendem explicar a internacionalização de empresas podem 

ser classificadas em duas principais linhas (URBAN, 2006). Uma vertente ressalta os aspectos 

econômicos, a busca pela melhor alocação de recursos da firma, considerando os aspectos do 

mercado e ambiente macro e microeconômico. De acordo com Melo (2012), as teorias desta 

vertente tratam a internacionalização como uma decisão racional por parte dos executivos, com 

o objetivo principal de maximizar os lucros. Dentre as principais abordagens da vertente 

econômica pode-se destacar a Teoria do Ciclo do Produto, o Paradigma Baseado em Recursos 

(Resource-based View) e o Paradigma Eclético (OLI).  

A outra vertente foca os aspectos comportamentais e subjetivos na tomada de decisão 

da firma para a internacionalização, ou seja, os teóricos desta vertente “se preocupam com a 

organização em si, no caso a multinacional” (KHAUAJA, 2009).  Na vertente que enfatiza 

aspectos comportamentais na tomada de decisão destaca-se a Escola Nórdica – Modelo Uppsala 

de 1977, o Modelo de redes de relacionamentos do processo de internacionalização e o modelo 

de Uppsala revisitado.  

  

2.1.1 Modelo de Internacionalização Incremental e suas versões revisitadas 
 

Nesta seção são apresentados o modelo de internacionalização incremental proposto por 

Johanson e Vahlne (1977) e suas versões revisitadas (2003; 2009; 2013). 

2.1.1.1 O Modelo Uppsala de 1977 
  

O modelo Uppsala trata a internacionalização de empresas como um processo gradual 

e incremental de envolvimento em mercados internacionais, em que o comprometimento da 

firma para com estes mercados cresce à medida que se adquire maior conhecimento e 

experiência (ANDERSEN,1993). 
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A partir de estudos com quatro firmas suecas, Johanson e Wiedersheim (1975) 

observaram que o comprometimento de recursos dessas empresas com o processo de 

internacionalização era realizado em pequenos passos e aumentava de forma gradual. Além 

disso, as empresas iniciavam a internacionalização em países com menor distância psíquica em 

relação ao país de origem. Por distância psíquica entende-se a soma de fatores que facilitam ou 

impedem o fluxo de informações entre os países como, por exemplo, as diferenças de idioma, 

cultura, educação, distância geográfica, práticas de negócios, entre outros (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977).   

 Ao analisar estes estudos empíricos anteriores, Johanson e Vahlne (1977) identificaram 

elementos comuns nas tomadas de decisão de internacionalização das empresas com objetivo 

de desenvolver um modelo explicativo. Os autores propuseram um modelo de 

internacionalização com foco nesta aquisição gradual de conhecimento e comprometimento 

incremental. O caráter incremental das decisões de comprometimento de recursos em mercados 

estrangeiros está relacionado à falta de informações sobre o mercado e à aversão à incerteza. A 

falta de conhecimento é um obstáculo para a tomada de decisão relacionada ao desenvolvimento 

de operações internacionais.  

O modelo proposto pelos autores é dinâmico, ou seja, os resultados de uma determinada 

decisão fundamentam as decisões subsequentes da firma. O estado presente da 

internacionalização é um fator importante para explicar o curso futuro do processo de 

desenvolvimento de novas operações internacionais. O aprendizado e comprometimento levam 

tempo para serem desenvolvidos, ou seja, isto explica porque a entrada em mercados com maior 

distância psíquica é realizada de forma incremental.  

Neste sentido, a firma tende a iniciar sua atuação internacional por mercados sobre os 

quais já possui algum conhecimento e que são mais parecidos com seu mercado de origem. De 

acordo com o modelo, mercados com menor distância psíquica, ou seja, mais parecidos com o 

mercado doméstico em termos de cultura, idioma, desenvolvimento e também com menor 

distância geográfica possibilitam melhor fluxo de informações entre a firma e o mercado em 

questão.  Ao ingressar em mercados com menor distância psíquica adquire-se experiência e 

conhecimento com menor risco, possibilitando a posterior expansão para outros mercados 

gradualmente (ANDERSEN, 1993). Em mercados com maior distância psíquica o custo de ser 

estrangeiro (liability of foreigness) é maior, portanto a empresa precisa ter vantagens em relação 

às concorrentes do mercado de destino (JOHANSON; VAHLNE, 1977). 



34 
 

A estrutura do modelo proposto pelos autores considera a distinção entre aspectos 

estáticos e de mudança, conforme a Figura 5. Os aspectos estáticos seriam o conhecimento 

objetivo e experimental sobre mercados estrangeiros e o comprometimento de recursos da firma 

com estes mercados. Os aspectos de mudança seriam as decisões para comprometer recursos e 

o desempenho das atividades e negócios em operação da firma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JOHANSON; VAHLNE (1977) 

 

O comprometimento de recursos e o conhecimento sobre os mercados (aspectos 

estáticos) afetam as novas decisões de comprometimento da firma e o desempenho dos seus 

negócios em operação e atividades atuais (aspectos de mudança). Estas novas decisões e o 

desempenho obtido alteram, por sua vez, o grau de comprometimento de recursos e o nível de 

conhecimento sobre o mercado. 

O grau de comprometimento com determinado mercado afeta a percepção de riscos e 

oportunidades da firma, fatores decisivos para as novas decisões de comprometimento de 

recursos. Ou seja, decisões de comprometimento são tomadas em resposta à percepção de riscos 

e oportunidades. Por comprometimento com o mercado considera-se não apenas a quantidade 

de recursos alocados, mas também o tipo de investimento e os custos de desinvestimento. 

As novas decisões de comprometimento de recursos são baseadas no conhecimento 

sobre o mercado e nas experiências. Tanto o conhecimento objetivo quanto o conhecimento 

Figura 5: Estrutura do Modelo de Uppsala de 1977 
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experimental são importantes. O conhecimento experimental é adquirido principalmente por 

meio das operações e atividades nos mercados estrangeiros. 

As novas decisões de comprometimento são tomadas em pequenos passos, de forma 

gradual, a menos que a empresa possua grande quantidade de recursos e as condições de 

mercado sejam estáveis e homogêneas ou caso a firma tenha grande experiência em outro 

mercado similar.  

 

Quadro 4: Categorias de análise sob a perspectiva da teoria de Uppsala. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Johanson e Vahlne (1977) 

 

Em resumo, os principais aspectos que caracterizam o processo de internacionalização 

de empresas de acordo com o modelo de Johanson e Vahlne (1977) são o caráter gradualista da 

internacionalização, o comprometimento incremental de recursos, a opção por mercados com 

menor distância psíquica para iniciar a internacionalização, o aprendizado por meio da 

experiência e o ônus de ser estrangeiro. Estes aspectos consistem nas categorias analisadas no 

processo de internacionalização dos casos estudados neste trabalho, apresentadas no Quadro 4. 

2.1.1.2 Modelo de redes de relacionamentos do processo de internacionalização 
 

O modelo gradualista do processo de internacionalização não explica alguns fenômenos 

atuais, como as empresas born globals, empresas de serviços, pequenas empresas e empresas 

de alta tecnologia. A grande competitividade global e os avanços tecnológicos fazem com que 

as empresas se internacionalizem de forma mais rápida, ou seja, algumas empresas não seguem 

o modelo de aumento gradual de comprometimento de recursos em mercados estrangeiros. 

Neste sentido, novos estudos passaram a incorporar as relações em redes (networks) nos 

modelos de internacionalização, com o objetivo de entender a rápida internacionalização das 

firmas (JOHANSON; VAHLNE, 2003). 

CATEGORIA CONCEITO

Aprendizado experimental
Conhecimento que é adquirido principalmente por meio das operações e atividades nos 

mercados estrangeiros

Gradualismo Processo gradual e incremental de envolvimento em mercados internacionais

Distância psíquica Fatores que facilitam ou impedem o fluxo de informações entre os países

Ônus de ser estrangeiro Custos (sociais e econômicos) que a empresa enfrenta ao operar em mercados estrangeiros
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Na perspectiva de redes de negócios, as firmas estão engajadas em uma série de 

relacionamentos de negócios com clientes, fornecedores e outros parceiros e os mercados estão 

estruturados em uma rede de relações de negócios interconectadas.  

De acordo com esta visão, as fronteiras nacionais não são relevantes uma vez que as 

barreiras de entrada não estão relacionadas aos mercados nacionais e sim aos relacionamentos 

com fornecedores, clientes e parceiros. A expansão internacional é resultado das interações da 

firma na rede de relacionamentos existente e das interações com parceiros que estão conectados 

à sua rede de relacionamentos. A distância psíquica neste caso está mais relacionada a 

organizações e indivíduos do que a países e mercados. 

A partir da visão dos mercados como redes de relacionamentos nas quais as firmas estão 

conectadas, Johanson e Vahlne (2003) propuseram um modelo de redes de relacionamentos do 

processo de internacionalização, considerando os principais conceitos do Modelo de Uppsala 

de 1977 e os principais conceitos da visão de redes.  

De acordo com os autores, apesar de as fronteiras nacionais não serem mais relevantes 

e as questões referentes ao aprendizado experimental e comprometimento não afetarem os 

países, estes aspectos impactam as relações nas redes de negócios. Os relacionamentos evoluem 

gradualmente à medida que a firma obtém mais conhecimento sobre os parceiros durante suas 

interações.  

Durante o processo, os parceiros em um relacionamento de negócios aprendem 

gradualmente sobre as necessidades, recursos e estratégias. Este é um processo que demanda 

tempo e comprometimento dos parceiros no relacionamento. À medida que o conhecimento 

sobre os parceiros aumenta, o comprometimento na relação também se torna maior. 

Os relacionamentos possibilitam perpassar as barreiras de entrada em outros países e 

facilitar a entrada em determinado mercado estrangeiro. A única maneira de se obter 

conhecimento sobre uma rede de relacionamentos é a partir da interação com seus atores. Ou 

seja, redes de negócios de mercados estrangeiros não podem ser compreendidas por quem está 

fora da rede. 

2.1.1.3 Modelo Uppsala revisitado de 2009 
  

Johanson e Vahlne (2009) fizeram uma revisão da estrutura do modelo de Uppsala 

proposto em 1977, considerando as implicações da visão de redes de negócios para o processo 

de internacionalização de empresas. De acordo com os autores, ao entender os mercados como 
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redes de relacionamentos nas quais as firmas estão conectadas, o processo de 

internacionalização depende da “internalização” da firma nesta rede.  

Neste sentido, a internacionalização é vista como um processo multilateral de 

desenvolvimento de redes. O sucesso da firma está atrelado à sua inserção em uma ou mais 

redes de relacionamentos e caso a empresa não tenha uma posição relevante na rede de 

relacionamentos de um determinado mercado em que deseja ingressar, estará sujeita não apenas 

aos custos de ser uma empresa estrangeira como também aos custos de não pertencer a esta 

rede (liability of outsidership). 

Os relacionamentos na rede resultam na acumulação de conhecimento e construção de 

confiança entre parceiros. O comprometimento mútuo criado a partir da construção da 

confiança se mantém quando há interesse e oportunidades de longo prazo entre as partes ou 

quando há algum tipo de dependência. A empresa pode adquirir novos conhecimentos, 

identificar e criar novas oportunidades através de trocas em sua rede de relacionamentos. Dessa 

forma, as relações entre parceiros na rede são cruciais para o desenvolvimento de oportunidades 

para internacionalização, à medida que constroem novos conhecimentos e adquirem confiança 

mútua.  

A estrutura do modelo proposto em 1977 permanece a mesma, considerando os aspectos 

estáticos e aspectos de mudança (Figura 6). No entanto, são incorporados alguns conceitos da 

visão de redes de negócios. Os aspectos estáticos são as oportunidades de conhecimento e o 

posicionamento na rede de relacionamento. Os aspectos de mudança são as decisões de 

comprometimento com a rede e o aprendizado e criação de confiança.  
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Fonte: JOHANSON; VAHLNE (2009)  

 

Em relação aos aspectos estáticos, o modelo revisto considera que o conhecimento não 

é apenas experimental, mas também é obtido por meio de oportunidades de conhecimento 

geradas a partir da interação e relacionamento entre parceiros. A empresa pode criar novos 

conhecimentos através de trocas em sua rede de relacionamentos. 

A posição da firma na rede é fundamental para a obtenção e construção de conhecimento 

e novas decisões de aumento de comprometimento com a rede. Além do aumento de 

comprometimento com o mercado, a firma aumenta o comprometimento em seus 

relacionamentos, reforçando seu posicionamento na rede.  

Sobre os aspectos de mudança, as decisões de comprometimento estão relacionadas ao 

desenvolvimento de novos relacionamentos ou apoio e proteção à rede já existente e à 

construção de confiança mútua. O modelo original não considera a importância do 

comprometimento mútuo para a internacionalização – a adaptação do modelo considera que a 

internacionalização bem-sucedida implica em comprometimento recíproco entre a firma e seus 

parceiros. A construção desta relação de comprometimento demanda tempo e esforço gerencial. 

O modelo de 1977 considera que o desempenho das operações altera o grau de 

comprometimento de recursos e o nível de conhecimento sobre o mercado, mas inclui as 

dimensões afetivas e emocionais dos relacionamentos apenas de forma implícita. Na adaptação 

do modelo, a confiança é considerada um elemento importante para o aprendizado bem-

sucedido e desenvolvimento de novos conhecimentos. A confiança também é um pré-requisito 

Figura 6: Estrutura do Modelo de Uppsala de 2009 
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para comprometimento. O comprometimento entre os parceiros se mantém quando há interesse 

e oportunidades de longo prazo entre as partes ou quando há algum tipo de dependência. 

Johanson e Vahlne (2009) consideram que a correlação entre forma em que as empresas 

ingressam nos mercados internacionais e sua relação com a distância psíquica enfraqueceu. No 

entanto, há um impacto indireto da distância psíquica na decisão da ordem de 

internacionalização, aplicado ao nível do tomador de decisão.  

2.1.1.4 Modelo de Uppsala da Evolução de Empresas de Negócios Multinacionais 

 
Estudos posteriores buscaram aplicar e estender o modelo revisitado de 

internacionalização de Uppsala para explicar o fenômeno da globalização e da evolução das 

empresas multinacionais - MNE ou empresas de negócios multinacionais - MBE (VAHLNE et 

al, 2011; VAHLNE et al, 2012; VAHLNE; JOHANSON, 2013).  

Vahlne e Johanson (2013) entendem que as empresas multinacionais - MNE, definidas 

por Dunning e Lundan (2008) como coordenadoras, controladoras e gerenciadoras de sistemas 

de atividades domésticas e estrangeiras, devem ser vistas como empresas de negócios 

multinacionais (MBE), ou seja, empresas que criam e desenvolvem relacionamentos de 

negócios em países estrangeiros ou entre países estrangeiros, dentro ou fora dos limites da 

empresa. 

Os autores incluíram no modelo de Uppsala conceitos das teorias de capacidades 

dinâmicas, empreendedorismo e de gestão de incertezas com o objetivo de compreender a 

evolução dessas empresas de negócios multinacionais (MBE). O modelo proposto (Figura 7) 

considera dois tipos de variáveis de mudança: decisões de comprometimento e processos inter-

organizacionais de aprendizado, criação e construção de confiança. As variáveis estáticas 

podem descrever, em qualquer momento, o estado atual da firma em termos de conhecimento, 

capacidades e posição da rede de relacionamentos.  
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Figura 7: Estrutura do Modelo de Uppsala de 2013 

 

 
Fonte: VAHLNE, JOHANSON (2013) 

 

Em relação aos aspectos estáticos, as versões anteriores do modelo consideravam apenas 

o conhecimento como aspecto relevante. O modelo de 2013 inclui as capacidades operacionais 

e capacidades dinâmicas da firma como influenciadores dos processos de aprendizado, criação 

e construção de confiança e também das decisões de comprometimento. 

Três tipos de capacidades dinâmicas são considerados relevantes para o 

desenvolvimento internacional da firma: a capacidade de desenvolver oportunidades, que inclui 

a capacidade de identificar oportunidades e mobilizar recursos; a capacidade de 

internacionalização, que inclui as capacidades de desenvolver diferentes mercados e locais, em 

diferentes circunstâncias; e a capacidade de relacionamento, que inclui as capacidades de 

construir, manter e coordenar relacionamentos na rede.  

Outro aspecto estático presente no modelo é a posição da firma na rede de 

relacionamentos. Esta é a variável de desempenho da firma. A posição na rede é resultado de 

comprometimentos anteriores e aprendizado, criação e construção de confiança. A posição pode 

ser descrita como o grau de multinacionalidade ou globalidade da firma. Atores com posição 

forte na rede de relacionamentos possuem poder de mercado. 

Os aspectos de mudança incluem as decisões de comprometimento. O 

comprometimento pode ser realizado por meio de investimentos tangíveis, entendidos em 
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termos de volume e grau de investimento. O comprometimento também pode ser intangível, 

como por exemplo, o apoio público a um determinado desenvolvimento, que posteriormente 

pode se transformar em investimento tangível. O conhecimento da firma sobre oportunidades é 

essencial para as decisões de comprometimento. A visão de redes de relacionamentos das 

empresas de negócios multinacionais entende que a mesma dinâmica de decisões de 

comprometimento pode ser aplicada no gerenciamento de subsidiárias.  

O segundo aspecto de mudança são os processos interorganizacionais de aprendizado, 

criação e construção de confiança. O aprendizado experimental continua sendo considerado 

importante, mas a busca e imitação também são formas de aprendizado relevantes no modelo. 

A capacidade absortiva da firma é essencial para o processo de aprendizado. 

A confiança é um pré-requisito para o aprendizado e essencial para a construção de 

relacionamentos. Também é pré-requisito para o comprometimento. A confiança torna possível 

prever o comportamento do outro e afeta o grau de incerteza nas relações existentes na rede. A 

construção de confiança exige tempo e custos e o comprometimento é desenvolvido 

posteriormente no processo. 

Quadro 5: Categorias de análise sob a perspectiva da teoria de Uppsala revisitada a partir de 

aspectos da visão de redes de negócios. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Johanson e Vahlne (2003; 2009; 2013) 

 

Em resumo, os modelos revisitados de 2003, 2009 e 2013 apresentam aspectos comuns 

que caracterizam o processo de internacionalização de empresas como a incorporação de 

elementos da visão de redes de negócios e relacionamentos, a questão do reconhecimento de 

novas oportunidades a partir das redes de relacionamentos firmadas, o aprendizado gerado a 

partir destes relacionamentos além do aprendizado experimental e a confiança e 

comprometimento mútuos, fundamentais para a construção dos relacionamentos. Estes aspectos 

CATEGORIA CONCEITO

Rede de relacionamento
Expansão internacional é resultado das interações da firma na rede de relacionamentos 

existente e das interações com parceiros que estão conectados à sua rede de relacionamentos
Reconhecimento de oportunidades a 

partir dos relacionamentos
A empresa pode identificar e criar novas oportunidades através de trocas em sua rede de 

relacionamentos
Aprendizado a partir dos 

relacionamentos
Conhecimento não é apenas experimental, mas também é gerado a partir da interação e 

relacionamento entre parceiros

Confiança e comprometimento 
mútuos

A internacionalização bem-sucedida implica em comprometimento recíproco entre a firma e 
seus parceiros. A confiança é um pré-requisito para o aprendizado, para a construção de 

relacionamentos e para o comprometimento
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são as categorias analisadas no processo de internacionalização dos casos estudados neste 

trabalho, apresentados no Quadro 5. 

2.2 Mercados Emergentes 
 
As teorias sobre internacionalização de empresas, tanto as que fazem parte da 

abordagem econômica quanto da abordagem comportamental, foram concebidas a partir da 

realidade de empresas de mercados desenvolvidos que iniciaram seu processo de 

internacionalização. Alguns autores identificaram um gap na literatura sobre 

internacionalização de empresas no que diz respeito à realidade dos mercados em 

desenvolvimento e emergentes, com poucos estudos abordando casos de empresas provenientes 

destes mercados e seu processo de internacionalização, e analisaram casos de empresas DMNCs 

(BIANCHI; ARNOLD, 2004; SINHA, 2005; KHANNA; PALEPU, 2010; BIANCHI, 2009). 

Cuervo-Cazurra (2012) realiza uma revisão dos estudos sobre multinacionais de países 

em desenvolvimento e identifica que existe um debate sobre a necessidade de se criar uma nova 

teoria para explicar este fenômeno. Há três visões sobre o tema: alguns pesquisadores 

consideram as DMNCs (Developing-Country Multinational Companies) um novo fenômeno 

que exige novas teorias, já que as teorias existentes são baseadas em empresas multinacionais 

de economias desenvolvidas (DMNCs como hot topic); outros pesquisadores entendem  que as 

multinacionais de países em desenvolvimento podem ser explicadas com as teorias existentes 

(DMNCs como cold topic); e há pesquisadores que acreditam que as DMNCs podem ajudar a 

ampliar as teorias existentes, sendo esta última a visão do autor (DMNCs como just right). 

 Neste sentido, o autor incorpora elementos relacionados ao comportamento das DMNCs 

a algumas das principais teorias e modelos sobre empresas multinacionais. Os principais 

conceitos de cada teoria ou modelo são revisados e é identificado como o comportamento das 

DMNCs se diferencia das multinacionais de países avançados e como este comportamento 

diferente pode estender essas teorias.  
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Fonte: Cuervo-Cazurra (2012) 

 

Um dos modelos revisados por Cuervo-Cazurra é o modelo de internacionalização 

incremental ou em estágios proposto por Johanson e Vahlne (1977). O modelo de 

internacionalização incremental estabelece duas premissas sobre o processo de 

internacionalização. A primeira trata da questão de seleção de mercados. Os gestores 

estabelecem os mercados de destino visando minimizar os riscos ao selecionar países com 

menor distância psíquica num primeiro momento e somente depois os países mais distantes.  A 

segunda premissa aborda a escolha do modo de operação no mercado de destino. Os gestores 

escolhem o modo de operação que minimiza o risco percebido enquanto aprendem como operar 

no país estrangeiro. Dessa forma, optam primeiro pela exportação e depois estabelecem 

subsidiárias de vendas e de produção.  

A partir da análise sobre o comportamento das empresas multinacionais de países em 

desenvolvimento, Cuervo-Cazurra separou a questão da distância psíquica da atratividade dos 

mercados na seleção de países. No modelo original de Johanson e Vahlne e suas versões, estas 

duas variáveis se encontram agregadas e o foco nos riscos é maior do que nos beneficios da 

internacionalização.  No caso das DMNCs, primeiro elas precisam escolher entre expandir para 

outros mercados em desenvolvimento, que possuem menor distância psíquica, porém menor 

atratividade do mercado consumidor, ou expandir para mercados desenvolvidos, que possuem 

maior atratividade pois os consumidores têm renda maior, porém apresentam grande distância 

psíquica. Ou seja, as empresas de mercados emergentes precisam fazer uma escolha distinta das 

empresas em economias avançadas, que podem selecionar outros mercados desenvolvidos, 

atrativos e com pequena distância psíquica simultâneamente.  

Tema Perspectivas Principais autores

Ciclo de vida do produto Vernon (1966); Wells (1972); Vernon (1979); Mudambi (2008); 

Processo de 
internacionalização 

incremental
Johanson, Wiedersheim-Paul (1975); Johanson, Vahlne (1977, 1990, 2003); 

Eriksson et al. (1997); Cuervo-Cazurra (2007, 2008, 2011)
Paradigma eclético (OLI) Dunning (1977, 1988, 1995, 2000); Buckely, Casson (1985); Rugman (2010)

Teoria da internalização
Buckley, Casson (1976); Hennart (1982); Teece (1986); Anderson e Gatignon (1986)

Modelo de integração / 
diferenciação

Prahalad, Doz (1987); Bartlett, Ghoshal (1989); Kostova, Zaheer  (1999); Ramamurti 
(2009)

Resource-based view

Penrose (1959); Dierickk, Cool (1989); Barney (1991); Teece, Pisano, Shuen (1997); 
Tallman, Fladmoe-Lindquist (2002); Nonaka (1994); Kogut, Zander (1993); Meyer et 

al. (2009); Peng, Wang, Jiang (2008); Cuervo-Cazurra, Genc (2008); del Sol, Kogan 
(2007); Cuervo-Cazurra (2002); Luo, Tung (2007)

Extensão das teorias a 
partir das DMNCs

Quadro 6: Extensão das teorias a partir das DMNCs 
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Outro ponto em que as empresas de mercados emergentes e em desenvolvimento 

diferem das empresas em mercados desenvolvidos é na aversão ao risco. Os gestores de 

DMNCs são mais propensos ao risco devido ao seu ambiente de incertezas e crises. Esta 

habilidade de lidar com riscos e incertezas possibilita que as empresas de mercados emergentes 

transpassem o estilo de internacionalização incremental e optem por modos de operação com 

maior comprometimento de recursos, como aquisições e joint ventures. Além disso, a maior 

propensão ao risco pode fazer com que as DMNCS optem por países com maior distância 

psíquica e maior atratividade. 

Quando se trata do processo de internacionalização de redes de franquias, grande parte 

dos estudos sobre mercados emergentes analisam a questão sob o ponto de vista de potencial 

de mercado para franqueadores que optem por expandir para estas regiões. Investigar o 

crescimento do franchising nos Estados Unidos e Europa tem sido o foco da literatura sobre o 

tema nas últimas três décadas. Nos Estados Unidos, Canadá e Europa ocidental, o franchising 

atingiu a saturação no mercado doméstico enquanto que há oportunidades nos mercados 

emergentes (WELSH; ALON; FALBE, 2006).  

Welsh, Alon e Falbe (2006) realizam uma revisão de literatura sobre o franchising em 

mercados emergentes. São analisados 31 artigos, de 1988 a 2005, que tratam sobre Europa 

central e oriental, México e América do Sul, Ásia e outras áreas. Todos os artigos analisados 

tratam sobre o potencial dos mercados emergentes, as oportunidades e riscos, vantagens e 

desvantagens para franqueadores ingressarem nesses mercados, porém nenhum estudo aborda 

o ponto de vista de franqueadores provenientes de mercados emergentes. 

  



45 
 

2.3 Franchising 
 

Nesta seção são percorridos tópicos da literatura sobre Franchising, sendo: os modos de 

entrada em mercados estrangeiros e o franchising como modo de entrada; a internacionalização 

das redes de franquias; o modelo incremental de internacionalização de franquias; os modos de 

governança em franchising internacional e a seleção de parceiros e relacionamentos, itens que 

compõe o modelo proposto por Merrilees (2014) relacionados ao modo de governança. 

 

2.3.1 Modos de entrada 
 

A área de Negócios Internacionais entende o sistema de franchising como um modo de 

entrada em mercados estrangeiros (CAVUSGIL, T.; KNIGHT, G.; RIESENBERGER, J., 

2010). A expansão internacional de uma firma pode ser realizada por meio de diferentes modos 

de entrada, como exportação, aquisições, subsidiárias, joint venture, concessões/licenciamento 

e franchising (OSLAND; TAYLOR; ZOU, 2001; QUINN; ALEXANDER, 2002; BAENA, 

2013).   

Pan e Tse (2000) classificam os modos de entrada em níveis hierárquicos, sendo que no 

primeiro nível a firma opta entre duas categorias de modos de entrada: modos com participação 

e modos sem participação (equity modes e non equity modes). O segundo nível consiste nos 

modos específicos pertencentes à essas duas categorias. Os modos com participação consistem 

em subsidiárias próprias ou joint ventures e os modos sem participação consistem em 

exportações e acordos contratuais, como licenciamento. Baena (2013) considera o  franchising 

como modo de entrada sem participação.  
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Fonte: Adaptado de Pan e Tse (2000) e Baena (2013). 

 

Os modos de entrada em mercados estrangeiros divergem em termos da quantidade e 

nível de comprometimento de recursos exigidos, nível de controle e nível de risco tecnológico. 

Os recursos podem ser tangíveis (investimento financeiro) e/ou intangíveis (habilidades e 

conhecimento).  

O nível de controle envolve a influência na tomada de decisão e o risco tecnológico 

pode ser definido como o potencial de transferência não intencional de conhecimento aplicado 

da firma para os parceiros locais. Estas variáveis estão correlacionadas, ou seja, quando a firma 

opta por um modo de entrada de alto controle, o risco tecnológico é menor mas o nível de 

comprometimento de recursos exigido é alto (OSLAND; TAYLOR; ZOU, 2001).  

O franchising é um modo de entrada em mercados internacionais de controle parcial, 

uma vez que os franqueados adquirem o controle da operação em troca do pagamento de taxas 

e de acordo com os termos de um contrato (OSLAND; TAYLOR; ZOU, 2001). Além disso, o 

franchising é uma maneira de ingressar em mercados internacionais com um menor 

comprometimento de recursos próprios e menor risco por parte da franqueadora (KEDIA; 

ACKERMAN; BUSH; JUSTIS, 1994).  

De acordo com Sashi e Karuppur (2002), o franchising é um modo de operação flexível, 

pois permite que o franqueador mantenha controle parcial e padronização de alguns elementos 

Figura 8: Modelo hierárquico da escolha do modo de entrada 
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nos mercados internacionais e ao mesmo tempo permite que outros elementos sejam 

determinados localmente pelo franqueado.   

 O sistema de franchising pode ser o único método de entrada ou uma das maneiras 

pelas quais uma firma realiza sua expansão internacional, ou seja, o franchising pode fazer parte 

de um portfólio de estratégias de entrada em mercados internacionais (QUINN; ALEXANDER, 

2002).  

2.3.2 Internacionalização de redes de franquias  
 

A internacionalização do sistema de franchising tornou-se mais popular no mundo a 

partir da década de 1970 (CAVUSGIL, T.; KNIGHT, G.; RIESENBERGER, J., 2010). As 

empresas que se internacionalizam por meio do franchising geralmente já adotam o modelo no 

mercado doméstico, o que facilita o processo por ser uma fórmula testada (QUINN; 

ALEXANDER, 2002; DOHERTY, 2007). As firmas que atuam como franqueadoras no 

mercado doméstico possuem uma estrutura organizacional voltada ao suporte e monitoramento 

de unidades franqueadas, o que facilita as operações internacionais (KEDIA; ACKERMAN; 

BUSH; JUSTIS, 1994).   

De acordo com Melo (2012), a internacionalização do sistema de franchising possibilita 

a transferência de práticas gerenciais e operacionais e a geração de inovações para as operações 

domésticas, preparando-as para competir também com redes estrangeiras no mercado 

doméstico.  

Geralmente, o objetivo das redes de franquias é sobreviver e aumentar seus lucros 

mantendo os riscos em um nível baixo. Eroglu (1992) entende que a decisão pela 

internacionalização depende dos riscos e benefícios percebidos. Se a percepção dos benefícios 

for maior que a percepção dos riscos, maior será a intenção de internacionalizar.  

Fatores internos ou organizacionais e fatores externos ou ambientais determinam a 

percepção de riscos e benefícios. A escolha da forma de entrada e operação em mercados 

internacionais depende destes fatores organizacionais e ambientais (EROGLU, 1992; ALON, 

2000). Fatores organizacionais correspondem à estrutura da firma e aspectos gerenciais, como 

seu histórico, o tamanho da firma, experiência internacional prévia, as características do 

tomador de decisão no que diz respeito à tolerância ao risco e percepção de vantagem 

competitiva em relação aos mercados internacionais. 

Além destes fatores, os objetivos estratégicos de aumento de vendas e lucros, a expansão 

do mercado e o desejo de ser conhecida como uma empresa internacional contribuem para a 

tomada de decisão. Os fatores ambientais que influenciam na opção pela internacionalização 
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consistem no aumento da competição no mercado doméstico, saturação do mercado doméstico, 

influência de agentes de mudança externos como potenciais franqueados interessados em 

investir na firma e disposição favorável percebida do ambiente externo (ALON, 2000; 

DOHERTY, 2007). 

