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1. RESUMO 

Este artigo tem por objetivo identificar qual dos empreendimentos ligados ao ramo 

de cosméticos é mais vantajoso adquirir, buscando as vantagens e desvantagens de 

possuir um negócio próprio ou adquirir uma franquia, analisando qual dos 

empreendimentos é melhor na atualidade. O estudo foi realizado na no setor de 

cosméticos em uma cidade da Região Noroeste Paulista. A pesquisa foi 

desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica e como ferramenta de coleta dos 

dados fora utilizado um questionário aplicado à franquia de cosméticos e em uma 

empresa de cosméticos que não é franquia. Como principais resultados, pode-se 

observar que o perfil da empresa franquiada apresenta ser mais experiente em seus 

negócios, tendo pós-graduação e a empresa não franqueada apresenta ter menos 

experiência no ramo de cosméticos. Observa-se também que enquanto uma 

empresa optou abrir seu negócio próprio por ter mais variedades de produtos e 

qualidade do mesmo. Já a empresa franquiada tendo em vista o cliente potencial e 

ambas visam a qualidade do produto e por já ter uma marca renomada. A empresa 

franqueada tem uma maior rentabilidade que o negócio próprio. 

 
Palavras-chave: Franquia; Empreendedorismo; Cosméticos. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

Abrir uma franquia tem muitas vantagens, por exemplo, ter seu nome 

conhecido, marketing com qualidade, descontos em produtos com melhores prazos 

para pagamento.  

O franqueado pode contar com seu franqueador para obter sucesso em seu 

novo negócio, pois um sistema de franquia já obtém sua própria rede de distribuição 

assim tendo uma grande economia e tendo maior fluxo de caixa para investimento, 

pois um sistema de distribuição hoje se contrata por um valor muito alto, assim 

perdendo a maior parte de seu lucro.  

Além de tudo o franqueado recebe treinamento do franqueador que possui 

interesse em zelar pelo nome da marca.  

Mais além de tudo a franquia também tem suas desvantagens como: pouca 

flexibilidade, sempre tendo auditorias entre franqueado e franqueador para que 
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assim possam observar se há falhas no cumprimento das obrigações pela parte do 

mesmo.  

A localização de sua nova franquia e um grande problema, pois o 

franqueado pode ter um ótimo ponto com uma instalação ampla para o negócio, 

mais o franqueador que vai avaliar o mesmo, assim será feito um estudo e este dirá 

se o local é apropriado ou não para seu negócio, assim causando grandes 

transtornos entre as partes. 

Com o grande aumento na área de cosméticos em uma cidade da Região 

Noroeste Paulista, decidimos avaliar tanto a franquia como o negócio próprio, assim 

tendo por objetivo geral analisar os principais pontos que favoreçam a escolha dos 

mesmos. Sendo abordado as vantagens e desvantagens destas, como custos, 

marketing, valor do investimento, faturamento, riscos e entre outros.  

 

3. OBJETIVO 

 

Esta pesquisa busca identificar qual dos empreendimentos ligados ao ramo 

de cosméticos é mais vantajoso adquirir. Com o intuito verificar e identificar alguns 

fatores que são essenciais para que se possa obter o sucesso no mercado e 

satisfazer a demanda do consumidor.   

Buscando as vantagens e desvantagens de possuir um negócio próprio ou 

adquirir uma franquia, analisando qual dos empreendimentos seria melhor adquirir 

de acordo com os dias atuais e a demanda do consumidor.  

 

4. METODOLOGIA 

 

  O método da pesquisa realizada foi quantitativa, pois de modo geral é 

utilizada quando se quer medir opiniões. O questionário foi elaborado de forma semi 

- estruturada com perguntas abertas e fechadas ao empreendedor. Este método foi 

utilizado para adquirir a obtenções de dados e informações necessárias para a 

discussão de resultados, para se chegar ao resultado final. (Manzato; Santos, 2012).    

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um questionário aplicado à franquia 

de cosméticos e em uma empresa que não é franquia. 
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O questionário foi aplicado os proprietários das duas empresas, sendo uma 

franquia e um negócio próprio (não franquia) do setor de cosméticos em uma cidade 

da Região Noroeste Paulista 

Buscando as vantagens e desvantagens de ambos os empreendimentos, 

analisando e identificando qual destes é mais vantajoso adquirir no mercado 

atualmente. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Empresa tradicional é uma entidade econômico-administrativa que têm 

finalidade econômica, onde a empresa pode ser enquadrada como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. Visando o lucro, e desenvolvendo os mais variados 

ramos de atividades, como comércio, indústria, agricultura, pecuária, transportes, 

telecomunicações, turismo, prestação de serviços, etc. 

