
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (PPGADM) 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  ESTRATÉGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

  

 

GIULIANA MARTINELLI PACHECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAÇOS RELACIONAIS COMO POTENCIALIZADORES DE INOVAÇÃO EM 

REDES DE FRANQUIA: O CASO MORMAII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARAPUAVA 
2016



 

 

GIULIANA MARTINELLI PACHECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAÇOS RELACIONAIS COMO POTENCIALIZADORES DE INOVAÇÃO EM 

REDES DE FRANQUIA: O CASO MORMAII 

  
 
 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre em Administração, 
no Programa de Pós Graduação em 
Administração (PPGADM) – Mestrado 
Profissional, na área de concentração de 
Estratégia, Inovação e Tecnologia, da 
Universidade Estadual do Centro–Oeste – 
Unicentro. 
 
Orientadora: Prof. Dra. Marlete Beatriz Maçaneiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUARAPUAVA 
2016



 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

GIULIANA MARTINELLI PACHECO 
 

 

 

 

LAÇOS RELACIONAIS COMO POTENCIALIZADORES DE INOVAÇÃO EM 

REDES DE FRANQUIA: O CASO MORMAII 

 
 

 
 
 
 
Dissertação aprovada em 18/05/2016 como requisito parcial à obtenção do grau de 
Mestre no curso de Mestrado Profissional em Administração,área de Concentração: 
Estratégia, Inovação e Tecnologia, da Universidade Estadual do Centro–Oeste – 
UNICENTRO, pela seguinte banca examinadora: 

 
 
 

 
Orientadora: Prof. Dra. Marlete Beatriz Maçaneiro 

PPGADM, Unicentro 
 
 
 

Prof. Dr. Marcos de Castro 
PPGADM, Unicentro 

 
 

Prof. Dr. Zoraide da Fonseca Costa 
PPGADM, Unicentro 

 
 
 

Prof.Dra. Carla Maria Schmidt 
 PGDRA e PPGCA, Unioeste 

 
 
 
 
 
 

Guarapuava, 18 de maio de 2016. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta conquista aos meus avós 
Regina e Giuseppe Martinelli, 
Meus verdadeiros Mestres... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço primeiramente a Deus, por essa oportunidade em minha vida e por 

ter me acompanhado em todos os momentos da minha jornada profissional e 

acadêmica. 

Meus sinceros agradecimentos a todos que contribuíram para a elaboração 

desta dissertação, com destaque a algumas pessoas/organizações em especial. 

À minha orientadora professora Dra. Marlete Beatriz Maçaneiro, agradeço 

pelo apoio, atenção e dedicação durante toda essa etapa. Seus valiosos 

ensinamentos foram muito importantes para a conclusão deste estudo. 

Agradeço à Mormaii Franchising pela oportunidade em desenvolver esta 

pesquisa, em especial ao Dr. Morongo, que inicialmente demonstrou interesse pelo 

meu estudo e autorizou que se realizasse a pesquisa nesta organização. 

Meus sinceros agradecimentos à Apanati Vicenzi, Gerente de Marketing da 

Mormaii Franchising, que atendeu prontamente às minhas solicitações e contribuiu 

significativamente para a realização deste estudo. Também agradeço ao Sr. Ricardo 

Andreolla, Gerente de Desenvolvimento de Produtos da Mormaii, que contribuiu com 

informações muito valiosas para esta pesquisa. 

Agradeço aos franqueados Mormaii que colaboraram com a coleta de dados, 

com destaque às empreendedoras franqueadas que responderam às entrevistas, 

por disponibilizarem seu tempo e por me receberem em seus estabelecimentos, 

compartilhando muito conhecimento e experiência.  

Ao meu amado filho Raul Martin e ao Santiago por compreenderem meu 

esforço e o tempo que dediquei a este estudo. 

A todos os meus familiares, em especial aos meus queridos avós Regina e 

Giuseppe Martinelli e Ineidina e Tales Pacheco (in memoriam), que me ensinaram os 

verdadeiros valores a serem seguidos.  

Aos meus amigos, que me apoiaram verdadeiramente e acreditaram no meu 

potencial. Especialmente à Katiane Crotti, pela troca de informações e por me 

incentivar em todos os momentos dessa jornada. E também às minhas queridas 

amigas irmãs de coração... 

 



 

 

PACHECO, M. P. Laços Relacionais como Potencializadores de Inovação 
em Redes de Franquia: o caso Mormaii. 2016. 146 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração). Universidade Estadual do Centro-Oeste – 
UNICENTRO, Guarapuava, Paraná, 2016. 

 
RESUMO 

 
Esta pesquisa tem como base a perspectiva da Teoria Evolucionista, na qual a 
evolução econômica é um processo de desequilíbrio decorrente da 
competitividade e do progresso tecnológico. Nesse contexto, a inovação 
proporcionou a criação de diferentes estruturas organizacionais, com foco em 
novos produtos, processos, formas de compartilhamento de informações e de 
transferência de tecnologias. Assim, a estruturação das empresas em rede 
pode ser considerada uma estratégia de inovação e fator adaptativo para os 
empreendimentos modernos. Neste estudo, as redes organizacionais são 
tratadas como uma estratégia de inovação em franquias, que buscam 
desenvolver novos produtos, processos e explorar novos mercados. Tem como 
objetivo geral analisar as interações que se estabelecem em uma rede de 
franquia, buscando identificar se os laços relacionais dessas conexões 
potencializam o desenvolvimento de inovações na rede. Tem também o 
objetivo de verificar os mecanismos de transferência de tecnologia, que são de 
substancial importância para a análise dessa interação. A metodologia foi 
desenvolvida sob a abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de 
dados, foram realizadas análises de documentos e entrevistas com 
profissionais da área administrativa do setor de franchising e da área de 
Desenvolvimento de Produtos da rede franqueadora pesquisada e franqueados 
da marca, tendo como limite de quantidade o critério saturação. As entrevistas 
buscaram compreender qual é a relação existente entre os laços relacionais 
das interações e o desenvolvimento de inovações para a rede. Como principais 
resultados, observou-se que os mecanismos que promovem o contato direto 
entre franqueador e franqueado, como o showroom, proporcionam o 
compartilhamento de novas ideias e sugestões para a rede, sendo tais 
mecanismos considerados laços fracos dentro do modelo de franquia 
empresarial. Além disso, a interação e a experiência adquirida pelo franqueado 
em seu mercado local também foi identificada como uma importante fonte de 
inovação para a marca. Outros mecanismos formais de transferência de 
tecnologia foram considerados laços fortes nas interações dentro da rede. 
Dessa forma, foi possível verificar que os laços relacionais, tanto fortes quanto 
fracos, favorecem o desenvolvimento de inovações na rede. O pioneirismo 
tecnológico e o desenvolvimento de inovações radicais foram identificados 
como elementos que caracterizam a rede Mormaii, e contribuem para uma 
vantagem competitiva na área em que atua.  
. 
 
Palavras-Chave: Laços relacionais. Inovação tecnológica. Sistema franchising. 
Mecanismos de transferência de tecnologia. 
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ABSTRACT 

 
This research is based on the perspective of Evolutionary Theory, where 
economic development is a process of disequilibrium resulting from the 
competitiveness and technological progress. In this context, innovation led to 
the creation of different organizational structures, focusing on new products, 
processes, information sharing forms and technology transfer. Thus, the 
network structure can be considered a strategy of innovation and adaptive 
factor for modern companies. In this study, the organizational networks are 
treated as an innovation strategy in franchising, seeking to develop new 
products, processes and explore new markets. It has the general objective to 
analyze the interactions that take place in a franchise network in order to 
identify if the relational ties of these connections potentiate development of 
innovations in the network. It also has the objective of verifying the technology 
transfer mechanisms, which will be of substantial importance for the analysis of 
this interaction. The methodology was developed from the qualitative approach. 
As data collection instrument will be accomplished analysis of documents and 
interviews with professionals from the administrative and Product Development 
areas and five franchisees of the franchising network investigated. The 
interviews aim to understand the relationship between the relational ties of 
interactions and the development of innovations for the network. As main 
results, it was observed that the mechanisms that promote direct contact 
between franchisor and franchisee, as the showroom, provide the sharing of 
new ideas and suggestions for the network, and such mechanisms considered 
weak ties within the franchise business model. Furthermore, the interaction and 
the experience gained by the franchisee in your local market was also identified 
as an important source of innovation for the brand. Other formal technology 
transfer mechanisms were considered as strong ties in the interactions within 
the network. Thus, it was possible to verify that the relational ties, both strong 
as weak, favor the development of innovation on the network. The pioneering 
technology and the development of radical innovations were identified as 
elements that characterize the Mormaii network, and contribute to a competitive 
advantage in the area in which it operates. 
 
Keywords: Relational ties. Innovation. Franchising system. Technology transfer 
mechanisms. 
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RESUMEN 

 
Esta investigación se basa en la perspectiva de la teoría evolutiva, donde el 
desarrollo económico es un proceso de desequilibrio resultante de la competitividad 
y el progreso tecnológico. En este contexto, la innovación llevó a la creación de 
diferentes estructuras de organización, centrándose en nuevos productos, procesos, 
formas de intercambio de información y transferencia de tecnología. Por lo tanto, la 
estructura de red puede considerarse una estrategia de innovación y el factor de 
adaptación para las empresas modernas. En este estudio, las redes organizativas 
son tratadas como una estrategia de innovación en red de franquicia, que buscan 
desarrollar nuevos productos, procesos y explorar nuevos mercados. Tiene como 
objetivo general analizar las interacciones que tienen lugar en una red de franquicias 
con el fin de identificar si los lazos relacionales de estas conexiones de potencia el 
desarrollo de innovaciones en la red. También tiene el objetivo de verificar los 
mecanismos de transferencia de tecnología, que serán de importancia sustancial 
para el análisis de esta interacción. La metodología fue desarrollada dentro del 
enfoque cualitativo. Como instrumento de colecta de datos, se realizaron análisis de 
documentos y entrevistas con profesionales de las áreas administrativas y de 
Desarrollo de Productos y cinco franquiciados de la red de franquicias investigada. 
Las entrevistas tienen como objetivo comprender la relación entre los lazos 
relacionales de las interacciones y el desarrollo de innovaciones para la red.Como 
principales resultados, se observó que los mecanismos que promueven el contacto 
directo entre el franquiciador y el franquiciado, como el showroom, proporcionan el 
intercambio de nuevas ideas y sugerencias para la red, y tales mecanismos 
consideró lazos débiles dentro del modelo de negocio de franquicia. Además, la 
interacción y la experiencia adquirida por el franquiciado en su mercado local 
también fue identificado como una fuente importante de innovación para la marca. 
Otros mecanismos de transferencia de tecnología formales fueron considerados 
lazos fuertes en las interacciones dentro de la red. De este modo, fue posible 
verificar que los lazos relacionales, tanto fuertes como débiles, favorecen el 
desarrollo de la innovación en la red. La tecnología pionera y el desarrollo de 
innovaciones radicales se identificaron como elementos que caracterizan la red 
Mormaii, y contribuyen a una ventaja competitiva en el área en la que opera. 
 
Palabras clave: Lazos relacionales. Innovación. Sistema de franquicias. 
Mecanismos de transferencia de tecnología. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, inicialmente será contextualizado o tema em estudo, para 

então introduzir as questões problema que norteiam esta dissertação. Os objetivos 

geral e específicos, bem como as justificativas práticas e teóricas serão 

apresentados na sequência e, ao final, consta ainda a composição dos demais 

capítulos deste trabalho. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 

Sob um viés econômico, Schumpeter (1988) pioneiramente tratou sobre os 

fatores que promovem o desenvolvimento e o progresso dos países.Ele ressaltou 

que o processo evolutivo é efeito da inovação, que é caracterizada por uma série de 

fatores como: a introdução de novo produto/serviço ou nova qualidade do 

produto/serviço; introdução de novo método ou processo; abertura de novo 

mercado, entre outros fatores que fomentam o desenvolvimento econômico 

(SCHUMPETER, 1988).Dessa forma, dentro de uma perspectiva capitalista, a 

introdução de novas tecnologias proporcionou a criação de diferentes estruturas 

organizacionais, com foco em novos produtos, processos, formas de 

compartilhamento de informações e de transferência de tecnologias. 

Nesse sentido, as organizações que visam à inovação também buscam 

competitividade e sucesso no contexto atual. Conforme Burgelman, Christensen e 

Wheelwright (2012, p. 2), o processo de inovação é definido como “as atividades 

combinadas que levam a produtos e serviços novos e comercializáveis, ou a novos 

sistemas de produção e distribuição.” Assim, a formação de redes com tal objetivo 

pode ser considerada uma estratégia de inovação para os empreendimentos 

modernos. 

Do ponto de vista organizacional, a estruturação das empresas em redes é 

observada com maior frequência, impulsionada pelo avanço das tecnologias da 

informação, aumento da competitividade no mercado, pela globalização e por outros 

fatores que contribuíram para esta mudança dentro e fora das organizações 

(CASTELLS, 2000).De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 49), a 

globalização é uma força que estimula a inovação, pois “pode também mudar a 
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estrutura industrial das economias, impelindo-as a desenvolver novas indústrias e 

adaptar suas estruturas institucionais”. 

Nesse contexto, as mudanças decorrentes das novas tendências do 

mercado atual exigem das organizações um fator diferencial de adaptação (YIN, 

2000). Esse diferencial pode ser alcançado por meio da estruturação em redes, que, 

muitas vezes, pode se configurar como uma vantagem competitiva para os negócios 

(BALESTRIN; VERSCHOORE; PERUCIA, 2014; CUNHA, 2004; SCHMIDT, 2010). 

Além disso, entre os fatores que constituem o objetivo para a formação de 

redes, estão: melhorar a capacidade de inovar, o acesso a recursos, redução de 

riscos e incertezas dos negócios, a busca pela eficiência, o acesso à tecnologia, a 

novos canais de informação e a novos mercados, entre outros (BALESTRIN; 

VARGAS, 2004; CASTRO, 2013; CASTRO; BULGACOV; HOFFMANN, 

2011;PELLEGRIN et al., 2007; SCHMIDT, 2010; TROTT, 2012). Sob uma 

perspectiva estratégica, Balestrin e Vershoore (2014) reforçam que a cooperação 

pode ser resultado de decisões lógicas e de estratégias que visam os ganhos e 

benefícios provenientes desta interação. Independente do motivo que levou à 

formação de redes, esta cooperação é de suma importância para as organizações 

que buscam adquirir, manter ou melhorar sua competitividade no mercado atual. 

O crescente número de pesquisas brasileiras que tratam sobre redes 

(ALVES; PEREIRA, 2013; BALESTRIN; VERSCHOORE; PERUCIA, 2014; 

BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010; CASTRO, 2013; FARIA, 

2011) demonstra a relevância deste tema para o campo de estudos organizacionais 

brasileiros.Essas investigações apresentam a capacidade de colaboração e da 

estruturação em rede como condições fundamentais para o sucesso organizacional. 

No âmbito internacional,a pesquisa de Oliver e Ebers (1998) apresenta um 

mapeamento dos temas acerca das relações interorganizacionais e redes, 

contribuindo com esse campo de estudo e apontando as principais características 

deste tema.Demonstra ainda que, assim como nos estudos brasileiros, o tema sobre 

redes tem sido aliado a teorias do campo de estratégia, tais como a Visão Baseada 

em Recursos e Custos de Transação. 

Dessa forma, as redes têm sido abordadas na literatura, tanto nacional como 

internacional, como uma estratégia de cooperação. Neste estudo, as redes 

organizacionais serão tratadas como uma estratégia de inovação em franquias, que 

buscam desenvolver novos produtos, processos e explorar novos mercados. 
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O sistema de franquia empresarial (sistema franchising) é um modelo de 

negócio caracterizado pela relação contratual entre franqueador e franqueado 

(BRASIL, 1994). Nesse sistema, o franqueador é o detentor da marca e transfere 

seu know-how tecnológico ao franqueado, que por sua vez é o empreendedor que 

incorpora tais conhecimentos transferidos neste processo. 

A estruturação em redes pelas franquias empresariais é percebida como 

uma estratégia para os franqueados, a qual permite reduzir os riscos dos negócios, 

aumentar a vantagem competitiva e é caracterizada pela transferência de tecnologia 

e procedimentos já testados pelo franqueador (AGUIAR; CONSONL; BERNARDES, 

2014; MELO; ANDREASSI, 2010; MELO; BORINI; CUNHA, 2014; NYADZAYO; 

MATANDA; EWING, 2011). Assim, as redes de franquias correspondem a um 

modelo formatado de negócio, no qual ocorre a transferência de conhecimentos e 

procedimentos com o objetivo de construir e manter uma imagem distinta entre os 

clientes por meio da padronização (BITTI, 2012). 

Para Minguela-Rata, Rodríguez-Benavides e López-Sánchez (2012), a 

padronização das atividades pode ser considerada como uma fonte de vantagem 

competitiva para as franquias, sendo a uniformidade caracterizada pelo oferecimento 

dos mesmos produtos e uso das mesmas tecnologias em diferentes localidades.O 

padrão estabelecido pelas franquias contempla o know-how tecnológico e os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento do negócio, além de promovera 

identidade da marca, valorizada pelo cliente, que espera obter o mesmo produto ou 

serviço em todas as unidades franqueadas (BITTI, 2012). 

A uniformidade é alcançada por meio do estabelecimento de padrões pelo 

franqueador, que devem ser seguidos por todas as unidades da rede. Para garantir 

a uniformidade, o franqueador deve frequentemente checar as operações do 

franqueado e monitorar se os processos estão sendo desenvolvidos de maneira 

correta, conforme o padrão da rede (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-BENAVIDES; 

LÓPEZ-SÁNCHEZ, 2012). Da mesma forma, são utilizados variados mecanismos de 

transferência de tecnologia para compartilhar o conhecimento dentro da rede e 

replicar os procedimentos característicos da franquia.  

Para isso, são estabelecidas as interações dentro da rede. Nessa interação 

entre franqueador e franqueado, são definidos os laços e relações 

interorganizacionais, que possibilitam o compartilhamento de conhecimentos na 

rede. Granovetter (1973) aborda sobre a força dos laços fracos, os weakties, como 
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foram tratados pelo autor. Seus estudos revelam que por meio de laços fracos é 

possível a construção de pontes que conectam, de maneira mais rápida e por um 

caminho mais curto, diferentes grupos dentro de uma rede, favorecendo o 

desenvolvimento de inovações (GRANOVETTER, 1973; 1983). 

Segundo Granovetter (1973), a força de um laço é uma combinação dos 

fatores tempo, confiança, intensidade emocional e os serviços recíprocos que o 

caracterizam. Minguela-Rata, Rodríguez-Benavides e López-Sánchez (2012) 

ressaltam que os laços são determinados de acordo com a intensidade da relação 

entre franqueador-franqueado.  

Sob a ótica do contexto de franquias empresariais, os laços abordados por 

Granovetter (1973) podem ser considerados como laços fortes quando se referem 

às atividades de padronização e aos processos de uniformidade. Os laços fracos 

contrapõem-se aos fatores que visam essas formalidades, possibilitando o 

desenvolvimento de inovações nas redes. Em uma rede de franquias, os laços fortes 

e os laços fracos também podem ser definidos conforme a riqueza das informações 

envolvidas no processo de transferência de tecnologia entre franqueador e 

franqueado (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011), conforme foram abordados nesta 

pesquisa. 

Nessa perspectiva, os laços fracos são estabelecidos por meio de 

mecanismos de transferência de tecnologia de alto grau de riqueza de informações, 

caracterizados pela informalidade e pelo contato direto entre franqueador e 

franqueado. Por outro lado, os laços fortes podem ser considerados como as 

interações resultantes de mecanismos de baixo grau de riqueza de informações, que 

são mecanismos formais de transferência de tecnologia, como manuais, relatórios, 

instruções e outros documentos formais de comunicação (WINDSPERGER; 

GOROVAIA, 2011). 