 

2.3.2.1 Modelo incremental de internacionalização de franquias 
 

Para entender as especificidades dos processos de internacionalização de diferentes 

franqueadores internacionais, McIntyre e Huszagh (1995) forneceram uma descrição do 

processo de internacionalização aplicada ao sistema de franchising com base no modelo 

conceitual da internacionalização de empresas de Cavusgil e Nevin (1980). De acordo com este 

modelo, quatro estágios podem ser identificados no processo de internacionalização de 

empresas. Diferentes empresas podem estar em distintos estágios do processo e as empresas 

evoluem em diferentes ritmos.  

Neste sentido, McIntyre e Huszagh (1995) propuseram uma adaptação dos estágios de 

internacionalização deste modelo de base gradualista para as franquias conforme a Figura 9, 

sendo estes: (1) Franchising doméstico; (2) Envolvimento experimental; (3) Envolvimento 

ativo; (4) Envolvimento com alto comprometimento.   

No primeiro estágio, franchising doméstico, as empresas atuam apenas no mercado 

interno, mas a expansão e distribuição domésticas podem ajudar numa posterior expansão 

internacional por meio da aquisição de conhecimento e experiência; as práticas de marketing, 

operações e experiência com franqueados preparam a empresa para o mercado internacional.  

No estágio posterior, envolvimento experimental, o interesse por parte do tomador de 

decisão, geralmente estimulado pela abordagem de um potencial franqueado, é um dos 

principais fatores para a decisão pela internacionalização. Este estágio é caracterizado por um 

baixo nível de comprometimento de recursos e geralmente um ou poucos mercados 

internacionais são envolvidos. Alguns franqueadores neste estágio optam em um primeiro 

momento pela abertura de unidades próprias, com o objetivo de obter conhecimento sobre o 

mercado antes de recorrer a outros modos de operação como o franqueamento direto, por 

exemplo.   

No estágio de envolvimento ativo, os franqueadores expandem em ritmo lento com foco 

geralmente em mercados com menor distância psíquica, ou seja, mais parecidos com o mercado 

doméstico. O sucesso das primeiras experiências se torna um catalisador para outros 
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investimentos internacionais. E no estágio de envolvimento com alto comprometimento, as 

empresas já realizam expansão para outros mercados além dos tradicionais.  

Figura 9: Estágios de internacionalização de franquias 

 
Fonte: McIntyre, F.S; Huszagh, S.M. (1995) 

 

Rocha et al (2014) identificaram que 95% das redes de franquias brasileiras (em 

dezembro de 2013 eram 2.376 redes) estão no estágio de franchising doméstico. Das 121 

empresas que tinham operações no exterior, 49% estão no estágio de envolvimento 

experimental (51 redes) estando presente em apenas 1 a 2 países, 30% no estágio de 

envolvimento ativo (32 redes) com presença entre 3 a 4 países, e 21% no estágio de 

envolvimento com alto comprometimento (22 redes) com presença em mais de 5 países.  

  

Estágio 1: Franchising 
doméstico
Franchising 

exclusivamente no 
mercado doméstico

Estágio 2: Envolvimento 
experimental

Avanço preliminar da 
expansão internacional, 

levando ao envolvimento 
mínimo

Estágio 3: Envolvimento 
ativo

Exploração sistemáticada 
expansão internacional da 

atividade de franchising

Estágio 4: Envolvimento 
com alto 

comprometimento
Comprometimento de 

longo prazo  com o 
franchising em mercados 

internacionais
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Fonte: ROCHA et al (2014) 

 

No estágio de alto comprometimento, vários caminhos são utilizados pelas redes de 

franquias. Este é o caso da empresa portuguesa Parfois, criada em 1994, que adotou um 

processo de expansão internacional mais dinâmico, sem passar por todos os estágios e abriu 

mercados distantes por meio de máster franqueado. Em 2010 já estava presente em cerca de 20 

países com 54 contratos de franquia, sendo que apenas 21 eram unidades próprias.  

A empresa instalou unidades próprias nos mercados mais próximos geográfica e 

culturalmente, como Espanha e França, e trabalhou com um parceiro local em mercados 

distantes como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Nos mercados com maior 

distância psíquica, o parceiro local, além de utilizar recursos próprios poupando um maior 

investimento por parte da franqueadora, já conhecia o comportamento destes mercados, 

legislação local e outras especificidades.  

Esta estratégia possibilitou que a empresa expandisse suas operações de maneira mais 

rápida. Em apenas sete anos de expansão internacional passou a atuar em cerca de 20 países, 

mesmo sem ter um amplo conhecimento sobre todos os mercados (FORTE; CARVALHO, 

2013). 

Figura 10: Estágios percorridos durante a internacionalização de franquias brasileiras 
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2.3.3 Modos de Governança em Franchising Internacional 
 

Este trabalho adota o conceito proposto por Benito, Petersen e Welch (2009) que 

denomina modos de operação internacional como arranjos organizacionais utilizados pela 

empresa para conduzir seus negócios internacionais. O modo ou forma de operar é um conceito 

mais abrangente do que forma de entrada em mercados internacionais. A empresa pode manter 

múltiplos arranjos.  

Ou seja, quando a firma, sendo esta franqueadora ou não no mercado doméstico, opta 

pelo sistema de franchising como modo de entrada em mercados internacionais, pode 

implementar diferentes modos de operação/governança nos mercados estrangeiros. Neste 

sentido, é necessário diferenciar as várias estruturas de governança de franchising internacional 

que podem ser adotadas.  

A estrutura de governança de uma empresa de franchising internacional está relacionada 

aos direitos de controle de propriedade e de tomada de decisão atribuídos ao franqueador e aos 

parceiros locais nos países estrangeiros. Neste sentido, os modos de governança podem ser 

diferenciados pelo grau de controle operacionalizado pelo franqueador e por seus parceiros 

(JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013).  

Os principais modos de governança em franchising internacional são o investimento 

direto com a instalação de unidades próprias; instalação de unidades franqueadas; 

desenvolvedores de área; joint ventures e máster franchising, conforme Figura 11. (ELANGO; 

FRIED, 1997; LEE et al, 2012; DOHERTY; QUINN, 1999; JELL-OJOBOR; 

WINDSPERGER, 2013).   
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Figura 11: Modos de governança em franchising internacional 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016).  

 

Embora alguns dos modos de governança, como joint venture e unidades próprias, sejam 

utilizados por empresas de outros setores, as estruturas específicas de controle diferenciam as 

franquias internacionalizadas de outras empresas internacionais.  

Na abertura de unidades próprias (investimento direto), o franqueador realiza um 

investimento de capital próprio e tem total controle da operação. Quando o franqueador 

considera que um determinado mercado tem grande potencial e perspectiva de crescimento, a 

instalação de subsidiárias ou unidades próprias pode ser uma forma eficiente de governança. 

Com unidades próprias o franqueador detém o controle do know-how, marca, produtos e 

serviços (JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013). 

No franqueamento direto, o franqueador estabelece um contrato direto com as unidades 

franqueadas.  Os principais aspectos a serem considerados neste formato de expansão são o 

tempo, custos e gastos com o cumprimento das regulações de franchising local. Algumas 

empresas estabelecem divisões internacionais nos mercados estrangeiros, que incluem times de 

vendas e operação, para controlar as unidades franqueadas.  

Neste caso, o modelo adotado inclui investimento direto na instalação de subsidiárias 

(LEE et al, 2012). Este modelo apresenta alguns riscos para o franqueador, como dificuldade 
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em manter a propriedade intelectual, dificuldade em manter o padrão de qualidade e dificuldade 

em entender a legislação local (BAENA, 2013). 

No modelo de Joint Venture de franchising, o franqueador entra em uma relação de 

equidade com um parceiro em um país estrangeiro para formar uma empresa de joint venture 

do mercado de destino. Para desenvolver o sistema de franchising no país, o franqueador faz 

um acordo de desenvolvimento de área ou máster franchising com a empresa de joint venture. 

Neste caso, é a empresa de joint venture que se relaciona com os subfranqueados. O franqueador 

possui maior controle do que em contratos diretos de desenvolvimento de área ou máster 

franchising e ao mesmo tempo divide custos e benefícios com o parceiro da joint venture 

(JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013).  

No modelo de desenvolvimento de área, o franqueador garante a um único franqueado 

o direito de explorar determinada área geográfica, abrindo unidades franqueadas. Neste modelo 

não é permitido sub-franquear, ou seja, o franqueado desenvolvedor de área é responsável por 

gerenciar todas as unidades da região estabelecida. Consiste em um contrato direto de 

franchising que proporciona ao franqueador redução de custos e da responsabilidade de gestão.  

(LEE et al, 2012; JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013).  

No modelo de máster franchising, o franqueador assegura ao máster franqueado o 

direito de estabelecer e operar o sistema de franchising em um determinado país, por meio de 

unidades próprias e/ou franqueadas. A relação entre o franqueador e as unidades 

subfranqueadas é indireta. O máster franqueado é responsável por selecionar, treinar e 

monitorar os franqueados, estabelecer o fluxo de fornecimento, recolher as taxas e royalties, 

coordenar as atividades de marketing, garantir a qualidade do sistema e implementar a estratégia 

do franqueador (ALON, 2006).  

As principais vantagens de utilizar o máster franchising em mercados internacionais são 

a maior rapidez, a taxa de crescimento mais rápida, baixo investimento de capital e 

principalmente o conhecimento do mercado local que o parceiro possui sobre aspectos 

socioeconômicos, políticos e legais, comportamento do consumidor e características próprias 

do ambiente de negócios, diminuindo o tempo de aprendizagem do franqueador. Ou seja, o 

franqueador pode dividir os riscos com o máster franqueado e os custos de coordenação e 

comunicação serão menores.  

No entanto, a opção pelo máster franchising pode apresentar algumas desvantagens. 

Estas desvantagens podem estar relacionadas a problemas associados a uma má escolha do 
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parceiro, como deterioração da marca, apropriação do know-how, problemas legais e custos 

com monitoramento do máster franqueado (ALON, 2000; 2006; SASHI; KARUPPUR, 2002). 

2.3.4 Seleção de Parceiros 
 

No modelo proposto por Merrilees (2014), a escolha do modo de governança influencia 

a seleção de um bom parceiro internacional. O processo de seleção de parceiros é fundamental 

no sistema de franchising, pois uma escolha adequada pode resultar em um excelente 

desempenho, enquanto que uma escolha errada pode resultar em problemas contínuos para a 

rede (JAMBULINGAM; NEVIN, 1999). 

De acordo com Jambulingan e Nevin (1999), a partir de uma revisão da literatura sobre 

seleção de parceiros, os principais critérios para a escolha do parceiro podem ser agrupados em 

quatro categorias: (1) indicadores financeiros / capacidade financeira; (2) experiência e 

habilidades de gestão; (3) histórico / características demográficas e (4) personalidade-atitudes.  

A capacidade financeira do potencial franqueado/parceiro é um dos critérios mais 

importantes e tradicionais utilizados pelos franqueadores. Em relação à experiência e 

habilidades de gestão, são consideradas as experiências em empregos anteriores e em outros 

negócios. A questão da experiência em negócios similares ao da rede de franquias pode ser 

controversa, sendo valorizada em alguns casos e considerada um problema em outros casos, 

uma vez que o parceiro pode ser resistente a aceitar os padrões da rede franqueadora.  

As características demográficas consistem em uma categoria mais tangível, em que 

constam aspectos como idade, gênero, etnia, educação e estado civil. A categoria relacionada à 

personalidade e atitudes abrange cinco dimensões, sendo estas a abertura para inovações, desejo 

de desenvolvimento pessoal, busca de desafios profissionais, comprometimento pessoal com o 

negócio e aceitação de risco.  

Os critérios expostos que constam nas quatro categorias (JAMBULINGAM; NEVIN, 

1999) são aplicados na seleção de franqueados realizada de forma ativa pelo franqueador. No 

entanto, o processo de seleção de parceiros pode partir tanto do franqueador, classificada como 

abordagem estratégica, quanto do próprio potencial franqueado, classificada como abordagem 

oportunista, conforme Figura 12 (DOHERTY, 2009). 

Quando a empresa adota uma abordagem estratégica para a seleção dos mercados, o 

primeiro estágio no processo é o estudo do mercado, identificando os principais critérios 

demográficos e econômicos. Em seguida, uma seleção estratégica dos parceiros é estabelecida 

e as características determinantes deste parceiro são identificadas antes que o mesmo seja 
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escolhido.  Em um processo de seleção estratégico, os principais critérios de seleção 

considerados são estabilidade financeira, know-how do negócio (o que é indicado, porém não 

mandatório), um bom entendimento do mercado local, um entendimento compartilhado sobre 

a marca e o futuro estratégico do negócio, e por último, a química entre os parceiros. 

O processo de seleção de parceiros também pode ser oportunista, quando um parceiro 

prospectivo inicia uma abordagem. A marca da rede é geralmente o fator principal para a 

abordagem. Em alguns casos, o franqueador só está interessado na capacidade financeira do 

potencial parceiro e isto leva a uma seleção de parceiro oportunista. Quando o franqueador se 

torna mais experiente, apenas este critério passa a não ser mais suficiente.  

Se um potencial parceiro aborda um franqueador com o intuito de franquear a marca 

internacionalmente, o potencial franqueado identifica o mercado ao qual ingressar, 

normalmente seu mercado doméstico. Ou seja, quando a empresa utiliza uma abordagem 

oportunista, a seleção do parceiro precede a seleção do mercado. No entanto, quando a firma 

adota uma abordagem estratégica, a seleção do mercado precede a seleção do parceiro 

(DOHERTY, 2009). 
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Figura 12: Seleção de mercados e parceiros 

 

 

Fonte: Autora (2016) adaptado de Doherty (2009) 

 

Brookes e Altinay (2011) entendem que este processo é mutuamente estratégico, ou 

seja, não parte apenas do franqueador ou do franqueado de maneira isolada. Os autores 

identificam os principais critérios para a seleção de parceiros em franchising internacional, pois 

consideram que as tensões intrínsecas ao sistema de franchising, no que diz respeito ao balanço 

entre o controle do franqueador para garantir o padrão e integridade da marca e a autonomia 

dos franqueados para atender as demandas locais, são grandes. Ou seja, a seleção adequada de 

parceiros é fundamental para o sucesso das operações. 
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Do ponto de vista do franqueador, são considerados critérios relacionados às tarefas (por 

exemplo, percepção de risco e experiência local) e ao parceiro (como credibilidade e reputação). 

Do ponto de vista do franqueado, os critérios relacionados ao parceiro também são 

considerados. Ambos, franqueador e franqueado, também consideram como critérios a 

habilidade de manter o controle e a habilidade de manter a identidade. No caso do franqueador, 

a preocupação está relacionada ao controle e identidade da marca e no caso do franqueado a 

preocupação está relacionada ao controle do portfólio. 

Ou seja, a expansão para mercados internacionais implica que a seleção dos parceiros 

locais seja adequada e bem-sucedida, considerando os aspectos relacionados. O 

desenvolvimento e manutenção por parte do franqueador das redes de relacionamentos com 

estes parceiros são, por sua vez, essenciais para o bom funcionamento das operações 

internacionais e alcance de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) a partir de Jambulingan e Nevin (1999), Doherty (2009) e Brookes 
e Altinay (2011) 

 
Em resumo, conforme o Quadro 7, a seleção de parceiros pode ocorrer por meio de três 

abordagens distintas: a estratégica, oportunista ou mutuamente estratégica. Na abordagem 

oportunista, a seleção do parceiro precede a seleção do mercado. Já na abordagem estratégica 

ocorre o contrário. Estas duas categorias são analisadas na parte empírica deste trabalho.  

2.3.5 Relacionamentos 
 

O tema gestão de relacionamentos é muito amplo. Neste estudo, é considerado o 

conceito de relacionamento aplicado no modelo proposto por Merrilees (2014), nas versões 

revisitadas do modelo incremental de internacionalização e na literatura sobre franchising 

internacional. 

 O modelo proposto por Merrilees (2014) contempla a relação entre três variáveis: modo 

de governança, seleção de parceiros e relacionamentos (o modelo é mais abrangente, mas para 

os objetivos deste estudo destacam-se estas três variáveis, conforme Figura 13).  

CATEGORIA CONCEITO / ELEMENTOS

Abordagem / Tipo de seleção de 
parceiros

Estratégica / Oportunista / Mutuamente Estratégica

 Seleção de mercados e parceiros
Na abordagem oportunista, a seleção do parceiro precede a seleção do mercado / Na 

abordagem estratégica, a seleção do mercado precede a seleção do parceiro

Quadro 7: Categorias de análise relacionadas à seleção de parceiros 
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Figura 13: Modo de governança, seleção de parceiro e relacionamentos 

 

 
Fonte: Adaptado de Merrilees (2014) 

 

No modelo, a escolha do modo de governança nos mercados estrangeiros e a seleção de 

parceiros implicam no desenvolvimento e gerenciamento de relações da rede franqueadora 

nestes mercados.  

Como exposto anteriormente neste trabalho, Johanson e Vahlne (2003, 2009, 2013) 

revisitaram o modelo de internacionalização incremental de 1977 incorporando elementos de 

relacionamento ao entender a internacionalização como um processo multilateral de 

desenvolvimento de redes de relacionamentos. Caso a empresa não tenha uma posição relevante 

na rede de relacionamentos de um determinado mercado em que deseja ingressar, sofrerá com 

os custos de não pertencer a esta rede (liability of outsidership).  

Os relacionamentos na rede resultam na acumulação de conhecimento e construção de 

confiança entre parceiros. O comprometimento mútuo criado a partir da construção da 

confiança se mantém quando há interesse e oportunidades de longo prazo entre as partes ou 

quando há algum tipo de dependência (JOHANSON; VAHLNE, 2003, 2009, 2013). 

McIntyre, Gilbert e Young (2006) avaliam o impacto do relacionamento entre 

franqueador e franqueado no processo de internacionalização de redes de franquia. Os autores 

identificam alguns aspectos do relacionamento que podem diferenciar redes domésticas de 

redes de franquias internacionalizadas. O primeiro aspecto consiste nas normas relacionais, ou 

seja, o comportamento esperado e aceito entre as partes, desenvolvido ao longo do tempo e que 

busca dissuadir atitudes potencialmente prejudiciais. Como normas relacionais consideram-se 

a solidariedade ou compromisso com a preservação do relacionamento, a flexibilidade, 

mutualidade e confiança. 
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O segundo aspecto é o oportunismo, que pode minar as bases de um relacionamento e 

levar a níveis baixos de satisfação dos parceiros. Ao mesmo tempo, relacionamentos com 

problemas podem gerar frustações e aumentar as tendências oportunistas. O potencial para 

oportunismo pode ser maior em mercados internacionais do que no mercado doméstico, devido 

às distâncias geográfica e cultural. Além disso, os custos adicionais associados à gestão dessas 

relações nos mercados estrangeiros podem levar o franqueador a tolerar um maior nível de 

oportunismo do que no mercado doméstico. 

Por fim, o último aspecto apresentado por McIntyre, Gilbert e Young (2006) é o 

monitoramento e transparência. Este aspecto está relacionado à capacidade de identificar e 

controlar comportamentos inadequados. O acompanhamento e transparência são essenciais 

para relações de cooperação. A falta de transparência pode gerar baixos níveis de confiança e 

maior espaço para atitudes oportunistas. 

Em resumo, os principais elementos na perspectiva de relacionamentos a serem 

considerados para o objetivo deste trabalho estão apresentados no Quadro 8. As categorias de 

análise derivam dos aspectos de relacionamentos presentes nas versões revisitadas do modelo 

de internacionalização gradual, aspectos do relacionamento entre franqueador e franqueado no 

processo de internacionalização, e aspectos do desenvolvimento e gerenciamento de relações 

na dinâmica de expansão internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (2003; 2009); Merrilees (2014) e McIntyre, Gilbert e Young 

(2006) 

 

 

CATEGORIA CONCEITO

Rede de relacionamento
Expansão internacional é resultado das interações da firma na rede de relacionamentos existente e das 

interações com parceiros que estão conectados à sua rede de relacionamentos
Identificação de parceiros e oportunidades 

a partir dos relacionamentos
A empresa pode identificar novos parceiros e criar novas oportunidades de negócios por meio de trocas em 

sua rede de relacionamentos

Aprendizado a partir dos relacionamentos
Conhecimento não é apenas experimental, mas também é gerado a partir da interação e relacionamento entre 

parceiros

Confiança e comprometimento mútuos
A internacionalização bem-sucedida implica em comprometimento recíproco entre a firma e seus parceiros. 

A confiança é um pré-requisito para o aprendizado, para a construção de relacionamentos e para o 

Solidariedade e Flexibilidade Compromisso com a preservação do relacionamento 

Monitoramento e transparência capacidade de identificar e controlar comportamentos inadequados

Quadro 8: Categorias de análise sob a perspectiva de relacionamentos 
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As categorias de análise utilizadas na parte empírica deste trabalho, derivadas da revisão 

de literatura apresentada, estão resumidas no Quadro 9. 

Quadro 9: Categorias derivadas da revisão de literatura apresentada 

 

Fonte: Autora (2016) 

 

As categorias relacionadas à internacionalização gradual foram derivadas do modelo de 

internacionalização incremental, apresentado no item 3.1. As categorias sobre seleção de 

parceiros foram derivadas dos trabalhos de Jambulingan e Nevin (1999), Doherty (2009) e 

Brookes e Altinay (2011), apresentados no item 4.4. As categorias sobre relacionamentos foram 

derivadas das versões revisitadas do Modelo Incremental e dos trabalhos de Merrilees (2014) e 

McIntyre, Gilbert e Young (2006), apresentados nos itens 3.1 e 4.5. As categorias sobre modos 

de governança e a dinâmica de expansão internacional foram derivadas dos trabalhos de 

Merrilees (2014), Jell-Ojobor e Windsperger (2013) e Benito, Petersen e Welsch (2009), 

apresentados no Item 4.3. 

  

Aprendizado experimental

Seleção do mercado X Seleção do parceiro 
Tipo de seleção de parceiros

Identificação de parceiros e oportunidades a partir 
dos relacionamentos

Aprendizado a partir dos relacionamentos 
Solidariedade e flexibilidade
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 
Neste capítulo é apresentado o percurso metodológico adotado no estudo e as técnicas de 

pesquisa empírica desenvolvidas, que seguem a estrutura apresentada na figura 14. 

  

Figura 14: Percurso Metodológico do Trabalho 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de notas de aula – Lima, M. (2010) 

3.1 Tipo de pesquisa 
 

A pesquisa em ciências sociais pode ser classificada em três tipos, de acordo com seus 

objetivos: pesquisa exploratória, descritiva e causal. A pesquisa exploratória visa compreender 

um fenômeno ainda não estudado ou pouco conhecido e deve ser flexível para contemplar 

diversos aspectos sobre o fenômeno em questão. A pesquisa descritiva é reducionista e busca 

resultados para uma questão de pesquisa a partir da descrição detalhada de uma situação e da 

frequência com que ocorre. A pesquisa causal busca inferências sobre relações de causalidade 

(SELLTIZ et al., 1972).  

De acordo com Creswell (2007), a pesquisa pode ser classificada como exploratória, 

exame de relações ou previsoras. Uma pesquisa é exploratória quando as variáveis importantes 

são desconhecidas, ou seja, quando o tópico é novo, quando nunca foi abordado em um 

determinado contexto ou quando as teorias existentes não explicam o fenômeno em particular. 

Neste caso a abordagem qualitativa é mais adequada. O exame de relações ou previsões é 
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utilizada quando o objetivo é testar ou explanar uma teoria, entender que fatores influenciam 

um resultado. Nestes casos, a abordagem quantitativa é mais adequada.  

Este trabalho possui caráter exploratório, pois tem como objetivo entender como a seleção 

de parceiros e relacionamentos influenciam a escolha do modo de governança em franchising 

internacional e dinamizam a expansão de redes de franquias. Ainda há poucos estudos que 

abordam o tema com profundidade e ainda menos no contexto de países emergentes, como o 

Brasil, por isto há a necessidade de se aumentar o conhecimento sobre este fenômeno. 

O estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de 

campo. A pesquisa bibliográfica foi centrada nos seguintes tópicos para revisão teórica: teorias 

comportamentais de internacionalização de empresas; franchising internacional como modo de 

entrada; os modos de operação/governança das redes de franquias em mercados internacionais; 

seleção de parceiros internacionais e relacionamentos e sua relação com a seleção do modo de 

governança.  

A pesquisa documental respalda a pesquisa de campo, a partir de bases de dados 

fornecidas pelas empresas e notícias divulgadas na mídia. A pesquisa de campo pretendeu obter 

informações para entender de que forma a seleção de parceiros e relacionamentos influenciaram 

a escolha do modo de governança e os efeitos na expansão internacional das redes de franquias 

estudadas. 

 

3.2 Abordagem e método de pesquisa 
 

Este estudo foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa. Ospina (2004) aponta 

sete razões para utilizar a abordagem qualitativa de pesquisa: (1) explorar um fenômeno que 

ainda não foi estudado antes; (2) adicionar detalhes e enriquecer um conhecimento gerado 

anteriormente; (3) para entender melhor um fenômeno utilizando mais de um método; (3) para 

avançar em uma nova perspectiva um fenômeno estudado quantitativamente; (4) para entender 

um fenômeno social da perspectiva dos atores envolvidos; (5) para entender um fenômeno 

complexo que é difícil para ser entendido ou abordado quantitativamente; (6) para entender um 

fenômeno na sua complexidade.  

Neste sentido, a vertente qualitativa é adequada a este estudo por tratar de um fenômeno 

ainda pouco explorado na literatura e, conforme exposto por Merrilees (2014), existir a 

necessidade de estudos qualitativos sobre o tema. Foram desenvolvidos estudos de casos 

múltiplos para responder a pergunta de pesquisa. Nos estudos de casos, o pesquisador pode 
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explorar em profundidade o objeto de estudo (CRESWELL, 2007).  Este método possibilita a 

compreensão da dinâmica de expansão internacional por meio de uma análise individual e 

descrição detalhada dos casos, que permite identificar características singulares de cada caso, e 

posteriormente identificação de padrões entre os casos, por meio da análise cruzada. A análise 

cruzada pode ser realizada a partir da identificação de categorias ou dimensões que auxiliam na 

busca por similaridades e diferenças (EISENHARDT, 1989). 

Foram analisadas duas redes de franquia brasileiras que expandiram suas operações para 

o exterior e uma rede que atuava como máster franqueado no Brasil de uma marca 

estadunidense e tornou-se franqueadora posteriormente, expandindo uma segunda marca para 

os Estados Unidos.   

Além disso, foram realizadas entrevistas em profundidade com três representantes da 

Associação Brasileira de Franchising: o diretor de Inteligência de Mercado, a gerente da Área 

Internacional e o diretor da Área Internacional. Também foi enviado questionário online para o 

Diretor de Assuntos Internacionais da  International Franchise Association – IFA. 

O método de estudo de caso foi escolhido porque visa traçar a sequência de eventos 

interpessoais ao longo do tempo, descrever um fenômeno pouco abordado em estudos 

anteriores e descobrir seus fenômenos-chave.  Este estudo atende às condições propostas por 

Yin (2010) para um estudo de caso, sendo estas:  o tipo de questão da pesquisa (“como”),  que 

geralmente tem caráter explanatório, mas neste estudo é proposta com o objetivo de entender a 

dinâmica de expansão internacional a partir de uma primeira análise longitudinal dos casos; a 

impossibilidade de controle do pesquisador sobre eventos comportamentais; e o foco em 

acontecimentos contemporâneos.  

De acordo com Yin (2010), a utilização do método de estudos de caso se divide em três 

etapas, em que a etapa inicial consiste na definição e planejamento, momento em que há o 

desenvolvimento da teoria e seleção dos casos. A etapa seguinte é de preparação, coleta e 

análise das informações, em que são conduzidos os estudos de caso, com a preparação de 

relatórios individuais após a coleta dos dados e a etapa final é a consolidação, interpretação dos 

dados, comparação entre os casos e discussão frente à teoria. 
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3.3 Corpus da pesquisa 
 

De acordo com Denzin e Lincoln (1994), a elaboração do design da pesquisa envolve a 

definição clara da pergunta de pesquisa, dos objetivos da pesquisa, estabelecer o tipo de 

informação necessária para responder as questões específicas da pesquisa e de que forma obter 

tais informações. O design de pesquisa descreve a ligação entre os paradigmas teóricos e as 

estratégias de pesquisa e método de coleta.  

O estudo de caso múltiplo foi o método selecionado para responder a pergunta de pesquisa 

proposta. O protocolo de estudo de caso contém todas as informações, procedimentos, regras e 

instrumentos da pesquisa. O protocolo aumenta a confiabilidade do estudo de caso (Yin, 2010). 

Neste sentido, este trabalho seguiu rigorosamente o protocolo: 

 Objetivo: entender a dinâmica de expansão internacional onde a seleção de parceiros e os 

relacionamentos influenciam na escolha do modo de governança em franchising 

internacional.  

 Principal questão respondida pela pesquisa: como a seleção de parceiros e os 

relacionamentos podem influenciar a escolha do modo de governança em franchising 

internacional de forma a dinamizar a expansão internacional de redes de franquias? 

 Critério para escolha dos casos: foram selecionadas três redes de franquias, duas redes 

brasileiras que expandiram suas operações para o exterior e uma rede que já atuou como 

máster franqueado de uma empresa estrangeira no Brasil e agora, como franqueadora, 

desenvolve a expansão internacional de uma segunda marca. Também foram entrevistados 

três representantes da Associação Brasileira de Franchising que trabalham com 

internacionalização de franquias e enviado questionário online para um representante da 

International Franchise Association – IFA.  

 

 

 

 
Fonte: Autora (2016) 

Quadro 10: Casos 
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A empresa brasileira “A” atua há 20 anos com fabricação e comercialização de piscinas 

em fibra de vidro (PRFV), equipamentos para filtragem, acessórios para área de lazer e 

produtos químicos para manutenção da água da piscina. Possui atualmente 16 fábricas de 

piscinas e 360 unidades franqueadas, além das fábricas de filtros para piscinas, moldes de 

piscinas e produtos químicos em todo o Brasil. A empresa iniciou o processo de 

internacionalização em 2006 na Argentina. Atualmente está presente em 25 países por meio 

de exportação de produtos para 12 destinos, 4 fábricas que operam com acordo de máster 

franchising (1 fábrica de piscinas em Portugal, 2 fábricas de piscinas em operação e 1 ainda 

inativa na Argentina e 1 fábrica de piscina no México) e 143 unidades subfranqueadas. 

A empresa brasileira “B” é do ramo de beleza e estética e foi fundada em 2012. Possui 

138 unidades franqueadas e 4 unidades próprias no Brasil. Atualmente está presente na 

Guatelama e nos Estados Unidos por meio de máster franqueados, que operam 10 unidades 

subfranqueadas nestes mercados (6 unidades na Guatemala e 4 unidades nos Estados 

Unidos).  

A empresa “C” atua no ramo de alimentação. A marca pertencia a uma empresa dos 

Estados Unidos e a operação no Brasil foi iniciada via contrato de máster franchising. No 

entanto, a empresa americana não atua como franquia no mercado dos Estados Unidos 

(utilizam apenas o sistema de licenciamento) e todo o modelo de negócio e adequação ao 

sistema de franchising foram desenvolvidos pelo máster franqueado brasileiro. Atualmente 

a empresa “C” não é máster franqueado apesar de ter sido no início de sua operação, pois 

comprou os direitos da marca no Brasil. Ou seja, a empresa brasileira é autônoma em 

relação à empresa dos Estados Unidos e não realiza pagamento de royalties e demais taxas. 

O único vínculo existente é um contrato de fornecimento exclusivo de equipamentos, em 

que a empresa brasileira adquire os equipamentos da empresa dos Estados Unidos. A 

empresa “C” hoje é franqueadora no Brasil, possui 108 unidades no país (sendo 10 próprias 

e 98 franqueadas) e em 2016 iniciou a expansão internacional de suas operações utilizando 

uma segunda marca, por meio de investimento direto. 

 Aspectos metodológicos: Pesquisa qualitativa - estudo de caso múltiplo. 