Segundo o SEBRAE (2004) franquia ou franchising empresarial é o sistema 

pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, 

associado ao direito de comercialização exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou 

serviços. Eventualmente, o franqueador também cede ao franqueado o direito de 

uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistemas 

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 

indireta, sem ficar caracterizado vínculo empregatício.  

O Franchising oferece algumas vantagens e desvantagens, tanto para o 

franqueador quanto para o franqueado. 

Abrir uma franquia tem muitas vantagens, por exemplo, ter seu nome 

conhecido, marketing com qualidade, descontos em produtos com melhores prazos 

para pagamento. 

O franqueado pode contar com seu franqueador para obter sucesso em seu 

novo negócio, pois um sistema de franquia já obtém sua própria rede de distribuição 

assim tendo uma grande economia e tendo maior fluxo de caixa pra investimento, 

pois um sistema de distribuição hoje sem contrata por um valor muito alto assim 

perdendo a maior parte de seu lucro. 
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Quadro 1 – Vantagens para o Franqueador 
Vantagens Desvantagens 

 Rapidez de expansão; 
 Desenvolvimento de uma rede; 
 Redução de custos; 
 Motivação dos franqueados; 
 Maior participação no mercado; 
 Maior cobertura geográfica; 
 Melhor publicidade; 
 Maior vantagem competitiva; 
 Descentralização. 

 Perda parcial do controle; 
 Maior custo de supervisão; 
 Perda de sigilo; 
 Risco de desistência; 
 Autonomia parcial; 
 Planejamento para expansão; 
 Cuidados para seleção; 
 Perda de padronização. 

 

Fonte: SEBRAE, 2004. 
 

Já franqueada é a pessoa jurídica que adquire o direito de uso da marca, por 

meio de pagamento inicial ou mensal de uma franquia.  

 
Quadro 2 – Vantagens para o Franqueado 

Vantagens Desvantagens 

 Know-how adquirido; 
 Maior chance de sucesso; 
 Plano de negócio; 
 Informações sobre instalação; 
 Maior crédito; 
 Aumento de rentabilidade; 
 Retorno mais rápido; 
 Pertencer a uma corporação; 
 Independência jurídica. 

 Autonomia parcial; 
 Maiores controles; 
 Risco de desistência; 
 Taxas de franquia; 
 Cuidados para seleção; 
 Localização forçada; 
 Risco associado ao desempenho; 
 Restrições na cessão do sistema.  

Fonte: SEBRAE, 2004. 
 

Além de tudo o franqueado recebe treinamento do franqueador que possui 

interesse em zelar pelo nome da marca. 

Mais além de tudo a franquia também tem suas desvantagens como: Pouca 

flexibilidade, sempre tendo auditorias entre franqueado e franqueador para que 

assim possam observar se há falhas no cumprimento das obrigações pela parte do 

mesmo. 

  A localização de sua nova franquia e um grande problema, pois o franqueado 

pode ter um ótimo ponto com uma instalação ampla para o negócio, mais o 

franqueador que vai avaliar o mesmo, assim será feito um estudo e este dirá se o 

local é apropriado ou não para seu negócio, assim causando grandes transtornos 

entre as partes. 

A princípio a empresa familiar visa melhorar a condição social de uma 

família, dividindo com seus elementos as tarefas iniciais. Porem posteriormente, 

mais membros são envolvidos, algumas vezes precocemente, nas operações da 

empresa, criando-se assim uma sociedade familiar que gera ao longo dos anos uma 
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série de questões mais complexas do que a simples administração de uma atividade 

comercial ou industrial. 

 

Quadro 3 – Vantagens da Empresa Familiar 
Vantagens Desvantagens 

 Disponibilidade de recursos para 
autofinanciamento; 

 Importantes relações comunitárias e 
comerciais decorrentes de um nome 
respeitado; 

 Organização interna leal e dedicada; 
 Grupo interessado e unido em torno do 

fundador; 
 Sensibilidade em relação ao bem-estar dos 

empregados e da comunidade onde atua; 
 Continuidade e integridade de diretrizes 

administrativas e de focos de atenção da 
empresa. 

 Falta de comando central capaz de gerar 
uma reação rápida; 

 Falta de planejamento para médio e longo 
prazos; 

 Falta de preparação e/ou formação 
profissional para os herdeiros; 

 Conflitos que surgem entre os interesses da 
família e os da empresa como um todo; 

 Falta de compromisso em todos os setores 
da empresa, sobretudo com respeito a lucros 
e desempenho; 

 Descapitalização da empresa pelos 
herdeiros em desfrute próprio. 