Para Tálamo e Carvalho (2010, p. 749), “a qualidade destes laços é 

fundamental à obtenção de informações estratégicas, proporcionando aprendizado, 

vantagens competitivas e potencialização das redes nas quais os integrantes estão 

inseridos”. Hansen (1999) aponta que laços fracos entre as unidades podem 

desenvolver novas relações, que proporcionam um novo conhecimento dentro de 

uma perspectiva de redes organizacionais. O autor menciona que esta capacidade 

de fornecer diferentes tipos de conhecimento, além de evitar os custos do retrabalho 

e desperdício de tempo presentes nos relacionamentos de laços fortes, pode ser 
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considerada uma vantagem competitiva para a organização. Isso se deve ao fato de 

que os laços fortes exigem maior atenção e mais energia para manutenção dos 

relacionamentos (HANSEN, 1999). Por outro lado, os laços fracos permitem maior 

agilidade, por atuar como uma ponte (GRANOVETTER, 1973) entre o novo 

conhecimento e demais unidades das redes, de maneira mais eficiente em termos 

de tempo e custo (BALESTRIN; VERSCHOORE; PERUCIA, 2014; HANSEN, 1999). 

Interessa neste estudo não apenas analisar os laços fracos 

potencializadores de inovações, como mencionados por Granovetter (1973, 1983), 

mas também analisar os laços fortes, que são uma característica mais presente nas 

redes de franquias. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Em um sistema de franquia empresarial, a inovação encontra na 

uniformidade uma barreira para seu desenvolvimento, já que a padronização e a 

burocracia dificultam o incremento de novas ideias para a rede (BITTI, 2012; 

RODRIGUES; ANDREASSI, 2012). Nesse sentido, Tálamo e Carvalho (2010) 

reforçam que, apesar de os laços fortes estabelecerem uma forte ligação entre os 

grupos e uma relação de confiança que favorecem os integrantes da rede, podem 

comprometer a estrutura desta e a aquisição do novo conhecimento. Por outro lado, 

os laços fracos livram o franqueado das obrigações e formalidades encontradas nos 

laços fortes e propiciam o surgimento de novas ideias e diferentes canais de 

comunicação dentro da rede (HANSEN, 1999). 

Assim, este estudo buscou responder aos seguintes questionamentos: de 

que maneira são estabelecidos os laços relacionais dentro do contexto do sistema 

franchising, a partir dos mecanismos de transferência de tecnologia? Como os laços 

relacionais podem ser considerados potencializadores da inovação nas redes de 

franquias empresariais?  

Para responder a esses questionamentos, o estudo teve como principal 

teoria de base a Evolucionista da Inovação, baseada nos trabalhos pioneiros de 

Schumpeter (1988) e posteriormente desenvolvida por Dosi (1982) e Nelson e 

Winter (2002). Além dessa, a teoria dos laços e relações interorganizacionais de 

Granovetter (1973; 1983) também foi usada como base neste estudo, por permitir a 

análise dos laços relacionais como potencializadores de inovação em redes. 
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A rede de franquia escolhida para desenvolver este estudo é a Mormaii, que 

possui a matriz franqueadora na cidade de Garopaba, estado de Santa Catarina. 

Posteriormente, no tópico 3.6 da Metodologia, o caso em estudo será detalhado. 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral analisar as interações que se 

estabelecem em uma rede de franquia do setor de vestuário e acessórios esportivos, 

buscando identificar se os laços relacionais dessas conexões potencializam o 

desenvolvimento de inovações na rede. Nesse sentido, tem o objetivo também de 

verificar os mecanismos de transferência de tecnologia, que são de substancial 

importância para a análise dessa interação. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Mapear a rede de franquia em estudo, no sentido de analisar possíveis 

relações mútuas estabelecidas na rede; 

b) identificar e caracterizar os mecanismos de transferência de tecnologia 

que são utilizados na rede de franquia pesquisada; 

c) diferenciar os laços fortes e fracos que se estabelecem dentro da rede em 

estudo; 

d) caracterizar as inovações desenvolvidas na franquia, a partir dos laços 

relacionais, analisando a influência dos mecanismos de transferência de 

tecnologia. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

O moderno ambiente competitivo requer das organizações a introdução de 

novos produtos, processos e tecnologias, a fim de conseguirem adequar-se à nova 

realidade organizacional. Nesse contexto, a inovação é fator chave para este 

objetivo, não sendo mais considerada como um diferencial extraordinário, mas sim 

uma exigência do mercado.  
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Para isso, as organizações sofrem intensa pressão para melhorar a 

qualidade e as características dos produtos e processos, reduzir os custos e 

principalmente diminuir o tempo de desenvolvimento de novos produtos 

(BURGELMAN; SAYLES, 2012; LAZZAROTTI;MARCON; BANDEIRA-DE-MELO, 

2014; OCDE, 2005; ROUSSEL; SAAD; BOHLIN, 1992; WHEELWRIGHT; CLARK, 

2012).De acordo com Christensen, Musso e Anthony (2012, p. 353), “as empresas 

não devem empregar uma estratégia única e eterna para capturar valor por meio dos 

ciclos de vida de suas tecnologias”. Dessa forma, a inovação e a estruturação em 

redes contribuem para que as franquias empresariais se adaptem à nova dinâmica 

mercadológica e alcancem o sucesso organizacional. 

Nesse sentido, o sistema franchising surge como um modelo alternativo de 

negócio, que visa, por meio da organização em redes, atender tais necessidades. 

Esse modelo pode ser considerado como um “segmento do empreendedorismo, 

servindo como alternativa ao empreendedor que deseja estabelecer-se com marcas 

e know-how consolidados pelo franqueador” (MELO; ANDREASSI, 2010, p. 270). 

De acordo com os dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF, 

2015a), números do franchising refletem a relevância das redes como estratégia 

organizacional. Em um período de 4 anos, correspondente aos anos de 2010 a 

2014, o faturamento do setor teve um aumento de 67,56%, bem como o número de 

redes de franquias cresceu 58,59% (ABF, 2015a). Esses dados demonstram a 

evolução do setor e evidenciam a organização de redes como uma nova opção no 

cenário econômico atual. 

Entretanto, Dantas et al. (2015) atentam para a falta de estudos que 

abordam o relacionamento entre franqueador e franqueado como tema principal. 

Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2005), para compreender as interações no 

processo de inovação é fundamental identificar como as transferências de 

conhecimento e de tecnologia ocorrem, quais são as principais fontes de fluxo de 

conhecimentos e de tecnologia e quais dessas fontes possuem maior relevância. 

Assim, compreender como se dão as relações interorganizacionais dentro de uma 

rede de franquias torna-se uma relevante contribuição para o campo dos estudos 

organizacionais e para a prática empresarial.  

Além disso, considerando a importância da inovação para o sucesso das 

organizações, torna-se pertinente também aliar este tema ao estudo das redes. 

Nesse contexto, Balestrin, Verschoore e Perucia (2014, p. 51) consideram que a 
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visão relacional da estratégia “contribui com estudos que procuram melhor entender 

a vantagem competitiva em uma abordagem alternativa, aberta à cooperação entre 

empresas”. 

Assim, dentro de uma abordagem teórica, Balestrin, Verschoore e Reyes 

Junior (2010) consideram que os estudos recentes sobre redes no Brasil 

contribuíram para o estabelecimento de um campo estruturado sobre tal temática. 

Nesse sentido, a abordagem sobre redes de franquias com foco em inovação é de 

extrema relevância para os temas em questão. 

 

1.5 COMPOSIÇÃO DOS CAPÍTULOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Além desta introdução, esta dissertação é composta por mais quatro 

capítulos. O capítulo 2 contempla o Referencial Teórico, que constitui a base teórica 

deste trabalho, explorando os seguintes temas: 1) Pressupostos teóricos da 

inovação no contexto organizacional, no qual são apresentados a Teoria 

Evolucionista, os conceitos, as tipologias e as características da inovação; 2) redes 

estratégicas de inovação, abordando o fenômeno das redes como um processo de 

colaboração inovativa, em que ocorrem as interações e são estabelecidos laços 

relacionais entre as organizações; 3) as franquias como redes de organizações 

inovativas, no qual são apresentados os conceitos do franchising, sua importância e 

características, aliando este modelo de negócio às estruturas de redes e à inovação. 

A Metodologia é apresentada no terceiro capítulo, no qual são descritos os 

procedimentos metodológicos que foram adotados para esta dissertação, a 

abordagem utilizada, a estratégia de pesquisa, as técnicas de coleta dos dados e 

análise, bem como a definição do modelo teórico que embasou a construção das 

categorias de análise deste estudo. 

No capítulo quarto são apresentadas as análises dos dados coletados. 

Inicialmente é caracterizado o perfil dos entrevistados e do caso em estudo. A 

análise é realizada de acordo com as categorias estabelecidas no modelo teórico, 

composta pelas macro categorias: Interações na Rede; Laços Fortes e Fracos; e 

Inovação. Ainda nesse capítulo, são analisadas as subcategorias Mecanismos de 

Transferência de Tecnologia e Grau de Riqueza de Informações; Complexidade do 

conhecimento; e Uniformidade nos processos e Padronização. 
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O quinto capítulo deste estudo trata das considerações finais da análise. Os 

resultados são apresentados, sendo resgatados os problemas de pesquisa e 

objetivos propostos. É também realizada uma retomada dos resultados, 

apresentando resumidamente as características dos laços relacionais das 

interações, dos mecanismos de transferência de tecnologia utilizados e seu grau de 

riqueza de informação, bem como das inovações desenvolvidas na rede. 

Ao final, são apresentadas as referências utilizadas no embasamento teórico 

e metodológico, assim como os apêndices com o instrumento de pesquisa (roteiros 

de entrevistas), termo de consentimento e a figura do mapa relacional desenvolvido 

neste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica do estudo, composta 

por 3 tópicos, no qual são analisados os temas que norteiam esta dissertação. No 

primeiro tópico é abordado sobre os pressupostos teóricos da inovação, sob a ótica 

da Teoria Evolucionista, trazendo conceitos fundamentais da inovação no contexto 

organizacional.  

Na sequência, é tratado sobre as Teorias de Rede, apresentando as 

características gerais deste tema, destacando as principais teorias que podem ser 

aliadas à inovação, introduzindo os conceitos de laços relacionais propostos por 

Granovetter (1973). No terceiro tópico é apresentado o conceito do sistema 

franchising, ressaltando sua importância para o cenário econômico atual, 

estabelecendo uma conexão com a Teoria das Redes Sociais. 

Para a construção desta fundamentação teórica, foram utilizadas 

principalmente as seguintes plataformas de pesquisa, para a busca dos artigos 

científicos: Scientific Periodicals Eletronic Library – SPELL, Periódicos Capes, a 

base de dados da ProQuest. Os artigos foram selecionados conforme os temas de 

interesse desta dissertação e consultando a classificação do Qualis dos periódicos, 

verificada por meio do dispositivo WebQualis. 

 

2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DA 

INOVAÇÃO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

As constantes mudanças do contexto econômico resultaram “numa maior 

eficiência e competitividade, numa melhora da qualidade, na introdução acelerada 

de novos produtos e serviços e na criação de novas oportunidades de mercado” 

(SCHILLER, 2008, p. 20) ao longo das últimas décadas. Essas mudanças foram 

impulsionadas principalmente pela aceleração do processo tecnológico e pelo 

desenvolvimento e difusão de novas tecnologias. Esse contexto faz referência à 

Teoria Evolucionista proposta por Schumpeter (1988), na qual o autor menciona que 

a inovação é um processo dinâmico chamado “destruição criativa”, em que as 

antigas tecnologias são substituídas por novas. 

Nelson e Winter (2002) apontam que o crescimento econômico deve ser 

abordado sob o ponto de vista schumpeteriano, no qual a evolução é um processo 
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de desequilíbrio decorrente da competitividade e do progresso tecnológico. Para 

Tigre (1998),a perspectiva evolucionista pode ser considerada como o mais bem 

articulado e consistente corpo teórico para o estudo do progresso técnico. Nesse 

contexto, a inovação é o fator principal que promove o desenvolvimento econômico 

dos países capitalistas, por meio da introdução de novas tecnologias e processos, 

sendo somente possível mediante a perturbação do equilíbrio e mudanças 

espontâneas e descontínuas (SCHUMPETER, 1988). O equilíbrio econômico cedeu 

espaço para as trajetórias de evolução, nas quais o avanço tecnológico exerce um 

papel significativo nas mudanças estruturais de mercado e das organizações 

(KUPFER, 1996).  

Segundo Dosi (1982), as organizações reagem às forças do ambiente 

econômico, tentando responder a tais exigências por meio de avanços tecnológicos. 

Em busca de competitividade e incremento nos lucros, as organizações introduzem 

novos produtos e serviços, articulam suas estruturas para a expansão das fronteiras 

organizacionais e abertura de novos mercados, bem como buscam incessantemente 

oportunidades de diferenciação (CORAZZA; FRACALANZA, 2004). Entretanto, 

essas atividades de inovação são procedimentos coordenados, devendo considerar 

os fatores econômicos e mercadológicos para direcionar a mudança tecnológica 

(DOSI, 1982).  

Conforme abordado por Schumpeter (1988), o desenvolvimento e a difusão 

de inovações contribuem para o desenvolvimento econômico e proporcionam às 

empresas o diferencial necessário ao ajuste ao contexto contemporâneo. Tigre 

(2006, p. 71) ressalta acerca da difusão tecnológica, afirmando que “uma inovação 

só produz impactos econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre 

as empresas, setores e regiões, desencadeando novos empreendimentos e criando 

novos mercados”. Assim, a efetiva difusão da nova tecnologia impulsiona os 

impactos da inovação para além dos limites da própria organização.Nesse contexto, 

o mercado atua como um ambiente seletivo no sentido de direcionar o processo de 

inovação. Em um primeiro momento, os fatores econômicos e mercadológicos 

influenciam na escolha do novo processo tecnológico, e então tais fatores 

determinarão o sucesso da inovação (DOSI, 1982).  

Na perspectiva evolucionista, as empresas visam incrementar sua 

competitividade por meio da introdução de novas tecnologias. O termo 

empreendedorismo tecnológico abordado por Burgelman, Christensen e 
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Wheelwright (2012, p. 3) “refere-se às atividades que criam novas combinações de 

recursos para tornar a inovação possível, reunindo o mundo técnico e comercial de 

forma lucrativa”. As empresas, portanto, são entendidas como instrumentos do 

progresso tecnológico (SCHUMPETER, 1988), uma vez que o empreendedorismo 

propicia a difusão de novas tecnologias no ambiente mercadológico. 

Em síntese, a competitividade força as organizações a desenvolver novas 

combinações significativas de produtos e processos para oferecer soluções 

tecnológicas ao mercado. Esse processo evolutivo, caracterizado pela mudança 

tecnológica e introdução de inovações, representa o progresso econômico do mundo 

capitalista. 

É nesse contexto que este estudo está fundamentado, por considerar a 

inovação como fator indutor do desenvolvimento dos países e da competitividade 

das organizações. O próximo tópico traz os conceitos fundamentais da inovação no 

contexto organizacional. 

 

2.1.1 Conceitos, Tipologias e Características da Inovação Tecnológica 

 

Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012) definem tecnologia como o 

conjunto de conhecimentos teóricos e práticos, bem como as habilidades e 

instrumentos articulados que visam o desenvolvimento de inovações. De acordo 

com Dosi (1982) a definição de tecnologia compreende, além da abordagem teórica 

e prática do conhecimento, também os procedimentos, métodos, know-how, 

competências organizacionais e experiências anteriores, bem como as 

experimentações de tentativa e erro e as percepções acerca das possibilidades 

tecnológicas são consideradas neste conceito. Tigre (2006) faz uma distinção entre 

os conceitos de tecnologia e técnicas. Para o autor, “a tecnologia pode ser definida 

como conhecimento sobre técnicas, enquanto as técnicas envolvem aplicações 

deste conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais” (TIGRE, 

2006, p. 72).  

Pioneiramente, Schumpeter (1988) definiu a inovação como: a introdução de 

um novo produto ou nova qualidade de produto; introdução de novo processo; 

abertura de novo mercado; estabelecimento de nova fonte de suprimentos; e nova 

estrutura organizacional. O Manual de Oslo (OCDE, 2005) revela que a inovação 

pode ser definida sob quatro vieses: inovação de produto, processo, organizacionais 
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e de marketing. Ainda, o Manual aborda sobre a inovação tecnológica de produto e 

processo, conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipologia da inovação 

Tipos de inovação Características 

Inovações de produto 
Envolvem mudanças significativas nas potencialidades de produtos e 
serviços. Incluem-se bens e serviços totalmente novos e 
aperfeiçoamentos importantes para produtos existentes. 

Inovações de processo 
Representam mudanças significativas nos métodos de produção e de 
distribuição. 

Inovações 
organizacionais 

Referem-se à implementação de novos métodos organizacionais, tais 
como mudanças em práticas de negócios, na organização de local de 
trabalho ou das relações externas da empresa. 

Inovações de marketing 

Envolvem a implementação de novos métodos de marketing, incluindo 
mudanças no design do produto e na embalagem, na promoção do 
produto e sua colocação, e em métodos de estabelecimento de preços 
de bens e serviços. 

Inovação tecnológica de 
produto e processo 

Compreendem a implementação de produtos e de processos 
tecnologicamente novos e a realização de melhoramentos 
tecnológicos significativos em produtos e processos. 

Fonte: adaptado de OCDE (2005, p. 23). 

 

Nesse sentido, a inovação é entendida como um determinado conhecimento 

técnico sobre como fazer coisas de uma maneira melhor que a atual. Para definir 

uma inovação, é necessário, portanto, que o produto, processo, métodos 

organizacionais ou de marketing sejam novos ou significativamente melhorados. As 

inovações devem necessariamente conter um grau de novidade: devem ser novas 

para a empresa, para o mercado ou novas para o mundo (OCDE, 2005). Mesmo que 

uma tecnologia, por exemplo, seja utilizada por outras organizações, a introdução 

deste novo conhecimento em uma empresa pode ser considerada uma inovação. 

Quando as inovações são novas para o mercado ou novas para o mundo, a 

organização pioneira pode ser considerada como condutora do processo de 

inovação (OCDE, 2005).  

Schumpeter (1988) menciona sobre a aplicabilidade prática da inovação, 

uma vez que a invenção sem a finalidade comercial não é considerada uma 

inovação. Dessa forma, a inovação pode ser entendida como o resultado das 

atividades de desenvolvimento para colocar em uso as invenções e descobertas. 

Nesse sentido, os critérios para o sucesso da tecnologia em si (invenção) são 

técnicos em vez de comerciais, ou seja, a atenção é voltada para a eficiência e não 
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para o lucro. Já os critérios para o sucesso da inovação tecnológica são comerciais 

em vez de técnicos, haja vista que uma inovação bem-sucedida é aquela que 

proporciona o retorno do investimento, acrescido de lucros (BURGELMAN; 

CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). 

Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012) caracterizam a inovação 

como inovação radical, incremental e de arquitetura. Segundo os autores, as 

inovações incrementais compreendem o aprimoramento contínuo de produtos e 

processos já existentes, enquanto as inovações radicais referem-se ao 

desenvolvimento de novos produtos ou processos, promovendo o estabelecimento 

de novos paradigmas econômicos. Uma inovação radical, ou disruptiva, é capaz de 

causar um impacto significativo em um mercado (OCDE, 2005). As inovações de 

arquitetura, por sua vez,contemplam reconfigurações de componentes que 

constituem o produto. 

Nessa perspectiva, Henderson e Clark (2012, p. 245) complementam que “a 

inovação incremental introduz mudanças relativamente pequenas no produto 

existente, explora o potencial do projeto estabelecido e, muitas vezes, reforça a 

dominância das empresas estabelecidas”. Ao contrário, a inovação radical requer 

grande flexibilidade organizacional, uma vez que trata-se de um novo processo, o 

que significa abandonar o conhecimento existente e construir um novo. Por essa 

razão, essa dinâmica pode se configurar como uma ameaça às empresas 

estabelecidas e como uma oportunidade às entrantes (HENDERSON; CLARK, 

2012). Os autores abordam também sobre a inovação de arquitetura, revelando que 

neste tipo, são significativamente alterados os componentes sem alterar a tecnologia 

agregada ao produto. 

O Quadro 2 apresenta as características da inovação radical e da 

incremental. Por promover facilidades, praticidade no uso e ser mais funcional, 

algumas inovações incrementais podem gerar grandes vantagens competitivas. Ou 

seja, a inovação pode gerar um impacto radical, mesmo a mudança sendo 

incremental. Segundo Henderson e Clark (2012, p. 245), 

 

As inovações radicais e incrementais têm consequências competitivas tão 
diferentes porque requerem diferentes capacitações organizacionais, que 
são difíceis de criar e onerosas para ajustar. A inovação incremental reforça 
as capacitações das organizações estabelecidas, enquanto a radical as 
obriga a fazer um novo conjunto de perguntas, recorrer a novas habilidades 
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técnicas e comerciais e empregar novas abordagens de resolução de 
problemas. 