 Instrumento de coleta de dados: A coleta de dados (intensiva – nível micro) foi realizada 

por meio de entrevista pessoal, a partir de roteiro de entrevista previamente elaborado 

(KVALE, S. 1996).  As entrevistas foram realizadas com o fundador da empresa ou com o 

responsável pela expansão internacional. Foram realizadas entrevistas pessoais (ABF) e 
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aplicado questionário online (IFA) com representantes das entidades. Também foram 

coletadas informações de fontes secundárias.  

 Organização dos dados: Banco de dados em Excel para cada uma das pessoas entrevistadas. 

 Análise dos dados: foi realizada uma análise de conteúdo temática dos dados obtidos nas 

entrevistas, a partir de uma adaptação da técnica proposta por Bardin (2004). As 

informações foram sintetizadas em categorias no Excel e posteriormente agrupadas em 

quadros-resumo, em categorias de análise.  

3.4 Técnica de coleta  
 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, a partir de 

roteiro de entrevista previamente elaborado derivado da revisão de literatura realizada 

(KVALE, S. 1996). Também foram coletadas informações de fontes secundárias, como 

pesquisas anteriores que apresentam sinergia com o tema proposto, bases de dados fornecidas 

pelas empresas, catálogos e website. O roteiro de entrevista foi submetido à avaliação de quatro 

especialistas. A matriz de amarração deste estudo, com as principais questões do roteiro de 

entrevista e os tópicos da teoria aos quais cada questão está relacionada, pode ser verificada no 

Quadro 11.  
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Fonte: Autora (2016) 

 

No Quadro 12, apresenta-se um resumo dos temas e das fontes de evidências e teorias 

utilizadas. 

  

Quadro 11: Matriz de amarração do roteiro de entrevista 

Questões investigativas Tópicos da teoria Principais autores
Elementos do processo de JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2003; 

Comportamento de redes de franquias de 
mercados emergentes

CUERVO-CAZURRA, 2012

Quais as vantagens de se utilizar o 
franchising? E riscos?

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2003; 
2009

Como foi o processo de 
internacionalização?

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2003; 
2009

Você pode me falar sobre a decisão pelo 
país para iniciar a internacionalização? E os 

próximos?

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE, 1977; 2003; 
2009

Quais eram os modos de governança 
considerados (para a primeira experiência 

internacional)?

Influências dos modos de governança no 
processo de internacionalização

BENITO; PETERSEN; WELSCH, 2009; 
JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013; 
MERRILEES, 2014; ELANGO; FRIED, 

1997; LEE et al, 2012

Como é feita a seleção do modo de 
governança em novos mercados (entre 

exportação, unidades próprias, 
franqueamento direto, máster franqueado e 

joint venture)?

Influências dos modos de governança no 
processo de internacionalização

BENITO; PETERSEN; WELSCH, 2009; 
JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013; 
MERRILEES, 2014; ELANGO; FRIED, 

1997; LEE et al 2012

Qual é a importância dos relacionamentos 
da rede na decisão do modo de 

governança?

Influências dos relacionamentos no 
processo de internacionalização

JAMBULINGAM; NEVIN (1999); 
DOHERTY (2009); BROOKES; 

ALTINAY(2011)
Seus parceiros no mercado doméstico e 

internacional auxiliam na entrada em novos 
mercados?

Seleção de parceiros
MERRILEES, 2014; DOHERTY, 2009; 

BROOKES; ALTINAY, 2011 

O parceiro internacional influencia a 
decisão do modo de governança?

Modelo integrativo das áreas prioritárias 
para o franchising

MERRILEES, 2014; DOHERTY, 2009; 
BROOKES; ALTINAY, 2011 

Os relacionamentos podem acelerar o 
processo de internacionalização?

Influência dos relacionamentos na seleção 
do modo de governança

JOHANSON; VAHLNE, 2003; 2009; 
MERRILEES, 2014; MCINTYRE; 

GILBERT; YOUNG, 2006
Qual é o fator mais importante para a 

internacionalização?
Modelo integrativo das áreas prioritárias 

para o franchising
MERRILEES, 2014; DOHERTY, 2009; 

BROOKES; ALTINAY, 2011 

Você pode me falar sobre a primeira 
experiência com franchising 

internacional? 
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Quadro 12: Fontes de evidências 

Temas Fontes de dados Teorias 

 

Histórico das empresas 

Site da empresa / Catálogos  

Notícias divulgadas na 

mídia 

Entrevistas 

 

 

Expansão Internacional 

Entrevistas JOHANSON; VAHLNE (1977, 

2003, 2009). 

McINTYRE; HUSZAGH (1995) 

ELANGO; FRIED (1997) 

VAHLNE; JOHANSON (2013) 

MERRILLES (2014) 

Bases de dados fornecidas 

pelas empresas / ABF 

Notícias divulgadas na 

mídia 

 

Escolha do modo de 

governaça 

 

Entrevistas 

DOHERTY; QUINN (1999)  

CAVUSGIL; KNIGHT; 

RIESENBERGER (2010) 

LEE et al (2012) 

JELL-OJOBOR; WINDSPERGER 

(2013) 

BENITO; PETERSEN; WELSH 

(2009) 

GHAURI; CATEORA (2014) 

ROCHA et al. (2012, 2014) 

MERRILLES (2014) 

 

 

Seleção de parceiros 

 

 

Entrevistas 

JAMBULINGAM; NEVIN (1999) 

DOHERTY (2009) 

BROOKES; ALTINAY (2011) 

MERRILLES (2014) 

 

Relacionamentos 

 

Entrevistas 

JOHANSON; VAHLNE (2003; 

2009; 2013) 

McINTYRE; GILBERT; YOUNG 

(2006) 

MERRILLES (2014) 

Fonte: Autora (2016) 

 

As informações sobre o histórico das empresas estudadas foram obtidas nos sites das 

empresas na internet, catálogos, em notícias divulgadas na mídia e nas entrevistas realizadas. 

As informações sobre as empresas estudadas foram obtidas a partir de bases de dados fornecidas 
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pelas empresas e bases da Associação Brasileira de Franchising, por meio de notícias e das 

entrevistas, e a base teórica se refere à abordagem comportamental sobre internacionalização 

de empresas, conforme Quadro 12. Informações sobre a escolha do modo de governança, 

seleção de parceiros e relacionamentos foram obtidas nas entrevistas. 

Os entrevistados, em cada caso estudado, foram selecionados com base no seu 

conhecimento sobre a expansão internacional da rede franqueadora, priorizando tomadores de 

decisão que estiveram envolvidos em ao menos algum período do processo.  

Para garantir a confiabilidade do estudo foi realizada a triangulação de dados conforme 

Figura 15, utilizando as entrevistas semiestruturadas com as duas redes franqueadoras 

selecionadas que possuem máster franqueado em ao menos uma de suas operações 

internacionais e com a rede franqueadora que já atuou como máster franquia de uma empresa 

dos Estados Unidos; entrevistas com representantes da Associação Brasileira de Franchising; 

questionário online respondido por representante da IFA – International Franchise Association 

e documentos (bases de dados e notícias).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) 

 

3.5 Técnica de tratamento de dados e análise 
 

Para fazer o tratamento dos dados coletados, foi realizada uma análise de conteúdo das 

informações obtidas nas entrevistas, a partir de uma adaptação da técnica proposta por Bardin 

(2004). A análise de conteúdo pode ser dividida em três fases: Pré- análise, exploração do 

material e tratamento e análise dos resultados. 

A pré-análise contempla algumas atividades com o objetivo de organizar a análise 

propriamente dita. Estas atividades não precisam necessariamente seguir uma ordem 

cronológica e consistem em (BARDIN, 2004):  

Entrevistas com 
franqueadoras 

Entrevistas  
ABF e IFA 

Figura 15: Triangulação de dados 

Documentos 
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- Leitura flutuante (primeiro contato com os documentos);  

- Escolha dos documentos a serem analisados;  

- Formulação de hipóteses /proposições e objetivos;  

- Definição de indicadores.  

A partir do objetivo e proposições estabelecidas, os documentos analisados neste estudo 

foram as transcrições das entrevistas com as redes franqueadoras, entrevistas com 

representantes da Associação Brasileira de Franchising e respostas do representante da IFA- 

International Franchise Association. 

A fase de exploração do material consiste no aprofundamento das informações coletadas 

e alinhamento do material para análise. Pode ser feita manualmente ou por meio de softwares 

de computador. Neste estudo a análise foi realizada manualmente: as informações foram 

sintetizadas em categorias no Excel e posteriormente agrupadas em quadros-resumo. E na fase 

de tratamento dos resultados e interpretação foram realizadas inferências e relacionados estes 

resultados com os objetivos e proposições.  

Para o tratamento do material é necessário fazer a codificação, ou seja, transformar o texto 

bruto em unidades estabelecidas sistematicamente. Neste estudo, as unidades de registro foram 

estabelecidas por tema. Bardin (2004) denomina categorias como grupos de elementos com 

características comuns. Para criar e escolher categorias, pode-se considerar os seguintes 

critérios:  

- Semântico: temas 

- Sintático: verbos, adjetivos e pronomes 

- Léxico: sentido e significado das palavras 

- Expressivo: variações na linguagem e na escrita 

Para elaboração das categorias no estudo, foi considerado o critério semântico. Foram 

analisadas quatro categorias derivadas da teoria de internacionalização de empresas da escola 

de Uppsala: Aprendizado experimental; Gradualismo; Distância psíquica; Ônus de ser 

estrangeiro. Cinco categorias derivadas da teoria de Uppsala revisitada e a perspectiva de 

relacionamentos: Identificação de parceiros e oportunidades a partir dos relacionamentos; 

Aprendizado a partir dos relacionamentos; Solidariedade e flexibilidade; Confiança e 

comprometimento mútuos; Monitoramento e transparência. 

Duas categorias derivadas da seleção de parceiros: Seleção do mercado versus seleção do 

parceiro e Tipo de seleção de parceiros. E quatro categorias relacionadas à seleção do modo de 

governança: Critério para seleção do modo de governança; Influência dos parceiros na seleção 
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do modo de governança; Influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança; 

Efeitos da seleção do modo de governança no processo de internacionalização. 

 

Quadro 13: Categorias de análise dos dados 

 

 
 
 
Fonte: Autora (2016) 

 

Tópicos da teoria Principais autores

Aprendizado experimental
Elementos do processo de 

internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE (1977); 
CHENG et al (20017); McINTYRE; 

HUSZAGH (1995)

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE (1977); 
CHENG et al (20017); McINTYRE; 

HUSZAGH (1995); MERRILEES 
(2014)

Comportamento de redes de franquias de 
mercados emergentes

CUERVO-CAZURRA (2012)

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE (1977); 
CHENG et al (20017); McINTYRE; 

HUSZAGH (1995)
Comportamento de redes de franquias de 

mercados emergentes
CUERVO-CAZURRA (2012)

Elementos do processo de 
internacionalização gradual

JOHANSON; VAHLNE (1977); 
CHENG et al (20017); McINTYRE; 

HUSZAGH (1995)
Comportamento de redes de franquias de 

mercados emergentes
CUERVO-CAZURRA (2012)

Identificação de parceiros e 
oportunidades a partir dos 

relacionamentos

JOHANSON; VAHLNE (2003) 
JOHANSON; VAHLNE (2009); 

MERRILLES (2014)
Aprendizado a partir dos 

relacionamentos 
JOHANSON; VAHLNE (2003) 
JOHANSON; VAHLNE (2009) 

Solidariedade e flexibilidade
MCINTYRE; GILBERT; YOUNG 

(2006)

Confiança e comprometimento 
mútuos

JOHANSON; VAHLNE (2003) 
JOHANSON; VAHLNE (2009); 
MCINTYRE; GILBERT; YOUNG 

(2006)

Monitoramento e transparência
MCINTYRE; GILBERT; YOUNG 

(2006)
Seleção do mercado X Seleção 

do parceiro 
 DOHERTY (2009)

Tipo de seleção de parceiros
JAMBULINGAM; NEVIN (1999); 

DOHERTY (2009); BROOKES; 
ALTINAY (2011)

Critérios para seleção do modo 
de governança

Influência dos parceiros na 
seleção do modo de 

governança
Influência dos relacionamentos 

na seleção do modo de 
governança

Efeitos da seleção do modo de 
governança na expansão 

internacional

Influências dos modos de governança no 
processo de internacionalização

MODOS DE GOVERNANÇA
MERRILLES (2014); JELL-OJOBOR; 
WINDSPERGER (2013); BENITO; 

PETERSEN; WELSCH (2009)

Modelo integrativo das áreas prioritárias 
para o franchising

Influências dos relacionamentos

Seleção de parceiros estratégica, 
oportunista ou mutuamente estratégica

Categorias 

RELACIONAMENTOS

Gradualismo na seleção dos 
modos de governança

Distância psíquica

 Ônus de ser estrangeiro

INTERNACIONALIZAÇÃO 
GRADUAL

SELEÇÃO DE PARCEIROS
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4. ENTREVISTAS COM OS EXPERTS 

 
Neste capítulo são apresentadas as visões de quatro especialistas de associações do setor 

de franchising (ABF e IFA) sobre o processo de internacionalização de franquias. Foram 

realizadas três entrevistas, com o Diretor de Inteligência de Mercado da ABF, com a Gerente 

da Área Internacional da ABF e do Projeto Franchising Brasil (parceria entre a ABF e a 

ApexBrasil) e com o Diretor da Área Internacional da ABF. Também foi aplicado o mesmo 

questionário ao Diretor de Assuntos Internacionais da IFA, por meio de instrumento online. 

As três entrevistas foram transcritas e, junto às respostas do questionário online, foram 

analisadas (análise de conteúdo temática) com base em quatro categorias pré-definidas a partir 

da revisão da literatura sobre o tema: Internacionalização; Modo de Governança; Seleção de 

Parceiros; e Relacionamentos. Estas quatro categorias são específicas para as entrevistas com 

os especialistas e respostas do questionário online. As categorias de análise dos casos foram 

apresentadas no capítulo de metodologia deste trabalho.  

A seguir são exibidos os quadros resumos das entrevistas de cada especialista e uma 

análise relacionada às categorias, a partir das respostas. 

 

4.1 Entrevista com o Diretor de Inteligência de Mercado da ABF 
 

As entrevistas com o Diretor de Inteligência de Mercado da ABF e com a Gerente da 

Área Internacional foram realizadas em conjunto em agosto de 2016, com duração de 47 

minutos e oito páginas transcritas. Os dados foram organizados em planilha eletrônica. 

No Quadro 14 são apresentadas as principais constatações do Diretor de Inteligência de 

Mercado referente às categorias selecionadas: 
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Fonte: Autora (2016) 

 

Nota-se, nas respostas do entrevistado, que questões como conhecimento, preparo, 

cultura e mindset da empresa são importantes para o sucesso da internacionalização. Estes 

aspectos, entre outros, influenciam a decisão pelo modo de governança. Também é possível 

notar um grande destaque atribuído ao papel dos relacionamentos na expansão internacional. 

Quadro 14: Trechos da entrevista com o Diretor de Inteligência de Mercado da ABF 

CATEGORIA RESPOSTAS PERTINENTES A CADA CATEGORIA

Internacionalização

"Quando você tem o know how  e tem uma cultura empresarial que é preparada 
para ir para outros lugares, é diferente. Cultura exportadora mesmo. Você está aqui 
e sua equipe é preparada. (...)O problema das marcas brasileiras é [construir uma] 

cultura de exportação e equipe preparada"

"Máster tem características de conhecer a cultura local, alguém que decodifica os 
aspectos todos (...) Mas ele também tem recursos finitos então por isso ele tem que 

ajudar a expandir com outros franqueados e ele vai ganhar parte dessa receita"

"Se por um lado ter um máster em alguns casos é uma coisa necessária pelo aspecto 
cultural e financeiro, o grande receio é que esse máster possa se rebelar e converter 

todo mundo para uma marca B.  E o desenvolvedor de área é pior ainda."

Seleção de 
parceiros

"Tem que ser alguém com um contrato muito bem amarrado e alguém de muita 
confiança porque o cara vai ser a marca naquele país."

" Tem um peso grande na sua percepção de oportunidades de negócios o meio em 
que você está inserido. Dependendo de com quem você troca informações, se 

relaciona, isso te traz insights  que você usa com a sua vivência, com seu business 
local, sua experiência, e pode te levar para um terceiro lugar."

"Quando você fala em grandes organizações, as questões dos relacionamentos são 
mais reduzidas. Porque ela está numa esfera de visão estratégica de negócio. Já as 

pequenas e médias, ele olha pro lado para começar. Ele precisa de alguma 
referência, alguma indicação. Acho que esta questão do relacionamento é uma 

característica de pequenos e médios empresários. Na verdade ele só está 
reproduzindo o modelo que ele já fez no Brasil. "

"Acho que as redes precisariam até tentando explorar o conceito de  franchising, 
criar redes de contatos, relacionamento e redes comerciais independentes do 

sistema de franquias e à medida que isso vai se manifestando, vai se organizando em 
franquia. "

"Você tem que ter disposição para trabalhar e desenvolver relacionamentos de 
confiança. Se é franquia, se é sócio, se é família, se é representante. Se não esta 

estabelecido numa base de relação de confiança, nada disso vai funcionar. "
"De repente se eu tenho um bom franqueado na Colômbia e o cara é de lá, é 

empresário e conhece todo mundo, o potencial da minha expansão lá vai ser maior. 
Pela indicação, pelos relacionamentos."

Modo de 
governança

Relacionamentos
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4.2 Entrevista com a Gerente da Área Internacional da ABF  
 

O Quadro 15 resume as principais observações realizadas pela Gerente da Área 

Internacional da ABF, em entrevista realizada em Agosto de 2016.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

Em breve análise, as respostas da entrevistada destacam a influência de aspectos como 

distância psíquica e ônus de ser estrangeiro na internacionalização. Também é destacada a 

importância do parceiro local na seleção do modo de governança e expansão internacional. 

  

Quadro 15: Trechos da entrevista com a gerente da Área Internacional da ABF 

CATEGORIA RESPOSTAS PERTINENTES A CADA CATEGORIA
"[considero] a barreira do idioma, a barreira da cultura (...) . Ou (...) a barreira de 

não ter capital para investir."

"Mesmo sendo uma mega empresa (...) há uma rejeição ao não conhecido. Se você 
quer ser uma marca aceita, você tem que driblar a rejeição."

Modo de 
governança

"O que orientou a escolha nesse caso foi a capacidade de investimento.  (...) Agora 
em alguns momentos são pela cultura. Não é por falta de investimento, não é por 

falta de capital. A dificuldade é a cultura. É know how de funcionamento do 
mercado (...) por mais que um grupo seja milionário, tenha um poder enorme, 

algumas áreas como logística por exemplo, não entra se não tiver um parceiro local."

"Eu acho que o parceiro local, no ambiente internacional, é um decodificador (...) E 
você não decodifica a cultura. Então como você faz, você encontra pessoas que 

sejam esses decodificadores."
"Marcas brasileiras que queiram ir para fora também. Uma [marca de cosméticos], 

como ela vai chegar nas farmácias na Europa inteira se ela não tiver um bom parceiro 
local, que já distribua [outras marcas de cosméticos] etc?"

Relacionamentos "Algum relacionamento ou experiência de vida leva esse interesse para fora."

Internacionalização

Seleção de 
parceiros
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4.3 Entrevista com o Diretor da Área Internacional da ABF 
 

A entrevista com o Diretor da Área Internacional da ABF foi realizada em agosto de 

2016, com duração de 18 minutos e três páginas transcritas. Os dados foram organizados em 

planilha eletrônica. 

No Quadro 16 são apresentadas as principais constatações do entrevistado referente às 

categorias selecionadas: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2016). 
 

Quadro 16: Trechos da entrevista com o Diretor da Área Internacional da ABF 

CATEGORIA RESPOSTAS PERTINENTES A CADA CATEGORIA
"A internacionalização no meu entender não pode ser vista como uma oportunidade, tem que ser 

vista como uma etapa de um planejamento estratégico da empresa." 
"Internacionalizar não é fácil, não é barato, então muitas empresas quebram a cara se elas fazem 

um processo de internacionalização sem planejamento. "

Modo de 
governança

"A primeira coisa é você definir a estratégia da expansão internacional, além de definir os mercados 
obviamente. Mas acho que os mercados também vêm em função da estratégia. Mercados mais 
próximos eu posso trabalhar com franquias diretas, uma a uma. Mercados mais longes e com 

culturas muito diferentes talvez a solução estratégica seja a máster franquia. Pode ter mercados 
onde eu vou com lojas próprias, podem ter mercados onde eu estabeleço uma joint venture com 

um parceiro local, por ser um mercado um pouco mais competitivo. Então eu acho que a 
construção do caminho de internacionalização depende dos mercados onde você pretende atuar e 

da estratégia que você adota."
"Eu acho que máster franquia bem feita é um contrato com o parceiro correto. Se você encontra o 
parceiro correto. (...) Depende do que você estabelece. O grande problema da máster franquia é 
que muitas vezes ela tá vinculada a grandes territórios. E se você encontra o parceiro errado, esse 

cara não desempenha o contrato. E você estabeleceu um território muito grande que você fica 
preso a essa pessoa errada num território muito grande por um período longo. (...) se eu escolho o 

cara errado aí eu posso ter problemas. " 
" Tem sempre que ver a capacidade de gestão, capacidade financeira, grau de influência desse 

parceiro no mercado local. (...) eu preciso encontrar pessoas que vão realmente desenvolver o meu 
negócio naquele mercado. Capacidade financeira, capacidade de gestão, grau de influência no 

mercado, grau de influência com stakeholders, que vai conseguir desenvolver cadeia de 
fornecedores, cadeia logística, conhece shoppings centers, conhece escritórios de contabilidade, 

conhece advogados. Eu quero dar escala, também tem que ter ganhos de escala no mercado 
local."

"Acho que o parceiro também ajuda o franqueador a estabelecer a melhor estratégia. (...) Pode até 
estar na minha estratégia que eu quero vender máster franquia para determinado país mas 

conversando com meu potencial máster franqueado eu posso entender que eu preciso estabelecer 
uma joint venture. Ou entender que eu preciso montar lojas próprias primeiro e ele se compromete 

a comprar essas lojas num futuro próximo. "

Relacionamentos

"E sempre lembrando que por trás de um CNPJ existe um CPF. Quer dizer, a minha relação, por 
mais que eu encontre uma empresa, são com pessoas. São as pessoas que fazem acontecer. Então 
a empatia, a confiança, a complementariedade de ações, a convergência de ideiais, de valores. (...) 
A gente fala a mesma língua? O que eu to imaginando para minha empresa daqui a 10 anos, você 

está alinhado com isso?  "

Internacionalização

Seleção de 
parceiros
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As respostas do entrevistado demonstraram a importância de realizar um planejamento 

para internacionalização. A partir deste planejamento pode-se definir o melhor modo de 

governança. A questão da distância psíquica também é apontada como fator de influência para 

a escolha do modo de governança. O entrevistado também destaca a importância do parceiro 

local e dos relacionamentos para a definição da estratégia de internacionalização. 

4.4 Respostas do Diretor de Assuntos Internacionais da IFA 

 
O roteiro de entrevista (Apêndice I) utilizado nas entrevistas com os representantes da 

ABF foi inserido em ferramenta de pesquisa online e enviado para o Diretor de Assuntos 

Internacionais da IFA – International Franchise Association, em agosto de 2016. No Quadro 

17 são apresentados trechos das respostas enviadas, por categoria de análise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016), tradução nossa. 

 

As respostas indicam a relevância de aspectos financeiros e preparo da empresa 

(infraestrutura e suporte) para a internacionalização. A escolha do modo de governança é 

apontada como fator importante para o sucesso da expansão internacional.  

Em relação à seleção de parceiros, são destacados aspectos relacionados às tarefas 

(conhecimento, experiência de gestão, recursos) e aspectos relacionados aos parceiros (paixão 

pela marca, reputação). Os relacionamentos também são apontados como relevantes para a 

expansão internacional. 

Quadro 17: Trechos das respostas enviadas pelo Diretor de Assuntos Internacionais da IFA 

CATEGORIA RESPOSTAS PERTINENTES A CADA CATEGORIA

Internacionalização

Fatores que uma rede de franquia deve considerar antes de internacionalizar suas operações: 
ter amplo apoio da empresa; dispor de recursos adequados para apoiar o crescimento das 

operações internacionais, incluindo capacidade de recrutar e qualificar potenciais 
franqueados; oferecer treinamento e suporte contínuo; dispor de infra-estrutura que suporte o 

crescimento internacional; ter um conceito que se adeque aos mercados internacionais.

Escolher o modelo de expansão certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.
Os modos de governança mais utilizados em franchising  internacional em mercados 

estrangeiros são desenvolvedor de área e máster franchising.

Fatores que uma rede de franquia deve considerar para a seleção de um parceiro 
internacional: a paixão pelo negócio, o conhecimento do setor, boa reputação, experiência de 

gestão, capacidade de comercialização e marketing e capital.

Alguns parceiros são mais adequados para alguns modelos do que outros. Por exemplo, um 
franqueado com uma única unidade pode não ser capaz de estabelecer um acordo de 

desenvolvimento de área.
Relacionamentos Os relacionamentos são muito importantes para a expansão internacional.

Modo de governança

Seleção de parceiros
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4.5 Análise Comparativa das entrevistas 
 

Foi desenvolvida uma análise de conteúdo temática (BARDIN, 2004) de cada entrevista 

/ respostas, com base nas quatro categorias de análise derivadas da revisão de literatura: 

Internacionalização, Modo de Governança, Seleção de Parceiros e Relacionamentos. O Quadro 

18 sintetiza as principais conclusões pertinentes a cada categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Fonte: Autora (2016). 

 

Em relação à categoria Internacionalização, destacam-se a importância de realizar um 

planejamento estratégico da expansão internacional com uma auto-avaliação por parte da 

empresa sobre sua capacidade de selecionar parceiros e capacidade de oferecer suporte, além 

de uma avaliação sobre os produtos ou serviços da empresa e sua adequação ao mercado 

estrangeiro. As principais barreiras identificadas estão relacionadas ao ônus de ser estrangeiro 

e a questões de distância psíquica (como idioma e cultura), além de aspectos financeiros e 

preparo da empresa. 

Quadro 18: Conclusões das entrevistas com especialistas por categoria 

CATEGORIA CONCLUSÕES PERTINENTES A CADA CATEGORIA
Planejamento estratégico da expansão internacional

Capacidade de recrutar e capacitar parceiros e franqueados, capacidade de oferecer 
suporte contínuo e produtos / serviços adequados à mercados internacionais
Barreiras relacionadas ao capital para investimento, cultura e preparo para 

internacionalização
Ônus de ser estrangeiro

Distância psíquica (idioma e cultura)
Escolha pode ser orientada por capacidade de investimento / know-how do mercado e 

cultura / controle
Distância psíquica influencia a escolha do modo de governança 

Parceiro influencia a estratégia / escolha do modo de governança
Parceiro local é um decodificador do mercado estrangeiro / cultura

Expansão internacional pode ser facilitada por parceiros locais
A confiança é importante para a seleção de um parceiro

Critérios a serem considerados na seleção de parceiros envolvem capacidade de gestão, 
capacidade financeira, grau de influência do parceiro no mercado local, paixão pelo 

negócio e reputação
Alguns parceiros são mais adequados a determinados modos de governança do que 

outros
Relacionamentos influenciam percepção de oportunidades de negócios 

Relacionamentos de confiança são importantes para o sucesso da internacionalização
Relacionamentos

Internacionalização

Modo de 
governança

Seleção de 
parceiros



78 
 

Sobre a categoria modo de governança, a capacidade de investimento, know-how sobre 

o mercado, controle da operação, distância psíquica e parceiros locais são apontados como 

fatores de influência para a seleção do modo de governança em mercados estrangeiros. 

Referente à categoria seleção de parceiros são destacados dois aspectos: a importância 

do parceiro local para a expansão internacional (facilitador e decodificador do mercado 

estrangeiro) e os critérios a serem considerados na seleção de parceiros, relacionados às tarefas 

e ao parceiro. 

Na categoria Relacionamentos, todos os entrevistados destacam sua relevância para a 

expansão internacional, porém este aspecto é mais enfatizado pelos representantes da 

associação brasileira. 

Estas respostas são utilizadas na análise dos resultados e na elaboração da proposta 

integradora neste estudo.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa empírica realizada com 

as redes de franquias selecionadas. Primeiro é apresentado um breve histórico de cada empresa. 

Em seguida, os casos são analisados sob uma perspectiva teórica e é realizada uma descrição 

analítica do(s) modo(s) de governança adotado(s). Por fim, é desenvolvida uma análise 

comparativa dos casos e proposto um modelo integrativo com base nos resultados apresentados. 

5.1 Caso “A” 
 

As entrevistas da empresa “A” foram realizadas com o fundador da empresa, que é o 

responsável por definir as estratégias de internacionalização, e com dois executivos indicados 

pelo fundador.   A entrevista com o fundador foi realizada em maio de 2015, com duração de 

45 minutos e 9 páginas transcritas. A entrevista com os executivos foram realizadas em junho 

de 2015, com duração de 35 minutos e 15 minutos, respectivamente. Também foram coletadas 

informações de fontes secundárias (base de dados fornecida pela empresa). Os dados foram 

organizados em planilha eletrônica para cada uma das pessoas entrevistadas. 

 

5.1.1 Histórico 

 
No ano de 2002 a empresa “A” começou a exportar seus produtos para a Argentina. Em 

2006, a empresa realizou seu primeiro investimento estrangeiro direto no país, por meio da 

instalação de uma fábrica de piscinas em sociedade com um parceiro local, na cidade de 

Resistencia, norte da Argentina. O parceiro já era importador dos produtos da empresa e tinha 

um bom conhecimento do mercado local. Em 2005 iniciaram o diálogo sobre iniciar a 

fabricação de piscinas em conjunto.   

Este parceiro argentino já comercializava outros tipos de mercadoria para lojas de 

piscinas da região e passou a atuar como máster franqueado da empresa “A”. Começaram a 

trabalhar com esta rede de lojas conhecida pelo parceiro (20 a 30 lojas inicialmente), 

implementando gradativamente o sistema de franquia. A princípio, as lojas comercializavam os 

produtos e utilizavam a marca e material promocional da empresa ‘A”, mas não pagavam 

royalties e taxas. Conforme os negócios evoluíram, estas lojas começaram a seguir os padrões 

determinados e a pagar as taxas de franquia e royalties para este parceiro, que por sua vez 

realizava o pagamento das respectivas taxas e repasses para a franqueadora.   
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A qualidade dos produtos da empresa “A” era superior à da concorrência e até 2012 a 

empresa já possuía 80% de market share. No entanto, nos últimos três anos a concorrência 

investiu na melhoria dos produtos e adotaram um sistema de distribuição e pontos comerciais 

semelhantes ao da empresa “A”. Em paralelo, a crise econômica no país afetou as vendas e 

situação política e institucional também impactou diretamente nos negócios da empresa, uma 

vez que, até a realização das entrevistas, não conseguia receber os royalties das unidades 

subfranqueadas devido a uma determinação do governo argentino. A empresa recebia apenas 

os royalties dos máster franqueados.  

Para atenuar o problema, a empresa optou por investir na compra de terrenos, pontos 

comerciais para serem alugados às franquias. O fundador tem uma visão de longo prazo e 

acredita que os cenários macroeconômico e político da Argentina irão mudar.  

Atualmente a empresa possui um escritório no país com uma presidência local que 

coordena todas as atividades e todas as novas unidades da empresa no país já iniciam as 

operações como unidades franqueadas, obedecendo a todas as regras e padrões definidos no 

contrato de franquia. 

O trabalho de prospecção na Europa foi iniciado em 2004, mas apenas no ano de 2008 foi 

instalada uma fábrica em Portugal, aberta por sócios brasileiros da empresa “A”. Assim como 

na Argentina, a empresa investiu capital próprio na instalação da fábrica. Após iniciar a 

produção de piscinas no local, a fábrica passou a funcionar como máster franqueado da empresa 

“A” com a gestão de um parceiro local e foram abertas unidades subfranqueadas em Portugal. 

Atualmente possuem 10 unidades no país.  