Fonte: SEBRAE, 2004. 
 

  De acordo com Dornelas (2001, p. 01) o empreendedor é aquele que faz as 

coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. 

  O empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos, onde em 

conjunto, ocorre a transformação de ideias em oportunidades. Ocorrendo a perfeita 

implementação destas oportunidades leva consequentemente a criação de negócios 

de sucesso. 

  Este processo envolve todas as funções, ações e atividades que estão 

associadas a criação de novas empresas. Em primeiro lugar o empreendedorismo 

envolve o processo de geração de algo novo. Em segundo lugar, requer o 

comprometimento de tempo e o esforço necessário para que faça a empresa 

crescer. E em terceiro, é preciso ânimo e ousadia para que o os riscos calculados 

sejam assumidos e as decisões críticas tomadas. 

A franchising um modelo de negócio que visa estabelecer uma estratégia de 

distribuição e comercialização de produtos e serviços. Para que ocorra este 

processo, existem dois atores principais neste processo: o franqueador e o 

franqueado. Para que tenha êxito e todos saiam ganhando, é importante ter a 

relação de parceria. Este movimento no país é representado pela ABF- Associação 

Brasileira de Franchising. 

Segundo DORNELAS, 2001, p. 215. Franqueador: é uma empresa detentora 

da marca, que idealiza, formata e concede a franquia do negócio ao franqueado. 

Franqueado: é uma pessoa física ou jurídica, que adere à rede de franquia, 
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investindo recursos no próprio negócio, o qual será operado com a marca do 

franqueador e de acordo com todos os padrões estabelecidos e supervisionados por 

este. Em 1954, ocorreu a primeira franchising no Estados Unidos, o caso conhecido 

de sucesso é o McDonald’s, pois se tornou o maior franqueador do mundo. O Brasil 

é considerado um dos países com maior número de franquias no mundo em 

variados setores. 

A ABF possui vários programas voltados ao auxílio para franqueador e 

franqueado e os possíveis candidatos. Este programa tem como objetivo, fortalecer 

os sistemas de franquias auxiliando franqueados e franqueadores nas questões de 

legislação, oferecendo a capacitação na gestão empresarial e assessoria.    

Segundo o (SEBRAE NACIONAL, 2015) a franquia é um sistema pela qual o 

franqueador cede ao franqueado o direito da marca ou patente, associado ao direto 

de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produto ou serviço.   

Depois de estudar o mercado de franquias, entender o perfil com 

empreendedor e encontrar um modelo de negócio que lhe interessa o investidor 

ainda terá um pouco de trabalho pela frente, onde ele deve entrar em contato com a 

empresa franqueadora para que possa iniciar o processo seletivo, onde o 

franqueador passa a avalia-lo o futuro franqueado e assim este também terá tempo 

de se certificar se é a escolha certa. O candidato deve percorrer cinco passos para 

que possa assinar o contrato e se tornar dono de uma franquia. 

Quadro 4 – Vantagens e Desvantagens para o Franqueador 

Reunião com a 
franqueadora: 

Marcar uma reunião com a equipe de expansão da empresa 
franqueadora para que eles apresentem em detalhes o modelo de 
negócio, os suportes oferecidos aos franqueados e o plano de expansão 
da empresa. 

Pedido de 
informação ao 

candidato: 

Caso o candidato demonstre interesse em continuar o processo seletivo, 
a equipe de expansão da empresa franqueadora deve mandar a ficha de 
qualificação para que o candidato preencha com os dados pessoais e 
financeiros, levando toda a documentação necessária. 

Avaliação do 
candidato: 

Após a entrega dos documentos, a empresa irá realizar uma avaliação, 
verificando se o candidato possui o capital necessário para abertura da 
franquia e se tem alguma restrição de credito, analisando o histórico 
profissional e o perfil comportamental para saber se está de acordo com o 
perfil do franqueado que eles procuram. 

Entrega da 
Circular da 
Oferta de 

Franquia (COF): 

Caso a franqueadora aprove o perfil do candidato, ele deverá receber a 
Circular de Oferta de Franquias (COF). Ao recebê-la, o investidor deve 
pedir o auxílio de um advogado para que possa analisar o contrato e 
anotar as eventuais dúvidas para que possa discutir com o franqueador. 
Por lei, você tem ao menos dez dias de prazo para avaliar a COF. 

Assinatura do 
contrato: 

Reunião final com o franqueador, onde irá tirar as dúvidas que restam e 
caso seja aprovado pelo franqueador deve haver a confirmação se a 
intenção de ingressar na rede, consequentemente assinando o contrato. 