 

Quadro 2 – Características da inovação radical e da incremental 

 Inovação Radical Inovação Incremental 

Foco 
Inovações radicais projetadas para 
atender as necessidades de 
clientes e mercados emergentes. 

Inovações incrementais projetadas 
para atender as necessidades de 
clientes e mercados existentes. 

Resultados 

Novos conhecimentos, ideais, 
crenças, novas tecnologias e 
projetos, novos mercados, novos 
canais de distribuição e produtos 
experimentais. 

Melhoria de entendimento de 
questões específicas, adaptações 
em produtos, melhoria em 
tecnologias de processos e 
produtos já existentes. 

Base de 
Conhecimento 

Requer novos conhecimentos além 
de fundamentar-se no 
conhecimento existente. 

Amplia e melhora conhecimentos e 
habilidades existentes. 

Resulta de 

Percepções dos limites da 
tecnologia em uso, 
desenvolvimento de novas 
capacidades, busca, variação, 
flexibilidade, experimentação e 
coragem na aceitação de riscos. 

Refinamento, produção, eficiência 
e execução. 

Prazo de implicações 
na performance 

Longo prazo. Curto prazo. 

Fonte: adaptado de Scandelari (2011, p. 65). 

 

A habilidade de se trabalhar, tanto com inovações incrementais, como 

inovações radicais recebe o nome de ambidestralidade (SCANDELARI, 2011). 

Geralmente, as organizações que desenvolvem inovações incrementais visam 

aprimorar a eficiência operacional, manter a competitividade e reduzir custos de 

produção, enquanto as inovações radicais buscam resultados a longo prazo e 

objetivos mais complexos, como a abertura de novos mercados (CROTTI; 

PACHECO; LARA, 2015). 

 

2.1.2 A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) como Fonte de Inovação e suas 

Estratégias 

 

No contexto organizacional, a inovação promove a criação de novos 

conhecimentos, expandindo o potencial da empresa em desenvolver novos produtos 

ou processos, por meio do aprimoramento da capacidade da organização em inovar 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012).De acordo com o Manual 

de Oslo (OCDE, 2005), as patentes, licenças, marcas registradas, entre outras, 
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podem ser consideradas fontes externas de conhecimento tecnológico. Cohen e 

Levinthal (2012, p. 377) ressaltam a importância de aproveitar o conhecimento 

externo, considerando esta competência como “um componente fundamental das 

capacitações relacionadas à inovação”.  

Albuquerque (2006, p. 234) menciona que “as mudanças nos paradigmas e 

o desenvolvimento tecnológico ao longo das trajetórias específicas, são 

responsáveis pelo surgimento de oportunidades tecnológicas a serem exploradas 

pelas empresas na busca de lucros.” Dosi (1982) define que as mudanças 

tecnológicas são resultantes dos processos “demand-pull” ou “technology-push”, 

considerando que as inovações podem ser impulsionadas pelas demandas de 

mercado ou pela oferta de tecnologia e capacidades internas da própria empresa. 

Assim, ao estabelecer as ações que visam à inovação, podem ser considerados 

fatores internos ou externos à organização. Isto é, as empresas devem optar por 

desenvolver e aumentar suas capacitações tecnológicas internas já existentes ou 

criar novas(OCDE, 2005), por meio de recursos externos.  

Para a criação de novas competências, é requerido o estímulo à 

personalidade inovadora; já no caso de aumentar as capacitações internas, as 

empresas, geralmente as já estabelecidas, devem adquirir a maior parte de sua 

nova tecnologia por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). O Manual de Oslo 

(OCDE, 2005, p. 316) conceitua que 

 

a pesquisa e o desenvolvimento experimental (P&D) compreendem o 
trabalho criativo realizado de forma sistemática com o objetivo de aumentar 
o estoque de conhecimentos, incluindo os conhecimentos do homem, da 
cultura e da sociedade, e o uso desse estoque de conhecimentos para 
antever novas aplicações. 

 

Para Roussel, Saad e Bohlin (1992, p. 14), “a meta da pesquisa é o 

conhecimento aplicável às necessidades comerciais da empresa” e contribui 

significativamente para a capacitação da organização em desenvolver novos 

produtos e novos processos, atrelado aos objetivos organizacionais e demanda de 

mercado, em termos de competitividade. Nesse sentido, a pesquisa corporativa é 

uma ferramenta que auxilia as organizações a enfrentar os desafios de inovação, 

buscando identificar as áreas tecnológicas com maiores retornos econômicos, bem 

como as relações entre os objetivos estratégicos da organização e a própria 
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inovação (BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). Enquanto a 

pesquisa tem como finalidade a criação de novos conhecimentos ou tecnologias, o 

propósito do desenvolvimento é a aplicação desse conhecimento para a inovação. 

A Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) define que a inovação 

deriva de atividades de P&D, que compreendem a pesquisa básica, aplicada ou 

desenvolvimento experimental, ou de outras atividades que não necessariamente 

envolvam a pesquisa. Burgelman, Christensen, Wheelwright, (2012, p. 3) 

fundamentam que “a pesquisa científica básica refere-se às atividades relacionadas 

na geração de novos conhecimentos”, enquanto a “pesquisa científica aplicada é 

voltada para a solução de problemas técnicos particulares”. Nesse sentido, o 

principal desafio da gestão de P&D é integrar a nova tecnologia às estratégias 

organizacionais.  

Roussel, Saad e Bohlin (1992) definem três propósitos estratégicos da P&D: 

1) defender, apoiar e expandir o negócio atual; 2) impulsionar novos negócios; e 3) 

ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas da empresa.Esses autores 

também apresentam os conceitos de P&D incremental, radical e fundamental. As 

características desses tipos de P&D são resumidas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Características da P&D incremental, radical e fundamental 

P&D Incremental P&D Radical P&D Fundamental 

Pequenos avanços tecnológicos 
e grandes resultados 
estratégicos. 

Realiza a descoberta de novos 
conhecimentos. 

É um salto 
científico/tecnológico para o 
desconhecido. 

Consiste na habilidosa 
aplicação do conhecimento 
existente. 

A descoberta envolve 
substanciais riscos técnicos, 
de custo e de tempo. 

Desenvolve capacidade de 
pesquisa em profundidade. 

Trabalho de redução de custos 
de produção. 

Administrar conscientemente a 
P&D radical é uma maneira de 
reduzir riscos. 

Prepara para a futura 
exploração comercial nos 
campos potenciais. 

Fonte: elaboração própria com base em Roussel, Saad e Bohlin (1992). 

  

A meta da P&D incremental consiste em pequenos avanços tecnológicos. 

Dessa forma, não se trata de uma tarefa arriscada de descobrir e aplicar novas 

tecnologias, mas da habilidosa aplicação do conhecimento já existente na 

organização. A P&D incremental resulta em uma contínua série de pequenas 
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melhorias nos processos organizacionais e pode contribuir com a redução de custos 

operacionais (ROUSSEL; SAAD; BOHLIN, 1992). 

A P&D radical contempla a descoberta de novos conhecimentos com o 

objetivo explícito de aplica-los na prática. Apesar dos riscos envolvidos, por se tratar 

da aquisição de um novo conhecimento ou tecnologia, Roussel, Saad e Bohlin 

(1992, p. 16) afirmam que, “se a P&D radical tiver sucesso, o negócio provavelmente 

terá um know-how que nenhum concorrente tem”. Isso pode conferir à empresa uma 

posição mais competitiva e uma provável liderança tecnológica. Para isso, a 

empresa deve estabelecer mecanismos que contribuam para a redução dos riscos 

envolvidos no processo de inovação, e sobretudo, que fortaleçam a apropriabilidade 

da inovação. Nesse contexto, Cohen e Levinthal (2012) sustentam que as condições 

de apropriabilidade consideram a capacidade da empresa em obter lucros com a 

inovação por meio do conhecimento tecnológico, patentes e possível pioneirismo. 

Nesse sentido, Albuquerque (2006, p. 235) menciona os mecanismos que 

contribuem para a apropriação da inovação: “as vantagens do pioneiro (first mover); 

as vantagens obtidas pelo inovador em função de sua evolução na curva do 

aprendizado o segredo industrial; os esforços de vendas e de prestação de serviços; 

além das patentes.” 

As principais metas da P&D fundamental visam desenvolver as atividades de 

pesquisa tecnológica, ainda que contemplem um longo prazo para os resultados. Ao 

mesmo tempo, deve habilitar a organização para a exploração comercial desta nova 

tecnologia (ROUSSEL; SAAD; BOHLIN, 1992), por meio de estratégias de inovação. 

Segundo Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012), para as empresas 

estabelecidas, os processos de formulação de estratégias de inovação são 

abordados sob dois pontos de vista: o processo induzido e o processo autônomo. A 

ação estratégica induzida engloba as competências, a cultura organizacional e o 

contexto estrutural das empresas no processo de formulação da estratégia. No 

processo autônomo, as ações ocorrem em um contexto estratégico já modificado e 

adaptado para promover a inovação, sendo reconhecido e estimulado o potencial 

estratégico das competências. O Quadro 4 apresenta as características dos 

processos de formulação da ação estratégica da inovação. 
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Quadro 4 – Características do processo induzido e do processo autônomo para formulação da 
ação estratégica da inovação 

 Processo Induzido Processo Autônomo 

Ocorre 
Dentro do escopo da estratégia 
corporativa. 

Fora do escopo da estratégia 
corporativa. 

Contexto Estrutural. Estratégico. 

Reconhecimento Planejamento Estratégico. 
Potencial estratégico dos altos 
executivos. 

Inovações tecnológicas Incrementais ou de arquitetura. Radicais. 

Papel da Pesquisa 
Corporativa 

Gerar novas tecnologias. 
Descobrir novas áreas da 
tecnologia. 

Interface 
Entre pesquisa corporativa e P&D 
divisional. 

Entre pesquisa corporativa e 
pesquisa para fins comerciais. 

Fonte: elaboração própria com base em Burgelman, Christensen e Wheelwright (2012). 

 

Para o processo induzido, onde normalmente as inovações são incrementais 

ou de arquitetura, os investimentos em P&D podem resultar em grandes 

oportunidades. Quando são desenvolvidos processos autônomos, normalmente as 

inovações são radicais, e as oportunidades surgem de maneira inesperada ou ao 

acaso dos investimentos de P&D ou pesquisa corporativa (BURGELMAN; 

CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). 

No processo autônomo, as inovações não duram para sempre, existe um 

ciclo de vida da tecnologia. Dessa forma, “à medida que as empresas crescem, sua 

capacidade de manter uma taxa de crescimento com base na busca de 

oportunidades em suas principais áreas de negócio acaba diminuindo” 

(BURGELMAN; CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012, p. 335). Na realidade, as 

empresas encontram-se num dilema, em que devem optar por começar tudo 

novamente, um novo processo de ação estratégica para a mesma tecnologia (pois 

existe um ciclo de vida, na qual a tecnologia nasce, atinge a maturação e começa de 

novo como a velha tecnologia) ou optar por aproveitar as oportunidades de 

crescimento em outras áreas de negócios. Este é o desafio para as empresas que 

adotam o processo autônomo. 

Entretanto, da mesma forma como a complexidade das atividades de P&D 

aumentaram nas últimas décadas, também tornaram-se mais complexos os fatores 

econômicos e de mercado. Dosi (1982) considera que a inter-relação ciência-

tecnologia-produção não contempla a complexidade, a incerteza e os fatores 

econômicos envolvidos nos processos de mudança tecnológica e, portanto, não é 
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suficiente para garantir o sucesso da inovação.Nesse sentido, é preciso que haja 

uma interação entre a oferta de tecnologia (P&D interno) e a dinâmica de mercado, 

fatores econômicos e a demanda de potenciais compradores/usuários. Isso porque 

são esses fatores externos que se configurarão como fontes alternativas de 

inovação, que contribuirão para o êxito do processo inovativo (DOSI, 1982). 

 

2.1.3 Outras Fontes e Atividades de Inovação 

  

O Manual de Oslo (OCDE, 2005) aponta que é possível a organização 

realizar atividades que não envolvam P&D, mas que conduzem à inovação. Entre 

elas, a identificação de oportunidades, a relação com clientes, o aproveitamento de 

capacidades já existentes. Também podem ser consideradas as fontes externas de 

tecnologia, como a aquisição de know-how, equipamentos e softwares.Dosi (1982) 

menciona que os fatores econômicos, institucionais e sociais conduzem o processo 

de mudança tecnológica nas organizações. Além das fontes internas de inovação,o 

ambiente geográfico, político, social e econômico influenciam no direcionamento das 

atividades que visam à inovação. 

Essas atividades inovativas (IBGE, 2011) ou atividades de inovação (OCDE, 

2005) são aquelas que se desenvolvem ao longo das etapas tecnológicas, 

organizacionais e comerciais. Elas visam à implementação de um novo produto, 

método ou outro processo que se configure como inovação.  

Em relação ao aproveitamento das capacidades atuais e a exploração de 

competências tecnológicas em uma organização, Scandelari (2011, p. 55) relata que 

 

por meio das atividades de aproveitamento de capacidades atuais, 
denominadas como exploitation em inglês, contemplam-se as ações de 
melhoria e eficiência em relação a produtos e processos correntes, 
possibilitando o refinamento e aplicação das capacidades e produtos 
existentes, viabilizando a rotinização de tarefas, aumento da confiabilidade 
e o incremento nos lucros. Por outro lado, as atividades de exploração 
(prospecção), denominadas como exploration em inglês, são destinadas à 
busca de novas competências e relacionadas à experimentação, 
flexibilidade, aceitação de riscos e inovação. 

 

Para Burgelman e Sayles (2012, p. 360), “a ‘inovação’ envolve a união das 

oportunidades de mercado com a tecnologia inventiva e o novo conhecimento 

técnico, o que exige uma habilidade substancial”. Nelson e Winter (1982) definem 

habilidade como a capacidade de realizar uma sequência regular de um 
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comportamento coordenado. Segundo os autores, o comportamento de uma 

organização pode ser redutível ao comportamento individual dos membros dessa 

organização.  

Dessa forma, o estabelecimento de padrões tecnológicos, por meio das 

rotinas organizacionais, pode favorecer a transferência de conhecimento codificado 

para toda a organização (OCDE, 2005).As rotinas envolvem a repetição e a 

experimentação, resultando em tarefas progressivamente melhores e mais rápidas a 

cada execução. Nesse processo, surgem novas oportunidades de operação 

(CORAZZA; FRACALANZA, 2004). Wheelwright e Clark (2012)ressaltam que a 

capacidade da empresa em executar os projetos de desenvolvimento de novos 

produtos de maneira mais eficaz e eficiente é considerada uma vantagem 

estratégica importante. 

Em síntese, a inovação abrange tanto fatores externos à organização como 

parcerias, aquisição de know-how, licenças, marcas registradas, informações do 

mercado – consumidores e concorrência – quanto fatores internos, que envolve a 

P&D e competências tecnológicas. Assim, saber aproveitar as capacidades atuais 

da empresa e também o novo conhecimento pode contribuir com a vantagem 

competitiva da organização e promover o desenvolvimento de inovações de maneira 

mais rápida e eficiente. 

Entretanto, a OCDE (2005) considera que as interações são as principais 

fontes de conhecimento externo para o desenvolvimento das atividades de inovação. 

Além disso, Dosi (1982) ressalta que as interações dentro e fora das organizações 

permitirão reconhecer a real necessidade do mercado, para então dar início ao 

processo de inovação e oferecer soluções tecnológicas adequadas. Nesse sentido, 

os fatores econômicos e de mercado é que irão direcionar o processo inovativo de 

maneira mais eficaz, para que a inovação obtenha sucesso. Essa interação pode ser 

efetivada por meio das redes organizacionais, que atuam como um instrumento 

eficiente de difusão da inovação por meio da colaboração e da interação 

(PELLEGRIN et al., 2007). 

No próximo tópico as interações serão abordadas dentro do contexto de 

redes organizacionais. A estruturação das organizações em redes é compreendida 

como estratégia de inovação, que busca a adaptação às exigências dos ambientes 

econômico e mercadológico. 
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2.2 REDES ESTRATÉGICAS DE INOVAÇÃO E OS LAÇOS RELACIONAIS 

 

Neste tópico, as redes organizacionais serão apresentadas como redes 

estratégicas, que visam à adaptação ao ambiente mercadológico por meio da 

interação. Dessa forma, será caracterizado o contexto atual no qual as organizações 

estão inseridas e serão evidenciados os principais motivos que levam à formação de 

redes. Além disso, os laços relacionais serão conceituados, apresentando a Teoria 

das Redes Sociais (Social Networks) como teoria base para este estudo. 

 

2.2.1 As Redes como Estratégias de Inovação  

 

As transformações tecnológicas e econômicas do século XX requerem das 

organizações readequações estruturais para se manterem competitivas no cenário 

atual (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008; SCHILLER, 2008; TIGRE, 2006; YIN, 

2000). Segundo Castells (2000), a revolução tecnológica é considerada global, pois 

o desenvolvimento econômico ultrapassou as fronteiras existentes entre os 

continentes e permitiu acesso a novos mercados e novas configurações de obtenção 

de recursos necessários às organizações (capital, matéria-prima, tecnologia, entre 

outros).  

O progresso tecnológico, as transformações e diversificações das formas de 

trabalho e uma nova lógica capitalista, fomentadas pelo fenômeno da globalização, 

alteraram significativamente as estruturas organizacionais (CASTELLS, 2000). Além 

da adaptação ambiental, Castro (2011) aponta para outros fatores que motivam os 

relacionamentos interorganizacionais, como: a busca pela eficiência; aumento do 

poder, influência ou controle sobre outras organizações; e a própria necessidade de 

cooperação interorganizacional. Entretanto, a formação de redes como uma 

resposta adaptativa às incertezas do ambiente (CASTRO, 2011) pode promover 

vantagens às empresas que buscam a sobrevivência e/ou competitividade no 

mercado atual. Nesse sentido, a estruturação das organizações em rede estabelece 

um novo padrão competitivo global (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008), que 

favorece a difusão de inovações por meio da colaboração e interação. Cunha (2004) 

ressalta que o ambiente impõe o desenvolvimento de novos processos 

organizacionais e a adoção de novos padrões de comportamento, sendo a 
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estruturação em redes uma resposta às exigências ambientais, tendo como 

resultado a inovação. 

É nesse contexto que as redes são inseridas, sendo que Castells (2000) 

caracteriza a nova economia como uma rede, que possibilita interações e estabelece 

uma série de conexões entre os agentes econômicos envolvidos. De acordo com o 

Manual de Oslo (OCDE, 2005), as conexões entre as organizações podem promover 

o acesso ao conhecimento e a novas tecnologias, impulsionando o desenvolvimento 

de inovações como vantagem competitiva e diferencial adaptativo ao novo contexto 

tecnológico.  

Assim, dentro de uma visão analítica de redes, Schmidt (2010, p. 34) 

conceitua redes como um “conjunto de relacionamentos e interdependências sociais 

e econômicas [...] entre atores coletivos, que surge com o objetivo de criar valor para 

os envolvidos”. Na perspectiva da estrutura de governança, Balestrin e Verschoore 

(2008), consideram a rede um novo modelo organizacional, estruturado de maneira 

coletiva e coordenada, com o objetivo de gerar e oferecer soluções competitivas 

para as organizações.  

Tigre (2006) também associa a estruturação das organizações em redes à 

vantagem competitiva e diferencial adaptativo, que busca a sobrevivência no 

mercado atual. O autor cita a aceleração do processo de inovação e acesso a 

competências tecnológicas críticas como principais vantagens das redes 

organizacionais. 

No contexto brasileiro, a congruência de objetivos está entre os principais 

fatores que motivam a estruturação em redes (BALESTRIN; VERSCHOORE; 

REYES JUNIOR, 2010). A ideia de coletividade contrapõe-se às competições 

individualistas e busca satisfazer os objetivos de todos os envolvidos no processo de 

interação. As estratégias coletivas possibilitam às organizações atingir objetivos que 

provavelmente não seriam atingidos individualmente (BALESTRIN; VERSCHOORE, 

2008; BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010; OCDE, 2005). 