Com a crise econômica na região no final de 2008, a empresa teve um grande impacto e 

suas vendas foram reduzidas consideravelmente. O setor de construção civil foi muito afetado 

e grande parte das empresas concorrentes na Europa encerrou suas atividades. Dessa forma, 

não foi possível implementar o sistema de franquias em outros países da região. A fábrica 

somente exporta produtos para outros países europeus, como França, Espanha, Itália, Grécia, 

Bélgica e Egito. Optaram por manter um centro de distribuição em Bourdeaux, na França, 

devido à proximidade geográfica com os países europeus que ainda importavam, até o momento 

das entrevistas, um volume relativamente pequeno de produtos.  

Em 2009 a empresa “A” abriu uma fábrica no México com dois sócios locais, seguindo 

o mesmo modelo adotado na Argentina. Também começaram a trabalhar com a rede de lojas 

existentes e posteriormente passaram a cobrar as taxas e royalties. Atualmente possuem 24 
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unidades subfranqueadas no México que pagam os royalties e taxas para a fábrica. Esta por sua 

vez atua como máster franqueado e faz o pagamento de royalties e repasses para a franqueadora. 

A escolha do México para instalação de uma fábrica foi feita com base em uma análise 

simplista, de acordo com o fundador. Foram considerados aspectos como tamanho da 

população, perfil, clima, idioma e PIB. Por ser um país próximo ao Brasil nesses aspectos, 

acreditou-se ser a melhor opção. No entanto a empresa se deparou com uma questão cultural da 

população que impactou negativamente o desenvolvimento dos negócios. Os donos das lojas 

vendiam os produtos adquiridos e depois fechavam o estabelecimento, alegando questões de 

segurança.  

A solução encontrada pela empresa para aproveitar o potencial produtivo da fábrica foi 

exportar os produtos para os Estados Unidos e América Central. Da mesma maneira, as lojas 

nestes países iniciaram comprando a mercadoria da fábrica no México, utilizando a marca e 

material publicitário, ou seja, como uma espécie de revendedor. Posteriormente estas lojas 

foram inseridas no sistema de franquias. Dessa forma a fábrica se tornou lucrativa.  

Nos Estados Unidos, aspectos institucionais como a legislação para construção civil 

também afetou a expansão da empresa “A”. Como cada condado possui uma legislação 

diferente, em Miami a empresa enfrenta uma situação complicada para a instalação das piscinas. 

O condado exige sete vistorias para a finalização da obra e isto exige um tempo de 30 a 40 dias. 

No Brasil, a instalação de uma piscina é concluída em 1 ou 2 dias. Dessa forma, a empresa já 

considera em mudar esta unidade para outro condado, apesar do investimento que foi feito. 

A expansão da empresa na América Central e Caribe foi muito rápida, por meio da mesma 

estratégia de incorporar posteriormente as lojas ao sistema de franquias. Além disso, a região é 

estável em termos de ambiente de negócios e isto contribui para o desenvolvimento das 

operações da empresa “A”. A rede de relacionamento dos parceiros e franqueados da empresa 

“A” no México auxiliaram na entrada nestes outros mercados. Os potenciais franqueados da 

América Central e Caribe que já conheciam o trabalho de outras unidades por meio de 

familiares, amigos e parceiros de negócios, acabam se adaptando ao modelo em menos tempo, 

pois adquirem confiança no trabalho desenvolvido.  

A empresa “A” desenvolveu uma estratégia de divulgação da marca na região da América 

Central e Caribe que possibilitou ganhos de imagem nos outros países em que operam, inclusive 

no Brasil. Como a região é voltada para o turismo, ao divulgar sua marca a empresa atinge 

diversos públicos. Atualmente a empresa possui unidades subfranqueadas em 12 países da 

América Central e Caribe, que respondem ao máster franqueado do México. Também abriram 
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um centro de distribuições na Colômbia.  A empresa pretende investir na expansão nesta região, 

pois enxerga grande potencial.  

 

 

 

 

 Fonte: Autora (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2016) 

 

Na Figura 16 pode-se observar a evolução da expansão internacional da empresa “A” de 

2006 a 2015. 

 

5.1.2 Análise do caso sob uma perspectiva teórica 
 

Para cada uma das quatro regiões com atuação da empresa “A” (Argentina, Europa, 

América do Norte, América Central/Caribe), foram analisados quatro aspectos da teoria de 

internacionalização gradual de empresas da escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; 

MCINTYRE; HUSZAGH, 1995): aprendizado experimental; gradualismo; distância psíquica; 

e ônus de ser estrangeiro (Quadro 19). Cinco aspectos sobre relacionamentos (JOHANSON; 

VAHLNE, 1977; MCINTYRE; GILBERT; YOUNG, 2006): identificação de parceiros e 

oportunidades a partir dos relacionamentos; aprendizado a partir dos relacionamentos; 

solidariedade e flexibilidade; confiança e comprometimento mútuos; e monitoramento e 

transparência. Dois aspectos relacionados à seleção de parceiros (JAMBULINGAM; NEVIN, 

1999; DOHERTY, 2009): seleção do mercado versus seleção do parceiro e tipo de seleção de 

parceiros (estratégica, oportunista ou mutuamente estratégica). E por fim, quatro aspectos 

relacionados ao modo de governança (MERRILLES, 2014; JELL-OJOBOR; 

WINDSPERGER, 2013; BENITO; PETERSEN; WELSCH, 2009): critérios para seleção do 

modo de governança; influência dos parceiros na seleção do modo de governança; influência 

Figura 16: Linha do tempo do processo de internacionalização da empresa “A” 
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dos relacionamentos na seleção do modo de governança; e efeitos da seleção do modo de 

governança no processo de internacionalização. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (1977) 
 
Categoria 1: Aprendizado Experimental 

 

Nas quatro regiões analisadas (Argentina, Europa, América do Norte, América 

Central/Caribe) que emergiram das entrevistas realizadas, percebeu-se relevante a questão do 

aprendizado experimental; a empresa entende e destaca a importância do aprendizado ao longo 

do tempo e das diferenças de cada mercado, como é possível notar na fala do fundador da 

empresa: “São coisas que você vai aprendendo. Cada lugar é um lugar. Essa é a verdade”. 

O mercado argentino foi o pioneiro e se tornou uma espécie de modelo para as outras 

iniciativas de internacionalização da empresa “A”, portanto o aprendizado com as experiências 

neste mercado tem papel importante para o processo de internacionalização da empresa. 

Na Europa foi realizada a instalação de fábrica com capital próprio, posteriormente 

convertida em acordo de máster franchising. No entanto houve a necessidade de 

redirecionamento da estratégia devido à conjuntura econômica, que impossibilitou a abertura 

de unidades subfranqueadas em outros países europeus além de Portugal. Neste caso, o 

aprendizado com as experiências vividas no próprio local foram determinantes para esta 

mudança de rumo e adequação à situação. 

CATEGORIAS ARGENTINA EUROPA AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
Aprendizado em cada lugar Aprendizado em cada lugar Aprendizado em cada lugar Aprendizado em cada lugar

Tentativa de reprodução de 
modelos já aplicados em outros 

lugares

Aprendizado a partir de 
experiências ao longo do 

tempo

Tentativa de reprodução de 
modelos já aplicados em outros 

lugares

Redirecionamento da estratégia
Tentativa de reprodução de 
modelos já aplicados em 

outros lugares

Experiências anteriores auxiliam 
na adaptação do modelo a 

mercados diferentes
Iniciou com exportação - 

experimentação de produtos
Iniciou com exportação - 

experimentação de produtos
Iniciou com exportação - 

experimentação de produtos
Iniciou com exportação - 

experimentação de produtos

Aumento gradual do 
comprometimento de recursos

Visão de longo prazo
Aumento gradual do 

comprometimento de recursos
Aumento gradual do 

comprometimento de recursos

Visão de longo prazo Visão de longo prazo Visão de longo prazo
Tempo para adaptação ao sistema 

de franchising
Tempo para adaptação ao 

sistema de franchising
Tempo para adaptação ao sistema 

de franchising
Análise do macroambiente 

dos países de destino
Posição geográfica

Posição geográfica Posição geográfica Distância institucional Posição geográfica
Distância institucional Distância institucional Idioma Distância institucional

Idioma Idioma Distância cultural Idioma

Aspectos institucionais do país que 
afetam as empresas estrangeiras

Resistência - não aceitação de 
coordenação por parte de 

brasileiros

Resistência a um sistema com 
regras definidas

Conhecimentos que só locais 
podem ter sobre o mercado

Preconceito

No início apontavam 
desconhecimento por parte da 

empresa de especificidades dos 
mercados locais

Análise do macroambiente dos 
países de destino

Ônus de ser estrangeiro
Diferenças culturais exigiram 

adaptação do modelo

Aprendizado experimental Aprendizado a partir de 
experiências ao longo do tempo

Gradualismo

Aumento gradual do 
comprometimento de recursos

Distância psíquica

Análise do macroambiente dos 
países de destino

Análise do macroambiente dos 
países de destino

Quadro 19: Análise das 4 categorias de internacionalização gradual – Caso “A” 
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O aprendizado experimental no caso da América do Norte determinou uma mudança de 

estratégia. As análises prévias do mercado mexicano não sinalizaram a diferença cultural, 

percebida apenas quando a fábrica já estava em operação. De acordo com o executivo 

entrevistado, "A gente vai fazendo uma estratégia planejada e redirecionando às vezes conforme 

o andamento".    

Ou seja, mais uma vez a relevância do aprendizado em cada lugar é percebida. Foram 

analisados aspectos como idioma, potencial do mercado consumidor, economia e clima 

(distância psíquica pequena em relação ao Brasil). No entanto a questão cultural acabou 

exigindo a abertura de outros mercados (Estados Unidos, América Central e Caribe) para 

aproveitamento do potencial produtivo da fábrica mexicana.  

Em alguns países da América Central e Caribe havia certa resistência dos potenciais 

franqueados à adaptação a um sistema padronizado, pois acreditavam que as especificidades do 

lugar seriam um fator impeditivo. No entanto, as experiências anteriores da empresa e 

referências de outros franqueados auxiliaram na entrada nestes mercados. 

 

Categoria 2: Gradualismo 

 

Em todas as regiões analisadas também há elementos de gradualismo, pois o processo 

de internacionalização foi iniciado com exportação de produtos para experimentação e houve 

aumento gradual de comprometimento de recursos. Os tomadores de decisão da empresa 

possuem uma visão de longo prazo e entendem que os resultados da internacionalização podem 

levar tempo: “Tem que ter um pouco de paciência (...) como as grandes companhias 

internacionais, elas sempre pensam muito a longo prazo”. 

No caso da Argentina, a empresa desenvolveu um modelo de adaptação gradual ao 

sistema de franquia das lojas que já comercializavam produtos relacionados aos seus, 

possibilitando que comercializassem os produtos e utilizassem a marca e material promocional 

por um período de um ano sem pagar taxas de franquia e royalties. “Não seguem exatamente 

as nossas regras de franquias (...) pelo [pouco] volume que eles têm nesse momento". 

Na Europa há também elementos de gradualismo, aumento gradual do 

comprometimento de recursos, com a posterior abertura de um centro de distribuição na França. 

Assim como no início da operação na Argentina, na América do Norte e América Central e 

Caribe a empresa “A” permitiu uma adaptação gradual ao sistema de franquias: "Essas ilhas 

como Bonaire, Curacao, todas as ilhas do Caribe que são países isolados têm suas regras, tem 
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um tempo de adaptação. Eles podem utilizar a marca e produto por um período de até um ano, 

e dentro desse primeiro ano eles fazem a acomodação tanto na legislação, na questão de lei, 

adaptação da franquia, como para adaptação da própria loja no sistema de padronização. E nesse 

período de um ano, é o nosso trabalho de ir acompanhando e buscando diretamente o menor 

peso possível ao pensar em todas as condições para uma franquia, para o franqueado. "  

 

Categoria 3: Distância Psíquica 

 

Em relação à distância psíquica, a decisão de entrada em todas as regiões contou com 

análise do macro ambiente e os aspectos considerados foram posição geográfica, idioma e 

distância institucional. A escolha da Argentina como mercado de exportação e posteriormente 

para a internacionalização teve relação com sua posição geográfica, idioma e ambiente 

regulatório/institucional, portanto o aspecto distância psíquica é relevante: “Apareceu a 

oportunidade da Argentina, que era o Mercosul, as leis muito mais flexíveis, nosso vizinho 

geográfico, estava muito próximo da nossa sede naquele momento, no Rio Grande do Sul" 

No caso da Europa, a questão do posicionamento geográfico, idioma e distância 

institucional foram decisivos para a opção por Portugal. Considerou-se que o país poderia abrir 

outras frentes no continente europeu. 

Na América do Norte foram analisados aspectos como idioma, potencial do mercado 

consumidor, economia e clima (distância psíquica pequena em relação ao Brasil). “O povo 

mexicano passa bastante calor também, o PIB do México é interessante, são 110 milhões de 

pessoas, é um povo alegre, tem um idioma parecido com o nosso e a gente fala espanhol fluente 

por causa do contato com a Argentina”. No entanto a questão cultural acabou exigindo a 

abertura de outros mercados (Estados Unidos, América Central e Caribe) para aproveitamento 

do potencial produtivo da fábrica mexicana.  

E principalmente na América Central e Caribe a posição geográfica foi crucial. As 

unidades localizadas nas fronteiras do México com outros países, como a Guatemala, 

possibilitaram uma expansão orgânica: "Começavam também a trabalhar com o sistema de 

fronteira, às vezes um lado está melhor para compra e venda de algum tipo de produto, então o 

pessoal da Guatemala ia comprar no sul do México, o pessoal do sul do México ia comprar na 

Guatemala". 
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Categoria 4: Ônus de ser estrangeiro 

 

No que diz respeito ao ônus de ser estrangeiro, a Argentina foi a mais afetada. Nos 

últimos anos aspectos institucionais do país afetaram negativamente empresas franqueadoras 

estrangeiras. Por uma determinação governamental, não é possível trazer os royalties de 

unidades franqueadas para o Brasil, o que tem prejudicado a rentabilidade da fábrica na 

Argentina: “Os nossos royalties lá não vêm, porque a Cristina [Kirchner] não deixa tirar os 

royalties do país. A gente consegue trazer os royalties do máster franqueado, das fábricas, mas 

das lojas eles não deixam trazer”. Além disso, outro aspecto apontado pela empresa é a 

dificuldade em conhecer o mercado local como um nativo: “Então a gente começa a perceber 

que, depois de tantos anos e vivendo tanto tempo lá, não conheço nada da Argentina”. 

Na Europa, o principal desafio enfrentado pela empresa pelo fato de ser estrangeira foi 

o preconceito no início da operação com os trabalhadores locais, que não aceitavam bem o fato 

de serem controlados por brasileiros: “(...) não entendiam muito bem assim como um brasileiro 

ia conduzir e pronto, coordenar todo um trabalho realizado por portugueses ou por espanhóis 

ou por franceses, por belgas. Teve um momento ali, parece que tinha um preconceito ".   

O Quadro 20 analisa as cinco categorias sobre relacionamentos 

 

 

.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (2003; 2009) e McIntyre, Gilbert e Young (2006). 

 

Quadro 20: Análise das 5 categorias de relacionamentos - Caso “A” 

 
 CATEGORIAS ARGENTINA EUROPA AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL E CARIBE

Identificação de oportunidade a 
partir do relacionamento com 

parceiro local

Identificação de oportunidade 
a partir do relacionamento 

com parceiro local

Importância da aprovação em 
outros mercados para reforço do 

posicionamento do marca

Oportunidade de trabalhar com a 
rede de lojas que já trabalhava com 

o parceiro local

Oportunidade de trabalhar com 
a rede de lojas que já 

trabalhava com o parceiro 
local

Identificação de oportunidade a 
partir do relacionamento com a 

rede de parceiros em outros 
mercados

Aprendizado a partir dos 
relacionamentos 

Conhecimento do parceiro local 
sobre o mercado

Conhecimento do parceiro local 
sobre o mercado

Referências dos parceiros em 
outros mercados próximos 

geograficamente

Referências dos parceiros em 
outros mercados próximos 

geograficamente
Flexibilidade na estatégia / 

modelo
Flexibilidade na adaptação ao 

sistema de franchising

Confiança no parceiro local Confiança no parceiro local
Divulgação da marca e produto 

pela própria rede de franqueados 
passa maior confiança

Comprometimento mútuo na 
implantação do sistema de 

franquias a longo prazo

Comprometimento mútuo na 
implantação do sistema de 

franquias a longo prazo

Comprometimento mútuo na 
implantação do sistema de 

franquias a longo prazo
Empresa depende do sucesso dos 

franqueados
Empresa depende do sucesso 

dos franqueados
Empresa depende do sucesso 

dos franqueados
Empresa depende do sucesso dos 

franqueados

Comunicação eletrônica / digital Comunicação eletrônica / digital
Comunicação eletrônica / 

digital
Comunicação eletrônica / digital

Relatórios periódicos dos parceiros
Relatórios periódicos dos 

parceiros
Relatórios periódicos dos 

parceiros
Relatórios periódicos dos parceiros

Visitas, acompanhamento e 
orientações periodicas aos 

parceiros

Visitas, acompanhamento e 
orientações periodicas aos 

parceiros

Visitas, acompanhamento e 
orientações periodicas aos 

parceiros

Visitas, acompanhamento e 
orientações periodicas aos 

parceiros

Identificação de parceiros 
e oportunidades a partir 

dos relacionamentos

Importância da aprovação em 
outros mercados para reforço do 

posicionamento do marca

Solidariedade e 
flexibilidade

Negociação de prazos e 
flexibilidade na adaptação ao 

sistema de franchising

Flexibilidade na estatégia / 
modelo

Flexibilidade na adaptação ao 
sistema de franchising

Confiança no parceiro local
Confiança e 

comprometimento mútuos

Monitoramento e 
transparência
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Categoria 5: Identificação de parceiros e oportunidades a partir dos relacionamentos 
 

Os relacionamentos da empresa “A” foram fundamentais para sua expansão 

internacional nas quatro regiões analisadas. Na Argentina o parceiro local, que já pertencia à 

rede da empresa “A” como importador, se tornou sócio na instalação da fábrica no país e 

envolveu sua rede de relacionamentos de lojistas no modelo de negócio. Mesmo com o período 

de adaptação gradual destas lojas ao sistema de franquias, a empresa iniciou o trabalho com 

cerca de 30 lojas o que possibilitou um crescimento rápido no local. 

A entrada no mercado europeu foi realizada junto a um sócio brasileiro, com 

investimento de capital próprio na instalação da fábrica. Posteriormente a fábrica passou a atuar 

também como máster franqueado, com um parceiro local responsável pela gestão. As 

referências de argentinos que estavam na Espanha e já conheciam a marca, pelo forte trabalho 

na Argentina, foi importante para quebrar barreiras iniciais. A aprovação em outros mercados 

possibilitou um reforço do posicionamento da marca no mercado europeu. 

De maneira similar ao modelo implementado na Argentina, a empresa “A” começou sua 

atuação na América do Norte pelo México, construindo uma fábrica junto a dois sócios locais. 

A expansão também foi rápida por meio da conversão da rede de lojas em franquias após um 

período de adaptação. Aspectos culturais impactaram na manutenção da rede de unidades 

subfranqueadas da operação mexicana e isto exigiu a expansão para outros mercados, como os 

Estados Unidos. A referência de parceiros em outros mercados auxiliou nessa expansão.  

Na América Central e Caribe, parceiros e franqueado no México facilitaram, por meio 

de seus contatos, a expansão da empresa “A”. De acordo com o fundador da empresa, “Quando 

a gente começou a fazer visitas a alguns [potenciais franqueados na América Central], uns 

questionavam com os outros, que também conheciam [a marca] no México. Aí a facilidade de 

entrada na América Central." 

O franqueado em Curacao abriu a primeira unidade do Panamá, por exemplo. O 

franqueado na fronteira com a Guatemala auxiliou no reconhecimento da marca no país. Além 

disso, os potenciais franqueados nesses mercados sentem maior confiança quando conhecem o 

trabalho da empresa por meio de parceiros que já trabalham com a rede.  

 
Categoria 6: Aprendizado a partir dos relacionamentos 

 

O conhecimento do parceiro local sobre o mercado estrangeiro é uma das principais 

vantagens na adoção de formas de governança compartilhadas, como o máster franchising. 
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No caso da empresa “A” na Argentina, o conhecimento que o parceiro possui sobre o 

mercado foi muito valorizado, pois os gestores e fundador consideram que uma empresa 

estrangeira não conhece o ambiente de negócios como um local: "o conhecimento que esse 

nosso sócio tinha lá, do mercado da Argentina, era grande". 

Já no caso da Europa, o parceiro local, responsável pela gestão da operação, foi 

fundamental no início para facilitar o diálogo com os europeus. " (...) quando um português se 

dirigia a um português, quando os espanhóis se dirigiam a espanhóis, eles tinham um pouco 

mais de liberdade (...)". No início da operação, a empresa enfrentou problemas com a resistência 

de europeus em trabalhar com superiores hierárquicos brasileiros. Um gestor local pode atenuar 

esta questão e atualmente não há mais impasse em relação a este tema:  

Os potenciais franqueados da América Central e Caribe que já conheciam o trabalho de 

outras unidades por meio de familiares, amigos e parceiros de negócios, portanto a expansão da 

empresa “A” nesta região foi mais rápida.  

 
Categoria 7: Solidariedade e flexibilidade 

  

A solidariedade e flexibilidade nas relações fazem parte do que é denominado por 

McIntyre, Gilbert e Young (2006) como normas relacionais. As normas relacionais consistem 

no comportamento esperado e aceito entre as partes, desenvolvido ao longo do tempo e tem 

como objetivo evitar atitudes oportunistas e potencialmente prejudiciais.  

A empresa “A” negociou prazos de pagamento com seu parceiro na Argentina, ainda na 

condição de importador: “(...) quando se aprofundou a crise, a gente não cobrou a mercadoria 

dele, deu um tempo para ele pagar". A flexibilidade e solidariedade demonstrada pela rede 

franqueadora nesta situação foram fundamentais para o relacionamento entre as partes e para o 

processo de construção de confiança. Posteriormente este parceiro viria a se tornar sócio e 

máster franqueado da rede na Argentina, contribuindo para sua expansão internacional.  

Outro aspecto em se que nota flexibilidade por parte da franqueadora é na implantação 

do sistema de franchising nos mercados estrangeiros por meio de adaptação gradual das lojas. 

A rede franqueadora entendeu a peculiaridade dos mercados e dos potenciais franqueados e 

adaptou seu modelo para a realidade e necessidades locais. “Eles podem utilizar a marca e 

produto por um período de até um ano, e dentro desse primeiro ano eles fazem a acomodação 

tanto na legislação, na questão de lei, adaptação da franquia, como para adaptação da própria 

loja no sistema de padronização”. Isto possibilitou uma aceleração no processo de 

internacionalização nestes mercados.   
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Além disso, a adaptação da estratégia de expansão internacional na Europa e América 

do Norte, por imprevistos relacionados à situação econômica e questões culturais, também 

exigiu flexibilidade por parte da franqueadora. Ou seja, ser flexível é uma característica 

importante para redes de franquias que optam por expandir internacionalmente.  

 
Categoria 8: Confiança e comprometimento mútuos 

 

O modelo implementado pela empresa “A” de adaptação gradual da rede exige 

comprometimento e confiança mútuos entre a franqueadora, parceiro local (máster franqueado) 

e unidades subfranqueadas.  O sistema de adaptação de longo prazo passa confiança às redes 

de lojistas, uma vez que se torna possível testar o modelo antes de se comprometer com a 

franqueadora. “E a grande maioria se não fez imediatamente, em um curto espaço de tempo 

eles viram que o negócio era bem-sucedido e começaram a cumprir com as nossas exigências. 

(...) hoje se você começar a trabalhar conosco, você não vai pagar taxa de franquia, não vai 

pagar royalties por um período. Depois que a gente se estabelecer, montar uma rede mínima, 

vamos começar a cobrar”. 

A empresa acredita ser importante o trabalho em conjunto com os perceiros: "Todo 

mundo trabalha em equipe. Cada um lutando pelo seu, dentro do grupo. Todo mundo trabalha 

para ajudar, não tem ciúme". Ou seja, o sucesso da empresa “A” depende do sucesso da sua 

rede de franqueados, portanto estará comprometida a fornecer todos os recursos necessários 

para o bom desempenho de seus franqueados.  

“Nós necessitamos que nosso cliente dê certo, nós não temos outro canal comercial, não 

fabricamos outro produto a não ser piscina. Nós não temos outros tipos de cliente a não ser 

nossos franqueados, então nós somos dependentes da qualidade dos nossos franqueados”. 

 
Categoria 9: Monitoramento e transparência 

 

De acordo com McIntyre, Gilbert e Young (2006), o monitoramento e transparência são 

fundamentais para relações de cooperação. A falta de transparência pode gerar baixos níveis de 

confiança. A empresa “A” realiza o monitoramento de suas operações internacionais por meio 

de relatórios periódicos enviados pelos parceiros para a franqueadora de forma eletrônica / 

digital. 

Além disso, a empresa “A” realiza visitas periódicas para acompanhamento e 

orientações, principalmente nos mercados nos quais o sistema de adaptação gradual de lojas foi 

adotado:  "Nós temos acompanhado o comercial, nós temos acompanhado a publicidade, todo 
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o tipo de suporte que a gente daria ao franqueado já definitivamente dentro do sistema completo 

de franquia, sem exigir os 100% da parte nossa, dizendo a ele sempre que o prazo seria de 1 

ano para se adaptar a todas essas questões. E a gente vai fazendo visitas esporádicas durante o 

ano para acompanhar se ele realmente ta conseguindo se aproximar da padronização, para poder 

formalizar o contrato do franqueador. " 

O Quadro 21 analisa as duas categorias sobre seleção de parceiros: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Jambulingam e Nevin (1999) e Doherty (2009) 

 
Categoria 10: Tipo de seleção de parceiros 
 

O processo de seleção de parceiros pode ser estratégico, oportunista ou mutuamente 

estratégico (DOHERTY, 2009; BROOKES; ALTINAY, 2011). Em um processo de seleção 

estratégico, são identificadas características determinantes do parceiro antes que o mesmo seja 

escolhido. Os principais critérios de seleção considerados são estabilidade financeira, know-

how do negócio, um bom entendimento do mercado local, um entendimento compartilhado 

sobre a marca e o futuro estratégico do negócio, e por último, a química entre os parceiros. Em 

um processo de seleção oportunista é o parceiro que realiza a abordagem. E no processo 

mutuamente estratégico, a abordagem é simultânea, ou seja, não parte apenas do franqueador 

ou do franqueado de maneira isolada. 

A empresa “A” passou por um processo de seleção mutuamente estratégico na 

Argentina. A franqueadora considerou na avaliação do parceiro critérios relacionados às tarefas, 

como a experiência e conhecimento sobre o mercado local, e critérios relacionados ao parceiro, 

como credibilidade e honestidade: “Na Argentina nosso avanço teve muito a ver com o parceiro 

local, que já trabalhava com a nossa mercadoria há bastante tempo. Isso é uma coisa muito 

importante. Um parceiro de verdade, honesto, franco”. O parceiro argentino também avaliou a 

rede em termos de potencial e confiança no negócio, sugerindo um maior comprometimento de 

recursos de ambas as partes com a instalação de uma fábrica. 

Quadro 21: Análise das 2 categorias de seleção de parceiros - Caso “A” 

CATEGORIAS ARGENTINA EUROPA AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
Tipo de seleção de 

parceiros
Mutuamente estratégica Estratégica

Estratégica (México) / 
Oportunista (EUA)

Oportunista

Seleção de mercado X 
Seleção de parceiros

Seleção simultânea do mercado e 
parceiro

Seleção do mercado precede a 
seleção do parceiro 

Seleção do mercado precede 
a seleção do parceiro (México) 
/ Seleção do parceiro precede 
a seleção do mercado (EUA)

Seleção do parceiro precede a 
seleção do mercado
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Na Europa, o processo de seleção foi estratégico, uma vez que a empresa “A” optou por 

um sócio brasileiro em vez de um parceiro local ou unidade própria como parte de um plano 

estratégico para este mercado: “A [empresa “A”] não pode ter filial no exterior porque aí 

perderia o benefício do lucro presumido. Então alguns dos nossos sócios abriram a fábrica lá”.  

No caso do México, na América do Norte, o processo de seleção também foi estratégico. 

A empresa “A” optou por dois sócios locais para desenvolver o sistema de franchising no país, 

após uma análise do potencial de mercado. Já nos Estados Unidos o processo de seleção foi 

oportunista, a partir de uma abordagem do parceiro brasileiro que “ tinha um negócio lá [nos 

Estados Unidos], um negócio de limpeza de hotéis. (...) Ele era lá de Vermont e morava perto 

de Boston. Ele tinha um sócio em Miami com recurso para investir. Aí falou vamos fazer aqui 

na Flórida”. 

O processo de seleção na América Central e Caribe também foi oportunista, com 

abordagem de parceiros e relacionamentos destes parceiros. "(...) como entramos inicialmente 

na América Central também foi uma influencia muito grande de nosso primeiro franqueado no 

Caribe (...). Eles nos encontrou em uma feira na Colômbia, a primeira vez que falamos com 

esse lojista pessoalmente, que nos abriu a porta no Panamá mas também a primeira loja de 

Curacao”. 

 
Categoria 11: Seleção de mercado X Seleção de parceiros 

 

De acordo com Doherty (2009), quando a empresa utiliza uma abordagem oportunista, 

a seleção do parceiro precede a seleção do mercado. No entanto, quando a firma adota uma 

abordagem estratégica, a seleção do mercado precede a seleção do parceiro. 

Na Argentina, a empresa “A” realizou uma seleção simultânea de mercado e parceiro. 

A Argentina foi selecionada pela empresa como mercado para exportação com base em critérios 

macroambiente e proximidade geográfica, cultural e institucional. Na entrevista com o fundador 

da empresa, questões como legislação trabalhista, proximidade geográfica e vantagens tarifárias 

relacionadas ao Mercosul foram destacadas.  

O contato com o parceiro, que começou como importador dos produtos da empresa e se 

tornou sócio e máster franqueado, ocorreu de maneira simultânea à seleção do mercado: “Uma 

pessoa de Resistencia, que fica no norte da Argentina (...)começou a comprar nossa mercadoria. 

(...) começamos a dialogar sobre montar uma empresa lá”. 

Na Europa, a seleção do mercado precedeu a seleção do parceiro. Foi realizado um 

trabalho de prospecção de mercados na Europa: “(...) o trabalho de prospecção da [empresa 
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“A”] em Portugal, que acabou sendo Portugal, mas a ideia era a Espanha. Espanha ou Portugal. 

Vimos vantagens e desvantagens de cada um e localização geográfica. Essa era a ideia principal 

da primeira busca". Após a decisão pelo mercado português, a franqueadora optou por um sócio 

brasileiro para desenvolver o processo de entrada no país.  

Na América no Norte, a seleção do mercado também precedeu a seleção do parceiro no 

caso do México. A empresa “A” fez uma análise prévia do mercado considerando indicadores 

macroeconômicos, população, clima, cultura e idioma. A seleção dos parceiros locais foi 

realizada posteriormente.  

Já nos Estados Unidos, a seleção do parceiro precedeu a seleção do mercado. Após 

abordagem de um potencial parceiro dos Estados Unidos, que tinha um sócio em Miami com 

recursos para investir no negócio, a empresa “A” decidiu abrir operações na região da Flórida.  

Na América Central e Caribe, a seleção dos parceiros precedeu a seleção dos mercados. 

“Como entramos inicialmente na América Central também foi uma influencia muito grande de 

um franqueado que, nosso primeiro franqueado no Caribe, ele tinha conhecidos, parentes no 

Panamá. (...) ele é franqueado lá e também foi determinante na abertura dos novos franqueados 

no Panamá, que foi a primeira loja que efetivamente importou piscina para a América Central". 