Fonte: Garcia, 2015. 
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  Cássio Spina (2014), fundador da associação Anjos do Brasil, que conecta 

empreendedores a investidores, recomenda que o futuro empresário coloque na 

balança o que é mais importante para ele. “Os dois modelos têm benefícios, o 

empreendedor é que precisa decidir qual se encaixa em seu perfil”, afirma. 

 

6. RESULTADOS 

 

 A pesquisa foi aplicada em empresas no ramo de cosméticos em uma cidade 

da Região Noroeste Paulista. 

  A entrevistada na empresa não franqueada é do sexo feminino na faixa etária 

de 35 a 45 anos, casada e graduada. 

  A empresa atua no mercado a mais de 6 anos e o que levou a optar pelo 

negócio próprio foi retorno financeiro, tendo um investimento inicial acima de R$ 

100.000,00. Atualmente proporciona um faturamento acima de R$ 20.000,00 reais 

mensais. 

 Considera-se como principais características do seu negócio a qualidade dos 

produtos, variedades e o bom atendimento ao cliente, ponderando também as 

características como: o preço acessível, marca e entrega ao cliente.  

  A entrevistada alega ter uma diminuição da rentabilidade prevista durante a 

existência do negócio. Atribuindo nota 5 em relação a satisfação da mesma. 

  A empresa oferece treinamento mensal aos seus colaboradores, e tem como 

plano de marketing a propaganda de rádio. 

  O entrevistado na empresa franqueada é do sexo masculino na faixa etária 

acima 45 anos, casado e pós-graduado. 

  A empresa atua no mercado a mais de 6 anos e o que levou a optar pelo 

negócio próprio foi clientes em potencial, tendo um investimento inicial acima de R$ 

100.000,00. Atualmente proporciona um faturamento acima de R$ 20.000,00 reais 

mensais. 

  Considera-se como principais características do seu negócio a qualidade dos 

produtos, bom atendimento ao cliente e marca, ponderando também as 

características como: localização, entrega ao cliente e forma de pagamento. 
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  A empresa alega que não houve falhas durante a existência do negócio.  

Atribuindo nota 8 em relação a satisfação da mesma. 

  A empresa oferece treinamento mensal aos seus colaboradores, e tem como 

plano de marketing a propaganda de rádio. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          De acordo com o entrevistado nota-se que o perfil da empresa franquiada 

apresenta ser mais experiente em seus negócios, tendo uma pós-graduação, onde a 

mesma da empresa não franqueada apresenta ter menos experiência no ramo de 

cosméticos. 

  As duas empresas atuam no ramo de cosméticos da cidade do Noroeste 

Paulista a mais de 6 anos, ambas tendo um investimento acima de R$ 100.000,00 

reais e um faturamento mensal acima de R$ 20.000,00 reais. Observa-se que 

ambas estão aumentando sua participação de mercado. 

  Enquanto uma empresa optou abrir seu negócio próprio por ter mais 

variedades de produtos e qualidade do mesmo.   

  Já a empresa franqueada tendo em vista o cliente potencial e ambas visam a 

qualidade do produto. Observa-se que já tem seu cliente por ser uma marca 

renomada e a outra está em busca de mercado mais tendo em vista sempre o 

melhor para o cliente. Observa-se que a empresa franqueada tem uma maior 

rentabilidade que o negócio próprio. 

  O sucesso de uma empresa, franqueada ou independente, é justamente a 

avaliação inicial do perfil desse empreendedor e o ramo do negocio na localidade 

escolhida. Por isso, novos empreendedores devem prestar muita atenção ao seu 

próprio perfil e comparar as vantagens e desvantagens dos dois modelos de 

negócio, além de analisar bem o ponto e o cenário daquele setor. Ambas as opções 

são totalmente validas e acarretam em muitas oportunidades. Nenhum dos dois 

casos é mais ou menos adequado, tudo vai depender do seu objetivo final, do que 

você realmente quer e onde pretender chegar. 

  A escolha do modelo de negocio mais adequado ao seu perfil vai depender 

dos seus objetivos e maneira de pensar, trabalhar. As duas opções são validas e 

oferecem oportunidades e lucro. Antes de tomar sua decisão. 
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  Por meio desta pesquisa pode-se concluir que para quem esta ingressando 

no mercado possui a preferência de se obter uma franquia, pois esta adquirindo uma 

empresa com o planejamento estratégico pronto e deve seguir as normas propostas 

pelo o franqueador. Já quem possui mais experiência de mercado, opta pelo negocio 

próprio ou empresa familiar, pois possui mais variedades em produtos e prefere 

seguir seus padrões. 
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