Portanto, a criação de valor e a complementariedade de competências 

organizacionais são apontadas por Schmidt (2010) como fatores propulsores da 

formação de redes. A autora considera as redes como formas organizacionais 

complexas, nas quais são estabelecidas interações que possibilitam o acesso a 

ações e competências complementares, favorecendo a criação de valor. 
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A inovação colaborativa é mencionada por Balestrin e Verschoore (2008) 

como um ganho competitivo das organizações que integram as redes. Esses autores 

ressaltam que as interações promovem o acesso a diferentes conjuntos de 

habilidades complementares às competências internas das organizações, 

contribuindo, dessa forma, para o processo de inovação.  

 

[...] nas redes, a inovação decorre da capacidade de promover a 
socialização e a utilização de conhecimentos de maneira mais intensa que 
em outros formatos clássicos de organização [...]. A informação, quando flui 
através da rede, torna-se mais rica. Novas conexões e novos significados 
são gerados, debatidos e avaliados (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008, p. 
142). 

 

Dessa forma, a rede pode ser considerada a estrutura organizacional mais 

adequada para proporcionar um fluxo de informações que resultem em inovações, 

pois compreendem as interações entre diferentes fontes de informação e tecnologia. 

Castro (2013) menciona que as redes, como um novo modelo organizacional, 

promovem capacidades adicionais que contribuem para o desenvolvimento de 

inovações e acesso a novos canais de distribuição. 

A busca pela complementariedade das competências organizacionais, para 

o desenvolvimento de ações inovativas, resultam em uma rede de interações, na 

qual as informações transferidas são consideradas mais ricas e eficientes. O grau de 

riqueza das informações é considerado alto quando as informações são transferidas 

na rede por meio de mecanismos que possibilitem o contato direto entre as 

organizações (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). 

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 98), as organizações podem 

“implementar novas estruturas organizacionais ou novas práticas para introduzir uma 

nova cultura de negócios, normas e valores, com o objetivo de melhorar a 

capacidade de inovar da empresa”. Assim, a estruturação em redes pode estar 

relacionada à necessidade de insumos para os processos inovativos, levando em 

consideração a transferência de informações que constituem a capacidade de 

inovação da empresa (MASSAINI; OLIVA, 2015). 

Powell (1998) ressalta que as pesquisas sobre redes podem abordar dois 

focos principais: as operações e intercâmbios mútuos de direitos; e as relações e os 

mecanismos pelos quais as informações são transferidas. Nesse sentido, os laços 
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sociais emergentes das interações dentro da rede constituem o principal foco desta 

pesquisa, os quais serão abordados no próximo tópico. 

 

2.2.2 Laços Relacionais e Mecanismos de Gestão 

 

As interações propiciadas pelas redes são as relações sociais que 

possibilitam o compartilhamento de informações e de novas ideias para o contexto 

organizacional. De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), os benefícios das 

interações dependem da qualidade do compartilhamento do conhecimento nas 

organizações, que visem reforçar ou manter sua vantagem competitiva por meio do 

desenvolvimento de inovações. Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005, p. 103) 

mencionam que 

 

as interações entre pessoas, entre organizações e entre elementos 
humanos sociais e culturais interferem diretamente nos processos 
inovativos, e são essas interações que permitem e acirram a aprendizagem 
organizacional, fortalecendo as relações e os benefícios advindos delas.  

 

Dessa forma, torna-se relevante compreender como são estabelecidos os 

laços relacionais dentro de uma rede, bem como sua tipologia, e quais os 

mecanismos de gestão. Neste estudo, o embasamento teórico para este tema está 

focado na Teoria das Redes Sociais (Social Networks). No contexto organizacional, 

essa teoria estuda como as relações sociais entre os indivíduos de determinada 

rede podem afetar o desempenho das organizações (GRANOVETTER, 1973;1985). 

Cunha (2004, p. 41) considera que “a perspectiva das redes sociais amplia o escopo 

da análise organizacional, abrindo as portas para a identificação e o estudo dos 

relacionamentos que as organizações desenvolvem no ambiente”. Isso porque essa 

teoria estuda os relacionamentos organizacionais de maneira mais ampla, buscando 

compreender toda a complexidade envolvida nas interações. 

As redes sociais constituem uma das estratégias utilizadas para o 

compartilhamento de informações e experiências, por meio das relações entre os 

integrantes da rede (TOMAÉL; ALCARÁ; DI CHIARA, 2005). Nessa perspectiva, a 

unidade de análise das redes sociais são as relações estabelecidas por meio das 

interações na rede (MARTELETO, 2001), buscando evidenciar o papel dos laços 

sociais (KORFF; OBERG; POWELL, 2015). Ou seja, as interações são 

representadas pelos laços entre as organizações na rede. 
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Conforme Tálamo e Carvalho (2010), as redes favorecem o fluxo de 

informações entre as organizações, sendo que os laços sociais irão definir o 

equilíbrio e o grau de aprendizado entre os integrantes das redes. Assim, as redes 

sociais são definidas pela quantidade e qualidade dos laços estabelecidos entre os 

seus diferentes membros (MARTELETO, 2001), pelos quais são transferidas 

informações e tecnologias que fomentam as atividades organizacionais.  

Sob um viés social, Granovetter (1973) introduziu o conceito de laços 

relacionais, em que a força é determinada de acordo com o tempo, intensidade 

emocional, confiança mútua e serviços recíprocos que constituem os laços.Cunha 

(2004) aborda que a confiança, base da relação informal, reduz as incertezas das 

inter-relações. Dessa forma, este autor considera que os riscos ou ameaças à 

confiança podem ser controlados por mecanismos formais, como contratos, 

estruturas hierárquicas, normas e outros instrumentos. Contudo, para Granovetter 

(1973), o que irá caracterizar a força de um laço não é a estrutura organizacional, 

mas sim a intensidade das interações. 

Em relação à força, Granovetter (1973) caracteriza esses laços como fracos 

ou fortes. Os laços fortes são os relacionamentos densos e formais entre os 

envolvidos, caracterizados pela confiança entre os atores e pelo controle formal das 

atividades. Entretanto, Granovetter (1973) aponta que os laços fortes podem ser 

considerados como uma barreira à inovação, pois sustentam as informações e 

recursos já existentes nas organizações.  

Não obstante, uma vez que a estruturação em rede é um novo modelo 

organizacional, devem ser estabelecidos mecanismos de coordenação que busquem 

compreender os desafios da gestão das interações dentro da rede (PELLEGRIN et 

al., 2007; SCHMIDT, 2010). Balestrin e Verschoore (2008) ressaltam que os 

instrumentos contratuais, estratégicos, de tomada de decisão e de integração são 

elementos fundamentais para a gestão das redes, que demandam novas práticas 

organizacionais e também de gestão. Tais instrumentos são considerados os laços 

fortes em uma rede organizacional, que irá contribuir para a manutenção e controle 

das interações estabelecidas. 

Mas, Granovetter (1973) menciona que, enquanto os laços fortes 

determinam um “único caminho” para um objetivo, os laços fracos oferecem “pontes” 

alternativas que permitem criar novos caminhos mais curtos e eficientes. Assim, os 

laços fracos contrapõem-se aos fatores que visam essas formalidades, 
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possibilitando a conexão entre vários grupos sociais, o que favorece a difusão de 

novas informações e ideias e o desenvolvimento de inovações nas redes 

(GRANOVETTER, 1983). 

Granovetter (1983) ainda ressalta que uma importante fonte de laços fracos 

é a divisão de trabalho, impulsionada pela interdependência das atividades ou pela 

complementaridade de competências, conforme abordado por Schmidt (2010).Nesse 

sentido, a especialização e a divisão do trabalho resultam em uma rede de 

relacionamentos de diferentes funções (GRANOVETTER, 1983), em que cada um 

exerce sua atividade em complementaridade com outras competências (SCHMIDT, 

2010). Esse tipo de relacionamento é considerado por Granovetter (1983) como uma 

das principais fontes de laços fracos. 

Tálamo e Carvalho (2010, p. 749) afirmam que “a qualidade desses laços é 

fundamental à obtenção de informações estratégicas, proporcionando aprendizado, 

vantagens competitivas e potencialização das redes”. As diversas possibilidades de 

interações proporcionadas pelos laços fracos podem promover o compartilhamento 

de novas ideias e o desenvolvimento de inovações dentro das redes. Nessa 

perspectiva, para Granovetter (1973) e Hansen (1999), as atividades que visam à 

inovação dentro de uma rede são mais facilmente desenvolvidas por meio de laços 

fracos, pois favorecem o compartilhamento de informações de maneira mais rápida 

e eficiente. 

Assim, os laços relacionais são considerados neste estudo como 

importantes fatores propulsores de inovações e serão analisados no contexto das 

redes de franquias. Conforme será abordado no próximo tópico, as franquias 

empresariais atuam como redes organizacionais que buscam manter ou adquirir 

vantagem competitiva no mercado atual. Elas possuem estratégias de expansão de 

novos mercados, por meio da abertura de unidades franqueadas em diferentes 

localidades territoriais. 

 

2.3 AS FRANQUIAS COMO REDES DE ORGANIZAÇÕES INOVATIVAS 

 

Inicialmente, este tópico trata sobre o sistema franchising como um modelo 

alternativo de negócio, apresentando suas características, relevância para o cenário 

econômico atual e também os elementos que compõe este sistema. Também será 

abordado sobre o desafio da inovação em franquias, uma vez que a padronização é 
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o principal atributo deste modelo empresarial. Na sequência, o processo de 

transferência de tecnologia e os laços relacionais em franquia serão caracterizados, 

de acordo com os mecanismos de transferência que podem ser utilizados e o grau 

de riqueza das informações compartilhadas. 

 

2.3.1 O Empreendedor e o Sistema Franchising 

 

A ação de empreender é fortemente relacionada ao desenvolvimento 

econômico caracterizado por Schumpeter (1988), sendo o empreendedor o agente 

responsável pela introdução de novos produtos e novas tecnologias, iniciando assim 

a mudança econômica. Para que a inovação seja efetiva, deve haver a difusão da 

nova tecnologia, caso contrário, não haverá impacto econômico (OCDE, 2005; 

SCHUMPETER, 1988; TIGRE, 2006). Esse processo de difusão é realizado pelos 

empreendedores, que, por meio de seus empreendimentos, proporcionam a 

aplicabilidade comercial necessária para a inovação. 

O empreendedor, na visão de Schumpeter (1988), é essencial para o 

desenvolvimento global, por compreender as novas oportunidades de negócio e 

desenvolver novas formas de uso dos recursos organizacionais, bem como 

empregar novas combinações, fomentando a mudança no contexto econômico. 

Ao empreendedor, cabe a decisão em relação à abertura de seu próprio 

negócio. Entretanto, alguns fatores devem ser considerados na abertura de um novo 

empreendimento, como o próprio objeto de negócio, projeção de faturamento e 

riscos relacionados ao funcionamento da nova atividade comercial (GIGLIOTTI, 

2012). Nesse sentido, a franquia empresarial pode ser considerada como um 

modelo alternativo de negócio, que favorece a compreensão desses fatores e 

promove facilidades na abertura de um novo empreendimento. Assim, segundo 

Gigliotti (2012), as redes franqueadoras competem entre si no mercado como um 

modelo de negócio, independente do setor de atividade, sendo os empreendedores 

seu público alvo para a abertura de novas franquias.  

Dentro de uma perspectiva histórica, o franchising surgiu na Idade Média. 

Durante o período feudal, a Igreja, detentora do poder, concedia a alguns senhores 

o privilégio de cobrar impostos em troca de títulos de nobreza (LEITE, 1991; 

SCHWARTZ, 1994). Em meados de 1850, Isaac Singer, com o objetivo de aumentar 

a distribuição de suas máquinas de costura, franqueou os primeiros 
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empreendimentos independentes para comercialização de seus produtos (BITTI, 

2012; DANT; GRÜNHAGEN; WINDSPERGER, 2011; GIGLIOTTI, 2012).  

Mais tarde, marcas como a General Motors e aCoca-Cola também aderiram 

a essa estratégia, com o mesmo propósito de alcançar novos canais de distribuição. 

A partir da década de 1930 até os anos 1950, houve uma rápida expansão do 

modelo formatado de negócio, com a abertura de várias redes de franquia, 

principalmente na área de alimentação, como o Kentucky Fried Chicken, Dunkin 

Donuts, Burger King e McDonald’s (DANT; GRÜNHAGEN; WINDSPERGER, 2011). 

Atualmente, o sistema franchising é caracterizado pela relação contratual 

entre franqueador e franqueado (BRASIL, 1994), no qual é celebrado o acordo de 

transferência de tecnologia do franqueador, detentor da marca e do know-how 

tecnológico, para o empreendedor franqueado, que irá operar sob um modelo de 

negócio padronizado e uma marca consolidada. Nesse contexto, o franqueador é 

remunerado por meio da taxa de franquia, taxa de publicidade (eventual) e royalties, 

que são pagos pelo franqueado pela concessão de uso da marca, transferência de 

know-how, suporte à unidade franqueada e em alguns casos a exclusividade 

territorial (DANT; GRÜNHAGEN; WINDSPERGER, 2011; FEITOSA, 2010; 

GIGLIOTTI, 2012; MELO; BORINI; CUNHA, 2014). Nesse contexto, a qualidade do 

conhecimento e da transferência do know-how pelo franqueador é considerada um 

fator de diferenciação, que pode representar vantagem competitiva (GIGLIOTTI, 

2012; LINDBLOM; TIKKANEN, 2010; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). 

De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2013), o 

crescimento da economia brasileira e a evolução dos diversos indicadores 

econômicos contribuíram para a expansão do mercado, abrindo oportunidades de 

empreendimentos das mais variadas naturezas. O sistema franchising é de grande 

relevância para o cenário econômico nacional, sua expansão é recente e se 

desenvolve em um ritmo acelerado, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela1 – Faturamento e empregos diretos do franchising no Brasil 

Ano 
Faturamento 

(em bilhões R$) 
Variação Empregos diretos Variação 

2010 75.987 -- 777.285 -- 

2011 88.854 + 16,9% 837.882 + 7,8% 

2012 107.297 + 20,7% 940.887 + 12,3% 

2013 118.273 + 10,2% 1.029.681 + 9,4% 

2014 127.331 + 7,6% 1.096.859 + 6,5% 

Fonte: elaboração própria com base na Associação Brasileira de Franquias (ABF, 2015a). 
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Segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF, 2015a), o faturamento 

do setor teve um aumento de 67,5% nos últimos quatro anos, o que demonstra o 

potencial deste modelo de negócio. Também, os empregos diretos vinculados ao 

sistema franchising no Brasil acompanham o aumento da quantidade dos 

estabelecimentos franqueados e representam um resultado muito importante para a 

geração de renda no país.  

O ano de 2012 merece um destaque especial, por ser o de maior expansão 

das franquias. Conforme mostra a Tabela 2,houve um aumento de quase 20% das 

redes franqueadoras, refletindo na maior variação de unidades franqueadas, 

faturamento e geração de empregos, podendo ser considerado o ano de maior 

impacto econômico para o franchising no Brasil. 

O número de redes de franquias também teve um crescimento considerável, 

correspondente a 58,6% de aumento no mesmo período, refletindo em um grande 

salto de 86.365 empreendimentos franqueados em 2010 para 125.641 unidades em 

2014. A ABF (2015a) tem como projeção para 2015 um aumento de 9% a 10% das 

unidades franqueadas. Esse número é maior do que a expectativa americana, que 

espera crescer 1,6%, buscando atingir mais de 780.000 empreendimentos 

franqueados (IFA, 2015). Esses dados refletem a influência do sistema franchising 

no crescimento econômico global como um modelo alternativo de negócio. 

 
Tabela 2 – Evolução do franchising no Brasil 

Ano 
Redes 

Franqueadoras 
Variação 

Unidades 
Franqueadas 

Variação 

2010 1.855 -- 86.365 -- 

2011 2.031 + 9,4% 93.098 + 7,8% 

2012 2.426 + 19,4% 104.543 + 12,3% 

2013 2.703 + 11,4% 114.409 + 9,4% 

2014 2.942 + 8,8% 125.641 + 9,8% 

2015* 3.178 + 8% 137.577 + 9,5% 

*Projeção para 2015, segundo a ABF (2015a). 
Fonte: elaboração própria com base na ABF (2015a). 

 

Várias são as vantagens compreendidas no sistema franchising, tanto para o 

franqueador como para o franqueado, podendo ser considerada esta uma relação 

ganha-ganha. Para o franqueador, este modelo proporciona uma expansão 

geográfica do negócio, acesso a novos canais de distribuição dos produtos, 
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fortalecimento da marca e rápido crescimento fomentado por investimentos de 

terceiros (GUERRA, 2012; LEWANDOWSKA, 2014; RODRIGUES; ANDREASSI, 

2012). Feitosa (2010) aborda fatores como abertura de novos mercados e 

alavancagem operacional e dos resultados empresariais como principais vantagens 

para as redes de franquia. A possibilidade de expansão do negócio por meio de 

unidades franqueadas é uma ferramenta muito importante que permite atingir mais 

rapidamente os mercados-alvo e promover o fortalecimento da marca.  

Por meio de franquias é possível “a expansão de inúmeras empresas que 

não teriam estrutura, recursos e tecnologia para um crescimento rápido e 

sustentável em mercados muito dinâmicos e competitivos” (RODRIGUES; 

ANDREASSI, 2012, p. 145). Assim, o formato de franquia empresarial é um modo 

eficaz de obter acesso a novos mercados, no qual o franqueado fornece o 

conhecimento do seu mercado local e contribui para toda a rede (LINDBLOM; 

TIKKANEN, 2010). 

Para o franqueado, entre os principais motivos em empreender neste 

modelo de negócio estão os ganhos de escala, compartilhamento de riscos, conceito 

já testado e aprovado pelo franqueador (GIGLIOTTI, 2012; GUERRA, 2012; MELO; 

BORINI; CUNHA, 2014; RODRIGUES; ANDREASSI, 2012), entre outros fatores que 

contribuem com a competitividade das organizações. Cohen e Silva (2000) abordam 

sobre vantagens que se referem ao retorno mais rápido do investimento, 

treinamentos e apoio constantes do franqueador, menor curva de aprendizado e uso 

de marca já consagrada pelo mercado.  

Para Hamel e Prahalad (2012, p. 300), “os investimentos na franquia de uma 

marca global geralmente transcendem os recursos e a propensão ao risco de um 

único negócio”. Feitosa (2010) aponta os próprios recursos característicos do 

sistema franchising como vantagens ao franqueado, além do uso de marca 

conhecida, reciclagens do conhecimento e treinamentos constantes, suporte 

gerencial, disponibilidade de setor de P&D e contínuo desenvolvimento de novos 

produtos e processos na rede. Entretanto, Windsperger e Gorovaia (2011) e Silva 

(2013) destacam a importância da efetiva transferência de tecnologia e a replicação 

de um conceito de negócio como principal fonte de vantagem competitiva. Do 

mesmo modo, Gigliotti (2012) menciona que o processo de difusão do conhecimento 

adotado pela franquia pode ser um diferencial para a rede, criando uma vantagem 

competitiva para todos os envolvidos no sistema franchising.  
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Os elementos que compõem o sistema franchising caracterizam o conceito 

de franquia empresarial. A marca registrada é um dos principais componentes do 

sistema, que permite a rápida identificação pelos clientes em diferentes localidades. 

Segundo Guerra (2012), a marca é o item mais valioso no contrato de franquia, pois 

transmite aos consumidores o preço, a qualidade e os produtos, sendo a percepção 

dos clientes um fator determinante para o sucesso empresarial. Nesse sentido, 

torna-se importante o controle e a padronização das atividades desenvolvidas em 

todas as unidades, pois se um franqueado trabalhar com uma qualidade inferior, 

pode afetar a imagem de toda a rede, prejudicando os demais franqueados (BITTI, 

2012; GUERRA, 2012; MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-BENAVIDES; LÓPEZ-

SANCHEZ, 2012; RODRIGUES; ANDREASSI, 2012).  

A extensão da marca ocorre quando o nome da marca é usado em um 

novo produto, dentro de um mesmo segmento, ou em um relacionado, com o 

objetivo de “obter vantagem de possíveis impactos provocados pela marca original” 

(TROTT, 2012, p. 396). Trott (2012) aborda que a extensão da marca proporciona 

um relacionamento de confiança estabelecido pela marca original, além de 

beneficiar-se do status e prestígio, bem como obter melhor aceitação em seu 

lançamento do que uma marca inteiramente nova. 