 

O Quadro 22 analisa as quatro categorias relacionadas aos modos de governança 

selecionados em cada região: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Merrilees (2014), Jell-Ojobor e Windsperger (2013) e Benito, Petersen e 
Welsh (2009) 

 

Quadro 22: Análise das 4 categorias de modo de governança - Caso “A” 

CATEGORIAS ARGENTINA EUROPA AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL E CARIBE

Modo de governança

Joint Venture de franchising com 
acordo de Máster Franchising / 

Adaptação de lojas ao sistema de 
franchising

Investimento Direto / Máster 
Franchising / Exportações

Joint Venture de franchising 
com acordo de Máster 

Franchising  / Exportações

Máster franchising / Adaptação de 
lojas ao sistema de franchising

Critérios para seleção do 
modo de governança

Oportunidade relacionada ao 
parceiro

Aspectos da legislação / 
Aspectos institucionais / 

Situação econômica

 Oportunidade relacionada ao 
parceiro / Aspectos culturais

Oportunidade derivada de 
relacionamentos na região

Influência dos parceiros na 
seleção do modo de 

governança
Alta Baixa Alta Alta

Influência dos 
relacionamentos na 
seleção do modo de 

governança

Alta Baixa Média Alta

Efeitos da seleção do modo 
de governança na 

expansão internacional
Expansão mais rápida

Adaptações na estratégia - 
manutenção das operações 

existentes

Adaptações na estratégia - 
expansão para outras regiões

Expansão mais rápida
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A partir das entrevistas realizadas com os representantes da empresa “A” pode-se 

identificar o modo de governança adotado em cada região de concentração de suas operações 

internacionais. Na Argentina, a empresa “A” adotou um modelo de Joint Venture de 

franchising, com acordo de máster franchising para desenvolvimento do sistema no país. 

Também implantou um sistema de adaptação gradual de lojas ao sistema de franchising. 

Na Europa, o modo de governança adotado foi investimento direto em uma fábrica em 

Portugal, com acordo de máster franchising posteriormente para desenvolver o sistema na 

região. A empresa optou por realizar exportações para outros países da região. 

Na América do Norte, a empresa “A” seguiu o mesmo modelo adotado na Argentina, 

de Joint Venture de franchising, com acordo de máster franchising para desenvolvimento do 

sistema. Também optou por realizar exportações para alguns mercados da região, com o 

objetivo de aproveitar a capacidade produtiva da fábrica instalada no México. 

Na América Central e Caribe o sistema de franchising está sendo desenvolvido pelo 

máster franqueado do México. O sistema de adaptação gradual de lojas ao sistema de 

franchising também tem sido importante para a expansão da marca na região. 

 

Categoria 12: Critérios para a seleção do modo de governança 
 

De acordo com Merrilees (2014), o branding e as capacidades do franqueador podem 

orientar a escolha de um modo de governança ideal e o modo de governança por sua vez pode 

guiar a seleção de parceiros. No caso da empresa “A”, outros aspectos influenciaram a seleção 

do modo de governança em cada região. 

Na Argentina, a seleção do modo de governança (joint venture de franchising com 

acordo de máster franquia) foi orientada principalmente por uma oportunidade relacionada ao 

parceiro local: “(...) começamos a dialogar sobre montar uma empresa lá. Então em 2005, 2006 

a gente começou a olhar local e começamos a fabricar piscinas junto com ele”.  

A decisão da empresa “A” por investimento direto em Portugal por meio de um sócio 

brasileiro foi influenciada por aspectos da legislação e aspectos institucionais. Já a decisão de 

exportar produtos e não adotar o sistema de franchising em outros países da região foi orientada 

pela situação econômica: “Umas três vezes por ano importam um contâiner. Mas não seguem 

exatamente as nossas regras de franquias por que não comportam ainda pelo volume que eles 

tem nesse momento, porque vivem uma crise bastante forte”.  

Na América do Norte, o critério de seleção do modo de governança (joint venture de 

franchising com acordo de máster franquia) também foi a existência de oportunidades 
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relacionadas a um parceiro local. A decisão de exportar para outros países da região está 

relacionada à aspectos culturais, pois a empresa não pôde aproveitar toda a capacidade 

produtiva da fábrica com o desenvolvimento do sistema de franchising no México devido a 

diferenças culturais que impactaram seu planejamento. 

“Mas no México não tem nenhum indicador que te diz que não vai vender piscina. Quem 

é que imagina que o sujeito vai comprar mercadoria, vai instalar um negócio e aí depois que 

vendeu a peça vai fechar e vai para casa. Eles dizem que tem medo de sequestro com esse 

negócio de piscina. (...) E qual foi a maneira que a gente resolveu, foi exportando a mercadoria 

também. Então foi o caminho que nós achamos. Abrimos um centro de distribuição na 

Colômbia também. A fábrica do México espalha mercadoria para cerca de 40 lojas em toda a 

América Central e América do Norte”. 

Na América Central e Caribe, a decisão de desenvolver o sistema de franchising por 

meio do máster franqueado do México está relacionada, como explicitado anteriormente, às 

questões culturais do mercado mexicano e à oportunidades derivadas de relacionamentos na 

região. O sistema de adaptação gradual de lojas ao sistema de franchising foi adotado nestes 

países devido à questões culturais e institucionais também:  

“Dez ilhas, dez países, alguns recentemente separados da Holanda, outros da Inglaterra, 

outros da França. Costumes muito diferentes, línguas diferentes, leis diferentes. Então se você 

chegar ali já e obrigar eles a se enquadrar ao total sistema de padronização antes mesmo de 

conhecer a marca, o produto, com a experiência do trabalho, talvez fosse um pouco mais difícil. 

Então a gente procura começar o mais próximo possível, passando dicas e orientações de como 

realmente pode funcionar um sistema de franquia, ele normalmente compra a ideia mas não 

consegue exercitar tão cedo o projeto num primeiro momento, antes da primeira compra. Após 

a primeira compra, a primeira importação, 1, 2 ou 3 contâiners, começam a trabalhar começam 

a ter uma assistência, geralmente ele recebe da empresa todos os direitos como um franqueado.” 

 
Categoria 13: Influência dos parceiros na seleção do modo de governança 

 

Merrilees (2014) afirma que o modo de governança pode orientar a seleção de parceiros. 

No caso da empresa “A” é possível observar que os parceiros infuenciam a seleção do modo de 

governança. Em três das quatro regiões analisadas a influência dos parceiros na seleção do 

modo de governança é alta (Argentina, América do Norte – Estados Unidos e América Central 

/ Caribe).  
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Na Argentina o parceiro local, que já era importador de produtos da empresa “A”, 

sugeriu que ambos inciassem a produção de piscinas no país. Desta oportunidade surgiu a 

parceria (joint venture) para instalação da fábrica e o acordo de máster franquia para 

desenvolvimento do sistema. 

Na América do Norte, em especial nos Estados Unidos, foi um parceiro da região de 

Boston, com um sócio em Miami, que abordou a empresa “A” para abertura de unidades 

subfranqueadas na Flórida (vinculadas ao máster franqueado no México). Ou seja, a proposta 

do potencial parceiro influenciou a opção pelo modo de governança.  

Na América Central e Caribe, também foi a partir da abordagem de um parceiro que a 

empresa “A” optou por abrir unidades subfranqueadas na região em vez de só exportar 

produtos, também vinculadas ao máster franqueado no México. O fundador da empresa “A” 

destacou na entrevista que a opção pelo modo de governança adotado na América Central teve 

grande influência do parceiro, o primeiro subfranqueado no Caribe, que tinha conhecidos e 

parentes no Panamá. 

 
Categoria 14: Influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança 

 

Os relacionamentos da empresa “A” e de seus parceiros locais também influenciaram a 

seleção do modo de governança nos mercados estrangeiros. Pode-se notar que há uma alta 

influência em duas das quatro regiões analisadas também (Argentina e América Central / 

Caribe).  

Na Argentina, a rede de lojas que já trabalhava com o parceiro local foi essencial para a 

rápida expansão da empresa “A” no mercado. Foi adotado pela primeira vez o sistema de 

adaptação gradual ao sistema de franchising, com o objetivo de tornar estas lojas em 

franqueados (vinculados ao parceiro local, máster franqueado na Argentina): “Pegamos essa 

rede que ele já conhecia, de 20 a 30 pessoas que já tinham lojas de piscinas e começamos a 

trabalhar essas pessoas”.  

Na América Central e Caribe, os relacionamentos (família, amigos e parentes) de 

franqueados e parceiros em outros locais também foram determinantes para a expansão da 

empresa “A” e para a decisão de adotar o sistema de adaptação gradual ao sistema de 

franchising, assim como na Argentina. “As pessoas já tem a confiança quando chegam em outra 

ilha do Caribe. Estão vendo em todas as ilhas uma loja da empresa, muito bem localizada, bem 

próxima da padronização, isso dá ainda mais a confiança, um novo distribuidor passa a ter 

[confiança] para se tornar um franqueado em menos tempo." 
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Categoria 15: Efeito da seleção do modo de governança na expansão internacional 

 

O modo de governança adotado pela empresa “A” em cada região influenciou o ritmo e 

teve efeitos na expansão internacional da rede franqueadora. Na Argentina, a decisão de adotar 

o modo de governança joint venture com acordo de máster franquia para desenvolvimento do 

sistema de franchising no país e a adoção do sistema de adaptação gradual de lojas 

possibilitaram uma expansão mais rápida da rede: “Isso [adaptação gradual] agiliza bastante a 

expansão com certeza”. 

Na Europa, as adaptações na estratégia da empresa “A”, trabalhando simultaneamente 

com máster franchising em Portugal e exportações para outros países, possibilitaram a 

manutenção das operações da rede na região, mesmo em um período de recessão econômica.  

Na América do Norte, as adaptações na estratégia da empresa “A”, que passou a 

trabalhar com máster franchising e exportações para outros mercados para aproveitamento da 

capacidade produtiva da fábrica no México, permitiram a expansão da empresa “A” para outras 

regiões, como Estados Unidos, Colômbia e América Central e Caribe.  

Já na América Central e Caribe, a adoção do sistema de adaptação gradual de lojas 

também possibilitou uma expansão mais rápida da empresa “A” na região. 

  

5.1.3 Modo de Governança – Empresa “A” 
 

A empresa “A” iniciou seu processo de internacionalização por meio de exportações 

para o mercado argentino. Posteriormente, adotou na Argentina e América do Norte (México) 

uma adaptação do modo de governança de Joint Venture de franchising, com um acordo de 

máster franchising para o desenvolvimento do sistema de franchising nestas regiões e também 

na América Central e Caribe. 

O modo de governança de Joint Venture de franchising consiste em uma relação de 

equidade do franqueador com um parceiro estrangeiro. Uma empresa de Joint Venture é criada 

no país de destino e esta empresa estabelece um acordo de desenvolvimento de área ou máster 

franchising para desenvolver os franqueados no mercado estrangeiro, conforme Figura 17 

(JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013). 
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Fonte: Adaptado de Jell-Ojobor e Windsperger (2013) 

O modo de governança da Empresa A na Argentina e América do Norte, apresentado 

na Figura 18, consiste numa adaptação do modelo de governança de Joint Venture de 

Franchising. Assim como no modelo (Figura 17) apresentado por Jell-Ojobor e Windsperger 

(2013), o franqueador (Empresa A) realizou a instalação de fábrica nos mercados estrangeiros 

com investimento de um parceiro e investimento de capital próprio, em uma relação de 

equidade, formando uma Joint Venture. O franqueador estabeleceu um acordo de máster 

franchising com os parceiros, ou seja, é a empresa de joint venture que se relaciona com os 

subfranqueados. 

No entanto, o modelo adotado pela empresa “A” apresenta uma peculiaridade (Figura 

18): o desenvolvimento da rede de unidades franqueadas permite a adaptação gradual das lojas 

que já comercializavam produtos relacionados (potenciais franqueados) ao sistema de franquia, 

possibilitando que comercializem os produtos e utilizem a marca e material promocional por 

um período sem pagar taxas de franquia e royalties. Isto acelera a expansão no mercado 

estrangeiro.  

  

FRANQUEADORA 

PARCEIRO LOCAL 

Mercado doméstico 

Figura 17: Joint Venture de franchising  

Mercado estrangeiro 
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Fonte:  Autora (2016). 
 

Na operação da Europa, a empresa “A” adotou no início o modelo de investimento 

direto, com um sócio brasileiro. Posteriormente a fábrica passou a operar como máster 

franchising, com um parceiro local na gestão de unidades subfranqueadas em Portugal. A 

empresa “A” optou por realizar exportações para outros países europeus, como França, 

Espanha, Itália, Grécia, Bélgica e Egito, com o objetivo de adotar o sistema de franquias 

posteriormente, a partir do máster franqueado em Portugal. 

Com base no exposto, é possível identificar elementos do processo de 

internacionalização em estágios (McINTYRE; HUSZAGH, 1995; ROCHA et al, 2014) pois a 

empresa “A” optou por um modo com baixo comprometimento de recursos e baixo risco, a 

exportação, para iniciar sua internacionalização no mercado argentino e atualmente em países 

europeus (exceto Portugal). Além disso, pode-se observar outros aspectos como a importância 

do aprendizado experimental destacada nas entrevistas realizadas, a adaptação gradual das lojas 

ao sistema de franquias e  a decisão de entrada em mercados com menor distância psíquica 

considerando-se aspectos como posição geográfica, idioma, economia e clima. 

No entanto, posteriormente a empresa “A” optou pelo modelo de Joint Venture de 

franchising, com um acordo de máster franchising para o desenvolvimento do sistema de 

franchising na Argentina, América do Norte, América Central e Caribe. Em Portugal, optou 

pelo investimento direto, com posterior acordo de máster franchising. A implantação destes 

modelos não segue o processo em estágios, uma vez que o comprometimento de recursos e o 

risco estabelecido são exponencialmente maiores.  

Figura 18: Modo de governança da Empresa “A” – Argentina e América do Norte 

FRANQUEADORA 

 
PARCEIRO  (MÁSTER FRANQUIA) 

SUBFRANQUEADO 

Mercado doméstico 

SUBFRANQUEADO 
POTENCIAL 

SUBFRANQUEADO 

Mercado estrangeiro 
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Além disso, as redes de relacionamentos têm um papel fundamental neste ponto, ou seja, 

o processo de internacionalização da empresa “A” se aproxima aos modelos que incorporam os 

relacionamentos na dinâmica de internacionalização (JOHANSON; VAHLNE, 2003, 2009, 

2013). 

5.2 Caso “B” 
 

A entrevista da empresa “B” foi realizada com o vice-presidente, responsável pelas 

decisões relacionadas à expansão internacional. A entrevista com o executivo foi realizada em 

setembro de 2015, com duração de 49 minutos e 6 páginas transcritas. Também foram coletadas 

informações de fontes secundárias (website da empresa, redes sociais e catálogo). Os dados 

foram organizados em planilha eletrônica. 

 

5.2.1 Histórico 
 

A empresa “B”, que atua na área de serviços de estética e beleza, foi fundada em 2012. 

Os sócios da empresa já haviam trabalhado como franqueados de redes franqueadoras das áreas 

de educação e beleza. A primeira unidade da rede foi aberta em Brasília e atualmente sua sede 

está localizada no Estado de Pernambuco.  

O franqueado é orientado durante o processo de implantação e operação da nova unidade. 

A empresa “B” possui no Brasil centros de formação profissional, com especialização nas 

técnicas de trabalho e gestão de negócios e uma agência de publicidade própria, localizada no 

Estado do Ceará. A rede também comercializa produtos de maquiagem de marca própria. 

Em aproximadamente quatro anos de existência, a rede teve uma expansão expressiva 

tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, com cerca de 300 unidades no 

Brasil e 10 unidades no exterior (Guatemala e Estados Unidos). Tem planos de abrir mais quatro 

lojas em Honduras. Atualmente a empresa realiza mais de 2,5 milhões de atendimentos por ano. 

Tanto nas operações domésticas quanto nas operações internacionais, a empresa “B” 

desenvolve o mercado por meio de máster franqueados, que prestam atendimento aos 

franqueados de forma local. Além disso, a franqueadora designa um gerente operacional (no 

caso das operações internacionais alocam um operador internacional) para acompanhar cada 

novo franqueado.  
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5.2.2 Análise do caso sob uma perspectiva teórica 
 

Para cada um dos dois mercados com atuação da empresa “B” (Estados Unidos e 

Guatemala), também foram analisados quatro aspectos da teoria de internacionalização gradual 

de empresas da escola de Uppsala (JOHANSON; VAHLNE, 1977; MCINTYRE; HISZAGH, 

1995), cinco aspectos sobre relacionamentos (JOHANSON; VAHLNE, 1977; MCINTYRE; 

GILBERT; YOUNG, 2006), dois aspectos relacionados à seleção de parceiros 

(JAMBULINGAM; NEVIN, 1999; DOHERTY, 2009) e quatro aspectos relacionados ao modo 

de governança (MERRILLES, 2014; JELL-OJOBOR; WINDSPERGER, 2013; BENITO; 

PETERSEN; WELSCH, 2009).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (1977) 

 
 
Categoria 1: Aprendizado Experimental 

 

Nos dois mercados alisados (Estados Unidos e Guatemala), o aprendizado experimental 

da empresa "B" no mercado brasileiro foi importante. Houve uma tentativa de reprodução 

nestes mercados do modelo utilizado no Brasil: "Nós criamos o máster franqueado, ou seja, o 

CATEGORIAS ESTADOS UNIDOS GUATEMALA
Aprendizado em cada lugar Aprendizado em cada lugar

Tentativa de reprodução de modelos 
já aplicados em outros lugares

Tentativa de reprodução de modelos 
já aplicados em outros lugares

Experiência internacional traz 
aprendizados para o mercado 

doméstico

Experiência internacional traz 
aprendizados para o mercado 

doméstico
Visão de longo prazo Visão de longo prazo

Internacionalização como processo 
de construção

Internacionalização como processo 
de construção

Aspectos culturais
Diferenças na legislação de cada 

condado
Concorrência com mercado local 

maduro
Conhecimentos que só locais 
podem ter sobre o mercado

Aprendizado experimental

Gradualismo

Distância psíquica

Ônus de ser estrangeiro

Aspectos regulatórios: cargos e 
salários

Aspectos regulatórios: cargos e 
salários

Conhecimentos que só locais podem 
ter sobre o mercado

Aspectos culturais

Quadro 23: Análise das 4 categorias de internacionalização gradual - Caso “B” 
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mesmo modelo que a gente tem no Brasil, onde existe um sócio na região que ele vai atuar que 

é uma extensão da franqueadora".  

A utilização do modelo exigiu algumas adaptações às especificidades dos mercados 

estrangeiros, como pontuado pelo executivo da empresa durante a entrevista: "Você pode ter o 

melhor modelo do mundo no Brasil mas quando você vai lá pra fora com certeza há diversas 

nuances que você precisa trabalhar". 

A empresa "B" também julga que o aprendizado com as experiências nos mercados 

estrangeiros pode trazer contribuições para as operações no mercado doméstico, podendo 

configurar uma vantagem competitiva:   

"Isso se torna um diferencial competitivo muito interessante. Porque não é toda empresa 

que tem esse privilégio e essa oportunidade de estar vivendo essa experiência para poder 

aprimorar o processo no Brasil. (...) [Com] essa exigência de ter que estar mudando, 

pesquisando as grandes redes, os outros players, você acaba inovando e absorvendo know-how 

para que você possa aplicar no Brasil". 

 

Categoria 2: Gradualismo 
 

Mesmo com uma expansão internacional relativamente rápida, com abertura de 10 

unidades subfranqueadas em dois mercados estrangeiros (6 unidades na Guatemala e 4 unidades 

nos Estados Unidos) e com apenas 4 anos de existência, a empresa "B" entende que os 

resultados da internacionalização só podem ser observados a longo prazo, ou seja, um processo 

de construção gradual.  

"Porque o processo de amadurecimento internacional leva alguns anos. Não adianta 

você chegar  com a cabeça de que você vai entrar num país novo e você vai conseguir maturar 

isso aí em um curto espaço de tempo, porque não vai. Por melhor que seja o seu negócio, por 

melhor gestão que você tenha. Você vai ter que construir".  

 

Categoria 3: Distância Psíquica 
 

A questão da distância psíquica no caso da empresa "B" está mais relacionada ao 

tomador de decisão, ou seja, os sócios da empresa (JOHANSON; VAHLNE, 2009, 2013). Os 

sócios tinham uma relação de proximidade com os mercados estrangeiros, principalmente com 

os Estados Unidos.  
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Aspectos regulatórios, como legislação de cargos e salários, aspectos culturais e outras 

diferenças na legislação impactaram a adaptação do modelo da empresa "B" nestes mercados, 

mas não foram decisivos para a opção de entrada: "Tem alguns processos de adaptação que se 

fazem necessários, desde o layout de loja. Isso também varia muito de país para país. Se eu 

falar de Estados Unidos, o nível de exigência é absurdo e também vai depender de cada cidade, 

de cada condado". 

 

Categoria 4: Ônus de ser estrangeiro 

 

No que diz respeito ao ônus de ser estrangeiro, a empresa "B" entende que há 

conhecimentos sobre os mercados que só uma empresa local detém. Isto consiste em uma 

desvantagem para empresas estrangeiras que pretendem atuar internacionalmente. 

No caso dos Estados Unidos, a empresa "B" foi afetada pela dificuldade em competir 

em um mercado muito maduro e pela capacidade que as empresas locais possuem de realizar 

benchmark de maneira ágil. "Nos Estados Unidos o benchmark é muito acelerado. Nível de 

capitalização de investidores também, então o risco que a gente  sabia que estaria correndo é 

exatamente o benchmark do negócio, do segmento, a especialização que tá acontecendo com 

força. Inclusive depois da nossa entrada já vi novos players aí atuando nos Estados Unidos 

também.  Despertamos um gigante". 
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O Quadro 24 analisa as cinco categorias sobre relacionamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (2003; 2009) e McIntyre, Gilbert e Young (2006). 

 

Categoria 5: Identificação de parceiros e oportunidades a partir dos relacionamentos 
 

Os relacionamentos dos sócios da empresa “B” foram fundamentais para sua expansão 

internacional. Em ambos os mercados, os parceiros locais possuem relacionamentos de longa 

data com os sócios e o operador internacional designado para a operação nos Estados Unidos 

faz parte da rede de relacionamentos de um dos sócios também. 

"Todos os máster franqueados que estão envolvidos eu conheço há no mínimo dez anos. 

(...) Na América Central a gente tem um parceiro que eu conheço há mais de dez anos com uma 

reputação de negócios muito grande também. Nos Estados Unidos a mesma coisa, conheço há 

mais de treze anos, o máster franqueado. E já o operador, meu sócio conhece há muito tempo, 

então está todo mundo dentro dessa base relacional". 

CATEGORIAS ESTADOS UNIDOS GUATEMALA
Identificação de oportunidade a 
partir do relacionamento com 

parceiro local
Parceiro local indicou o operador 

internacional
Parceiro local e do operador 

possuem grande conhecimento 
sobre o mercado

Parceiro local e do operador possuem 
grande conhecimento sobre o 

mercado
Conhecimento do parceiro local e 
do operador aceleram o processo

Conhecimento do parceiro local e do 
operador aceleram o processo

Solidariedade e 
flexibilidade

Especificidades nos mercados 
exigem flexibilidade e trabalho em 

conjunto

Especificidades nos mercados 
exigem flexibilidade e trabalho em 

conjunto
Confiança no parceiro local Confiança no parceiro local

Trabalho em conjunto (franqueadora 
/ máster franqueado / operador)

Trabalho em conjunto (franqueadora / 
máster franqueado / operador)

Operador tem participação nos 
resultados

Operador tem participação nos 
resultados

Controle e segurança relacional Controle e segurança relacional
Confiança e relacionamento 

diminuem riscos relacionados ao 
controle

Confiança e relacionamento diminuem 
riscos relacionados ao controle

Agenda internacional de 
acompanhamento

Agenda internacional de 
acompanhamento

Monitoramento e 
transparência

Identificação de parceiros 
e oportunidades a partir 

dos relacionamentos

Identificação de oportunidade a partir 
do relacionamento com parceiro local

Aprendizado a partir dos 
relacionamentos 

Confiança e 
comprometimento mútuos

Quadro 24: Análise das 5 categorias de relacionamento - Caso “B” 
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Os parceiros locais auxiliaram a empresa “B” na identificação de oportunidades nos 

Estados Unidos e na Guatemala e são figuras centrais em seu processo de internacionalização.  

 

Categoria 6: Aprendizado a partir dos relacionamentos 
 

A empresa “B” valoriza o conhecimento que os parceiros locais possuem sobre os 

mercados estrangeiros. Um dos elementos importantes para a decisão da empresa de iniciar a 

internacionalização com parceiros que já faziam parte de sua rede de relacionamentos foi seu 

grande conhecimento sobre a marca e sobre os mercados estrangeiros.   

Os sócios entendem que isto possibilita uma aceleração do processo de 

internacionalização e maturação nestes mercados: “Então a gente sempre busca um parceiro 

local que tem o domínio pleno de território, de indicadores, de retail mesmo, de varejo, que já 

tenha todo esse crivo pra que a gente possa pular várias casinhas”. 

Em suas operações internacionais, a empresa instituiu a figura do operador 

internacional, ou seja, um funcionário local com participação nos lucros que auxilia o máster 

franqueado na gestão das unidades: “Além do máster franqueado a gente entende que no país 

onde a gente vai dar entrada, [que] vai ser a start up do projeto internacional, a gente precisa 

ter um operador internacional que tenha conhecimento pleno dos processos comerciais, de 

cultura, modus operandi, ou seja, tudo que seja necessário relacionado ao próprio país”. 

 

Categoria 7: Solidariedade e flexibilidade 
  

A empresa “B” identificou a necessidade de flexibilizar sua foma de operar para atender 

às especificidades dos mercados estrangeiros. A questão do trabalho em conjunto, entrar em 

acordo com os parceiros sobre os comportamentos esperados e aceitos (McIntyre, Gilbert e 

Young, 2006), também foi relevante para a manutenção das operações internacionais.  

A empresa “B” identificou que, mesmo com sucesso nas operações domésticas, é 

inviável tentar reproduzir sistematicamente o mesmo modelo nos outros mercados, há 

necessidade de flexibilização ao novo contexto. 

Na entrevista é destacada a importância da adaptação das operações ao contexto dos 

mercados estrangeiros, mesmo que o modelo seja bem sucedido no mercado doméstico. Os 

relacionamentos da empresa “B” nos mercados de destino foram fundamentais para esta 

adaptação.  
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Categoria 8: Confiança e comprometimento mútuos 

 

A confiança e comprometimento mútuos são os pontos mais ressaltados pela empresa 

“B” no que diz respeito à internacionalização. O fato de que os sócios já tinham relacionamento 

de confiança e de longa data com os parceiros internacionais contribuiu para este processo de 

construção das operações internacionais: “(...) óbvio que quando você tem um perfil de 

relacionamento local, de confiança, de estreitamento, facilita muito porque é um processo de 

construção. (...) Por isso que essa confiança e essas premissas de que a construção vai ser em 

conjunto é fundamental”.    

A empresa “B” valoriza o trabalho em equipe entre a franqueadora, o parceiro local 

(máster franqueado) e o operador internacional, principalmente pela complemetaridade de 

conhecimentos e competências: “Mas o trabalho hoje (...) é conjugado. Trabalha franchising, 

trabalha o máster franqueado e trabalha o operador internacional que faz parte do franchising, 

mas é um braço local”.  

A franqueadora optou por tornar o operador internacional um funcionário com 

participação nos lucros, com o objetivo de incentivar o comprometimento com os resultados 

das operações: “Na verdade vai até um pouquinho mais longe porque a gente busca participar 

esse operador nos resultados efetivos do negócio. Então além de ele ser operador, cuidar dessa 

parte toda operativa, ele tem uma particpação tanto na expansão quanto na operacionalização 

do processo, ou seja, a ideia é engajar e comprometer uma pessoa que tenha a identidade local 

e conheça todas as nuances que são necessárias para que a gente possa fazer esse trabalho”.  

 

Categoria 9: Monitoramento e transparência 
 

Em relação aos processos de monitoramento e transparência adotados pela empresa “B”, 

a confiança e relacionamentos são destacados também neste aspecto. A franqueadora entende 

que mecanismos contratuais são limitados quando se trata de operações em mercados 

estrangeiros. Neste sentido, o que a empresa denomina como “segurança relacional” é mais 

importante no que diz respeito ao monitoramento, controle e transparência. 

“Para você buscar a etapa de internacionalização, você precisa ter uma base de 

segurança e relacionamento muito boa. Porque não é fácil você pegar o know-how, que é o valor 

que o negócio tem, e de repente você aplicar isso num outro país onde o seu contrato é exequível 
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ou não é. Fica difícil você ter esse controle e segurança que você tem no Brasil. Então a 

segurança relacional é um dos fatores que a gente trabalhou”.  

O trabalho próximo da franqueadora junto aos parceiros e operadores internacionais 

também é uma forma de monitorar e garantir a eficiência das unidades nos mercados 

estrangeiros: “ (...) nós criamos uma agenda internacional que estamos intercalando e estamos 

a todo momento participando com eles desse trabalho”.  

 

O Quadro 25 analisa as duas categorias sobre seleção de parceiros: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Jambulingam e Nevin (1999) e Doherty (2009) 

 
Categoria 10: Tipo de seleção de parceiros 

 

O processo de seleção de parceiros da empresa “B” em suas operações internacionais, 

tanto nos Estados Unidos quanto na Guatelama, foram oportunistas. Em um processo de seleção 

oportunista, a abordagem é realizada pelo parceiro (DOHERTY, 2009; BROOKES; 

ALTINAY, 2011). No caso da empresa “B”, o relacionamento prévio com os parceiros 

internacionais possibilitou a identificação de oportunidades de negócios nos mercados 

estrangeiros. Não houve um processo estratégico de seleção do parceiro com base em critérios 

relacionados às tarefas.  

“Nos Estados Unidos (...) a gente tem uma relação muito boa de parceiros lá (...) a 

questão da Guatemala foi uma oportunidade com um grande sócio, amigo de anos, que é um 

grande empresário e que conheceu o projeto no Brasil, tem uma família muito envolvida nos 

negócios dele, e falou eu quero levar de qualquer maneira”. 

A partir da abordagem oportunista, a empresa “B” se preocupou primordialmente com 

critérios relacionados aos parceiros: “(...) empresas não fazem negócios, pessoas fazem 

negócios, você precisa tomar essa decisão inclinado para a pessoa”.  

 

 
 

CATEGORIAS ESTADOS UNIDOS GUATEMALA
Tipo de seleção de 

parceiros
Oportunista Oportunista

Seleção de mercado X 
Seleção de parceiros

Seleção do parceiro precede a 
seleção do mercado

Seleção do parceiro precede a 
seleção do mercado

Quadro 25: Análise das 2 categorias de seleção de parceiros - Caso “B” 
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Categoria 11: Seleção de mercado X Seleção de parceiros 
 

Quando empresa utiliza uma abordagem oportunista, a seleção do parceiro precede a 

seleção do mercado. Ou seja, quando um potencial parceiro aborda um franqueador com o 

intuito de franquear a marca internacionalmente, o potencial franqueado identifica o mercado 

ao qual ingressar, geralmente seu mercado doméstico (DOHERTY, 2009). 

Este foi o caso da empresa “B”, que optou pelos mercados dos Estados Unidos e 

Guatemala por ser o mercado doméstico dos parceiros que realizaram a abordagem e 

apresentaram as oportunidades para a franqueadora:  

“ (...) a  decisão de pegar esses países foi exatamente isso. Então foi muito mais baseado 

na segurança, relacionamento e competência do sócio do que um estudo de mercado”. 

O Quadro 26 analisa as quatro categorias relacionadas aos modos de governança 

selecionados em cada região: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Merrilees (2014), Jell-Ojobor e Windsperger (2013) e Benito, Petersen e 
Welsh (2009) 

 

A partir das entrevistas realizadas com os representantes da empresa “B” pode-se 

identificar o modo de governança adotado nos dois mercados que concentram suas operações 

internacionais. Em ambos, a empresa “B” optou por replicar o modelo utilizado em sua 

expansão no mercado doméstico, o máster franchising: “Nós criamos o máster franqueado, ou 

seja, o mesmo modelo que a gente tem no Brasil (...)”. 

