
TÍTULO: PERFIL DO EMPREENDEDOR FRANQUEADO E SUA RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE
DO NEGÓCIO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: AdministraçãoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ADRIAN GIOVANNI SILVA CHARCAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LIANA CARON NAZARETH PEÇANHAORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

Apesar da capital paulista ser o centro das oportunidades e responsável por 

uma porcentagem significativa da economia brasileira, sendo uma situação favorável 

a aquisição de franquias, são poucas que sobrevivem até os 6 anos, e em 2018, esse 

índice aumentou. Este trabalho possui o objetivo de identificar as características 

comportamentais empreendedoras (CCEs) presentes em franqueados do setor da 

saúde e sua relação com a sustentabilidade do negócio. Estudo de natureza 

descritiva, de início se fez uma revisão literária sobre CCEs e o sistema de franquia.  

Está em andamento um estudo de campo quali-quantitativo. O questionário aberto 

será encaminhado eletronicamente a cinco franqueados bem-sucedidos. Foi efetuado 

um pré-teste e o roteiro será reformulado. Os resultados serão comparados com os 

dados quantitativos, obtidos por meio de questionário fechado que serão distribuídos 

para franqueados deste setor, sediados em São Paulo. 

A literatura revela que as CCEs estão presentes em franqueados de sucesso, embora 

“correr risco” tenha menor média (FONTANELLE; HOELTGEBAUM; SILVEIRA, 

2006). De uma forma geral, a franqueadora compartilha com seus franqueados todo 

seu Know-how, estrutura e estratégias de maneira a aumentar as chances de 

crescimento da unidade. O pré-teste revela a importância de comprometimento do 

franqueado e de sua presença como líder e motivador da equipe. Os dados a serem 

coletados descreverão as CCEs presentes específicas nos franqueados de sucesso 

do setor. 

INTRODUÇÃO 

Um estudo recente, realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF, 

2018), verificou que 72% das 50 maiores redes de franquia do Brasil estão alocadas 

em São Paulo e que o percentual da mortalidade das franquias tem aumentado, ou 

seja, menos franquias tem sobrevivido até os 6 anos. Ainda revela o crescimento de 

franquias de saúde, que preenchem a necessidade de atendimento ágil e de qualidade 

de atendimento médico e odontológico da população. 

Por outro lado, pesquisa realizada por Fontanelle, Hoeltgebaum e Silveira 

(2006), em rede de franqueados de confecção, mostra que os que possuem melhor 

desempenho também têm mais desenvolvidas características comportamentais 

empreendedoras (CCEs). Já que o crescimento de franquias de saúde está aquecido, 

é importante o desenvolvimento deste estudo, que contribuirá a um conhecimento 

mais amplo, ajudando, futuramente, empresas e empreendedores deste setor. 



OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo geral identificar CCEs presentes em 

franqueados de serviços de saúde, sediados em São Paulo, e sua relação com a 

sustentabilidade do negócio. Os específicos são identificar as CCEs nestes 

franqueados e os resultados econômicos de sua unidade.  

METODOLOGIA 

Pesquisa de natureza descritiva, que se iniciou por meio de uma revisão da 

literatura sobre empreendedores e franquias, seguida de pesquisa qualitativa por meio 

de questionário aberto a ser aplicado a 5 franqueados em saúde com resultado 

excepcional no setor. Na próxima fase, serão coletados dados quantitativos por meio 

de questionário validado por McClelland (1961, apud FONTANELLE; 

HOELTGEBAUM; SILVEIRA, 2006), que será encaminhado a franqueados do setor, 

sediados em São Paulo, cujas franquias são associadas da ABF. 

DESENVOLVIMENTO 

O empreendedor é um ponto fora da linha, tendo em sua essência, 

características que o diferenciam dos demais indivíduos. Não nasce pronto, mas sim 

com algumas características, sendo, por exemplo, mais dinâmico, audaz ou capaz, 

podendo desenvolver sua face empreendedora (DINIZ, 2011). 

Fontanelle, Hoeltgebaum e Silveira (2006) apontam CCEs comuns em 

empreendedores recorrentes na literatura: busca de oportunidades, persistência, 

comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, 

estabelecimento de metas, busca de informações, planejamento e monitoramento 

sistemático, persuasão e rede de contatos, e por último, independência e 

autoconfiança. Diniz (2011), empresário de sucesso no Brasil, destaca que aqueles 

com muito medo não empreendem, mas “um pouco de medo é sempre bom para que 

a pessoa seja cautelosa”.  

Em estudo feito para comparar as características empreendedoras presentes 

em franqueados do setor têxtil, Fontanelle, Hoeltgebaum e Silveira (Ibidem) mostram 

que a característica “correr riscos” é menos significante neste grupo, o que pode 

explicar o porquê desse empresário optar pelo modelo negócio franchising, ao invés 

de abrir um negócio próprio. De acordo com Ribeiro et al. (2011, apud CARVALHO et 

al., 2014) o franchising pode ser definido como: 

[...] uma estratégia de expansão dos negócios que envolve a transferência de 
know-how e métodos de se fazer as coisas entre duas partes a franqueadora 
(que é detentora da marca) e o franqueado (terceiro interdependente que 



investe no negócio), constrói uma relação de longo prazo visando resultados 
sustentáveis e duradouros.  

A franquia se torna vantajosa para o franqueado pois o franqueador fornece 

sua marca, produto e/ou serviço que já foi aplicado no mercado, isso acaba por agilizar 

o crescimento da empresa e reduzir o capital próprio investido, além de prestar todo 

o auxílio administrativo e operacional, o que acaba gerando uma confiança no 

franqueado por eliminar certos riscos que um negócio próprio traria a ele (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009, apud SOUZA; JUNQUEIRA; LAS CASAS, 2014). 

Entretanto, segundo Barroso (2005, apud CARVALHO et al., 2014), o sistema de 

franquia é baseado em reciprocidade e transparência absoluta, sendo ela a partir da 

comunicação, comprometimento e dedicação em tempo integral no negócio, pois, “A 

evolução e o crescimento do negócio depende do nível de comprometimento em suas 

respectivas responsabilidades” (CARVALHO et al., 2014). 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A literatura percorrida revela que as CCEs mais importantes, presentes no 

franqueado, são: estabelecimento de metas em primeiro lugar; em segundo lugar, 

empatadas, as características planejamento e monitoramento sistemáticos, e 

independência e autoconfiança. É detectado, no pré-teste, a importância de seu 

comprometimento e da necessidade de sua presença para liderança da equipe. 
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