O contrato de franquia é um instrumento formal que determina as 

limitações, obrigações e direitos, prazos, garantias, taxas de remuneração, entre 

outros aspectos que se fazem necessários. Também é exigido o fornecimento de 

uma circular de oferta de franquia (COF) ao franqueado interessado, devendo 

conter o histórico resumido do franqueador, informações financeiras, descrição 

detalhada do negócio proposto e das atividades desenvolvidas, valores de 

investimento e taxas, perfil requisitado do empreendedor franqueado, identificação 

do que é efetivamente oferecido ao franqueado, entre outras informações (BRASIL, 

1994). 

O know-how tecnológico, que contempla o conhecimento técnico dos 

procedimentos operacionais e de gestão da franquia, visa à padronização das 

atividades em toda a rede. Segundo Minguela-Rata, López-Sanchez e Rodríguez-

Benavides (2010), o know-how é o elemento chave para o sucesso das franquias, 

caso o processo de transferência de tecnologia seja efetivo. Para isso, o 

franqueador deve transferir todas as informações necessárias ao negócio, como os 

objetivos e instruções para o desenvolvimento das atividades, além de providenciar 
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assistência técnica e comercial e orientações para as operações da rede de franquia 

(MINGUELA-RATA; LÓPEZ-SANCHEZ; RODRÍGUEZ-BENAVIDES, 2010).  

A padronização promove um modelo de identidade e constrói uma imagem 

distinta entre os clientes, que esperam receber o mesmo produto e a mesma 

qualidade em todas as unidades da rede, o que agrega valor à marca (BITTI, 2012; 

MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-BENAVIDES; LÓPEZ-SANCHEZ, 2012). Ainda, a 

taxa de franquia e a taxa de royalties também caracterizam o franchising, 

representando os encargos devidos pelos franqueados para terem acesso à rede 

(GIGLIOTTI, 2012; LEWANDOWSKA, 2014). 

Além dos elementos que caracterizam o conceito de franquia, outros fatores 

influenciam este modelo empresarial, como: a experiência que os franqueados 

adquirem nas atividades de suas unidades; as expectativas dos clientes; e as 

exigências do mercado. Garg (2013) aborda sobre os fatores que promovem uma 

diferenciação, que permite às franquias competir no mercado global. Tais fatores 

compreendem a qualidade, consistência da marca, ações de publicidade, 

localização e principalmente a inovação (GARG, 2013). 

 

2.3.2O Desafio da Inovação em Franquias Empresariais 

 

O sistema franchising requer a formatação de um modelo de negócio, uma 

vez que o conhecimento e o know-how tecnológico são padronizados e 

compartilhados em toda a rede. Segundo Minguela-Rata, Rodríguez-Benavides e 

López-Sanchez (2012, p. 581), o estabelecimento de padrões uniformes reforça a 

confiança dos clientes, que esperam encontrar o mesmo produto em vários pontos 

de venda, o que “irá influenciar a sua decisão de compra, porque este se baseia na 

experiência vivida em todos os estabelecimentos visitados”. 

Pradera (2009, p. 31) aponta que “a uniformidade ou padronização da rede é 

um dos fatores de sustentação do sistema de franquia”. Bitti (2012, p. 44) também 

denota a importância da padronização nas redes de franquia, considerando que 

“produtos e serviços padronizados estão no cerne da proposta de valor das redes 

franqueadas”. Este autor aborda ainda que o estabelecimento de rotinas para a 

transferência do conhecimento e o desenvolvimento de ações que visam manter 

esse modelo empresarial em funcionamento promove a criação de valor em toda a 

rede. Segundo Castro (2013), os padrões, regras e sistemas de crenças são 
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codificados e compartilhados na rede por meio do estabelecimento de rotinas, na 

forma de comportamentos habituais e rotinizados. Nelson e Winter (1982), sob o 

ponto de vista da Teoria Evolucionista, mencionam que a replicação perfeita entre 

diferentes unidades só é possível por meio do emprego de rotinas idênticas. 

A uniformidade é considerada uma vantagem competitiva para unidades 

franqueadas dispersas geograficamente (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-

BENAVIDES; LÓPEZ-SANCHEZ; 2012). Por isso, é ao mesmo tempo um desafio 

para a rede franqueadora manter a uniformidade das atividades e processos em 

todas as unidades que compartilham a identidade da marca. Dessa forma, os 

franqueadores desenvolvem mecanismos de padronização, que devem ser 

implementados em todas as unidades. 

Nos empreendimentos franqueados que comercializam produtos acabados, 

o nível de replicação que pode ser obtido por uma rede é máximo, justamente por 

não ocorrer processos de transformação no nível de loja, conforme apontado por 

Bitti (2012, p. 47): 

 

do ponto de vista de uma rede de loja varejista com múltiplas unidades, 
espera-se que redes cujas unidades simplesmente repassam ao 
consumidor final um produto já totalmente acabado tendam a lidar com 
maiores níveis de padronização, potencializando monitoramento e 
mensuração de resultados. Para estas redes a atenção sobre as unidades 
está mais centrada em questões relativas ao atendimento, layout de loja, 
etc. 

  

Nesse sentido, mesmo não havendo transformação de produtos em 

determinada unidade de franquia, existe a transferência de processos que 

contemplam todos os atributos da marca, como sistema de gestão utilizado na rede, 

layout da loja já estabelecido, atendimento diferenciado, procedimentos específicos 

de prestação de serviços, todos estes adquiridos por meio da padronização. Assim, 

sendo a padronização, uma das características principais das franquias 

empresariais, estabelece-se uma dicotomia entre a própria padronização e o 

desenvolvimento de novos produtos e processos (BITTI, 2012). Devido ao alto grau 

de padronização, as redes podem encontrar dificuldades no desenvolvimento de 

inovações, sendo essa responsabilidade delegada quase que exclusivamente ao 

franqueador (RODRIGUES; ANDREASSI, 2012). Dessa forma, a inovação pode ser 

considerada um desafio a ser superado em um modelo de franquia empresarial. 
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Por outro lado, o franchising é também caracterizado pelas interações entre 

vários indivíduos dentro de uma rede, nas quais são transferidos e compartilhados 

conhecimentos, o que favorece o processo de inovação (MELO; ANDREASSI; 

OLIVEIRA JR., 2012). Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 87), “as 

interações atuam como fontes de conhecimento e de tecnologia para a atividade de 

inovação de uma empresa”. Por essa razão, os franqueados podem ser 

considerados potencializadores de inovação neste modelo de negócio.  

O conhecimento, entendido como “tecnologia”,obtido pelos franqueados em 

suas unidades de negócio “é especialmente valioso porque franqueados com uma 

orientação empreendedora podem ser verdadeiros inovadores e catalisadores de 

mudança” (LINDBLOM; TIKKANEN, 2010, p. 186). Lewandowska (2014) afirma que 

as redes de franquia permitem a difusão de inovações por promover uma sinergia 

entre os envolvidos diretamente na relação franqueador-franqueado e também em 

toda a rede. Assim, a transferência dessa tecnologia entre o franqueador e o 

franqueado se mostra essencial no sistema franchising. 

 

2.3.3 Transferência de Tecnologia em Franquias 

 

De acordo com Windsperger e Gorovaia (2011, p. 618), o sucesso das 

unidades franqueadas depende da transferência de um sistema específico de know-

how, visto que “uma replicação bem-sucedida do conceito de negócio pelos 

franqueados e gestores dos estabelecimentos locais é a chave para perceber 

vantagem competitiva”. Conforme apontado por Daft e Lengel (1983, p. 5), “o 

sucesso organizacional é baseado na capacidade da organização para processar 

informações de riqueza apropriada para reduzir a incerteza e esclarecer a 

ambiguidade”.  

O processo de transferência de tecnologia em redes de franquia trata-se da 

transmissão de conhecimentos, procedimentos e técnicas que visam à padronização 

e à replicação das melhores práticas no contexto organizacional. Nesse processo, a 

unidade franqueada apresenta evidências de competitividade (FEITOSA, 2010), pois 

absorve e compartilha o conhecimento por meio da adoção dos padrões e normas 

transferidos pelo franqueador. Assim, tecnologia aqui é entendida como o 

conhecimento sobre as técnicas e procedimentos organizacionais (TIGRE, 2006). 
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Em um sistema franchising, são utilizados vários mecanismos de 

transferência de tecnologia que são classificados como de alto e baixo grau de 

riqueza de informações (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). A Teoria da Riqueza 

de Informação (DAFT; LENGEL, 1983) aborda que a riqueza é definida conforme a 

capacidade de abranger as potenciais informações de uma comunicação. Nessa 

perspectiva, a informação que promove prontamente um novo conhecimento 

substancial é considerada rica; caso a comunicação forneça pouca compreensão, a 

informação nela contida é de baixo grau de riqueza, conforme apresentado no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Características dos mecanismos e grau de riqueza de informações 

Riqueza de 

informação 
Mecanismo Feedback Fonte Linguagem 

Alta 

 

 

 

 

Baixa 

Face-to-face Imediato Pessoal Corporal, natural 

Telefone Rápido Pessoal Natural 

Escrito, informal Lento Pessoal Natural 

Escrito, formal Muito lento Impessoal Natural 

Numérico, formal Muito lento Impessoal Numérica 

Fonte: adaptado de Daft e Lengel (1983, p. 10). 

 

No contexto de franquias, o contato direto entre franqueador e franqueado é 

considerado um mecanismo de alto grau de riqueza de informações, pois promove o 

feedback imediato da comunicação a ser transmitida. Os mecanismos de alto grau 

de riqueza de informações favorecem o diálogo e enriquece a interação entre 

franqueador e franqueados, podendo ser sanadas as dúvidas e apresentadas 

explicações mais detalhadas dos procedimentos da franquia (MINGUELA-RATA; 

LÓPEZ-SANCHEZ; RODRÍGUEZ-BENAVIDES, 2010). O mecanismo face-to-face 

possibilita a observação da linguagem corporal e facial, tom de voz, emoções e 

sentimentos e, por essa razão, é considerado de alto grau de riqueza de 

informações. Além de favorecer o feedback da comunicação, também permite 

melhor compreensão do conhecimento a ser transmitido (DAFT; LENGEL, 1983; 

WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). Apesar da formalidade ser capaz de promover 

solução para a maioria dos desafios organizacionais, a comunicação face-to-face 

permite melhor compreensão das informações padronizadas.  



51 
 

Já os documentos numéricos transmitem um conhecimento com o grau mais 

baixo de riqueza de informação. Devido à formalidade e impessoalidade conferida a 

esses mecanismos, a comunicação não contempla o contato que favorece o 

feedback imediato, limitando as informações transmitidas por esses mecanismos à 

aspectos quantitativos da organização (DAFT; LENGEL, 1983; WINDSPERGER; 

GOROVAIA, 2011). 

Assim, Daft e Lengel (1983) sustentam que os mecanismos de transferência 

de conhecimento utilizados pelas organizações determinam a riqueza da informação 

processada. Esses mecanismos variam de acordo com o propósito da comunicação, 

podendo ser utilizados mecanismos de alto e baixo grau de riqueza de informação 

para cada ocasião.  

Windsperger e Gorovaia (2011) classificam os mecanismos de transferência 

de conhecimento que são utilizados dentro do sistema franchising, de acordo com o 

grau de riqueza das informações, caracterizando-os como de alto ou baixo grau, 

conforme mostra o Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Classificação dos mecanismos de transferência de conhecimento 

Grau de riqueza 
de informação 

Alto Baixo 

Mecanismos 

Contato face-to-face, treinamentos, 
reuniões, telefonemas, visitas, 
videoconferência e outros meios 
eletrônicos de comunicação. 

Manuais, relatórios, base de dados, 
instruções normativas, e-mail, 
intranet, internet, e outros meios 
formais de comunicação. 

Fonte: elaboração própria com base em Windsperger e Gorovaia (2011). 

 

Com o objetivo de manter a uniformidade e garantir a padronização das 

atividades empresariais, o know-how tecnológico que caracteriza a identidade da 

marca é transferido para toda a rede de franquia (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-

BENAVIDES; LÓPEZ-SANCHEZ, 2012). Para isso, são utilizados variados 

mecanismos de transferência de tecnologia, conforme o grau de riqueza da 

informação.  

Os treinamentos, reuniões, visitas técnicas e telefonemas são exemplos de 

mecanismos de alto grau de riqueza de informações, pois asseguram um contato 

direto entre os envolvidos na transferência, o que favorece a absorção do 

conhecimento transferido (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). Minguela-Rata, 

López-Sanchez e Rodríguez-Benavides (2010) consideram que o suporte contínuo 
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do franqueador ao franqueado é o fator de maior impacto no desempenho da 

franquia, pois ao facilitar a absorção do novo conhecimento, torna possível uma 

resposta mais rápida às mudanças do mercado, favorece o desenvolvimento de 

inovações e a busca pela eficiência organizacional.  

Considerando que as unidades franqueadas estão dispersas 

geograficamente, torna-se difícil a realização contínua de reuniões, visitas e 

treinamentos.Entretanto, os meios eletrônicos de comunicação facilitam o diálogo 

virtual entre os integrantes da rede, possibilitando o compartilhamento das 

informações de maneira mais rápida e barata (LINDBLOM; TIKKANEN, 2010). 

Assim, os aplicativos de videoconferência também possibilitam a observação da 

comunicação não verbal presente no processo de transferência de tecnologia, sendo 

caracterizado, portanto, como um mecanismo de alto grau de riqueza de informação.  

Os manuais, relatórios, base de dados, instruções e outros meios formais de 

comunicação entre franqueador e franqueado são caracterizados como mecanismos 

de baixo grau de riqueza de informações. Isso por consistir em comunicações 

menos complexas e de fácil compreensão, já que as informações encontram-se 

explícitas nesses mecanismos. O e-mail, por exemplo, é um mecanismo que 

transfere informações de maneira eficiente, porém não recebe o feedback imediato 

que enriquece a interação. Nesse sentido, o Manual de Oslo (2005, p. 254) ressalta 

que: 

 

a intensidade das interações existentes influencia as características das 
informações ou dos conhecimentos que podem ser obtidos. As interações 
menos intensas, que não exigem contato interpessoal e que são baseadas 
em fluxos unidirecionais de informações [...] podem apenas oferecer 
informações codificadas. 

 

Assim, os mecanismos de baixo grau de riqueza de informação, 

caracterizados pelas interações mais formais e menos intensas, são utilizados para 

transferir as informações que estão codificadas dentro da rede. Os fluxos 

unidirecionais de informações referem-se ao único caminho que representa um laço 

forte (GRANOVETTER, 1973). 

Minguela-Rata, López-Sanchez e Rodríguez-Benavides (2010) abordam que 

em alguns casos, os franqueados consideram que o conhecimento transferido pelo 

treinamento inicial pode causar mais impacto do que as informações contidas nos 

manuais, devido ao contato direto proporcionado pelo treinamento. As rotinas 
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Alto Alto 

Baixo 

Menor Maior 

organizacionais também podem ser consideradas mecanismos de transferência de 

conhecimentos explícitos de baixo grau de riqueza de informações 

(WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011).  

Para o processo de transferência de informações complexas, os 

mecanismos mais adequados são considerados de alto grau de riqueza de 

informação. Esses mecanismos contemplam um contato direto entre os indivíduos e 

facilitam o entendimento da informação a ser transferida. Segundo Daft e Lengel 

(1983), as estratégias organizacionais, motivação de funcionários e objetivos da 

gestão são intangíveis, sendo difícil transmitir tais informações tão complexas. 

Nesse sentido, quanto mais complexas são as informações, maior o grau de riqueza 

da informação a ser transferida e, para isso, deverão ser utilizados mecanismos 

adequados. Já as informações mais formais, como relatórios, inventário, custos, 

despesas, aspectos contábeis, dados quantitativos de vendas, faturamento, 

funcionários e fornecedores, metas e projeções, entre outras, são facilmente 

transferidas por meio de relatórios, manuais, e-mails e outros mecanismos 

caracterizados como de baixo grau de riqueza de informações. Essa concepção está 

caracterizada na Figura 1. 

 

Figura 1 – Relação entre grau de riqueza de informação e complexidade do conhecimento 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: elaboração própria. 

 

Não existe relação entre importância da informação e o seu grau de riqueza. 

Todos os tipos de informações são relevantes no contexto organizacional. A relação 

que se estabelece é entre a complexidade e a riqueza da informação. Nesse 

Riqueza de 

informação 

Complexidade do conhecimento 
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contexto, em um processo de transferência de tecnologia, quanto maior a 

complexidade do conhecimento, mais alto será o grau de riqueza da informação. Do 

mesmo modo, à medida que a complexidade da informação é menor, também sua 

riqueza será. A compreensão desta relação possibilita a escolha do mecanismo mais 

adequado para a efetiva transferência da tecnologia.  

Melo et al. (2015) ressaltam que o controle exercido pelo franqueador pode 

ser estabelecido por meio de mecanismos formais (regras, normas, penalidades) e 

informais (compartilhamento de crenças e valores). Nesse sentido, o nível de 

formalidade dos mecanismos pode ser associado ao grau de riqueza de 

informações, sendo os mecanismos informais de alto grau de riqueza, pois 

compartilham um conhecimento que ainda é tácito dentro da rede, envolvendo 

complexidade maior no processo de transferência. Este tipo de conhecimento 

envolve insights, palpites, intuições e ideias, o que contribui para o desenvolvimento 

de inovações em produtos e processos.  

Desse modo, o conhecimento tácito de uma organização é pessoal e 

informal e, por isso, complexo de transferir (LINDBLOM; TIKKANEN, 2010). Isso 

requer que as informações sejam transferidas por mecanismos informais (MELO et 

al., 2015)  e de alto grau de riqueza de informações (WINDSPERGER; GOROVAIA, 

2011). Nessa perspectiva, os mecanismos formais podem ser considerados como 

mecanismos de baixo grau de riqueza de informações, por abranger documentos 

escritos, normas, manuais e regras da organização, informações que são facilmente 

transmitidas por meio desses mecanismos. Este tipo de comunicação é formal e 

impessoal e contém um conhecimento explícito, pois a informação já passou pelo 

processo de socialização, e por essa razão, pode ser facilmente compartilhada 

novamente pelos mecanismos de baixo grau de riqueza de informação 

(WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). 

Em síntese, no processo de transferência de tecnologia as informações são 

compartilhadas por meio de mecanismos que promovem laços mais ou menos 

intensos nas interações entre os integrantes da rede, de acordo com a complexidade 

e grau de riqueza das informações. No tópico a seguir, os laços relacionais serão 

abordados no contexto de franquia empresarial. 
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2.3.4 Laços Relacionais em Franquias 

 

Considerando que o sistema franchising é caracterizado por um contrato 

formal de franquia empresarial (BRASIL, 1994) e que sustentar a padronização e 

controlar as unidades franqueadas dispersas geograficamente é um dos principais 

desafios ao franqueador (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-BENAVIDES; LÓPEZ-

SANCHEZ, 2012), faz-se necessária a utilização de mecanismos formais para a 

transferência de conhecimento (MELO et al., 2015). Nesse sentido, os mecanismos 

formais, aqui compreendidos como mecanismos de baixo grau de riqueza de 

informação, visam à uniformidade, controle e padronização das operações. As 

interações que se dão por meio desses mecanismos configuram-se como laços 

fortes em franquias empresariais. 

Já os laços fracos contribuem para o desenvolvimento de atividades que 

promovem a inovação, pois oferecem informações estratégicas e desenvolvem 

relações que proporcionam um novo conhecimento dentro da rede (HANSEN, 1999). 

Os laços fracos atuam como pontes que conectam diferentes grupos 

(GRANOVETTER, 1973), o que possibilita e favorece o compartilhamento das 

informações. Para Granovetter (1983) os laços fracos são considerados os 

mecanismos mais eficientes para a difusão de inovações e compartilhamento de 

novas informações e ideias. 

Contudo, vale destacar que a inovação é um relevante diferencial a ser 

alcançado pelas organizações. Dessa forma, apesar das interações caracterizadas 

pelos laços fortes estarem focadas na padronização, também são desenvolvidas 

inovações por meio desses laços. O Quadro 7resume as características dos laços 

relacionais estabelecidos em franquias considerados nesta dissertação.  