No entanto, devido às necessidades de adaptação aos mercados, optou por ter um 

operador internacional, um executivo do mercado local que auxilia o máster franqueado e que 

Quadro 26: Análise das 4 categorias de modos de governança – Caso “B” 

 
CATEGORIAS ESTADOS UNIDOS GUATEMALA

Modo de governança
Máster franchising com operador 

internacional
Máster franchising com operador 

internacional
Critérios para seleção do 

modo de governança
Oportunidade relacionada ao 

parceiro
Oportunidade relacionada ao parceiro

Influência dos parceiros na 
seleção do modo de 

governança
Alta Alta

Influência dos 
relacionamentos na 
seleção do modo de 

governança

Alta Alta

Efeitos da seleção do modo 
de governança na 

expansão internacional

Viabilização da expansão 
internacional

Viabilização da expansão 
internacional
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é funcionário da franqueadora , com participação nos lucros. O operador internacional, na visão 

da empresa “B”, precisa ter conhecimento sobre os processos comerciais, cultura e 

especificidades do mercado de destino. 

 

Categoria 12: Critérios para a seleção do modo de governança 
 

No modelo proposto por Merrilees (2014), o branding e as capacidades do franqueador 

podem orientar a escolha de um modo de governança ideal e o modo de governança por sua vez 

pode guiar a seleção de parceiros.  

No caso da empresa “B”, a seleção do modo de governança (Máster franchising com 

operador internacional) em ambos os mercados, Estados Unidos e Guatemala, foi influenciada 

pela experiência anterior com o modo de governança no mercado doméstico. A empresa “B” 

optou por replicar um modelo já conhecido, e implantou adaptações ao modelo para adequá-lo 

à realidade dos mercados estrangeiros.  

A seleção do modo de governança também foi influenciada pelos parceiros locais, com 

os quais os sócios da franqueadora já tinham relacionamento há mais de 10 anos: “Todos os 

máster franqueados que estão envolvidos eu conheço há no mínimo dez anos. (...) E já o 

operador meu sócio conhece há muito tempo, então tá todo mundo dentro dessa base que eu te 

falei, relacional”. 

 

Categoria 13: Influência dos parceiros na seleção do modo de governança 
 

Merrilees (2014) afirma que o modo de governança pode orientar a seleção de parceiros. 

No caso da empresa “B”, os parceiros tiveram uma forte influência na seleção do modo de 

governança nos dois mercados, como apontado na Categoria 12 de análise (Critérios para a 

seleção do modo de governança). De acordo com os gestores, “Quando você tem a parte de 

pessoas, empresas não fazem negócios, pessoas fazem negócios. Você precisa tomar essa 

decisão inclinado para a pessoa”.  

 

Categoria 14: Influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança 
 

Os relacionamentos da empresa “B” nos dois mercados (Estados Unidos e Guatemala) 

foram essenciais para a escolha do modo de governança. A decisão de internacionalizar a rede 

de franquias e a opção por adotar o mesmo modo de governança utilizado no Brasil (máster 
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franquia com gerentes/operadores) foram influenciadas por estes relacionamentos de longa data 

e de confiança que os sócios mantinham.  

O relacionamento próximo dos sócios da empresa “B” com o parceiro nos Estados 

Unidos  foi o fator determinante para a decisão de internacionalização e para a opção pelo modo 

de governança. Na Guatemala, o relacionamento de amizade com o parceiro e com sua família 

possibilitou a entrada do mercado. O parceiro fez a abordagem e propôs o modo de governança.  

 

Categoria 15: Efeito da seleção do modo de governança na expansão internacional 

 

O modo de governança adotado pela empresa “B” viabilizou sua expansão internacional 

para dois mercados estrangeiros (Estados Unidos e Guatelama) e influenciou o ritmo da 

expansão internacional da rede franqueadora. A partir de uma abordagem dos parceiros locais 

com os quais a franqueadora já possuia relacionamento,  a opção por máster franchising com 

operador internacional tornou possível abrir estes mercados com menor custo, mantendo 

controle parcial das operações por meio do operador. 

A empresa “B” conseguiu desenvolver operações nestes mercados de forma 

relativamente rápida, com 10 unidades no exterior em apenas quatro anos de existência (a 

empresa foi fundada no Brasil em 2012). O modo de governança de máster franchising foi 

determinante para este ritmo de expansão. 

 

5.2.3 Modo de Governança – Empresa “B” 
 

A empresa “B” iniciou seu processo de internacionalização no mesmo ano de sua 

fundação, a partir de abordagens de parceiros dos mercados estrangeiros com quem os sócios 

já tinham relacionamento há cerca de dez anos. Para o desenvolvimento das operações, adotou 

nos dois mercados estrangeiros o mesmo modo de governança utilizado em sua expansão no 

mercado doméstico, máster franchising com operador internacional.  

Assim como no caso da empresa “A”, é possível identificar elementos do processo de 

internacionalização em estágios no caso da empresa “B” (McINTYRE; HUSZAGH, 1995; 

ROCHA et al, 2014). O aprendizado experimental foi relevante para a expansão internacional 

da empresa, que adotou o mesmo modo de governança implantado na expansão doméstica. A 

empresa tem uma percepção de que a internacionalização é um processo de construção gradual 

e que há um ônus de ser estrangeira em termos de conhecimento sobre o mercado. Há elementos 

de distância psíquica relacionados ao tomador de decisão, pois os sócios da empresa tinham 
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uma relação de proximidade com os mercados estrangeiros (JOHANSON; VAHLNE, 2009, 

2013).  

No entanto, a expansão internacional da empresa “B” não segue o processo em estágios. 

A rede franqueadora iniciou sua internacionalização no mesmo ano de sua fundação e, em 

quatro anos, abriu 10 unidades nos mercados estrangeiros, com investimentos dos parceiros 

locais (máster franqueados). Além disso, as redes de relacionamentos tiveram um papel 

fundamental na expansão internacional. Como forma de aumentar seu controle nas operações 

internacionais, seu modelo conta com operadores (gerentes) da franqueadora, que acompanham 

o trabalho do máster franqueado nas unidades subfranqueadas.  

 

Figura 19: Modo de governança da Empresa “B” 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) 

 

A Figura 19 representa o modo de governança adotado pela empresa “B” em suas 

operações internacionais. A franqueadora estabeleceu um contrato de máster franchising em 

ambos os mercados (Estados Unidos e Guatemala) que prevê a alocação de um operador 

internacional, colaborador da rede franqueadora, nas unidades subfranqueadas. 
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5.3 Caso “C” 
 

As entrevistas da empresa “C” foram realizadas com os dois gerentes de expansão, 

responsáveis tanto pela expansão doméstica quanto internacional. A primeira entrevista foi 

realizada em agosto de 2016, com duração de 62 minutos e 8 páginas transcritas. A segunda 

entrevista foi realizada em setembro de 2016, com duração de 15 minutos e 3 páginas 

transcritas. Também foram coletadas informações de fontes secundárias (website da empresa e 

arquivos disponibilizados pela empresa). Os dados foram organizados em planilha eletrônica. 

 

5.3.1 Histórico 
 

A empresa "C" é do segmento de alimentação, especializada em grãos torrados e 

glaceados, e foi fundada nos Estados Unidos. A ideia do negócio surgiu quando um executivo 

de uma multinacional, durante uma visita ao sul da Alemanha em 1989, conheceu as nuts 

(amêndoas, nozes, pecan, amendoim, pistache, avelã e castanha de caju) torradas e glaceadas 

com xarope de canela, populares na região da Bavária. Ao retornar aos Estados Unidos ele 

decidiu investir em uma empresa para comercializar as nuts ao estilo alemão.  

Logo depois, um engenheiro da NASA (a agência espacial americana) na época, 

conheceu a empresa e comprou o negócio. Com seus conhecimentos técnicos, desenvolveu uma 

panela elétrica para glacear e torrar as nuts. Isso permitiu a venda em locais de grande circulação 

de pessoas no formato de quiosques, como shoppings centers, aeroportos, parques temáticos, 

estádios e arenas. Atualmente, nos Estados Unidos, são mais de três mil quiosques.  

Em 1996, uma executiva brasileira durante uma viagem a Orlando, estado da Flórida, 

conheceu os grãos comercializados em um jogo de basquete. Ela entrou em contato com o dono 

da empresa e propôs um acordo de máster franquia para trabalhar com a marca no Brasil. O 

acordo previa a abertura de cinco pontos em cinco anos na região. No mesmo ano foi inaugurado 

o primeiro ponto da marca no Brasil, na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. 

O quiosque foi um sucesso, também em 1996, foram inauguradas outras nove unidades. A 

primeira unidade subfranqueada foi aberta em julho de 1997.  

Posteriormente, a empresa “C” transformou-se em uma rede brasileira de franquias. 

Após cinco anos de operação, a empresária brasileira e seu marido, sócio na empresa, 

adquiriram o direito sobre a marca (Marca C12) na América do Sul e deixou de pagar taxas e 

                                                 
2 A empresa “C” desenvolveu a expansão de seu modelo de negócios por meio de duas marcas. A Marca C1 foi 
utilizada na expansão no Brasil e América do Sul. A Marca C2 foi adotada para expansão do modelo para os 
Estados Unidos 
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royalties à franqueadora nos Estados Unidos. A rede possui atualmente 134 operações 

(quiosques) em todo o país e atua em 20 estados brasileiros com unidades próprias e 

franqueadas. Em 2015, a empresa “C” registrou crescimento de 16% em número de quiosques 

em relação a 2014, representando seu faturamento do ano de 2015 em R$ 48 milhões. Para o 

ano de 2016, a expectativa é atingir 165 unidades e faturar R$ 50 milhões.  

Em 2016 a rede de franquias brasileira iniciou sua expansão internacional para os 

Estados Unidos, com o modelo desenvolvido no Brasil, utilizando uma outra marca (Marca 

C2). A empresa “C” firmou uma parceria com a empresa dos Estados Unidos para 

desenvolvimento da Marca C2 no país (empresa com a qual já havia trabalhado via contrato de 

máster franquia para desenvolvimento da Marca C1).  

A empresa brasileira fornece o modelo de negócios, acompanhamento e monitoramento 

(estes dois últimos quando adotarem o franqueamento direto) e a empresa estadunidense 

fornece os equipamentos e matéria prima. Atualmente possuem 5 operações (unidades próprias) 

em Orlando e Tampa, com expectiva de chegarem a 10 unidades nos Estados Unidos até o final 

de 2016 e expandirem para países da América do Sul.  

 

5.3.2 Análise do caso sob uma perspectiva teórica 
 

No Caso “C” as categorias de análise foram observadas sob duas perspectivas: (1) Marca 

C1, que corresponde à marca americana cuja atuação no Brasil ocorreu por meio da máster 

franquia; (2) Marca C2, que é a marca criada pela empresa, já como rede franqueadora no Brasil, 

utilizada para internacionalização do modelo criado no Brasil para os Estados Unidos. Primeiro 

são analisados os quatro aspectos do modelo de internacionalização incremental: aprendizado 

experimental; gradualismo; distância psíquica; e ônus de ser estrangeiro (Quadro 27).  
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Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (1977) 

 

Categoria 1: Aprendizado Experimental 

 

O aprendizado experimental tem relevância em ambos os processos analisados no Caso 

“C” – a entrada da Marca C1 no Brasil via máster franquia e a internacionalização da Marca 

C2 para os Estados Unidos. Para a Marca C1, a empresa “C” desenvolveu um modelo de 

negócio para suas operações diferente do modelo utilizado nos Estados Unidos (que não é 

expansão via franchising) e foi experimentando e aprimorando este modelo ao longo do tempo.  

“A [sócia da empresa] foi pioneira no modelo de quiosque de corredores em Shopping. 

Não existia isso, fomos pioneiros. Aqui no Brasil precisamos trocar a cenografia do quiosque 

pois chega um tempo que ele [cliente] não enxerga mais o quiosque. Temos essa estratégia que 

não existe nos Estados Unidos. A cada 5 anos [mudamos o layout]. Agora estamos trabalhando 

num novo modelo de quiosque para ser lançado em 2017”.   

Na estratégia da empresa “C” para internacionalização da Marca C2 para os Estados 

Unidos, o aprendizado experimental sobre o mercado estrangeiro é muito importante e por este 

motivo optaram por iniciar com o modo de governança de investimento direto, por meio de 

unidades próprias: “Estamos ajustando o preço, queremos entender o cliente, ver como 

enxergam, mas está dando certo. Estamos aprendendo ainda”. Com este modo de governança, 

a empresa entende que pode observar o mercado e aprender sobre sua dinâmica, para 

posteriormente iniciar o franqueamento direto. 

CATEGORIAS MARCA C1 - BRASIL MARCA C2 - ESTADOS UNIDOS

Aprendizado sobre o mercado "in 
loco"

Modo de governança possibilita 
aprendizado

Expansão lenta e gradual Expansão lenta e gradual

Modo de governança possibilita 
crescimento sustentável e seguro

Entendimento do mercado como 
critério para expansão / adoção de 

outros modos de governança
Hábitos de consumo

Posição geográfica / logística
Legislação

Presença de brasileiros

Ônus de ser estrangeiro Não constam elementos
Diferenças culturais exigiram 

adaptação do modelo

Gradualismo

Aprendizado experimental
Aprendizado a partir da 

experimentação do modelo - 
pioneirismo

Não constam elementosDistância psíquica

Quadro 27: Análise das 4 categorias de internacionalização gradual – Caso “C” 
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Categoria 2: Gradualismo 

  

A empresa “C” adota uma estratégia de expansão lenta e gradual, tanto para a Marca C1 

(enquanto máster franqueada) como para a Marca C2. Os donos da empresa têm grande 

preocupação com a integridade das marcas e evitam um crescimento desorganizado e instável: 

“[A empresa] cresceu devagar. Tantas empresas crescem de forma descontrolada e acabam 

quebrando”. 

A decisão pelo modo de máster franchising no início da operação da Marca C1 no Brasil 

também está relacionada com esta diretriz de crescimento gradual. A empresa “C” optou por 

um modo de governança que possibilitasse aos subfranqueados o desenvolvimento exclusivo 

das praças num primeiro momento e depois preferência, para que pudessem desenvolver o 

trabalho com tranquilidade: “A opção do máster franqueado foi oferecida [à empresa dos 

Estados Unidos] por ela [sócia da empresa “C”] por questão da preferência pela praça. Assim, 

no primeiro ano tem exclusividade e depois a preferência. Dessa forma [os subfranqueados] 

pode crescer com calma”. 

A internacionalização da marca C2 por meio de unidades próprias em um primeiro 

momento também está de acordo com este princípio da empresa de crescimento gradual. “A 

gente está entendendo um pouco o mercado para depois fazer uma expansão mais agressiva e 

abrir para candidatos franqueados. Por enquanto são pontos próprios”. 

 

Categoria 3: Distância Psíquica 

 

Não foram observados elementos sobre a categoria distância psíquica relacionados à 

Marca C1 durante as entrevistas realizadas. Como o Caso “C” – Marca C1 é analisado sob a 

perspectiva do máster franqueado e a expansão da marca dos Estados Unidos para o Brasil 

partiu da iniciativa da empresária brasileira, é provável que questões de distância psíquica não 

tenham sido relevantes neste processo. 

Já na expansão internacional da Marca C2 para os Estados Unidos algumas questões 

emergiram das entrevistas realizadas, como os hábitos de consumo no país que favorecem o 

negócio: “Lá [nos Estados Unidos] o hábito de consumo de castanhas é muito maior. Se você 

olhar pesquisas, o Brasil perto dos Estados Unidos não consome quase nada”.  
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A posição geográfica, logística e legislação também são pontos que facilitaram a 

expansão. Além disso, a escolha da região da Flórida para expansão levou em consideração a 

presença de um número grande de brasileiros. “Estamos em uma região que tem bastante 

brasileiros. A marca [modelo] não chegou completamente desconhecida”. 

 

Categoria 4: Ônus de ser estrangeiro 

 

Não foram observados elementos sobre a categoria “Ônus de ser estrangeiro” 

relacionados à Marca C1 durante as entrevistas realizadas. Como o Caso “C” – Marca C1 é 

analisado sob a perspectiva do máster franqueado (empresa brasileira), este item não se aplica. 

Na expansão da Marca C2 para os Estados Unidos, a empresa “C” teve que fazer 

adaptações no seu modelo de quiosques devido à exigências locais que restringiram alguns 

elementos culturais: “Eles exigem que seja montado em cima de uma estrutura deles. Não 

podemos usar a criatividade e montar, usar o jeitinho brasileiro”. 

O Quadro 28 analisa as cinco categorias sobre relacionamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (2003; 2009) e McIntyre, Gilbert e Young (2006). 

 

 
 

CATEGORIAS MARCA C1 - BRASIL MARCA C2 - ESTADOS UNIDOS

Interesse de parceiros no mercado 
doméstico em abrir unidades no 

mercado estrangeiro
Oportunidades em parques 

derivadas de relacionamentos
Benchmarking com empresas 
brasileiras de outros setores
Parceiros com conhecimento 
sobre mercados estrangeiros

Confiança e 
comprometimento mútuos

Relação de confiança com empresa 
dos Estados Unidos

Relação de confiança com quem 
faz a gestão das unidades nos 

Estados Unidos
Monitoramento e 

transparência
Preocupação com a transparência 

junto aos subfranqueados
Consultores para 
acompanhamento

Não constam elementos

Identificação de parceiros 
e oportunidades a partir 

dos relacionamentos

Parcerias derivadas de 
relacionamentos

Conhecimento sobre o sistema de 
franchising

Aprendizado a partir dos 
relacionamentos 

Solidariedade e 
flexibilidade

Contratos de exclusividade / 
preferência com subfranqueados

Quadro 28: Análise das 5 categorias de relacionamento – Caso “C” 
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Categoria 5: Identificação de parceiros e oportunidades a partir dos relacionamentos 
 

Os relacionamentos são importantes para a empresa “C” principalmente na expansão 

internacional da Marca C2 para os Estados Unidos. A empresa nos Estados Unidos (com a qual 

a empresa “C” possuia um contrato de máster franquia) sugeriu uma parceria para 

desenvolvimento da marca C2 no país. A empresa “C” fornece o modelo de negócios, know-

how, gestão e acompanhamento, enquanto que a empresa estadunidense fornece os 

equipamentos e matéria-prima. 

A escolha dos Estados Unidos como mercado para a primeira iniciativa de expansão 

internacional também foi influenciada pelo fato de que familiares dos donos da empresa “C” 

moram nos Estados Unidos e se propuseram a gerenciar o negócio no país: “Nosso Diretor [o 

sócio] tem família lá [nos Estados Unidos] e a irmã ajuda na gestão”. 

Por meio do relacionamento com uma empresa que detém os diretos de um desenho 

animado, cuja parceria foi desenvolvida para promoção de uma campanha em conjunto, surgiu 

a oportunidade de expandir o modelo de negócio para parques de diversão nos Estados Unidos. 

“Ele [o sócio da empresa “C”] está fazendo uma outra parceria com [empresa de] desenho 

[animado], que trabalha num parque. Convidaram a gente para entrar num parque, então vamos 

para shoppings e parques”.  

Além disso, a empresa já pensa em expandir para outras regiões dos Estados Unidos 

utilizando franqueamento direto pois, entre outros motivos, já há parceiros em sua rede no 

Brasil interessados em investir na expansão da Marca C2. “Tem franqueado nosso querendo ir 

para os Estados Unidos”. 

No caso da Marca C1, os relacionamentos contribuíram para influenciar a opção dos 

donos da empresa “C” pelo sistema de franchising para desenvolver a marca para o Brasil. Os 

relacionamentos de uma das sócias com consultores especializados em franchising despertou 

seu interesse neste modo de entrada: “Ela [a sócia] gostava dessa área de franquia. Ela tinha 

contato com o [consultor 1], [consultor 2]”. Os relacionamentos também foram importantes 

para a formação de parcerias estratégicas para divulgação e marketing da marca no Brasil: 

“fizemos parcerias através de relacionamentos”. 
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Categoria 6: Aprendizado a partir dos relacionamentos 
 

O contato da sócia da empresa “C” com consultores que atuam com o sistema de 

franchising foi muito importante para seu aprendizado sobre como desenvolver o modelo, com 

o objetivo de trazer a marca dos Estados Unidos para o Brasil. 

O aprendizado a partir dos relacionamentos foi ainda mais importante para a expansão da 

Marca C2 para os Estados Unidos. A empresa “C” contou com o conhecimento e experiência 

de parceiros: “Como não tínhamos a expertise para fazer a internacionalização da empresa, 

estamos aprendendo ainda, a [sócia da empresa] procurou o pessoal dos Estados Unidos 

[empresa com quem tinham contrato de máster franquia anteriormente] e os convidou para fazer 

uma parceria”. 

Com o plano de expandir para outros países da América do Sul, os gerentes de expansão 

da empresa “C” estão conversando com outras empresas que já possuem experiência 

internacional, com o intuito de aprender sobre os procedimentos operacionais necessários: “Fiz 

contato com [empresa de outro setor] (...) É bom conhecer porque possuem mais de 70 franquias 

na América do Sul. As informações podem ajudar. Isso não conhecemos e pode nos ajudar”. 

Também relacionado aos planos de expansão na América do Sul, os gerentes de expansão 

pretendem contar com os conhecimentos de uma colaboradora que é argentina e pode auxiliar 

no entendimento sobre este mercado: “[pretendemos] utilizar os conhecimentos de uma 

funcionária nossa há 5 anos. Trazer ela para dividir isso, para diminuir o risco. Utilizar alguém 

que conhece o mercado”. 

 

Categoria 7: Solidariedade e flexibilidade 

 

A opção pelo modo de governança de máster franchising para expansão da Marca C1 no 

Brasil foi motivada pla intenção dos sócios de realizar uma expansão gradual e sólida. Neste 

sentido, o acordo de máster franquia para desenvolvimento das operações no Brasil possibilitou 

que a empresa “C” pudesse firmar contratos de exclusividade de praça com os subfranqueados 

por um ano e posteriormente um acordo de preferência, para que estes subfranqueados tivessem 

condições de desenvolver o ponto com tranquilidade.  

Este tipo de contrato se mantém atualmente entre a empresa como franqueadora e seus 

franqueados diretos: “Fazemos isso com os franqueados, durante um ano ele tem exclusividade, 

depois ele tem preferência. Para ele ficar calmo, crescer com calma”. Não foram observados 
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elementos sobre a categoria “Solidariedade e flexibilidade” relacionados à Marca C2 durante 

as entrevistas realizadas.  

 

Categoria 8: Confiança e comprometimento mútuos 

 

A empresa “C” estabeleceu um contrato de máster franquia com a empresa dos Estados 

Unidos para desenvolvimento da Marca C1 no Brasil. Posteriormente, a empresa deixou de ser 

máster franqueada e se tornou franqueadora, com um acordo de parceria com a empresa 

estadunidense para fornecimento exclusivo dos equipamentos. A relação entre as duas empresas 

já existe há cerca de 20 anos, baseda em confiança e comprometimento mútuos “Até para que 

a gente possa conhecer com quem estamos fazendo negócios, conhecer o caráter. Então 

começou como máster franqueado e depois virou uma parceira. Faz 20 anos (...) construimos 

uma credibilidade com o proprietário nos Estados Unidos.”  

Na expansão da Marca C2 para os Estados Unidos a existência de uma relação de 

confiança com quem faz a gestão das unidades no país (os familiares dos sócios) também é 

importante para a empresa “C”: “Quem gerencia nos Estados Unidos é de confiança”. 

Categoria 9: Monitoramento e transparência 
 

A empresa “C” tem grande preocupação com a transparência em todos as suas relações. 

No caso da Marca C1, a sócia demonstra grande atenção a isto em suas negociações com 

potenciais franqueados: “Ela [a sócia] conta tudo de ruim para o cara [potencial franqueado], 

[a sócia diz] olha você vai ter problema com isso, problema com aquilo. Ela [a sócia] quer que 

o cara [potencial franqueado] saiba tudo. Ela é mais preocupada com a transparêcia”.  

Em relação aos procedimentos de monitoramento, a empresa “C” possui consultores de 

campo que fazem o acompanhamento constante e dão suporte aos franqueados. Na parceria de 

desenvolvimento da Marca C2 nos Estados Unidos, a questão do monitoramento e suporte é 

responsabilidade da Empresa “C”, quando optarem pelo franqueamento direto: “A gente cederá 

a questão de suporte da rede franqueadora porque temos consultores, temos toda a capacitação 

e acompanhamento”. 
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O Quadro 29 analisa as duas categorias sobre seleção de parceiros: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Jambulingam e Nevin (1999) e Doherty (2009) 

 
Categoria 10: Tipo de seleção de parceiros 

 

Considerando que o Caso “C” – Marca C1 é analisado sob a perspectiva do máster 

franqueado (empresa brasileira), pode-se dizer que o processo de seleção de parceiros foi 

oportunista, pois a abordagem foi realizada pela empresa brasileira. “[A sócia] procurou o 

pessoal dos Estados Unidos, virou máster franqueada [com direitos de desenvolver operações] 

no Brasil e América do Sul, com direito a usar a marca”.  

A seleção de parceiros na expansão internacional da Marca C2 pode ser caracterizada 

como estratégica. A abordagem também foi realizada pela empresa, neste caso como 

franqueadora. “[A sócia] procurou o pessoal dos Estados Unidos e convidou-os para fazer uma 

parceria”. Por já ter um relacionamento há 20 anos com este parceiro, a empresa “C” tinha 

conhecimento das suas características para desenvolver o trabalho.  

De acordo com Doherty (2009), em um processo de seleção estratégico são identificadas 

características determinantes do parceiro antes que o mesmo seja escolhido. Os principais 

critérios de seleção considerados são estabilidade financeira, know-how do negócio, um bom 

entendimento do mercado local, um entendimento compartilhado sobre a marca e o futuro 

estratégico do negócio, e por último, a química entre os parceiros.  

 

Categoria 11: Seleção de mercado X Seleção de parceiros 
 

Segundo Doherty (2009), quando a empresa utiliza uma abordagem oportunista, a 

seleção do parceiro precede a seleção do mercado. Quando a abordagem é estratégica, a seleção 

do mercado precede a seleção do parceiro. No caso da Marca C1, a seleção do parceiro precedeu 

a seleção do mercado, pois a abordagem foi oportunista, realizada pela empresa brasileira, e 

Quadro 29: Análise das 2 categorias de seleção de parceiros – Caso “C” 

CATEGORIAS MARCA C1 - BRASIL MARCA C2 - ESTADOS UNIDOS

Tipo de seleção de 
parceiros

Oportunista Estratégica

Seleção de mercado X 
Seleção de parceiros

Seleção do parceiro precede a 
seleção do mercado

Seleção do parceiro precede a 
seleção do mercado
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expandir para o Brasil não estava nos planos da empresa dos Estados Unidos: “Foi a [sócia] que 

procurou. Ele [parceiro dos Estados Unidos] não tinha essa visão”. 

No caso da Marca C2, apesar de ter sido uma abordagem estratégica, a seleção do parceiro 

precedeu a seleção do mercado. O plano original da empresa “C” era expandir para Portugal. 

Como não possuia experiência com internacionalização, a sócia da empresa abordou a empresa 

dos Estados Unidos e propôs uma parceria. O parceiro sugeriu que a expansão internacional 

fosse realizada nos Estados Unidos. “[A sócia] abordou o parceiro nos Estados Unidos para 

iniciar uma parceria em Portugal e ele deu a ideia de ir para os Estados Unidos. O foco era 

Portugal e ele a convidou para voltar para os Estados Unidos. Ele daria a panela [equipamento] 

e a matéria prima”. 

O Quadro 30 analisa as quatro categorias relacionadas aos modos de governança 

selecionados para a expansão da Marca C1 e Marca C2:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Merrilees (2014), Jell-Ojobor e Windsperger (2013) e Benito, Petersen e Welsh 

(2009) 

A partir das entrevistas realizadas com os representantes da empresa “C” pode-se 

identificar o modo de governança adotado para a expansão no Brasil da Marca C1 e, 

posteriormente, para a expansão nos Estados Unidos da Marca C2.  

A expansão da Marca C1 no Brasil foi realizada por meio de um contrato de máster 

franquia entre a empresa “C” e a empresa dos Estados Unidos. No caso da Marca C2, o modo 

de governança adotado pela empresa “C” foi investimento direto, com abertura de unidades 

CATEGORIAS MARCA C1 - BRASIL MARCA C2 - ESTADOS UNIDOS

Modo de governança Máster Franchising Investimento Direto
Critérios para seleção do 

modo de governança
Oportunidade relacionada ao 

parceiro
Objetivo de testar o modelo e 

conhecer o mercado
Influência dos parceiros na 

seleção do modo de 
governança

Alta Baixa

Influência dos 
relacionamentos na 
seleção do modo de 

governança

Alta Alta

Efeitos da seleção do modo 
de governança na 

expansão internacional

Controle da praça e ritmo da 
expansão (expansão gradual)

Ritmo da expansão (expansão 
gradual)

Quadro 30: Análise das 4 categorias de modos de governança – Caso “C” 
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próprias nos Estados Unidos e parceria com a empresa estadunidense para fornecimento de 

equipamentos e matéria-prima (fornecedor homologado).  

 

Categoria 12: Critérios para a seleção do modo de governança 
 

No caso da empresa “C”, a seleção do modo de governança para a expansão da Marca C1 

no Brasil foi uma oportunidade relacionada ao parceiro (empresa brasileira), considerando que 

esta análise é realizada sob a perspectiva do máster franqueado, a empresa “C”. Como a 

abordagem foi oportunista, a proposta de trazer a Marca C1 para o Brasil e firmar um contrato 

de máster franquia para expansão foi realizada pelo parceiro brasileiro, com o intuito de ter 

direito da marca no Brasil e América do Sul. “A opção do máster franqueado foi oferecida por 

ela [sócia da empresa “C”] por questão da preferência pela praça”. 

Já no caso da Marca C2, a escolha pelo investimento direto como modo de governança 

teve relação com a característica da empresa “C” de valorizar um crescimento sustentável e 

controlado. Por meio de unidades próprias, a empresa pode conhecer o mercado, hábitos e 

características, e aderir ao franqueamento direto quando as operações próprias estiverem mais 

desenvolvidas. “Hoje a [sócia da empresa “C”] ainda não quer franqueados, estamos testando 

o modelo. Estamos ajustando o preço, queremos entender o cliente, ver como enxergam (...)”. 

 

Categoria 13: Influência dos parceiros na seleção do modo de governança 
 

Na expansão da Marca C1 (análise realizada sob a perspectiva do máster franqueado, a 

empresa “C”), o parceiro teve infuência alta na seleção do modo de governança. Na realidade, 

a escolha do modo de governança foi realizada pelo parceiro (empresa “C”), uma vez que a 

expansão da marca para o Brasil não estava nos planos da empresa dos Estados Unidos. 

Já na expansão da Marca C2 para os Estados Unidos, pode-se caracterizar a influência 

dos parceiros na seleção do modo de governança como baixa. A influência da empresa dos 

Estados Unidos esteve mais presente na opção pelo mercado, e não na opção pelo modo de 

governança (decisão da empresa “C”).  

Categoria 14: Influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança 
 

Os relacionamentos da empresa “C” contribuíram para a escolha do modo de governança 

na expansão da Marca C1 e Marca C2. 
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A opção pelo modo de máster franchising para expansão da Marca C1 sofreu influência 

do relacionamento entre a sócia da empresa “C” e consultores especialistas em franchising, que 

a orientaram sobre o sistema e o modo de governança.  

No caso da Marca C2, o fato de que familiares dos sócios da empresa “C” moram nos 

Estados Unidos e se propuseram à gerenciar as unidades no país contribuiu para a decisão pelo 

modo de governança de investimento direto. "Nosso Diretor [sócio da empresa “C”] tem família 

lá [nos Estados Unidos] e a irmã ajuda na gestão”.  