 
Quadro 7 – Caracterização dos laços relacionais abordados neste estudo 

 Laços Fortes Laços Fracos 

Mecanismo de transferência de 
tecnologia 

Formal Informal 

Grau de riqueza de informação Baixo Alto 

Tipo do 
conhecimento 

Explícito 
(menos complexo) 

Tácito 
(mais complexo) 

Finalidade Uniformidade nos processos Diferencial competitivo 

Favorece 
 

Padronização 
 

Inovação 

Fonte: elaboração própria. 
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Com base na perspectiva da Teoria dos laços fracos (weak ties) de 

Granovetter (1973) e na pesquisa de Hansen(1999), neste estudo será estabelecida 

uma relação entre a força dos laços e a formalidade dos mecanismos de 

transferência de tecnologia. Assim, os mecanismos formais de transferência de 

tecnologia são aqui caracterizados como os laços fortes em uma rede de franquia 

empresarial, encarregados de transmitir informações explícitas a toda rede e visam 

adquirir ou manter sua competitividade por meio da padronização.  

Do mesmo modo, os mecanismos informais, qualificados neste estudo como 

de alto grau de riqueza de informação, serão tratados como os laços fracos 

estabelecidos nas relações entre franqueador e franqueado. Tais mecanismos 

compreendem o conhecimento tácito da rede e visam desenvolver um diferencial 

competitivo por meio do estabelecimento de um know-how único que caracteriza a 

rede.  

A relação entre os franqueados proprietários das demais unidades 

franqueadas da rede pode ser considerada extremamente fraca, por não haver 

nenhum vínculo formal entre eles. Dessa forma, a maior parte das ideias, insights, 

sugestões e melhorias compartilhadas entre eles serão provindas dos laços fracos. 

Esses laços relacionais entre os franqueados também foram analisados neste 

estudo. 

Considerando que os laços fracos podem providenciar acesso a novas 

informações (HANSEN, 1999), uma das mais importantes fontes de tecnologia nas 

redes de franquia é o conhecimento criado pelo franqueado (LINDBLOM; 

TIKKANEN, 2010). Assim, o papel do franqueador é capturar esse conhecimento e 

torná-lo possível de compartilhar entre as demais unidades na rede. Nesse contexto, 

muito além dos desafios organizacionais, competitivos e de controle enfrentados por 

qualquer tipo de organização, as franquias enfrentam um desafio ainda maior: 

identificar as possíveis inovações que podem ser desenvolvidas na rede, levando 

em consideração o conhecimento adquirido pelo franqueado na sua interação com 

outros franqueados ou demais possíveis contatos, ou seja, por meio dos laços 

fracos. 

A experiência adquirida pelos franqueados em seus mercados locais é de 

extrema importância para a rede de franquia. Esse novo conhecimento é 

caracterizado como um recurso intangível, sendo capaz de adequar a oferta de 
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produtos e serviços conforme seu mercado de atuação, promovendo inovações 

emergentes (MELO; ANDREASSI; OLIVEIRA JR., 2009). 

Para Lindblom e Tikkanen (2010, p. 186), o conhecimento detido pelos 

franqueados é especialmente valioso, porque “franqueados com uma orientação 

empreendedora podem ser verdadeiros inovadores e propulsores de mudanças”. 

Segundo Melo, Andreassi e Oliveira Junior (2012, p. 159), “os franqueados podem 

ser considerados importantes geradores de inovações”. Dessa forma, o franqueador 

deve estabelecer mecanismos eficientes que identifiquem as potenciais inovações 

por meio de laços fracos e possibilitem a disseminação das inovações para toda a 

rede. 

Devido à dispersão geográfica que caracteriza as redes de franquia, 

algumas adaptações aos mercados locais podem ser necessárias. De acordo com 

Melo, Andreassi e Oliveira Jr. (2009), em alguns mercados, os procedimentos que 

visam à padronização podem não ser suficientes para o melhor desempenho da 

rede, o que requer adaptações e em alguns casos a diversificação das atividades. 

Nesse sentido, as atitudes empreendedoras dos franqueados que visam à 

adequação ao contexto local, configuram-se como ações que resultam em 

inovações para toda a rede. Dessa forma, o franqueador deve identificar e gerir as 

atividades não padronizadas que surgem nas unidades franqueadas para que seja 

possível o desenvolvimento de inovações. 

Nesse sentido, Yin (2000) sustenta que existe um trade-off entre a 

padronização e a adaptação. Um sistema altamente padronizado pode ser mais 

responsivo ao ambiente e, por isso, apresentar poucas variações; enquanto os 

sistemas menos rigorosos estão mais propensos à diversificação das atividades, 

pois permitem melhor ajuste aos mercados locais. É nesse contexto de quebra de 

paradigmas que desponta a inovação, em que a padronização, um dos principais 

atributos do sistema franchising, é confrontada pela necessidade de adaptação às 

exigências dos mercados locais.  

Assim, os laços relacionais, caracterizados pelo contato direto na relação 

entre franqueador e franqueados e entre estes, promovem a troca de experiências 

na rede e o compartilhamento de novas ideias. Tal característica contribui para a 

construção de uma vantagem competitiva, no sentido de melhor conhecer o 

comportamento dos consumidores dos mercados locais, bem como contribui para o 

desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo é apresentado o procedimento metodológico utilizado para o 

desenvolvimento deste estudo. Godoy (2005) menciona que é importante definir 

como foram estabelecidos os procedimentos da investigação, a coleta e análise dos 

dados, pois tais critérios contribuem para a avaliação da qualidade da pesquisa 

científica.Relatar nas pesquisas a escolha metodológica e o processo que permitiu a 

sua realização é um procedimento que vai além do cumprimento da formalidade, 

pois permite a outros pesquisadores refazer o caminho metodológico e avaliar de 

maneira mais consistente as definições da pesquisa (DUARTE, 2002).  

Dessa forma, inicialmente, será especificado o problema de pesquisa e as 

questões norteadoras deste estudo. Na sequência, é apresentado o modelo teórico 

elaborado, bem como as definições constitutivas e operacionais das categorias de 

análise. Este capítulo ainda apresenta as estratégias utilizadas dentro das 

abordagens metodológicas escolhidas, as técnicas de coleta e de análise dos dados, 

e, ao final, o caso em estudo é caracterizado. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA E DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Segundo Cooper e Schindler (2011), o processo de pesquisa é 

fundamentado na solução de problemas. Creswell (2010, p. 134) ressalta que “[...] é 

importante identificar claramente a(s) questão(ões) ou o(s) problema(s) que 

conduz(em) à necessidade do estudo. [...] Na pesquisa das ciências sociais 

aplicadas, os problemas se originam de questões, dificuldades e práticas atuais”. 

Nesse sentido, o problema norteador deste estudo buscou responder aos seguintes 

questionamentos: de que maneira são estabelecidos os laços relacionais dentro 

do contexto do sistema franchising, a partir dos mecanismos de transferência 

de tecnologia? Como os laços relacionais podem ser considerados 

potencializadores da inovação nas redes de franquias empresariais?  

Para isso, o estudo buscou analisar as interações que se estabelecem em 

uma rede de franquia, especificamente na franquia Mormaii, do setor de vestuário e 

acessórios esportivos, com o intuito de identificar se os laços relacionais dessas 

conexões potencializam o desenvolvimento de inovações na rede. Teve o objetivo 

também de verificar os mecanismos de transferência de tecnologia, que são de 
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substancial importância para a análise dessa interação. A partir disso, este estudo 

buscou responder aos seguintes questionamentos específicos: 

a) existem relações mútuas estabelecidas entre os franqueados? 

b) quais os mecanismos de transferência de tecnologia que são utilizados na 

rede de franquia pesquisada? 

c) quais são os laços fortes e fracos que se estabelecem dentro da rede, de 

acordo com a classificação dos mecanismos de transferência de 

tecnologia? 

d) como podem ser caracterizadas as inovações desenvolvidas na franquia? 

e) quais são as possíveis inovações que se desenvolvem a partir de laços 

relacionais dentro da rede? 

 

3.2 MODELO TEÓRICO DO ESTUDO E DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E 

OPERACIONAIS DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Com o objetivo de ilustrar as proposições deste estudo, foi desenvolvido um 

modelo teórico, conforme apresentado na Figura 2. Nesse modelo, considera-se que 

nas interações na rede, que podem ser entre franqueador e franqueado e entre os 

franqueados mutuamente, são estabelecidos laços fortes e fracos que caracterizam 

esta relação. Os laços relacionais são definidos segundo os tipos de mecanismo de 

transferência de tecnologia, grau de riqueza de informações e complexidade do 

conhecimento envolvido. De acordo com os objetivos desta pesquisa, buscou-se 

analisar as interações que se estabelecem em uma rede de franquia e verificar as 

inovações que são desenvolvidas a partir dos laços relacionais da relação entre 

franqueador e franqueados e entre estes. 

Para a análise desse modelo teórico, foram conceituadas as categorias de 

análise inseridas na Figura 2, bem como apresentadas as suas operacionalizações. 

Segundo Cooper e Schindler (2011, p. 57), “um conceito é um conjunto geralmente 

aceito de significados”, criados a partir da classificação e da categorização de 

objetos ou fatos que tenham características comuns. Essas categorias, também 

definidas como constructos, são criadas com o objetivo de concretizar os conceitos 

que estão no nível da abstração (COOPER; SCHINDLER, 2011). Assim, a 

elaboração das categorias de análise e suas definições constitutivas contribui com a 
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melhor compreensão dos conceitos definidos a partir do embasamento teórico e 

incluídos no modelo teórico. 

 

Figura 2 – Modelo Teórico da Pesquisa 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já as definições operacionais descrevem a operacionalização dos conceitos 

definidos a partir das categorias de análise. São utilizadas para especificar os 

procedimentos para mensuração dos conceitos, estabelecendo critérios para a 

observação e caracterização das definições (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Dessa forma, as definições constitutivas (DC) e as definições operacionais 

(DO) das categorias de análise deste estudo são relacionadas a seguir. 

 

Interações na Rede  

DC – Na relação franqueador-franqueado e, possivelmente, na relação entre os 

franqueados da rede, são estabelecidos laços caracterizados pelos fatores tempo, 
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confiança mútua, intensidade emocional e serviços recíprocos (GRANOVETTER, 

1973). 

 

DO – Para conhecer o entendimento sobre esses fatores, inicialmente, foi mapeada 

a rede em busca de informações de todos os franqueados, no sentido de verificar 

possíveis contatos mútuos entre eles. Foi elaborado um mapa relacional dos 

franqueados da rede, por meio da utilização do software UCINET(BORGATTI; 

EVERETT; FREEMAN, 2002).Também foram direcionadas questões em entrevistas 

com alguns franqueados e franqueador, que retrataram seus pontos de vista. A 

análise documental contribuiu para possibilitou identificar o fator tempo, bem como 

os mecanismos de controle que são estabelecidos quando apenas a confiança não é 

suficiente para transferir informações relevantes ao contexto organizacional. 

 

Laços Fortes e Laços Fracos 

DC – Os laços fortes são estabelecidos nas interações que visam às atividades de 

padronização e aos processos de uniformidade. Promovem uma forte ligação entre 

os grupos e uma relação de confiança que envolve todos os integrantes da rede 

(TÁLAMO; CARVALHO, 2010). Já os laços fracos contrapõem-se aos fatores que 

visam essas formalidades, possibilitando o desenvolvimento de inovações nas redes 

(HANSEN, 1999). Os laços fracos contribuem para as atividades que promovem a 

inovação, pois atuam como ponte que favorece o compartilhamento de novas ideias 

e a difusão de inovações, oferecem informações estratégicas e desenvolvem 

relações que proporcionam um novo conhecimento dentro da rede 

(GRANOVETTER, 1973). 

 

DO – Os laços fortes e fracos foram caracterizados por meio da identificação dos 

mecanismos de transferência de tecnologia utilizados pela rede, de acordo com o 

grau de riqueza da informação envolvida no processo.Nessa perspectiva, os laços 

fracos são estabelecidos por meio de mecanismos de transferência de tecnologia de 

alto grau de riqueza de informações, caracterizados pela informalidade e pelo 

contato direto entre franqueador e franqueado e entre estes. Por outro lado, os laços 

fortes podem ser considerados como as interações resultantes de mecanismos de 

baixo grau de riqueza de informações, que são mecanismos formais de transferência 

de tecnologia, como manuais, relatórios, instruções e outros documentos formais de 
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comunicação. Para isso, entrevistas com franqueados e franqueador, além da 

pesquisa documental, se configuraram como principais meios para verificar esses 

mecanismos. 

 

Mecanismos de Transferência de Tecnologia 

DC – No sistema franchising, a vantagem competitiva e o sucesso empresarial 

dependem da transferência de um sistema específico de know-how que 

caracterizam a franquia. A transferência de tecnologia envolve a transmissão de 

técnicas, procedimentos e conhecimentos, com o objetivo de manter a uniformidade 

e estabelecer as melhores práticas dentro da rede (WINDSPERGER; GOROVAIA, 

2011).  

 

DO – A análise desta categoria permitiu conhecer e caracterizar os principais 

mecanismos de transferência de tecnologia utilizados na rede de franquia. Assim, 

sua operacionalização foi realizada por meio de entrevistas com o franqueador e 

franqueados da rede que buscaram conhecer as interações entre eles. A análise 

documental dos manuais, relatórios e demais documentos da franquia também 

foram considerados como fonte de informações para a análise desta categoria.  

 

Grau de Riqueza de Informações 

DC – A Teoria da Riqueza de Informação (DAFT; LENGEL, 1983) aborda que a 

riqueza é definida conforme a capacidade de abranger as potenciais informações de 

uma comunicação. Nessa perspectiva, a informação que promove prontamente um 

novo conhecimento substancial é considerada rica; caso a comunicação forneça 

pouca compreensão, a informação nela contida é considerada de baixo grau de 

riqueza. 

 

DO – As informações compartilhadas na rede pelos mecanismos de transferência de 

tecnologia foram identificadas a partir das entrevistas direcionadas à franqueadora e 

aos franqueados da rede. As questões buscaram identificar se existe feedback 

imediato na interação entre franqueador e franqueado, o que permitiu caracterizar a 

riqueza de informações presentes nas comunicações. 
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Complexidade do conhecimento 

DC – Em um processo de transferência de tecnologia, quanto maior a complexidade 

do conhecimento, mais alto será o grau de riqueza da informação. Do mesmo modo, 

à medida que a complexidade da informação é menor, também sua riqueza será 

(DAFT; LENGEL, 1983).  

 

DO – A compreensão desta relação entre a riqueza das informações e a 

complexidade do conhecimento possibilita a escolha do mecanismo mais adequado 

para a efetiva transferência da tecnologia. Dessa forma, a operacionalização desta 

categoria buscou verificar a complexidade das informações compartilhadas na rede 

sob o ponto de vista dos franqueados, por meio da realização de entrevistas. 

Também foi indagada ao franqueador sua percepção acerca da capacidade da 

unidade franqueada em dominar os conhecimentos e procedimentos transferidos. 

 

Uniformidade nos processos e padronização 

DC – Pradera (2009, p. 31) aponta que “a uniformidade ou padronização da rede é 

um dos fatores de sustentação do sistema de franquia”. Por meio da padronização é 

possível promover a identidade da marca e construir uma imagem distinta entre os 

clientes (BITTI, 2012). A padronização das atividades pode ser considerada como 

uma fonte de vantagem competitiva para as franquias, sendo a uniformidade 

caracterizada pelo oferecimento dos mesmos produtos e uso das mesmas 

tecnologias em diferentes localidades (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-

BENAVIDES; LÓPEZ-SÁNCHEZ, 2012).  

 

DO – Esta categoria buscou identificar, sob a ótica do franqueador e do franqueado, 

a conformidade aos padrões das atividades da franquia, dos produtos, preços, 

promoções, bem como das instalações físicas das unidades franqueadas. A 

observação e a pesquisa documental auxiliaram na operacionalização desta 

categoria. Para isso, foram analisadas as normas e os manuais da rede de franquia. 

Também foi indagado ao franqueador questões que buscam conhecer a percepção 

deste em relação à conformidade e aderência dos franqueados aos padrões 

estabelecidos pela marca.  
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Inovação 

DC – A inovação é um diferencial competitivo que contribui com a adequação ao 

contexto econômico e mercadológico, no qual as organizações sofrem intensa 

pressão para melhorar a qualidade e as características dos produtos e processos, 

reduzir os custos e, principalmente, diminuir o tempo de desenvolvimento de 

inovações(BURGELMAN; SAYLES, 2012; LAZZAROTTI;MARCON; BANDEIRA-DE-

MELO, 2014; OCDE, 2005; ROUSSEL; SAAD; BOHLIN, 1992; WHEELWRIGHT; 

CLARK, 2012). Novos produtos ou processos, nova linha de produto, abertura de 

novos mercados e o estabelecimento de novas parcerias se configuram como 

inovação no sistema franchising. 

 

DO – A operacionalização deste conceito possibilitou verificar e caracterizar os tipos 

de inovações desenvolvidas na rede pesquisada. O objetivo desta categoria é 

identificar as inovações que são desenvolvidas a partir dos laços relacionais da 

interação entre franqueador e franqueado. Para isso, o gerente do setor de 

Desenvolvimento de Produtos foi entrevistado para verificar as principais fontes de 

inovação, isto é, os fatores que mais influenciam o desenvolvimento de novos 

produtos na rede. Também para a operacionalização desta categoria, foram 

direcionadas indagações sobre o tema por meio de entrevistas ao franqueador e 

franqueados, para conhecer se, na percepção destes, podem ser considerados 

como fonte de inovação para a rede, no sentido de contribuir com ideias, sugestões 

e conhecimentos sobre o mercado local. 

  

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICAE ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 

Este estudo está embasado na abordagem qualitativa de pesquisa, tanto 

para a coleta como para a análise dos dados. A perspectiva qualitativa é uma 

abordagem utilizada nos estudos organizacionais, no sentido de contribuir com 

maior aprofundamento das informações que não são possíveis por meio de 

contagem numérica. Nas últimas décadas esta metodologia se incorporou nos 

estudos da área da Administração e se configura como uma importante contribuição 

à investigação das questões pertinentes à área (GODOY, 1995). 

Creswell (2010) relata que a pesquisa de abordagem qualitativa tem como 

característica principal a interpretação.Isso faz com que ela seja potencialmente 
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utilizada na descrição ou interpretação de cenários, análise de dados, identificação 

de temas ou categorias, fazendo com que o pesquisador tenha capacidade de filtrar 

os dados situados em momento ou recorte específico. 

Para Cooper e Schindler (2011), a pesquisa qualitativa permite alcançar um 

entendimento profundo de determinada situação. Consiste em um conjunto de 

práticas interpretativas que transformam o mundo em uma série de representações. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 17), “[...] a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem naturalista, interpretativa, para o mundo, [...] tentando entender, ou 

interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem.” Nesse sentido, a abordagem qualitativa possibilita conhecer as 

percepções e significados do franqueador e franqueados acerca das questões 

formuladas para esta pesquisa. 

No contexto dessa abordagem, a pesquisa possui um caráter exploratório, 

pois buscou compreender os problemas levantados neste estudo, bem como 

investigar fenômenos desconhecidos e torná-los explícitos, de acordo com os 

objetivos propostos. Os estudos exploratórios buscaram esclarecer conceitos, 

estabelecer prioridades e desenvolver definições operacionais, que contribuem para 

a qualidade da pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Também o estudo é descritivo, considerando que “a pesquisa qualitativa é 

altamente descritiva, enfatiza a construção social da realidade e foca em revelar 

como a teoria existente opera exemplos particulares” (EISENHARDT; GRAEBNER, 

2007, p.28). Dessa forma, este estudo adotará um enfoque descritivo, pois busca 

compreender as complexidades e os padrões que são estabelecidos no fenômeno 

estudado, neste caso as inovações que são desenvolvidas a partir dos laços 

relacionais entre franqueador e franqueado. 

Ainda, dentro da abordagem qualitativa, a estratégia de pesquisa adotada 

será o estudo de caso. Esta estratégia está sendo cada vez mais comum no campo 

de estudos de Ciências Sociais Aplicadas (GODOY, 2010; YIN, 2005).Segundo 

Eisenhardt e Graebner (2007),tal estratégia é entendida como um método 

alternativo, que contempla a vantagem de explorar a riqueza dos dados empíricos. 