 

Categoria 15: Efeito da seleção do modo de governança na expansão internacional 

 

O modo de governança adotado na expansão da Marca C1 no Brasil foi iniciativa da 

empresa “C”, sugerido devido ao objetivo de ter controle da praça (Brasil e América do Sul) e 

por uma decisão de manter um ritmo de expansão gradual. Com um contrato de máster franquia 

para desenvolvimento exclusivo da Marca C1 no Brasil, a empresa “C” pôde firmar contratos 

de exclusividade (por um ano) e preferência com subfranqueados, possibilitando um 

crescimento controlado e sustentável. Como a empresa dos Estados Unidos não tinha planos de 

expansão internacional para o Brasil, não colocou metas de abertura de unidades para a máster 

franquia (Empresa “C”). 

A opção por investimento direto como modo de governança para expansão da Marca C2 

nos Estados Unidos também influenciou o ritmo da expansão da rede franqueadora. A opção 

da empresa “C” segue sua característica de manter um ritmo gradual, a curto e médio prazo. Os 

planos de longo prazo da empresa consideram o franqueamento direto e um ritmo de expansão 

mais acelerado. 

 

5.3.3 Modo de Governança – Empresa “C” 
  

Em 1996, a empresa “C” propôs à empresa de nuts torradas e glaceadas dos Estados 

Unidos firmar um contrato de máster franquia para desenvolvimento da Marca C1 no Brasil. O 

acordo inicial previa a abertura de cinco pontos em cinco anos na região. Ainda no ano de 1996 

foram inauguradas dez unidades (próprias, com recursos da máster franquia). A primeira 

unidade subfranqueada foi aberta em julho de 1997. Posteriormente a empresa “C” adquiriu os 

direitos da Marca C1 no Brasil passando a atuar como uma rede franqueadora brasileira e  

possui atualmente 134 unidades próprias e franqueadas em 20 estados brasileiros. 
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É possível identificar elementos do processo de internacionalização em estágios 

(McINTYRE; HUSZAGH, 1995; ROCHA et al, 2014) na expansão da Marca C1 no Brasil por 

meio da adoção do modo de governança de máster franchising. O aprendizado experimental foi 

relevante, uma vez que a empresa “C” desenvolveu e testou um modelo de negócios diferente 

do que o utilizado pela empresa dos Estados Unidos, identificando na prática a melhor forma 

de expandir a Marca C1. A empresa “C” também tem uma percepção de que a expansão deve 

ser um processo de construção gradual e, neste sentido, o contrato de máster franchising com 

exclusividade da praça possibilitou o desenvolvimento gradual da Marca C1 no Brasil.  

Ou seja, mesmo com a decisão de utilizar o modo de governança de máster franchising, 

que nos outros casos (empresas “A” e “B”) possibilitou uma expansão mais rápida, a empresa 

“C” optou por desenvolver uma expansão gradual da Marca C1, utilizando para isto as 

condições de exclusividade e preferência da praça previstas em contrato com a empresa 

estadunidense.  

Como a empresa dos Estados Unidos não tinha uma estratégia de expansão para o Brasil, 

deu autonomia para o desenvolvimento da marca para a empresa “C”, em troca das taxas e 

royalties (enquanto havia o contrato de máster franquia) e fornecimento exclusivo dos 

equipamentos. O relacionamento de confiança da empresa “C” com a empresa dos Estados 

Unidos contribuiu para o sucesso do modelo no Brasil.  A Figura 20 representa o modo de 

governança adotado nas operações na Marca C1 no Brasil. 

 

Figura 20: Modo de governança – Empresa “C” (Marca C1) 

 

 

Fonte: Autora (2016) 

 

Após dez anos de trabalho com a Marca C1 no Brasil, período em que atuou como máster 

franqueado da empresa dos Estados Unidos e como rede franqueadora brasileira, a empresa “C” 
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(já como rede franqueadora) tomou a decisão de expandir internacionalmente o modelo de 

negócios criado no Brasil por meio do sistema de franchising.  

Firmou uma parceria com a empresa dos Estados Unidos para fornecimento dos 

equipamentos e matéria prima e iniciou a expansão internacional nos Estados Unidos em 2016 

com investimento direto (abertura de unidades próprias), utilizando uma nova marca (Marca 

C2). A opção  da empresa “C” por investimento direto como modo de governança também 

corresponde à sua estratégia de expansão gradual e valorização do aprendizado experimental 

no mercado estrangeiro. 

A parceria com a empresa dos Estados Unidos foi muito importante pois a empresa “C” 

pôde contar com os conhecimentos do parceiro sobre o mercado e sobre procedimentos de 

expansão internacional. Mais uma vez a relação de confiança entre as empresas contribuiu para 

o projeto da empresa “C”.  

 

Figura 21: Modo de governança – Empresa “C” (Marca C2) 

 

 
 Fonte: Autora (2016) 

 

A Figura 21 representa o modo de governança adotado para desenvolvimento das 

operações da Marca C2 nos Estados Unidos. A franqueadora optou por investimento direto, 

com abertura de unidades próprias, e estabeleceu um acordo com o parceiro dos Estados Unidos 

para fornecimento de equipamentos e matéria-prima para estas unidades.   
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5.4 Análise comparativa dos casos 
 

Nesta seção são comparados os resultados das entrevistas dos três casos analisados (as 

duas perspectivas do caso “C”, expansão das marcas C1 e C2, são comparadas de forma 

independente). Para cada uma das quatorze categorias de análise são analisadas e discutidas as 

semelhanças, diferenças e a relação entre os resultados da pesquisa de campo e as teorias 

abordadas neste trabalho. 

5.4.1 Internacionalização gradual 
 

No Quadro 31 são apresentadas as quatro categorias de internacionalização gradual e o 

conceito de cada categoria de acordo com a literatura abordada neste trabalho. Na linha superior 

à identificação dos casos está descrita a perspectiva de análise (franqueador / máster 

franqueado). 

 A presença, nos casos em análise, de elementos relacionados à cada categoria de 

internacionalização gradual estão sinalizados pelo símbolo ✓. Quando o caso em análise não 

apresenta elementos relacionados à categoria, são sinalizados com o símbolo X. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (1977) 

Quadro 31: Análise comparativa - Categorias de internacionalização gradual 

Franqueador Franqueador 
Máster 

franqueado
Franqueador 

Caso A Caso B Caso C1 Caso C2

Aprendizado experimental

Conhecimento que é 
adquirido 

principalmente por 
meio das operações e 

atividades nos 
mercados estrangeiros

✓ ✓ ✓ ✓

Gradualismo na seleção 
dos modos de governança

Processo gradual e 
incremental de 

envolvimento em 
mercados 

internacionais

✓ ╳ ✓ ✓

Distância psíquica

Fatores que facilitam 
ou impedem o fluxo 
de informações entre 

os países

✓ ✓ ╳ ✓

 Ônus de ser estrangeiro

Custos (sociais e 
econômicos) que a 
empresa enfrenta ao 
operar em mercados 

estrangeiros

✓ ✓ ╳ ✓

Categorias de Análise Conceito
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Categoria 1: Aprendizado Experimental 

 

O modelo de internacionalização incremental destaca que as decisões de 

comprometimento de recursos são baseadas no conhecimento sobre o mercado e nas 

experiências. O conhecimento experimental é adquirido principalmente por meio das operações 

e atividades nos mercados estrangeiros. A relevância do aprendizado proveniente das 

experiências e da importância de considerar as diferenças de cada mercado é destacada em 

todos os casos. 

No caso A, o aprendizado e conhecimento obtido nas operações nos mercados 

estrangeiros influenciaram redirecionamentos na estratégia de expansão internacional: “A gente 

vai fazendo uma estratégia planejada e redirecionando às vezes, conforme o andamento”. 

No caso B, o aprendizado com as experiências no mercado doméstico foram relevantes 

para a expansão internacional e as experiências adquiridas nas operações internacionais também 

impactaram no comprometimento de recursos com inovação no mercado estrangeiro e no 

mercado doméstico: “(...) a experiência internacional melhora [as operações no] Brasil. [Com] 

essa exigência de tem que estar mudando, pesquisando as grandes redes, os outros players, você 

acaba inovando e absorvendo know how para que você possa aplicar no Brasil”. 

No caso C, marca C1, foi criado no Brasil um modelo de negócios diferente do modelo 

adotado nos Estados Unidos.  A empresa “C” utilizou o conhecimento obtido a partir das 

primeiras operações para aprimorar seu modelo e pôde observar pontos importantes sobre o 

comportamento do mercado brasileiro que impactam o negócio: “A [sócia da empresa] foi 

pioneira no modelo de quiosque de corredores em Shopping. Não existia isso, fomos pioneiros. 

Aqui no Brasil precisamos trocar a cenografia do quiosque pois chega um tempo que ele 

[cliente] não enxerga mais o quiosque. Temos essa estratégia que não existe nos Estados 

Unidos. A cada 5 anos [mudamos o layout]. Agora estamos trabalhando num novo modelo de 

quiosque para ser lançado em 2017”.   

 No caso C, marca C2,  a opção por iniciar a expansão internacional com o modo de 

governança de investimento direto foi motivada, entre outros fatores, pela importância atribuída 

ao aprendizado sobre o mercado estrangeiro por meio da experiência e operação. McIntyre e 

Huszagh (1995) destacam que franqueadores em estágio de envolvimento experimental optam 

em um primeiro momento pela abertura de unidades próprias com o objetivo de obter 

conhecimento sobre o mercado antes de recorrer a outros modos de governança.  
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Categoria 2: Gradualismo (na seleção do modo de governança) 

 

Gradualismo é conceitualizado, no modelo de internacionalização incremental, como o 

processo gradual de envolvimento em mercados internacionais. Os casos A, C1 e C2 

apresentam elementos de gradualismo em relação à seleção do modo de governança nas 

operaçãos internacionais.  

No Caso A, a empresa iniciou sua expansão internacional por meio da exportação de 

produtos e foi realizando um aumento gradual no comprometimento de recursos com os 

mercados estrangeiros. A empresa “A” também desenvolveu um modo de governança que 

permite a adaptação gradual de lojas ao sistema de franquias: "Eles [lojistas] podem utilizar a 

marca e produto por um período de até um ano, e dentro desse primeiro ano eles fazem a 

acomodação tanto na legislação, na questão de lei, adaptação da franquia, como para adaptação 

da própria loja no sistema de padronização. E nesse período de um ano, é o nosso trabalho de 

ir acompanhando e buscando diretamente o menor peso possível ao pensar em todas as 

condições para uma franquia, para o franqueado”. 

A empresa “C”, tanto para a marca C1 (enquanto máster franqueada) como para a Marca 

C2, adotou uma estratégia de expansão internacional gradual. No caso C1, as cláusulas de 

excusividade e preferência da praça no contrato de máster franchising estabelecido com a 

empresa dos Estados Unidos permitiu a expansão gradual da marca no Brasil, seguindo os 

princípios da empresa “C”.  No caso C2, a opção por investimento direto como modo de 

governança também seguiu esta decisão de expandir lenta e gradualmente para o mercado 

internacional. 

No caso B, não foram identificados elementos de gradualismo na seleção do modo de 

governança. A expansão internacional da empresa foi iniciada logo após sua fundação no Brasil 

e a opção pelo modo de governança de máster franchising possibilitou um ritmo relativamente 

rápido de expansão. No entanto, a empresa tem uma visão de longo prazo quanto aos resultados 

da internacionalização e entende que é um processo de construção gradual.  

 

Categoria 3: Distância Psíquica 

 

De acordo com o modelo de internacionalização incremental, mercados com menor 

distância psíquica, ou seja, mais parecidos com o mercado doméstico em termos de cultura, 
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idioma, desenvolvimento e também com menor distância geográfica possibilitam melhor fluxo 

de informações entre a firma e o mercado em questão.  

As respostas da Gerente da Área Internacional da ABF destacam a influência de 

aspectos de distância psíquica, como cultura e idioma, que podem configurar barreiras para a 

expansão internacional. 

A relevância de elementos relacionados à distância psíquica foi identificada nos casos 

A, B e C2. Aspectos como macroambiente, posição geográfica, distância institucional, idioma, 

distância cultural e hábitos de consumo foram apontados como pontos importantes na expansão 

internacional nestes casos. 

No caso C1, como a análise é realizada sob a perspectiva do máster franqueado e a 

expansão da marca dos Estados Unidos para o Brasil partiu da iniciativa da empresa “C”, 

questões de distância psíquica não são apontadas nas entrevistas realizadas. 

Categoria 4: Ônus de ser estrangeiro 

 

Elementos relacionados à categoria ônus de ser estrangeiro, que consiste nos custos que 

a empresa enfrenta nos mercados estrangeiros, foram identificados nos casos A, B e C2. A 

Gerente da Área Internacional também destaca a influência de aspectos considerados como 

ônus de ser estrangeiro na expansão internacional: “Há uma rejeição ao não conhecido. Se você 

quer ser uma marca aceita, você tem que driblar a rejeição”. 

No caso A, foram identificados entraves relacionados aos aspectos institucionais e 

culturais e ao conhecimento sobre o mercado que, na visão da empresa, só uma firma local pode 

ter. No caso B, a questão do conhecimento sobre o mercado também foi sinalizada; outro ponto 

destacado foi a concorrência com empresas locais. E no caso C2, aspectos culturais foram 

identificados como entraves ou complicadores.  

Da mesma maneira que na categoria Distância Psíquica, no caso C1 a análise é realizada 

sob a perspectiva do máster franqueado, portanto questões relativas aos custos para o 

franqueador dos Estados Unidos não foram identificadas. 

 

Considerações  

 

Os resultados apresentados e a análise comparativa das categorias relacionadas à 

internacionalização gradual destacam a relevância do aprendizado experimental para a 

internacionalização e sugerem que as redes de franquias estejam abertas e atentas às diferenças 
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existentes em cada mercado em que operam. Dessa forma, mesmo com um modelo bem-

sucedido no mercado doméstico, é relevante que as empresas observem e identifiquem as 

necessidades de adaptações na estratégia de expansão internacional, a partir das experiências 

nos mercados estrangeiros.  

Outro ponto relevante é a possibilidade de aprendizado e mudanças nas estratégias de 

expansão e operação no mercado doméstico, a partir das experiências nos mercados 

estrangeiros. Estas experiências podem gerar melhorias nos processos das redes de franquias.  

Por fim faz-se importante destacar que, ao optar pela expansão internacional, as redes de 

franquias devem considerar que este é um processo de longo prazo e, portanto, é importante 

que estejam cientes de que o retorno dos investimentos neste tipo de operação pode ser 

demorado. 

 

5.4.2 Relacionamentos 
 

No Quadro 32 é apresentada a análise comparativa dos casos em relação às cinco 

categorias de relacionamentos e o conceito de cada categoria de acordo com a literatura 

considerada neste trabalho. Na linha superior à identificação dos casos está descrita a 

perspectiva de análise (franqueador / máster franqueado). 

A presença, nos casos em análise, de elementos relacionados à cada categoria de 

relacionamentos estão sinalizados pelo símbolo ✓. Quando o caso em análise não apresenta 

elementos relacionados à categoria, são sinalizados com o símbolo X. 

  



130 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2016) baseado em Johanson e Vahlne (2003; 2009) e McIntyre, Gilbert e Young (2006). 
 
Categoria 5: Identificação de parceiros e oportunidades a partir dos relacionamentos 

 

Em todos os casos pode-se observar que os relacionamentos foram importantes para a 

identificação de parceiros e de oportunidades de negócios nos mercados de destino. A 

relevância dos relacionamentos na percepção de oportunidades de negócios também foi 

destacada nas entrevistas com os especialistas. 

No caso A, o relacionamento com parceiro local na Argentina e relacionamentos com a 

rede de parceiros em outros mercados, como na América do Norte, América Central e Caribe, 

Quadro 32: Análise comparativa - Categorias de relacionamento 

 
Franqueador Franqueador

Máster 
franqueado

Franqueador

Caso A Caso B Caso C1 Caso C2

Identificação de parceiros 
e oportunidades a partir 

dos relacionamentos

A empresa pode 
identificar novos 

parceiros e criar novas 
oportunidades de 

negócios por meio de 
trocas em sua rede de 

relacionamentos

✓ ✓ ✓ ✓

Aprendizado a partir dos 
relacionamentos 

Conhecimento não é 
apenas experimental, 

mas também é gerado 
a partir da interação e 
relacionamento entre 

parceiros

✓ ✓ ✓ ✓

Solidariedade e 
flexibilidade

Compromisso com a 
preservação do 
relacionamento 

✓ ✓ ✓ ╳

Confiança e 
comprometimento mútuos

A internacionalização 
bem-sucedida implica 
em comprometimento 
recíproco entre a firma 

e seus parceiros. A 
confiança é um pré-

requisito para o 
aprendizado, para a 

construção de 
relacionamentos e para 
o comprometimento

✓ ✓ ✓ ✓

Monitoramento e 
transparência

Capacidade de 
identificar e controlar 

comportamentos 
inadequados

✓ ✓ ✓ ✓

Categorias de Análise Conceito
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foram relevantes para a expansão internacional nestes mercados e para a seleção dos modos de 

governança. 

No caso B,  os relacionamentos dos sócios foram fundamentais para sua expansão 

internacional. Os parceiros locais possuem relacionamentos de longa data com os sócios e o 

operador internacional designado para a operação nos Estados Unidos faz parte da rede de 

relacionamentos de um dos sócios também. 

No caso C1, os relacionamentos contribuíram para a opção pelo sistema de franchising 

para desenvolver a marca para o Brasil e para o desenvolvimento de oportunidades de negócios 

e parcerias para divulgação e marketing do produto.   

No caso C2, os relacionamentos com familiares influenciaram a escolha do modo de 

governança de investimento direto para expansão nos Estados Unidos e possibilitaram a 

identificação de oportunidades de negócios em parques temáticos no país.  

 

Categoria 6: Aprendizado a partir dos relacionamentos 

 

As versões revisistadas do modelo de internacionalização incremental consideram que, 

além do conhecimento experimental, o conhecimento gerado a partir da interação e 

relacionamentos também é fundamental para a expansão internacional.  

Em todos os casos foram identificados elementos referentes ao aprendizado a partir de 

relacionamentos. Nos casos A, B, C1 e C2, o conhecimento dos parceiros sobre os mercados 

estrangeiros e o aprendizado a partir dos relacionamentos é muito valorizado pelas empresas. 

A empresa “B” considera que este conhecimento possibilita uma aceleração da expansão 

internacional: “Então a gente sempre busca um parceiro local que tem o domínio pleno de 

território, de indicadores, de retail mesmo, de varejo, que já tenha todo esse crivo pra que a 

gente possa pular várias casinhas”. 

No caso C1, a empresa “C” desenvolveu um processo de benchmarking com empresas 

brasileiras de outros setores, com o intuito de obter conhecimentos sobre procedimentos e 

melhores práticas para expansão internacional: “Fiz contato com [empresa de outro setor] (...) 

Seria bom conhecer porque possuem mais de 70 franquias na América do Sul. As informações 

podem ajudar. Isso não conhecemos e isso pode nos ajudar”. 
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Categoria 7: Solidariedade e flexibilidade 

 

Os relacionamentos da rede franqueadora com parceiros impactam a sua expansão 

internacional. Alguns aspectos dos relacionamentos com parceiros que podem influenciar a 

internacionalização das redes de franquias são identificados por McIntyre, Gilbert e Young 

(2006), dentre eles a solidariedade ou compromisso com a preservação do relacionamento e a 

flexibilidade.  

Aspectos relacionados à solidariedade e flexibilidade nas relações podem ser 

identificados nos casos A, B e C1. No caso A, o modo de governança utilizado na Argentina, 

América do Norte, América Central e Caribe considera a negociação de prazos e flexibilidade 

na adaptação ao sistema de franchising.  

No caso B, houve necessidade de flexibilizar sua foma de operar para atender às 

especificidades dos mercados estrangeiros. O trabalho em conjunto e acordo com os parceiros 

sobre os comportamentos esperados e aceitos também foram fundamentais para a expansão 

internacional. 

No caso C1, foram estabelecidos contratos de exclusividade por um ano e depois 

preferência  da praça com os subfranqueados, para que pudessem desenvolver o ponto com 

tranquilidade, sem se preocupar com concorrência direta até a operação estar estabelecida.  

Não foram observados elementos sobre a categoria “Solidariedade e flexibilidade” 

relacionados ao caso C2 durante as entrevistas realizadas.  

 

Categoria 8: Confiança e comprometimento mútuos 

 

Os relacionamentos resultam na construção de confiança entre parceiros. O 

comprometimento mútuo criado a partir da construção da confiança se mantém quando há 

interesse e oportunidades de longo prazo entre as partes ou quando há algum tipo de 

dependência (JOHANSON; VAHLNE, 2003, 2009, 2013).  

De acordo com os especialistas entrevistados, os relacionamentos de confiança são 

importantes para a seleção de um bom parceiro e para o sucesso da internacionalização: “Você 

tem que ter disposição para trabalhar e desenvolver relacionamentos de confiança. Se é 

franquia, se é sócio, se é família, se é representante. Se não está estabelecido numa base de 

relação de confiança, nada disso vai funcionar”.  
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Em todos os casos analisados observa-se a relevância da confiança e comprometimento 

mútuos para a expansão internacional. No caso A, a relação de confiança e comprometimento 

mútuo entre a franqueadora e a rede de lojas na implantação do sistema de franquias a longo 

prazo é mantida pelo interesse de ambas as partes no sucesso das operações:  

“Nós necessitamos que nosso cliente dê certo, nós não temos outro canal comercial, não 

fabricamos outro produto a não ser piscina. Nós não temos outros tipos de cliente a não ser 

nossos franqueados, então nós somos dependentes da qualidade dos nossos franqueados. (...) 

eles estão acreditando que estão conseguindo, de que esse sistema pode ser acreditado porque 

vai dar certo no final”. 

No caso B, os sócios já tinham relacionamento de confiança e de longa data com os 

parceiros internacionais e isto contribuiu para a expansão internacional. Neste caso também o 

interesse mútuo no sucesso da iniciativa é o principal motivador para a manutenção do 

comprometimento mútuo : “(...) óbvio que quando você tem um perfil de relacionamento local, 

de confiança, de estreitamento, facilita muito porque é um processo de construção. (...) Por isso 

que essa confiança e essas premissas de que a construção vai ser em conjunto é fundamental”.  

Nos casos C1 e C2, a relação de confiança construída ao longo do tempo, cerca de 20 

anos, entre a empresa brasileira e a empresa dos Estados Unidos foram fundamentais para a 

expansão das operações da marca C1 no Brasil e das operações da marca C2 para os Estados 

Unidos: “Temos uma parceria. A relação é na confiança entre os parceiros”.  

Nestes casos (C1 e C2), há relativa dependência por parte da empresa brasileira pois a 

empresa estadunidense detém a tecnologia dos equipamentos utilizados. Isto contribuiu para a 

manutenção da relação, uma vez que a empresa dos Estados Unidos é fornecedor exclusivo do 

equipamento para as unidades próprias e franqueadas da empresa “C” (marca C1) no Brasil e 

unidades próprias (marca C2) nos Estados Unidos: “Até hoje usamos equipamentos dos Estados 

Unidos porque os equipamentos brasileiros não comportam a demanda. A panela [brasileira] 

fica 10 horas produzindo”.  

Categoria 9: Monitoramento e transparência 

 

A categoria monitoramento e transparência está relacionada à capacidade de identificar 

e controlar comportamentos inadequados. De acordo com McIntyre, Gilbert e Young (2006), o 

acompanhamento e transparência são essenciais para relações de cooperação. A falta de 

transparência pode gerar baixos níveis de confiança e maior espaço para atitudes oportunistas. 
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Em todos os casos analisados há elementos que buscam garantir a transparência e 

monitoramento das relações com parceiros. No Caso A são utilizadas comunicação eletrônica 

e digital, são exigidos relatórios periódicos dos parceiros e realizadas visitas, acompanhamento 

e orientações periódicas. 

No caso B, a rede de franquias acredita que mecanismos contratuais são limitados 

quando se trata de operações em mercados estrangeiros e, dessa forma, entende que os 

relacionamentos e confiança, ou “segurança relacional”, são mais importantes no que diz 

respeito ao monitoramento, controle e transparência. 

Nos casos C1 (tanto como máster franquia quanto como franqueadora) e C2, a empresa 

“C” tem grande preocupação com a transparência nas negociações com potenciais franqueados. 

Também possuem consultores de campo para acompanhamento das operações de franqueados. 

“Ela [sócia da empresa “C”] é mais preocupada com a transparência. (...) A gente cede a questão 

de suporte da rede franqueadora porque temos consultores, temos toda a capacitação e 

acompanhamento”. 

 

Considerações  

Os resultados e a análise comparativa das categorias de relacionamento sugerem que o 

desenvolvimento e gerenciamento de relações por parte das redes de franquias são fundamentais 

para a identificação de parceiros de negócios e oportunidades em mercados estrangeiros. 

Considerando a necessidade de observar e se adaptar às diferenças existentes em cada mercado 

– revelada na análise das categorias de internacionalização gradual - contar com o 

conhecimento dos parceiros locais e das redes de relacionamentos sobre os mercados 

estrangeiros pode contribuir para a estratégia de expansão internacional das redes de franquias.  

O aprendizado a partir dos relacionamentos, assim como o aprendizado por meio de 

experiências, são aspectos essenciais para a internacionalização. Assim, sugere-se a realização 

de benchmarking com empresas já internacionalizadas para intercâmbio de ideias e práticas. 

Dessa forma, as redes de franquias podem obter informações relevantes a partir das experiências 

de outras redes. 

Outro aspecto que surgiu da análise é a capacidade de ser flexível na elaboração da 

estratégia e na implantação das operações visando atender às especificidades dos mercados 

estrangeiros. A empresa deve estar preparada para mudar aspectos de um modelo bem-sucedido 

no mercado doméstico, já que isso não significa necessariamente sucesso na expansão 

internacional. 
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Por fim, a construção de relações com parceiros baseadas em confiança e transparência 

pode reduzir o espaço para atitudes oportunistas e aumentar a chance de sucesso das operações 

internacionais. A confiança, comprometimento mútuo e transparência podem diminuir a 

dependência de mecanismos contratuais para solução de conflitos, que geralmente são custosos 

e geram desgaste. 

5.4.3 Seleção de parceiros 
 

No Quadro 33 é apresentada a comparação entre os casos para as duas categorias de 

seleção de parceiros e o conceito de cada categoria de acordo com a literatura. Na linha superior 

à identificação dos casos está descrita a perspectiva de análise (franqueador / máster 

franqueado). 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Jambulingam e Nevin (1999), Doherty (2009) e Brookes e Altinay (2011) 

 

Categoria 10: Tipo de seleção de parceiros 

 

O processo de seleção de parceiros pode partir tanto do franqueador, classificada como 

abordagem estratégica, quanto do potencial franqueado ou parceiro, classificada como 

abordagem oportunista. Também pode ser mutuamente estratégica, ou seja, pode partir do 

franqueador e do franqueado/parceiro simultaneamente (DOHERTY, 2009; BROOKES; 

ALTINAY, 2011). 

Em uma abordagem estratégica, os principais critérios de seleção considerados são 

estabilidade financeira, know-how do negócio, um bom entendimento do mercado local, um 

Quadro 33: Análise comparativa - Categorias de seleção de parceiros 

Franqueador Franqueador
Máster 

franqueado
Franqueador

Caso A Caso B Caso C1 Caso C2

Tipo de seleção de 
parceiros

Estratégica / 
Oportunista / 
Mutuamente 
Estratégica

Estratégica / 
Oportunista / 
Mutuamente 
Estratégica

Oportunista Oportunista Estratégica

Seleção do mercado X 
Seleção do parceiro 

Na abordagem 
oportunista, a seleção 
do parceiro precede a 
seleção do mercado / 

Na abordagem 
estratégica, a seleção 

do mercado precede a 
seleção do parceiro

Seleção do 
parceiro precede a 

seleção do 
mercado / Seleção 

do mercado 
precede seleção 

do parceiro

Seleção do 
parceiro precede 

a seleção do 
mercado

Seleção do 
parceiro precede a 

seleção do 
mercado

Seleção do parceiro 
precede a seleção 

do mercado

Categorias de Análise Conceito
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entendimento compartilhado sobre a marca e o futuro estratégico do negócio, e por último, a 

química entre os parceiros. Estes e outros critérios são destacados pelos especialistas 

entrevistados:  

“(...) encontrar pessoas que vão realmente desenvolver o negócio naquele mercado. 

Capacidade financeira, capacidade de gestão, grau de influência no mercado, grau de influência 

com stakeholders, que vai conseguir desenvolver cadeia de fornecedores, cadeia logística, 

conhece shoppings centers, conhece escritórios de contabilidade, conhece advogados. (...) 

também tem que ter ganhos de escala no mercado local”. 

Em alguns casos de abordagem oportunista, o franqueador só está interessado na 

capacidade financeira do potencial parceiro e isto leva a uma seleção de parceiro oportunista. 

No caso A, os três tipos de abordagens de seleção de parceiros ocorrem. Na Argentina, 

o processo foi mutuamente estratégico; na Europa, o processo de seleção foi estratégico, parte 

de um planejamento para este mercado; na América do Norte a seleção de parceiros foi 

estratégica (no México) e oportunista (nos Estados Unidos); e na América Central e Caribe foi 

oportunista. 

Nos casos B e C1 a seleção de parceiros foi oportunista, ou seja, nos dois casos a 

abordagem para expansão internacional partiu do parceiro. A empresa “B” não realizou um 

processo estratégico de seleção do parceiro com base em critérios relacionados às tarefas e ao 

parceiro, apenas aproveitou oportunidades derivadas de relacionamentos: 

No caso C1, a abordagem foi realizada pelo máster franqueado (Empresa “C”), portanto 

foi oportunista: “[A sócia] procurou o pessoal dos Estados Unidos, virou máster franqueada no 

Brasil e América do Sul, com direito a usar a marca”.  

No caso C2, a seleção de parceiros foi estratégica. A abordagem partiu da Empresa “C”, 

neste caso como franqueadora, com base em critérios relacionados às tarefas e, principalmente, 

ao parceiro (como confiança). Por já ter um relacionamento há 20 anos com este parceiro, já 

conheciam suas características para desenvolver o trabalho.  “[A sócia] procurou o pessoal dos 

Estados Unidos e convidou-os para fazer uma parceria”.  
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Categoria 11: Seleção do mercado X Seleção do parceiro 

 

De acordo com Doherty (2009), em uma abordagem oportunista o potencial parceiro 

identifica o mercado ao qual ingressar, normalmente seu mercado doméstico. Ou seja, quando 

a empresa utiliza uma abordagem oportunista, a seleção do parceiro precede a seleção do 

mercado. No entanto, quando a firma adota uma abordagem estratégica, a seleção do mercado 

precede a seleção do parceiro. 

Esta relação se aplica para todos os casos analisados, exceto para o Caso C2. No Caso  

A,  nos mercados em que a abordagem foi oportunista, a seleção do parceiro precedeu a seleção 

do mercado (Estados Unidos, América Central e Caribe). Nos mercados em que a abordagem 

foi estratégica, a seleção do mercado precedeu a seleção do parceiro (Europa e México). Já na 

Argentina, em que a seleção foi mutuamente estratégica, ocorreu uma seleção simultânea do 

mercado e parceiro. Nos casos B e C1, em que a abordagem foi oportunista, a seleção do 

parceiro precedeu a seleção do mercado.  

O caso C2 configura uma exceção ao exposto por Doherty (2009). A seleção do parceiro 

no caso C2 foi estratégica, ou seja, partiu da rede franqueadora. A empresa “C”  abordou a 

empresa dos Estados Unidos e propôs uma parceria, com o intuito de abrir unidades próprias 

em Portugal. O parceiro propôs que a expansão internacional fosse realizada nos Estados 

Unidos, seu mercado doméstico.  

“[A sócia] abordou o parceiro nos Estados Unidos para iniciar uma parceria em Portugal 

e ele deu a ideia de ir para os Estados Unidos. O foco era Portugal e ele a convidou para voltar 

para os Estados Unidos. Ele daria a panela [equipamento] e a matéria prima”. O parceiro 

identificou o mercado, ou seja, o parceiro neste caso precedeu a seleção do mercado. 

Considerações  

Quando, no processo seleção de parceiros, a abordagem é oportunista e a seleção do 

parceiro precede a seleção do mercado, a escolha do modo de governança no mercado 

estrangeiro sofre alta influência do parceiro local e a relação de dependência é maior. Mesmo 

nos casos em que ocorrem a abordagem oportunista, é importante que a rede de franquia 

desenvolva um planejamento de expansão internacional e se prepare para operar 

internacionalmente.  

A ausência de planejamento que costuma ocorrer nos casos em que a franqueadora apenas 

permite que o parceiro realize a expansão da marca em um processo denominado por Rocha et 

al (2012) como “passou, levou”, aumenta o risco de fracasso da expansão internacional. Desta 
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forma, recomenda-se que as redes de franquia desenvolvam um trabalho de preparo e adaptação 

da sua estrutura para a expansão internacional, para que suas chances de sucesso nos mercados 

estrangeiros sejam maiores (ROCHA et al, 2016).  

5.4.4 Modos de governança 
 

No Quadro 34 é apresentada a comparação entre os casos para as quatro categorias de 

modo de governança e o conceito adotado de cada categoria. Para esta análise são considerados 

os múltiplos arranjos de modos de governança utilizados pelas empresas. Na linha superior à 

identificação dos casos está descrita a perspectiva de análise (franqueador / máster franqueado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Merrilees (2014), Jell-Ojobor e Windsperger (2013) e Benito, Petersen e Welsh 

(2009) 
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Quadro 34: Análise comparativa - Categorias de modos de governança 
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Categoria 12: Critérios para seleção do modo de governança 

No modelo integrativo proposto por Merrilees (2014), o branding e as capacidades do 

franqueador podem orientar sua escolha do modo de governança nas operações internacionais. 

Os especialistas entrevistados identificaram critérios para seleção do modo de governança 

relacionados às capacidades do franqueador, como capacidade de investimento, conhecimento 

do mercado e cultura e controle.  

No entanto, também foram apontados elementos como a influência dos parceiros na 

escolha do modo de governança: “(...) o parceiro também ajuda o franqueador a estabelecer a 

melhor estratégia. (...) Pode até estar na minha estratégia que eu quero vender máster franquia 

para determinado país, mas conversando com meu potencial máster franqueado eu posso 

entender que preciso estabelecer uma joint venture. Ou entender que eu preciso montar lojas 

próprias primeiro e ele se compromete a comprar essas lojas num futuro próximo”. 

 E também foram apontados aspectos relacionados aos mercados de destino, como 

distância psíquica: “Mercados mais próximos eu posso trabalhar com franquias diretas, uma a 

uma. Mercados mais longes e com culturas muito diferentes talvez a solução estratégica seja a 

máster franquia. Pode ter mercados onde eu vou com lojas próprias, podem ter mercados onde 

eu estabeleço uma joint venture com um parceiro local, por ser um mercado um pouco mais 

competitivo. (...) a construção do caminho de internacionalização depende dos mercados onde 

você pretende atuar e da estratégia que você adota”. 

Nas entrevistas realizadas com as empresas, foram verificados os principais fatores 

condicionantes da escolha do(s) modo(s) de governança(s). A partir das respostas, foi possível 

identificar que os aspectos utilizados como critérios para a seleção do modo de governança nos 

casos A, B e C1 não estão relacionados aos elementos do modelo Merrilees de (2014), branding 

e capacidades. 

Nos casos em que foram adotados os modos de governança de Joint Venture de 

Franchising com acordo de máster franquia (caso A), Máster franchising com operador 

internacional (Caso B) e Máster franchising (caso C1), o principal fator condicionante da 

decisão foram oportunidades relacionadas ao parceiro local e/ou aos relacionamentos da 

empresa. 

No caso A, na operação em que foi adotado o modo de governança de investimento 

direto com acordo de máster franchising e exportações, os critérios para a seleção foram 

aspectos relacionados aos mercados de destino, coerente com um dos elementos emergentes 
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nas entrevistas com os especialistas. Condicionantes do cenário macroeconômico e institucional 

restringiram as opções da empresa.  

Apenas no caso C2 a decisão foi pautada por aspectos relacionados às capacidades do 

franqueador, em específico o know-how da empresa sobre o mercado estrangeiro. A falta de 

prática com internacionalização e a necessidade de conhecer o mercado, hábitos e 

características condiciou a decisão por investimento direto. 

 

Categoria 13: Influência dos parceiros na seleção do modo de governança 

 

Nos casos em que o modo de governança adotado foi Joint Venture de franchising com 

acordo de máster franchising e Máster franchising (casos A, B e C1), o grau de influência dos 

parceiros na seleção do modo de governança é alto pois as oportunidades relacionadas ao 

parceiro local e/ou aos relacionamentos da empresa foram o principal critério para escolha do 

modo de governança nestes casos (conforme descrito na Categoria 12). 

Já nos casos em que o modo de governança adotado foi Investimento Direto (casos A e 

C2), a influência dos parceiros na escolha foi baixa. Nestes dois casos a decisão pelo modo de 

governança partiu da rede franqueadora e os parceiros locais não tiveram envolvimento direto 

na escolha.  

 

Categoria 14: Influência dos relacionamentos na seleção do modo de governança 

 

Os relacionamentos no mercado doméstico e nos mercados estrangeiros foram 

relevantes e tiveram alta influência na seleção do modo de governança em todos os casos, 

exceto no caso A, em sua operação com Investimento Direto com acordo de máster franchising 

e exportações. 

Nas operações do caso A em que o modo de governança adotado foi Joint Venture de 

franchising com acordo de máster franchising, os relacionamentos da rede franqueadora e dos 

parceiros locais (com os lojistas, por exemplo) influenciaram a criação de um modelo de 

adaptação gradual ao sistema de franchising. 

Os relacionamentos da empresa “B” foram essenciais para a escolha do modo de 

governança.  Houve alta influência dos relacionamentos de longa data e de confiança dos sócios. 

Nos casos C1 e C2, os relacionamentos da empresa “C” contribuíram para a escolha do modo 

de governança. No caso C1 os relacionamentos com consultores especialistas em franchising 
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orientaram sobre o sistema e o modo de governança. No caso C2, o relacionamento com 

familiares que moram nos Estados Unidos contribuiu para a decisão pelo modo de governança 

de investimento direto. 

Já no caso A (operação com Investimento Direto com acordo de máster franchising e 

exportações), a opção pelo modo de governança está relacionada às condições econômicas do 

mercado europeu, ou seja,  os relacionamentos da franqueadora e dos parceiros tiveram baixa 

influência.  

  

Categoria 15: Efeitos da seleção do modo de governança na expansão internacional 

 

O modelo de internacionalização incremental e os modelos de estágios da 

internacionalização de redes de franquias (MCINTYRE; HUSZAGH, 1995; ROCHA et al, 

2014) consideram que a expansão internacional ocorre de maneira gradual, ou seja, as redes de 

franquias aumentam seu comprometimento com os mercados estrangeiros e o número de 

mercados de atuação à medida que adquirem mais experiência e conhecimento. 

Ao analisar os efeitos da seleção dos modos de governança na dinâmica de expansão 

internacional das redes de franquias estudadas, verificou-se que os arranjos e combinações nos 

modos de governança criados pelas empresas podem alterar ou influenciar o ritmo de expansão 

internacional. A construção de arranjos nos modos de governança adotados foi um ponto 

destacado nas entrevistas com os especialistas: 

“O legal da expansão internacional é que você cria, coloca isso no contrato, e se você 

fizer pode ter muito sucesso. É negociação. Olha, vou colocar um funcionário meu na sua 

estrutura, você aceita? Aceito. Então assina. Não aceito. Tá bom, vou procurar outro que aceite. 

É você franqueador que vai garantir que esse contrato seja executado”. 

Ou seja, mesmo em casos em que há elementos de gradualismo na seleção dos modos 

de governança, o tipo de arranjo criado pode acelerar o ritmo de expansão nos mercados já 

trabalhados ou mesmo para novos mercados. O contrário também é verdadeiro, pois em casos 

em que o modo de governança permite um ritmo mais rápido de expansão (como o máster 

franchising que, de acordo com Alon (2006), apresenta como vantagem a taxa de crescimento 

mais rápida), o arranjo desenvolvido pode desacelerar o ritmo de expansão. 

A parte empírica deste trabalho verificou a presença de elementos de gradualismo, 

aumento gradual no comprometimento com os mercados e na seleção dos modos de 

governança, nos casos A, C1 e C2 (análise da Categoria 2).  
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No caso A, a seleção do modo de governança de investimento direto com máster 

franchising e exportação na operação da Europa adaptou a dinâmica de expansão internacional 

da empresa à situação macroeconômica da região.  Neste caso, houve uma redução do 

comprometimento, com substituição da expansão para outros mercados via máster franchising 

por exportação de produtos. 

Ainda sobre o caso A, nas operações da Argentina, América do Norte e América Central 

e Caribe, observou-se aumento gradual de comprometimento na seleção dos modos de 

governança. A empresa “A” optou inicialmente pela exportação para experimentar a adesão ao 

seu produto. No entanto, adotou posteriormente (na Argentina e América do Norte - México) 

uma adaptação do modo de governança de Joint Venture de franchising, com um acordo de 

máster franchising para o desenvolvimento do sistema de franchising nestas regiões e também 

na América Central e Caribe. Este é um caso em que o modo de governança e arranjo 

possibilitaram uma expansão rápida. Ou seja, a empresa “A” não seguiu o modelo de estágios 

em nenhuma operação. 

No caso B, não foram identificados elementos de gradualismo na seleção dos modos de 

governança, apesar de outros aspectos do modelo incremental estarem presentes (como a 

relevância do aprendizado experimental). A empresa inciou sua expansão internacional no ano 

de sua fundação no Brasil e o modo de governança e arranjo adotado (máster franchising com 

operador internacional) permitiu uma rápida expansão em dois mercados estrangeiros no 

mesmo ano. O modo de governança tornou possível abrir estes mercados com menor custo, 

mantendo controle parcial das operações por meio do operador. Ou seja, a expansão 

interanacional da empresa “B” não segue o modelo de estágios. 

No caso C1, apesar de adotar como modo de governança o máster franchising, que 

possibilita maiores taxas de crescimento (ALON, 2006), o máster franqueado (empresa “C”) 

construiu junto ao franqueador (empresa dos Estados Unidos) um arranjo contratual que 

permitia a exploração exclusiva da praça. Este arranjo permitiu que o máster franqueado 

estabelecesse contratos com subfranqueados de exclusividade por um ano e depois de 

preferência, com o objetivo de promover uma expansão lenta e gradual da marca C1 no Brasil. 

Por um ano, o máster franqueado só abriu unidades próprias. Após 1997 iniciou a abertura de 

unidades franqueadas. 

No caso C2, a opção por investimento direto como modo de governança corresponde à 

diretriz da empresa “C” de manter uma expansão gradual no mercado estrangeiro. Desta forma, 

a seleção do modo de governança e o arranjo criado com o parceiro local fazem parte do 
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planejamento da empresa e mantém o ritmo da expansão lento e gradual, seguindo o modelo de 

estágios.  

De acordo com a classificação de McIntyre e Huszagh (1995) e Rocha et al (2014), este 

caso está no nível de envolvimento experimental, uma vez que a marca C2 está presente em um 

país (Estados Unidos) e alguns franqueadores neste estágio optam em um primeiro momento 

pela abertura de unidades próprias, com o objetivo de obter conhecimento sobre o mercado 

antes de recorrer a outros modos de governança, como o franqueamento direto. 

 

Considerações 

 
Os resultados e a análise comparativa relacionados às categorias de modo de governança 

sugerem que outros fatores, além das capacidades da empresa e branding (MERRILEES, 2014), 

podem influenciar a decisão da franqueadora pelo modo de governança nos mercados 

estrangeiros.  

Nos casos estudados neste trabalho foi possível identificar que os relacionamentos e 

parceiros locais também afetaram a decisão das empresas pelo modo de governança, 

principalmente em abordagens oportunistas. As características e intensidade dos 

relacionamentos com parceiros nos mercados locais influenciaram a construção de arranjos e 

combinações de modos de governança que impactaram a dinâmica e ritmo da expansão 

internacional. 

Neste sentido, o planejamento da expansão internacional deve ser flexível e considerar 

as oportunidades derivadas dos relacionamentos e de parceiros, de modo que permita a criação 

de arranjos ou combinações de modos de governança mais coerentes com a estratégia da 

empresa e o ritmo de expansão desejado.Desta forma, tanto os objetivos de expansão 

internacional da rede franqueadora quanto as oportunidades derivadas dos relacionamentos e 

de parceiros devem ser considerados para a criação de arranjos e combinações de modos de 

governança mais complexos e adequados à estratégia de expansão internacional das redes 

franqueadoras.   
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5.5 Proposição de modelo integrativo  
 

No modelo integrativo das áreas prioritárias para o franchising, proposto por Merrilees 

(2014), os principais fatores que influenciam a escolha do modo de governança em mercados 

internacionais são o branding e as capacidades operacionais e dinâmicas do franqueador. A 

escolha do modo de governança influencia a seleção do parceiro internacional e o 

desenvolvimento e manutenção das relações da rede. Os parceiros internacionais impactam o 

desenvolvimento das redes de relacionamento nestes mercados. 

 

Figura 22: Modelo integrativo – original 

 

 
Fonte: Merrilees (2014) 

 

 

 

Para atender ao objetivo deste trabalho, foram analisadas três áreas consideradas 

prioritárias por Merrilees (2014): modos de governança, seleção de parceiros e 

relacionamentos.  A partir da pesquisa empírica realizada, por meio de entrevistas com 

especialistas da ABF e IFA e análise dos casos de três redes de franquias, verificou-se que a 

direção das relações entre os fatores propostos no modelo original também pode ocorrer nos 

sentidos opostos. Neste sentido, este trabalho propõe uma extensão ao modelo integrativo de 

Merrilees (2014), construído a partir das três áreas analisadas. 

O modelo integrativo derivado dos resultados deste trabalho, conforme Figura 23, 

propõe que as relações estabelecidas entre as três áreas em análise podem ocorrer também no 

sentido oposto.  
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O modelo proposto considera como premissa (P1) que os relacionamentos do 

franqueador, tanto no mercado doméstico quanto nos mercados estrangeiros, podem auxiliar na 

identificação de parceiros em outros mercados. Ou seja, os relacionamentos podem contribuir 

para que o franqueador identifique parceiros em mercados estrangeiros. A relação de 

comprometimento e confiança construída com a rede e os parceiros existentes podem auxiliar 

o franqueador em seu processo de seleção de novos parceiros (JOHANSON; VALHNE, 2003, 

2009; MCINTYRE; GILBERT; YOUNG, 2006). 

Outra premissa presente no modelo proposto (P2) é  a influência dos relacionamentos 

do franqueador, tanto no mercado doméstico quanto nos mercados estrangeiros, na escolha do 

modo de governança. Os relacionamentos possibilitam que o franqueador identifique outras 

oportunidades de negócios e opte por modos de governança de acordo com estas oportunidades 

e com os recursos disponíveis (JOHANSON; VALHNE, 2003, 2009; MCINTYRE; GILBERT; 

YOUNG, 2006).  

Por fim, o modelo prosposto também identifica que (P3) a seleção dos parceiros 

internacionais pode influenciar a escolha do modo de governança. A abordagem oportunista 

partindo de um potencial parceiro (DOHERTY, 2009) pode influenciar a escolha do modo de 

governança em determinado mercado, considerando inclusive as necessidades do parceiro, em 

casos de processo de seleção mutuamente estratégico (BROOKES; ALTINAY, 2011). 

 

 Figura 23: Proposta de modelo integrativo 

 

 

Fonte: Autora (2016) baseado em Merrilees (2014)  
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O modelo proposto identifica a relevância dos relacionamentos e parceiros locais na 

dinâmica de expansão internacional de redes de franquias, ao considerar sua influência na 

escolha do modo de governança (P1 e P2). A partir deste modelo, as redes de franquias podem 

contemplar estes aspectos (relacionamentos e parceiros locais) na construção de arranjos e 

combinações mais complexos de modos de governança, identificando oportunidades coerentes 

com sua estratégia de expansão internacional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são repassados os principais elementos apresentados no desenvolvimento 

desta dissertação, os objetivos e sua relação com os resultados apresentados. Em seguida, são 

apresentadas as limitações do estudo, contribuições para a academia, implicações gerenciais e 

sugestões de estudos futuros. 

 

6.1 Conclusões 
 

O mercado de franchising apresentou um grande crescimento na última década, 

principalmente no Brasil em que foi registrada variação positiva de 310% no período de 2004 

a 2014. Os estudos sobre franchising no mundo e no Brasil acompanharam este crescimento.  

No entanto, alguns temas de investigação de grande relevância acadêmica e gerencial 

ainda são pouco explorados ou merecem maior destaque, como é o caso dos modos de 

governança de empresas franqueadoras em mercados estrangeiros, seleção de parceiros e 

desenvolvimento dos relacionamentos, principalmente sob a perspectiva de franqueadores 

provenientes de mercados emergentes (MERRILEES, 2014; DANT; GRUNHAGEN; 

WINDSPERGER, 2011).  

Neste sentido, atendendo às sugestões de estudos futuros em franchising, o objetivo 

deste trabalho foi investigar as influências da seleção de parceiros e dos relacionamentos na 

escolha do modo de governança e na dinâmica de expansão internacional de redes de franquias.  

Para este fim, foi realizada uma pesquisa qualitativa tipo estudo de caso múltiplo com 

três redes de franquias, duas redes brasileiras que possuem operações internacionais e uma rede 

que já atuou como máster franqueado de uma empresa estrangeira no Brasil e agora, como 

franqueadora, desenvolve a expansão internacional de uma segunda marca por meio de 

investimento direto.  

O trabalho buscou identificar e comparar nas estratégias adotadas por redes de 

franquias: elementos do modelo de estágios de internacionalização gradual; elementos que 

demonstram a influência dos relacionamentos na escolha do modo de governança e nas 

estratégias de internacionalização adotadas; elementos que demonstram a influência dos 

relacionamentos na seleção dos parceiros; elementos que demonstram a influência dos parceiros 

internacionais na escolha do modo de governança e, por fim, propor um modelo integrador dos 

elementos identificados nos resultados.  
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A investigação sobre a expansão internacional de três redes de franquias possibilitou a 

verificação dos efeitos da seleção de parceiros e dos relacionamentos na escolha do modo de 

governança e nesta dinâmica de expansão. Ainda que o método de estudo de caso não permita 

a generalização dos resultados deste estudo, foi possível propor um modelo integrativo a partir 

dos resultados, que poderá ser testado em estudos futuros.  

A partir das entrevistas realizadas e da análise comparativa desenvolvida, observou-se 

que há elementos do modelo de estágios de internacionalização gradual em todos os casos, 

como o aprendizado experimental. Nos casos C1 e C2, a expansão internacional é gradual. No 

entanto, nos casos A e B, o modo de governança e arranjos adotados possibilitaram uma 

expansão rápida que não seguiu o modelo de estágios. 

Um aspecto relevante identificado neste estudo é que as redes franqueadoras criam 

arranjos contratuais que podem contemplar mais de um modo de governança e estes arranjos 

apresentam diferentes efeitos na dinâmica de expansão internacional. Nos casos A, B e C1, os 

arranjos criados contemplam o modo de governança máster franchising, que possibilita maiores 

taxas de crescimento (ALON, 2006). Para os casos A e B, o arranjo permitiu acelerar a expansão 

internacional. Porém, no caso C1, o arranjo criado permitiu manter uma expansão gradual, por 

decisão da empresa.  

Os resultados observados nos casos A e B, redes franqueadoras brasileiras, corroboram 

a proposta de revisão do modelo de internacionalização incremental de Cuervo-Cazurra (2012), 

a partir da realidade de empresas multinacionais provenientes de mercados em desenvolvimento 

e emergentes. De acordo com o autor, por possuírem maior habilidade para lidar com riscos e 

incertezas, as empresas de mercados emergentes podem transpassar o estilo de 

internacionalização incremental e optar por modos de governança / operação com maior 

comprometimento de recursos, como máster franchising e joint ventures.   

Contudo, os casos C1 e C2 não se adequam à esta revisão do modelo. No caso C1, a 

rede franqueadora não é proveniente de mercados emergentes e, ainda que adote o modo de 

governança máster franchising, optou por uma expansão gradual. Já no caso C2, a empresa 

brasileira segue o modelo de internacionalização de franquias em estágios. A opção por 

investimento direto em um primeiro momento tem o objetivo de obter conhecimento sobre o 

mercado antes de recorrer a outros modos de operação como o franqueamento direto por 

exemplo (McINTYRE; HUSZAGH, 1995).   

Outro ponto em que os resultados divergem da proposta de Cuervo-Cazurra (2012) está 

relacionado à distância psíquica. De acordo com o autor, a maior propensão ao risco pode fazer 
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com que as DMNCS optem por países com maior distância psíquica e maior atratividade. Isto 

não ocorre em nenhum dos casos das redes franqueadoras brasileiras (A, B e C2), em que 

questões relativas à menor distância psíquica foram identificadas como relevantes. 

Foi perceptível no estudo a presença de elementos que demonstram a influência dos 

relacionamentos na escolha do modo de governança e na seleção dos parceiros. Em todos os 

casos pode-se observar que os relacionamentos foram importantes para a identificação de 

parceiros e de oportunidades de negócios nos mercados de destino.  

Também em todos os casos, o conhecimento dos parceiros sobre os mercados 

estrangeiros e o aprendizado a partir dos relacionamentos é muito valorizado e há elementos 

que buscam garantir a transparência e monitoramento das relações com parceiros. Foi possível 

observar a relevância da confiança e comprometimento mútuos para a expansão internacional. 

Em relação à seleção dos parceiros, percebeu-se a incidência de abordagem oportunista, 

ou seja, por iniciativa do parceiro, quando o arranjo adotado envolve o modo de governança 

máster franchising.  Ou seja, nestes casos (exceto o caso “A” na operação com investimento 

direto), os critérios de seleção estão relacionados a oportunidades com parceiros e o grau de 

infuência do parceiro na decisão do modo de governança é alto. No entanto, nos outros arranjos 

que envolvem o modo de governança de investimento direto (casos A e C2), essa influência é 

baixa. 

Os resultados obtidos permitiram observar que a seleção de parceiros e relacionamentos 

influenciam a escolha do modo de governança. Os relacionamentos também são um fator de 

influência para a seleção de parceiros, principalmente na abordagem oportunista. Portanto, a 

partir destas conclusões, foi possível propor um modelo integrativo que complementa o modelo 

proposto por Merrilees (2014).  

 

6.2 Limitações e contribuições 
 

Como já mencionado, uma limitação deste estudo está relacionada ao método utilizado, 

estudo de caso, que não permite a generalização dos resultados. A metodologia qualitativa 

também pressupõe a subjetividade, portanto há possibilidade de viéses por parte do 

pesquisador. Outra limitação está relacionada ao tempo disponível para a realização deste 

trabalho, que não permitiu a investigação dos demais modos de governança como 

franqueamento direto e desenvolvedor de área.  

No entanto, apesar das limitações, este estudo contribuiu para a academia ao explorar 

temas apontados como prioritários para o franchising e atender a sugestões de pesquisas 
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propostas em estudos anteriores, como a questão dos modos de governança e a seleção de 

parceiros e relacionamentos em franchising internacional, propondo a extensão de um modelo 

conceitual. O trabalho também analisa a realidade de redes de franquias brasileiras, expandindo 

a produção acadêmica fora do eixo América do Norte – Europa (MERRILEES, 2014; DANT; 

GRUNHAGEN; WINDSPERGER, 2011).  

 

6.3 Contribuições gerenciais 
 

Como contribuições gerenciais para o sistema de franchising, pesquisas empíricas 

nessas áreas auxiliam na tomada de decisões relacionadas à expansão internacional. A pesquisa 

empírica possibilita o compartilhamento de melhores práticas em franchising internacional. 

A partir dos resultados e análises desenvolvidos neste trabalho, apresentam-se as 

seguintes recomendações: 

A primeira recomendação está relacionada às especificidades de cada mercado 

estrangeiro, que emergiram nas entrevistas realizadas como aspectos muito relevantes na 

expansão internacional. Mesmo com um modelo bem sucedido no mercado doméstico, 

recomenda-se que as redes de franquias observem e identifiquem as necessidades de adaptações 

na estratégia de expansão internacional a partir das experiências nos mercados estrangeiros e 

desenvolvam um trabalho de preparo e adaptação da sua estrutura para a expansão 

internacional, para que suas chances de sucesso nos mercados estrangeiros sejam maiores. 

Estas especificidades dos mercados estrangeiros destacadas nas entrevistas 

evidenciaram a importância dos parceiros locais e dos relacionamentos para a expansão 

internacional das redes de franquias estudadas. Assim, recomenda-se que as redes de franquia 

estejam atentas e utilizem o conhecimento dos parceiros locais e das redes de relacionamentos 

sobre os mercados estrangeiros. 

A terceira recomendação está relacionada ao desenvolvimento e gerenciamento de 

relacionamentos de confiança e comprometimento mútuo, com atenção à transparência nestas 

relações. Recomenda-se que as redes de franquia invistam em construir relações de confiança 

com parceiros nos mercados estrangeiros, de modo a aproveitar oportunidades de negócios 

provenientes destes relacionamentos e reduzir a dependência de mecanismos contratuais para 

solução de conflitos. 

Em quarto lugar, recomeda-se que as redes de franquias desenvolvam um planejamento 

de expansão internacional. Ter um planejamento estratégico não elimina a possibilidade de 
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aproveitar oportunidades provenientes de abordagens oportunistas. Porém é importante que a 

rede franqueadora esteja preparada para uma análise crítica destas oportunidades, reduzindo 

sua dependência em relação aos parceiros. 

Por fim, é importante que as redes de franquias sejam flexíveis na elaboração do 

planejamento estratégico de expansão internacional e na implantação das operações nos 

mercados estrangeiros, de modo a considerar os objetivos de expansão internacional e as 

oportunidades provenientes dos parceiros e relacionamentos na criação de arranjos e 

combinações de modos de governança.  

Dessa forma, as redes de franquias podem obter informações relevantes para sua 

expansão internacional a partir das experiências das redes estudadas nesta dissertação de 

mestrado. Outra forma por meio da qual as redes de franquias podem intercambiar práticas e 

ideias é realizando benchmarking com empresas já internacionalizadas. 

 

6.4 Recomendações para estudos futuros 
 

Recomenda-se para desenvolvimento futuro estudo quantitativo para testar o modelo 

conceitual proposto, com possibilidade de generalização dos resultados. 

Outro desenvolvimento possível é a ampliação do escopo deste estudo para outros 

modos de governança, como por exemplo o franqueamento direto e desenvolvedor de área. 

Futuras investigações também podem envolver pesquisas empíricas (qualitativas e 

quantitativas) sobre as outras áreas prioritárias para o franchising (MERRILEES, 2014), como 

branding e capacidades e sua relação com a escolha do modo de governança. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Lei Nº 8.955 / 94 

LEI No 8.955, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994. 

Mensagem de veto  

Dispõe sobre o contrato de franquia 
empresarial (franchising) e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte lei: 

Art. 1º Os contratos de franquia empresarial são disciplinados por esta lei. 

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito 
de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de 
produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e 
administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 
mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 
empregatício. 

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia 
empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de 
franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes 
informações: 

I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e de 
todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e 
endereços; 

II - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos 
exercícios; 

III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o 
franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à 
operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que 
possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; 

IV - descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão 
desempenhadas pelo franqueado; 

V - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, nível de escolaridade e 
outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente; 

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do 
negócio; 

VII - especificações quanto ao: 

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em 
operação da franquia; 

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e 
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c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de 
pagamento; 

VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo 
franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de 
cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o 
seguinte: 

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente 
prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties); 

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; 

c) taxa de publicidade ou semelhante; 

d) seguro mínimo; e 

e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados; 

IX - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, 
bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone; 

X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte: 

a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de 
atuação e, caso positivo, em que condições o faz; e 

b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou 
realizar exportações; 

XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer 
bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, 
apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação 
completa desses fornecedores; 

XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se 
refere a: 

a) supervisão de rede; 

b) serviços de orientação e outros prestados ao franqueado; 

c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; 

d) treinamento dos funcionários do franqueado; 

e) manuais de franquia; 

f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e 

g) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado; 

XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou 
patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador; 
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XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: 

a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e 

b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; 

XV - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia 
adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade. 

Art. 4º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 
(dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de 
qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. 

Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o 
franqueado poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já 
houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, 
devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais 
perdas e danos. 

Art. 5º (VETADO). 

Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) 
testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão 
público. 

Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei aplica-se, também, ao 
franqueador que veicular informações falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se aos sistemas de franquia instalados e operados no território 
nacional. 

Art. 9º Para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de seus 
dispositivos, serve também para designar o subfranqueador, da mesma forma que as disposições 
que se refiram ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 

ITAMAR FRANCO 
Ciro Ferreira Gomes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.1994 
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APÊNDICE 

 

Apêndice I – Roteiro de Entrevista: Especialistas 
 

1) Quais são os principais aspectos a serem considerados por uma rede de franquias que 
decide expandir internacionalmente? 

2) O que influencia a escolha do mercado de entrada? 
3) Quais são os modos de governança mais adotados pelas redes de franquias? 
4) Por que? 
5) Qual é a importância dos relacionamentos da rede na decisão do modo de governança? 
6) Como as redes de franquias selecionam seus parceiros internacionais? 
7) Quais aspectos devem ser considerados para a seleção do parceiro internacional? 
8) O parceiro internacional influencia a decisão do modo de governança? 
9) Os relacionamentos podem acelerar o processo de internacionalização? 

 

Apêndice II – Roteiro de Entrevista: Casos 
 

1) Você pode me falar sobre a primeira experiência com franchising internacional? 
2) Quais as vantagens de se utilizar o franchising? 
3) E quais os principais riscos? 
4) Você pode me falar sobre o processo de internacionalização? 
5) Quais eram os modos de governança considerados (para a primeira experiência 

internacional)? 
6) Você pode me falar sobre a decisão pelo país para iniciar a internacionalização? E os 

próximos? 
7) Como é feita a seleção do modo de governança em novos mercados (entre exportação, 

unidades próprias, franqueamento direto, máster franqueado e joint venture)? 
8) Qual é a importância dos relacionamentos da rede na decisão do modo de governança? 
9) Seus parceiros no mercado doméstico e internacional auxiliam na entrada em novos 

mercados? 
10) O parceiro internacional influencia a decisão do modo de governança? 
11) Os relacionamentos podem acelerar o processo de internacionalização? 
12) Qual é o fator mais importante para a internacionalização? 
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Apêndice III – Respostas originais do Diretor de Assuntos Internacionais da IFA 
 
 CATEGORIA RESPOSTAS PERTINENTES A CADA CATEGORIA

Internacionalização

"Factors that a franchise firm should consider before going global: Have company wide 
support; have appropriate resources to support international growth and operations including 

ability to recruit and qualify prospects, train franchisees; offer ongoing support; have 
infrastructure to support international growth; strong unit economics; have a concept that 

lends itself to international markets. "
"Choosing the right expansion model can be the difference between a franchise succeeding or 

failing"
"Most widely used modes of governance (in international franchising) in foreign markets:

Area developer, Master franchising" 

"Factors that a franchise firm should consider for selecting an international partner: passion for 
your business; knowledge of your sector; good reputation; management experience; 

marketing capacity; capital" 

"Some partners are more suited for some models than others. At the extreme of course a 
single unit franchisee is not capable of taking on a area development agreement. "

Relacionamentos "Relationships are very important in pursuing international expansion"

Seleção de 
parceiros

Modo de 
governança