Godoy (2010, p. 144) afirma que o estudo de caso “favorece o engajamento do 

pesquisador com o cotidiano da administração, proporcionando uma compreensão 

profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada da realidade das organizações”. 



66 
 

Neste sentido, “utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para 

contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além e outros fenômenos 

relacionados” (YIN, 2005, p. 20). Este método tem a facilidade de ser aplicado em 

diversos contextos organizacionais, a fim de, não somente coletar dados, mas 

aprofundar o conhecimento sobre as informações obtidas, que contribuam para com 

uma melhor interpretação dos fenômenos identificados. De acordo com Cooper e 

Schindler (2011), o estudo de caso é utilizado para compreender processos 

específicos em uma organização, proporcionando diferentes perspectivas de 

análise.  

Yin (2005) menciona que os estudos de caso investigam um fenômeno 

limitado ao seu próprio contexto. Para Stake (2000), o objetivo do estudo de caso é 

representar o próprio caso, buscando evidenciar o que especificamente pode ser 

aprendido por meio de um caso único. Eisenhardt e Graebner (2007) ressaltam que 

cada caso é considerado como um experimento distinto, no qual a análise é 

realizada de maneira única, sendo o seu fenômeno tratado de forma isolada. 

Entretanto, Stake (2000) revela que cada caso possui características específicas, 

relações e situações diferentes a serem investigadas. O autor ainda ressalta que a 

generalização não é um fator relevante nas pesquisas qualitativas e introduz o 

conceito de generalização naturalística, no qual a generalização dos resultados da 

pesquisa considera a percepção do leitor em relação ao fenômeno estudado. A 

representatividade, portanto, fica em um segundo plano nesta estratégia de 

pesquisa, pois o que se busca é expandir e generalizar teorias e não frequências 

(YIN, 2005). 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa não se trata apenas de uma 

escolha metodológica, mas sim da escolha do próprio objeto que pretende ser 

estudado (STAKE, 2000). O estudo trata de uma única rede de franquia,mas que 

possui 33 unidades franqueadas, conforme será descrita no tópico 3.6 – 

Caracterização do Caso em Estudo. 

O propósito do estudo de caso é investigar em profundidade os fenômenos 

em um determinado contexto. Para isso, diferentes métodos de coleta de dados 

foram utilizados, no sentido de contribuir com a análise e compreensão do objeto de 

pesquisa, como entrevistas, observação e análise documental (EISENHARDT; 

GRAEBNER, 2007; YIN, 2005). 
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3.4 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Os estudos de caso requerem a utilização de diversas técnicas de coleta de 

dados, por meio da exploração de fontes documentais, entrevistas e observações 

(EISENHARDT; GRAEBNER, 2007). Conforme abordado por Yin (2005), estas 

técnicas são consideradas fontes de evidências para a coleta de dados.  

A entrevista é um dos métodos mais utilizados para a coleta de dados nas 

interações com o campo de estudo. Conforme Godoi e Mattos (2010), as entrevistas 

qualitativas são encontros interacionais nos quais a origem do conhecimento é 

influenciada pela dinâmica desta técnica de pesquisa. Na entrevista 

semipadronizada ou semiestruturada, o entrevistado possui um conhecimento 

considerável sobre o assunto a ser tratado. Flick (2004) menciona que esse 

conhecimento é subjetivo ao entrevistado. As entrevistas semiestruturadas possuem 

certo grau de flexibilidade para a inserção de novas questões, se assim for 

necessário (GODOI; MATTOS, 2010). Além disso, a entrevista semipadronizada é 

caracterizada pelo diálogo, pela criatividade, experiência e habilidade do 

entrevistador em conduzi-la e obter maior clareza e extrair o máximo de dados 

possível na pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2011). Assim, a escolha desta 

técnica de coleta de dados qualitativos configura-se como adequada ao estudo. 

Nesse sentido, foram realizadas entrevistas com dois representantes da 

marca franqueadora, sendo uma entrevistada a Gerente de Marketing do setor de 

franchising(Apêndice A) e outro o Gerente de Desenvolvimento do setor de 

Desenvolvimento de Produtos da Mormaii (Apêndice B). Também foram realizadas 

entrevistas com cinco franqueados da rede (Apêndice C). O contato com os 

franqueados foi facilitado por meio do auxílio da Mormaii Franchising, que forneceu 

uma relação de unidades franqueadas e comunicou a todos os franqueados sobre 

esta pesquisa. A escolha das unidades a serem entrevistados levou em 

consideração a proximidade geográfica e a disponibilidade dos franqueados. 

Os roteiros de entrevistas foram submetidos à avaliação de um professor 

especialista em metodologia qualitativa, que forneceu um parecer positivo em 

relação às questões. Além disso, foram analisados por outros três professores 

especialistas das áreas de inovação e redes, os quais fizeram sugestões que foram 

acatadas neste estudo. Para essas entrevistas, foram firmados termos de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE) com as pessoas que serão entrevistadas 

da franquia, conforme modelo apresentado no Apêndice D. 

Essas entrevistas pretenderam caracterizar, na perspectivados 

entrevistados, a relação entre franqueador e franqueados, os mecanismos de 

transferência de tecnologia, o grau de riqueza e complexidade das informações, bem 

como verificar a conformidade aos padrões das atividades da franquia. Também 

possibilitou identificar a percepção dos franqueados em relação à sua contribuição 

para o desenvolvimento de inovações na rede. 

Para as entrevistas com os franqueados, foi adotado o critério de “ponto de 

saturação” dos dados para identificar o momento mais adequado para encerrar a 

coleta de entrevistas. Esse critério de saturação teórica sustenta que é fundamental 

identificar em que momento as informações coletadas não trazem novos elementos 

que contribuam para o estudo, devendo o pesquisador finalizar seu trabalho de 

campo e voltar-se para as análises e esclarecimentos (GODOI; MATTOS, 2010; 

GODOY, 2010).As entrevistas buscaram compreender qual é a relação existente 

entre os laços relacionais das interações e o desenvolvimento de inovações para a 

rede.  

Além das entrevistas, foram utilizadas outras fontes de coleta dedados, 

como a observação e a análise documental. Cooper e Schindler (2011, p. 194) 

destacam que 

 

a observação se qualifica como investigação científica quando é conduzida 
especificamente para responder a uma questão de pesquisa, é 
sistematicamente planejada e executada, usa controles apropriados e 
fornece informações confiáveis e válidas sobre o que aconteceu. A 
versatilidade da observação faz dela uma fonte primária indispensável e um 
complemento para outros métodos. 

 

Dessa forma, a observação foi utilizada em complementariedade com as 

demais técnicas de coleta de dados, pois esse método permite que o pesquisador 

obtenha dados, informações e evidências que não são identificados por meio de 

entrevistas. Neste estudo, por meio da observação foi possível contribuir de maneira 

mais significativa para a compreensão do construto que se refere à uniformidade nos 

processos e padronização na rede. 

Também a análise de documentos foi utilizada como fonte complementar para 

a coleta de dados deste estudo. As fontes da pesquisa documental consistem em 
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documentos e publicações internas à organização. Para Yin (2005), o uso de 

documentos para coleta de dados tem o papel de respaldar e valorizar os dados 

provindos de outras fontes. Nesse sentido, a análise de manuais, instruções e de 

outros documentos utilizados pela franquia foram realizadas na operacionalização 

das categorias, que visam identificar e caracterizar a interação entre franqueador e 

franqueado, os laços relacionais, os mecanismos de transferência de tecnologia e a 

uniformidade nos processos e padronização. 

 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

De acordo com Yin (2005), a análise dos dados busca categorizar, classificar 

e testar as proposições iniciais da pesquisa. A análise de conteúdo é considerada 

como um conjunto de técnicas de análises das comunicações, que buscam 

compreender os significados das mensagens e informações coletadas (BARDIN, 

2004). Assim, a análise no contexto da abordagem qualitativa contribui de maneira 

enriquecedora no processo de interpretação. Segundo Cooper e Schindler (2011, p. 

423), “a análise de conteúdo mede o conteúdo semântico ou o aspecto o quê da 

mensagem. Sua amplitude faz dela uma ferramenta flexível e vasta, que pode ser 

usada como uma metodologia ou como uma técnica para um problema específico”. 

Por meio desta técnica, é possível produzir inferências de um texto focal para seu 

contexto social, podendo construir uma nova informação, de acordo com os 

objetivos da pesquisa (BAUER, 2014). 

A origem da análise de conteúdo teve caráter quantitativo, utilizando o 

cálculo de frequências, justamente pela exigência dos estudos organizacionais pela 

cientificidade e objetividade (BARDIN, 2004). Os avanços das pesquisas qualitativas 

no campo da Administração fizeram com que esta técnica fosse também estruturada 

em contexto qualitativo, contribuindo de maneira a complementar e aprofundar a 

análise dos dados.  

Bardin (2004) estabelece três etapas que caracterizam a análise de 

conteúdo, quais sejam: 1) pré-análise, caracterizada como uma fase operacional, na 

qual os materiais são selecionados e organizados para análise; 2) exploração dos 

dados, sendo definidas as unidades de codificação e estabelecidas as categorias de 

análise; e 3) o tratamento dos resultados. Nesta última fase, são utilizados 

elementos de significação e inferência de conhecimentos relativos. Nesse sentido, a 
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codificação dos dados permite compreendera representação do conteúdo (BARDIN, 

2004), sendo que a categorização dos elementos é estruturada a partir da 

codificação dos dados e de acordo com o modelo teórico e as definições 

constitutivas e operacionais estabelecidos para este estudo. Portanto, o tipo de 

análise de conteúdo a ser utilizado neste estudo é a análise categorial, que se refere 

ao desmembramento do texto em unidades (categorias) para a investigação do 

tema. A análise prevê o mapeamento das inter-relações entre as diversas 

categorias, obtendo-se esquemas que revelam a articulação base da interpretação. 

(BARDIN, 2004) 

Flick (2009) refere-se também à triangulação dos dados, metodológica e da 

teoria. A triangulação é um procedimento que auxilia o pesquisador na busca pela 

validade e confiabilidade do estudo, atribuindo cientificidade à pesquisa, bem como 

o detalhamento da opção metodológica. Os caminhos que se seguiram para se 

chegar aos resultados são elementos que contribuem para esta garantia. Dessa 

forma, para a análise dos dados coletados neste estudo, foram trianguladas as 

informações obtidas por meio de estratégias e técnicas da abordagem qualitativa 

(STAKE, 2000; YIN, 2010), confrontando os dados com o referencial teórico de 

base, no sentido de aprofundar os resultados do estudo.  

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO DO CASO EM ESTUDO 

 

A Marca Mormaii é referência mundial em produtos esportivos. É uma das 

poucas marcas brasileiras presente em diversos países, contribuindo para a 

expansão das franquias brasileiras no cenário econômico mundial (ABF, 2010; 2012; 

2014). Seu idealizador, Marco Aurélio Raymundo, conhecido como Morongo, é um 

médico surfista que resolveu ir trabalhar em Garopaba, Santa Catarina. A 

proximidade com a natureza e a busca por um estilo de vida saudável o atraiu para 

esta praia do sul do Brasil (ABF, 2015b).  

Devido às baixas temperaturas desta região, Morongo decidiu fazer para si 

mesmo uma roupa de neoprene, um material sintético resistente a impactos e 

impermeável, com propriedades isotérmicas, desenvolvido para substituir a borracha 

natural. Logo, surgiram as primeiras encomendas, o que permitiu que “qualquer 

atleta brasileiro comprasse uma [roupa de surf] sem depender de produtos 

importados” (MORMAII, 2014). 
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Dos anos 1970 até os dias atuais, a marca conquistou seu espaço no 

mercado nacional, por meio da introdução de inovações que fomentaram o 

desenvolvimento dos esportes de ação em todo o Brasil, especialmente o surf. 

(MORMAII, 2014). 

 
Junto com a evolução da marca, o surf tornou-se um esporte prestigiado 
nos anos 1980, contando com um circuito brasileiro profissional bem 
organizado e revistas especializadas. Na mesma época, outras 
modalidades dos esportes de ação, como o windsurf e o bodyboard, 
surgiram com força no horizonte nacional. A Mormaii, então, ofereceu a 
mesma qualidade para atender a novas demandas e ainda iniciou a 
confecção de moda masculina, feminina e acessórios. (MORMAII, 2014, 
p. 1) 

 

Tendo iniciado suas atividades empresariais em 1975, a Mormaii ainda 

preserva seu estilo original e mantém em sua essência o espírito aventureiro e o 

contato com o mar e com a natureza. Diferentes públicos de várias regiões, idades, 

classes sociais se identificam com o estilo de vida e o propósito da marca (ABF, 

2015b). Dessa forma, a Mormaii expandiu seus negócios para diferentes nichos de 

mercado. Hoje ela possui um mix de produtos superior a 5 mil itens, o que 

possibilitou o crescimento da marca no contexto nacional e a exploração de 

mercados internacionais (MORMAII, 2014).  

Atualmente, a marca é responsável pela confecção de roupas de surf, desde 

a fabricação da matéria-prima, o neoprene, até o produto final. Para os demais itens 

que levam a marca Mormaii, o licenciamento foi uma estratégia que possibilitou 

atender a novas demandas. Entre as inovações que favoreceram a introdução da 

marca em novos mercados, estão bicicletas, óculos de sol, acessórios, relógios, 

pranchas, kitesurf, skates, tênis, chinelos, linha camping, linha fitness, moda fashion, 

moda praia, jeans, calçados femininos, capacetes e roupas especiais para 

MotoCross e até o veículo Mormaii/Suzuki SX4 (MORMAII, 2014). 

A Mormaii entrou no setor de franquias em 1995 e possui atualmente 33 

unidades franqueadas em várias regiões do país. A Figura 3 ilustra a disposição 

geográfica das franquias Mormaii. Cada projeto de loja possui diferentes dimensões 

e estruturas, mas sempre são elaborados de acordo com a cultura e valores da 

marca (MORMAII, 2014). Para a seleção de futuros franqueados, a Mormaii busca 

nos empreendedores um perfil de identificação total com a marca, dedicação ao 

negócio, capacitação em gerenciamento de pessoas e competências 
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empreendedoras que favoreça m o trabalho com a imagem da marca (MORMAII, 

2014). 

 

Figura 3 – Mapa das Franquias Mormaii no Brasil 

 

Fonte: Mormaii (2015b). 

 

As etapas do processo de instalação de novas unidades franqueadas 

abrangem a análise da praça pretendida e capital disponível, entrevistas, entrega da 

Circular de Oferta de Franquia, pagamento da taxa de franquia, assinatura de 

contrato, apoio na negociação do ponto comercial e do projeto arquitetônico, pedido 

de estoque, treinamento e inauguração. Como diferenciais, a marca conta com 

assistência e treinamentos constantes, apoio de mídia institucional da marca, 

patrocínio de eventos e atletas, campanhas promocionais e exposição internacional 

da marca (MORMAII, 2014). 

Nesse contexto, a Marca Mormaii é o caso em estudo dessa dissertação, no 

qual a unidade de análise é representada pelas relações estabelecidas entre os 

integrantes da rede. Sob essa ótica, as interações entre franqueador e franqueados 

e entre os franqueados entre si foram analisadas nesse estudo.   
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados compreendeu duas etapas. Primeiramente, foram 

coletadas informações com todos os franqueados da rede em estudo para a 

elaboração de um mapa relacional da rede de franquia, no sentido de analisar 

possíveis relações mútuas estabelecidas entre os franqueados. A outra etapa 

consistiu em coletar informações por meio de entrevistas, observação do ambiente e 

análise de documentos e materiais informativos da rede, com o objetivo de 

responder aos questionamentos levantados nesse estudo. A seguir, serão 

caracterizados o perfil dos entrevistados e o caso em estudo. 

 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS E DO CASO EM ESTUDO 

 

As entrevistas foram realizadas com dois representantes franqueadores, 

sendo a Gerente de Marketing da Mormaii Franchising, que é responsável pela 

coordenação do setor de Franquias da rede; e o Gerente de Desenvolvimento do 

setor de Desenvolvimento de Produtos da Mormaii. Além disso, foram entrevistados 

5 franqueados que são proprietários de 19 unidades franqueadas da rede. Assim, 

das 33 franquias Mormaii existentes, 57,5% foram representadas neste estudo. 

 No Quadro 8 estão caracterizados os entrevistados da rede. Ressalta-se 

que os códigos mencionados a cada entrevistado foram definidos para a menção de 

cada um na análise dos dados. 

 

Quadro 8 – Perfil dos entrevistados 

Setor Código Entrevistado 
Tempo de 

atuação na rede 

Unidades 
Franqueadas 

Franqueador - 
Administrativo Mormaii 

Franchising 
GMMF 

Gerente de Marketing 
da Mormaii Franchising 

2 anos - 

Franqueador - 
Desenvolvimento de 

Produtos 
GDP 

Gerente de 
Desenvolvimento de 

Produtos 
27 anos - 

Franqueados F1 Sócia/Proprietária 20 anos 4 unidades 

Franqueados F2 Sócia/Proprietária 2 anos 1 unidade 

Franqueados F3 Sócia/Proprietária 14 anos 3 unidades 

Franqueados F4 Sócia/Proprietária 22 anos 9 unidades 

Franqueados F5 Sócia/Proprietária 1 ano e 6 meses 2 unidades 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016). 
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As entrevistas foram gravadas e transcritas, e posteriormente foram tratadas 

por meio da técnica de análise de conteúdo. Notou-se que em determinado 

momento, as respostas dos franqueados se repetiam, indicando que não haveria 

mais informações novas que pudessem ser coletadas por meio dessa fonte 

(saturação dos dados). Foram também realizadas visitas a algumas unidades 

franqueadas, à fábrica de neoprene e aos setores de Desenvolvimento de Produtos 

e Mormaii Franchising, com o objetivo de realizar a técnica de observação.  

Com o lema “Sinta-se Mormaii”, a marca busca disseminar a essência 

positiva dos esportes livres para toda a rede. Esse “lifestyle”, conforme aponta a 

Gerente de Marketing da Mormaii Franchising (GMMF), proporciona um ambiente 

agradável e único que reflete o “DNA” da marca. Essa característica é visível em 

todas as franquias Mormaii, que possuem um design diferenciado, funcional e 

flexível em seus interiores, com um visual versátil, proporcionando maior conforto 

para o ambiente. Ainda,dentro das unidades franqueadas, a Rádio Mormaii completa 

o Brand sensorial da marca e reforça o conceito que o seu lema traz.  

Também foi observado na fábrica e nos setores visitados, que os ambientes 

são arrojados, inovadores e descontraídos, que podem favorecer o trabalho em 

equipe e estimular a criatividade/inovação. O escritório da Mormaii Franchising 

contempla um ambiente confortável, com vista para o mar de Garopaba. As Figuras 

4, 5 e 6 ilustram essa característica da empresa Mormaii e de algumas franqueadas.  

 
Figura 4 – Fábrica Mormaii – Garopaba/SC 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 5 – Unidades Franqueadas Mormaii 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 6 – Mormaii Franchising 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Para a análise das categorias, foram considerados os elementos definidos 

no modelo teórico deste estudo. Foram estabelecidas as seguintes macro 

categorias: Interações na Rede, que são caracterizadas pelos fatores tempo, 

confiança mútua, intensidade emocional e serviços recíprocos; Laços Fortes e 

Laços Fracos; e Inovações. Dentro da categoria Laços Fortes e Laços Fracos, 

foram definidos as subcategorias: Mecanismos de Transferência de Tecnologia e 

Grau de Riqueza de Informações; Complexidade do conhecimento; Uniformidade 

nos processos e Padronização. Cada uma dessas categorias e subcategorias é 

analisada nos tópicos a seguir. 

 

4.2 ANÁLISE DA CATEGORIA “INTERAÇÕES NA REDE” 

 

As interações estabelecidas na rede podem ser consideradas como fonte de 

conhecimento e de tecnologia para as atividades de inovação (OCDE, 2005). Na 

relação entre franqueador e seus franqueados, e também entre as unidades 

franqueadas da rede entre si, é possível obter informações de mercado e de 

procedimentos que conduzem à inovação. Tomaél, Alcará e Di Chiara(2005) 

ressaltam que as relações entre os integrantes da rede proporcionam o 

compartilhamento de informações e experiências. Dessa forma, buscou-se conhecer 

as relações mútuas estabelecidas entre os franqueados da rede Mormaii e construir 

um mapa relacional dessa interação. 

Para o mapeamento das interações existentes entre os franqueados, estes 

foram contatados por e-mail e telefone e foi solicitado que indicassem três outras 

unidades franqueadas que mais se comunicam. Alguns franqueados indicaram mais 

e outros menos de três unidades, sendo que foram consideradas todas as 

respostas. Também se buscou verificar a frequência deste contato e os mecanismos 

utilizados para essa comunicação. As respostas são apresentadas no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Relações estabelecidas entre os franqueados 

Unidade Franqueada 
Unidades franqueadas com 
as quais mais se comunica 

Frequência 
do contato 

Principais mecanismos 
utilizados 

Mormaii Garopaba 
Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Pontão do 
Sul – Brasília 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 
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Unidade Franqueada 
Unidades franqueadas com 
as quais mais se comunica 

Frequência 
do contato 

Principais mecanismos 
utilizados 

 Bourbon Country - 
Porto Alegre 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Brasília 
Shopping 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Shopping 
Conjunto Nacional – 
Brasília 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Floripa 
Shopping 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Outlet 
Itupeva – SP 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Shopping 
Pátio Brasil - Brasília 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Continente 
Shopping - São José 

Quiosque Aeroporto, Lagoa, 
Tubarão e Laguna (além das 
unidades do grupo) 

Semestral Telefone e showrooms 

Mormaii Lagoa Jurerê, Ingleses e Joaquina Diário Telefone 

Mormaii Jurerê Lagoa, Ingleses e Joaquina Diário Telefone e e-mail 

Mormaii Joaquina Lagoa, Jurerê e Ingleses Semanal 
Aplicativos de mensagem, 
e-mail,ou quando 
urgente telefone 

Mormaii Ingleses Lagoa, Jurerê e Joaquina Diário 
E-mail, telefone e aplicativos 
de mensagem (celular) 

Mormaii Aeroporto 
Floripa 

Aero Belém, Aero POA, Lagoa 
(não é o mesmo franqueado, 
mas possuímos um ótimo 
relacionamento) 

Diário e 
Semanal 

Telefone, Skype 

Mormaii Aeroporto 
Belém 

Aero Floripa e Aero POA 
Diário e 
Semanal 

Skype 

Mormaii Aeroporto 
Porto Alegre 

Lagoa , Jurerê e Garopaba 
(Aero Floripa e Aero Belém) 

4 x ao ano 
Presencial, 
showroom,reuniões 

Mormaii Goiânia - 
Passeio das Águas 

Campo Grande, Palmas, 
Bougainville 

Diário e 
Semanal 

E-mail, telefone e aplicativos 
de mensagem (celular) 

Mormaii Goiânia – 
Bougainville 

Campo Grande, Passeio das 
Águas, Palmas 

Diário e 
Semanal 

E-mail, telefone e aplicativos 
de mensagem (celular) 

Mormaii Capim 
Dourado - Palmas/TO 

Campo Grande, Goiânia 
(Passeio das Águas, 
Bougainville) 

Diário e 
Semanal 

E-mail, telefone e aplicativos 
de mensagem (celular) 

Mormaii Laguna Mar 
Grosso 

Lagoa, Garopaba, Penha e 
Tubarão. 

Semestral Presencial / showrooms 

Mormaii Tubarão 
Lagoa, Garopaba, Penha e 
Laguna 

Semestral Presencial / showrooms 

Mormaii Joinville - 
Shopping Muller 

Não possuímos contato 
frequente com outros 
franqueados. Apenas nas 
oportunidades oferecidas pelo 
franqueador (showroom de 
lançamento e coleções) e 
quando visitam para conhecer 
o novo layout de loja. 

- - 
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Unidade Franqueada 
Unidades franqueadas com 
as quais mais se comunica 

Frequência 
do contato 

Principais mecanismos 
utilizados 

Mormaii Balneário 
Camboriú 

Loja Reabriu com novo 
franqueado em 21/12/2015.  

- - 

Mormaii Penha Laguna, BC e Itapema Mensal  Facebook, telefone 

Mormaii Itapema Bal. Camboriú Mensal Telefone 

Mormaii Rio Grande – 
RS 

Garopaba e Itapema Semestral Presencial / showrooms 

Mormaii Campo 
Grande – MS 

Goiânia e Palmas 
Semanal e 
quinzenal 

E-mail e telefone 

Mormaii Cabo Frio 

Infelizmente não vou poder 
contribuir para sua pesquisa, 
tendo em vista que 
inauguramos nossa loja em 
22/12/2015 e ainda não 
tivemos oportunidade de 
conhecer outros franqueados, o 
que normalmente acontecerá 
quando participarmos de algum 
showroom. 

- - 

Mormaii Maceió 
Nenhum ainda, a loja inaugurou 
01/12/2015 

- - 

Mormaii Shopping Vila 
Velha – ES 

Mormaii Joinville Semestral Presencial - Showroom 

Mormaii Boulevard 

Shopping – BH* 
Loja inaugurou 10/07/2015 - - 

 

* Não foi conseguido contato com o franqueado dessa unidade franqueada. 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2016). 

 

De acordo com os dados da pesquisa, a comunicação entre os franqueados 

da rede se dá por meio da utilização dos seguintes mecanismos: telefone, e-mail, 

aplicativos de mensagem, videoconferência, reuniões e workshops (showrooms). 

Nota-se que alguns desses mecanismos de transferência de tecnologia utilizados 

entre os franqueados são os de alto grau de riqueza de informações, tais como os 

showrooms e telefone. Esses mecanismos proporcionam à rede melhor 

compreensão das informações e conhecimentos transferidos e enriquecem a 

comunicação, em razão do contato direto e feedback imediato que eles promovem 

(DAFT; LENGEL, 1983; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). Assim, entende-se 

que as informações compartilhadas entre os franqueados da rede Mormaii possuem 

alto grau de riqueza, já que são transferidas por meio de tais mecanismos. 

No entanto, nota-se que o e-mail, mecanismo de baixo grau de riqueza de 

informação, também é bastante utilizado nessa interação, pois se configura como 

uma ferramenta que proporciona rapidez, agilidade e um tom de formalidade para a 

comunicação, indispensável no mundo empresarial. Conforme o Manual de Oslo 

(2005), as interações menos intensas oferecem informações codificadas, como no 
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caso do e-mail, utilizado para a comunicação entre os franqueados entre si. Mas, 

tendo em vista que as unidades encontram-se dispersas geograficamente, o e-mail é 

um mecanismo eficiente que promove o contato entre as franqueadas, ainda que 

esse contato não ocorra com muita frequência na rede. 

Em relação à frequência do contato entre elas, algumas unidades 

franqueadas se comunicam diariamente, outras, semanalmente, mensalmente e 

também semestralmente, período que ocorrem os showrooms de novas coleções da 

marca. Além de fomentar a inovação, Granovetter (1973) aponta que as relações 

infrequentes e distantes evitam o fornecimento de informações redundantes, o que 

favorece o compartilhamento de novas ideias e sugestões para a rede. Isto é, cada 

unidade franqueada pode contribuir com algo novo para a marca a cada showroom, 

de acordo com sua realidade. Esta tendência foi observada nas entrevistas com os 

franqueados, que revelaram serem capazes de compreender as demandas locais de 

cada unidade, identificar as oportunidades e as experiências e informações trazidas 

pelos clientes de diferentes regiões, que de acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 

2005), também é fonte de inovação. Conforme abordado pela franqueada F2: “A 

gente troca muita ideia com o cliente e eventualmente surgem ideias que a gente 

inclusive leva para os showrooms pra discutir se é legal, se não é legal, porque é 

assim que todo mundo cresce”. 

Os showrooms realizados pela marca possuem dois dias de duração e 

sempre ocorrem na cidade de Garopaba, que sedia a Mormaii. Nesse evento, são 

apresentadas as coleções de verão e de inverno e os franqueados levam propostas 

de melhorias, relatos de acontecimentos que ocorrem nas unidades, curiosidades, 

novidades, dúvidas, sugestões de clientes e ideias de inovação para a rede.  

De acordo com Granovetter (1973), um dos principais objetivos de encontros 

e convenções, como os showrooms, é a manutenção dos laços fracos dentro da 

rede. Nesse sentido, a entrevistada GMMF, ressalta a importância dos showrooms e 

da exploração dos laços fracos: "Duas vezes por ano, eles vêm pra cá. A gente faz 

dois showrooms, que são os showrooms de inverno e verão. Então nesse momento 

a gente faz meeting com eles presencial. E aqui eles trazem muita informação pra 

nós”. Dessa forma, os showrooms realizados semestralmente pelo franqueador são 

importantes mecanismos que promovem o encontro entre os franqueados, que se 

configuram como um canal aberto para discussões, compartilhamento de ideias, 

informações, sugestões de melhorias ou de produtos novos que podem resultar em 
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inovações. Essas interações estabelecidas em uma rede, segundo Tomaél, Alcará e 

Di Chiara (2005),  interferem diretamente no processo inovativo. Nesse sentido, a 

realização dos showrooms é uma importante fonte de inovação para a rede, aqui 

definidos como mecanismos de alto grau de riqueza de informações, por 

proporcionar um contato direto entre franqueador e franqueado e estes entre si e por 

fornecer um feedback imediato na interação. 

A partir das informações contidas no Quadro 9, foi possível realizar um 

mapeamento que evidencia as interações entre os franqueados da rede Mormaii. 

Esse mapa relacional está representado na Figura 7. O Apêndice E apresenta o 

mapa da Figura 7 em tamanho ampliado, para melhor visualização. Para a 

elaboração desse mapa, foi utilizado o software UCINET 6for Windows, versão 

6.601 (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). 

Conforme mostra o mapa, pode-se observar que na rede pesquisada 

existem seis grupos de franqueados Mormaii, que estão destacados com as 

mesmas cores. Estes são formados devido aos laços fortes que unem as 

franqueadas que estão dentro de cada grupo, sendo que todas as unidades 

interligadas por meio de laços fortes pertencem ao mesmo franqueado. Segundo 

Hensen (1999), a manutenção dos laços fortes requer muita energia. Isso porque 

nas unidades que possuem o mesmo franqueado como sócio/proprietário, a 

comunicação deve ser mais intensa e o contato mais frequente, exigindo um 

controle mais eficiente e feedback mais rápido. De acordo com Minguela-Rata, 

Rodríguez-Benavides e López-Sánchez (2012), nos laços fortes, a disposição em 

ajudar e prestar assistência é maior, além de existir uma relação especial que 

promove compreensão mútua, na qual há oportunidade de busca de instruções e 

feedback. 

Os laços fracos são mais propensos a interligar membros de diferentes 

grupos do que os laços fortes, que tendem a concentrar-se em grupos particulares 

(GRANOVETTER, 1973). Conforme Granovetter (2005), quanto mais forte for o laço 

dessa interação, mais únicas serão as possibilidades de caminhos que as 

informações e ideias poderão percorrer. Nessa perspectiva, por meio dos laços 

fracos, os franqueados poderão sempre contribuir com novidades para a marca, 

havendo variadas fontes de informações que contribuem para a inovação na rede. 
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Figura 7: Mapa relacional dos franqueados Mormaii 

 

Fonte: Ucinet (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). 
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Assim, observou-se, a partir da Figura 7, que existem conexões 

estabelecidas entre unidades que não possuem proprietário (franqueado) em 

comum, sendo que o fluxo de informações entre essas unidades se dá por meio de 

laços fracos. Isso porque, segundo Minguela-Rata, Rodríguez-Benavides e López-

Sánchez (2012), os contatos infrequentes e de baixa intensidade resultam em um 

laço fraco. No contexto de franquia empresarial, a interação entre os franqueados de 

diferentes unidades/localidades pode ser considerada um laço fraco dentro da rede.  

A densidade (D) de uma rede é uma medida que apresenta o nível de 

conectividade da mesma. Pode ser obtida dividindo o número de relações existentes 

(RE) entre as relações possíveis (RP) e multiplicando por 100. Para identificar o 

número de relações possíveis (RP), basta multiplicar o número de nós (NN) pelo 

número total de nós (NTN) menos 1. Assim temos, 

 

 

 

Dessa forma, a densidade da rede em estudo é de 17%. A baixa 

conectividade verificada entre os franqueados da rede indica que as interações 

dentro da rede podem ser mais intensificadas, a fim de ampliar as conexões e obter 

maior número de informações das demais unidades. Nesse cenário, quanto mais 

densa for a rede, maior será a disseminação do conhecimento. 

A Figura 8 apresenta as quantidades de interações de cada unidade da 

rede, tanto de entrada como de saída, bem como o grau de centralidade de cada 

uma. As colunas 1, 2, 3 e 4 da Figura 8 apresentam o grau de saída, o grau de 

entrada, o grau de saída normalizado e o grau de entrada normalizado das 

interações, respectivamente. Na primeira coluna, é possível observar a quantidade 

de interações que as unidades estabelecem com as demais. Nota-se que algumas 

unidades não interagem devido ao pouco tempo de atuação na rede. As unidades 

mais recentes ainda não estabeleceram muito contato com as demais franqueadas, 

pois as interações na rede dependem de fatores como confiança, intensidade 

emocional, afinidade, oportunidade, entre outros. Nota-se também que, apesar de as 

unidades U22 e U23 relatarem que ainda não possuem contato frequente com 

outros franqueados, essas foram citadas por outras unidades. 

D = RE / RP x 100 RP = NN x (NTN – 1) 
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Em relação ao grau de entrada das interações, é possível verificar que, 

dentre as unidades que mais estabelecem conexões com outras franqueadas da 

rede, merecem destaque as unidades U1, U10, U14, U20 e U21. 

 

Figura 8 – Quantidade de interações e grau de centralidade 

 

Fonte: Ucinet (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). 

 

De acordo com o grau de entrada, essas franqueadas foram citadas por 

várias outras unidades como referência no fluxo comunicacional. O direcionamento 

dessa comunicação parte principalmente das unidades que fazem parte do grupo 

destacado em verde no mapa relacional da Figura 7. Considerando o grau de 
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entrada normalizado, essas unidades também apresentam maiores graus, sendo as 

U10 e U1 atores centrais dessa rede em termos de interações recebidas, com graus 

de 0.533 e 0.400 respectivamente. Ou seja, essas unidades estabelecem 53,3% e 

40% respectivamente das conexões possíveis com os demais integrantes da rede. 

Desse modo, as unidades U1 e U10 podem ser consideradas referência nas 

interações entre os franqueados da rede Mormaii. 

Já o grau de intermediação evidencia a possibilidade que um ator da rede 

tem para intermediar as conexões entre os demais. A análise desse grau identifica 

os caminhos geodésicos entre os nós da rede, isto é, os caminhos mais curtos que 

ligam os demais nós. Corroborando com as formulações de Granovetter (1973), que 

afirma que, por meio dos laços fracos, é possível a construção de “pontes” que 

conectam de maneira mais rápida e por um caminho mais curto diferentes grupos 

dentro da rede, pode-se identificar as unidades franqueadas que atuam como 

intermediadoras nessa interação. A Figura 9 apresenta os resultados do grau de 

intermediação. 

Os resultados mostram que as franqueadas U1, U10 e U24 possuem 

maiores graus de intermediação (93.000, 43.833 e 42.000, respectivamente), 

evidenciando a importância dessas unidades nas interações dentro da rede Mormaii. 

Assim, pode-se verificar que as unidades U1, U10 e U24 atuam como pontes dentro 

da rede, favorecendo o fluxo relacional e as conexões entre as unidades.  

Pode-se inferir desse resultado, que essas “unidades pontes” possuem uma 

boa relação com as demais franqueadas e contribuem para o compartilhamento de 

informações dentro da rede. Nesse sentido, Cunha (2004) considera que a base da 

relação informal é a confiança, fator que reduz as incertezas das inter-relações. 

Essa concepção é verificada nas interações entre os franqueados entre si, 

considerados aqui como laços fracos, pois quando se referiam às unidades que mais 

se comunicavam, indicavam as unidades que possuíam um bom relacionamento e 

que mais confiavam. Esta relação representa a intensidade emocional que 

caracteriza os laços relacionais dentro de uma rede. 

Na interação entre franqueador e franqueado, são estabelecidos laços mais 

ou menos intensos (MINGUELA-RATA; RODRÍGUEZ-BENAVIDES; LÓPEZ-

SÁNCHEZ, 2012), que variam de acordo com fatores como tempo, confiança, 

intensidade emocional e serviços recíprocos caracterizam os laços 

(GRANOVETTER, 1973). Sustentando nos dados essa afirmativa, a entrevistada 
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GMMF afirma que “o relacionamento com o franqueado é fundamental, [...] deve ser 

uma relação bastante aberta, direta, franca, para ser duradoura. Nós temos 

franqueados que está na rede há mais de 20 anos, é uma parceria bem grande 

mesmo”. Nesse sentido, observou-se que o fator tempo pode ser considerado um 

laço forte na rede pesquisada. “É por confiar na Marca! Afinal, é tanto tempo...”, 

afirma a entrevistada F3. Segundo alguns entrevistados, o tempo que trabalharam 

com a marca e a confiança que esta proporcionou ao longo dos anos, foram fatores 

que contribuíram para se tornarem franqueados, quando a Mormaii formatou seu 

negócio para o modelo de franquia em meados de 2013. 

 

Figura 9 – Resultados do grau de intermediação 

 

Fonte: Ucinet (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). 
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O fator confiança também foi fundamental para a entrada dos novos 

franqueados na rede. A confiança estabelecida entre franqueador e franqueado 

pode exigir menos esforço na transferência de conhecimentos (ROCHA-PINTO; 

DUBEUX; CASTELLO BRANCO, 2012). Relata a franqueada F5: “A gente sempre 

teve vontade de ter um negócio próprio e a Franquia eu acho que é uma garantia pra 

quem procura um negócio próprio; é uma ‘garantia’, entre aspas, a mais do sucesso 

do negócio”. O Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 89) aponta que “a confiança, os 

valores e as normas podem ter um impacto importante sobre o funcionamento das 

relações externas sobre a troca de conhecimentos no interior da empresa” (OCDE, 

2005, p. 89). Nesse sentido, sendo a Mormaii uma marca renomada e reconhecida 

mundialmente, a confiança estabelecida no mundo dos negócios favoreceu a 

entrada de novos franqueados para a rede. 

Quando questionados acerca dos motivos que levaram a empreender em 

um modelo de franquia empresarial, os franqueados também evidenciaram o know-

how do franqueador como principal estímulo para a entrada na rede, conforme 

abordado pela franqueada F2:  

 

Porque ela tem todo um know-how por trás. É esse o know-how que eu fui 
atrás, de como administrar um novo negócio. Porque eu iria ter que 
reaprender muita coisa. A gestão de uma empresa é a mesma. A gestão 
administrativa, financeira é a mesma. Mas a busca de fornecedores, o 
conhecimento do produto, tudo isso é diferente. E isso faz o sucesso da 
empresa. 

 

Ainda, a franqueada F5 reforça a importância do know-how para a escolha 

da franquia Mormaii como alternativa de negócio: 

 

Então, você não vai precisar construir tua Marca, a Marca já vem construída 
e você utiliza ela pra fazer os negócios de forma mais simplificada. Então a 
gente buscou esse modelo de franquia também por desconhecimento 
prévio, a gente nunca tinha trabalhado no varejo, e para ter o apoio da 
franqueadora e para já contar com o estilo da Marca no local. 

 

Dessa forma, o know-how da Mormaii e a credibilidade que a marca 

construiu no mercado ao longo do tempo, contribuíram para a entrada de novos 

integrantes na rede, estabelecendo uma relação de confiança. Assim, referente aos 

serviços recíprocos, que também caracterizam os laços relacionais 

(GRANOVETTER, 1973), pode-se observar que alguns fatores contribuíram para a 

expansão da marca Mormaii dentro do contexto de rede de franquia, tais como: a 
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oferta do know-how pelo franqueador; a expertise na manipulação de matérias 

primas, como o neoprene utilizado na fabricação dos principais produtos da marca; o 

mix de produtos Mormaii, com mais de 5 mil itens; diversidade de público que 

abrange todas as idades e preferências esportivas; e a referência no cenário 

nacional e mundial no setor de esportes livres. Sendo a primeira marca de surfwear 

a trabalhar com a estratégia de licenciamento no Brasil, a Mormaii possui produtos 

em diversos segmentos de mercado, produzidos por grandes fábricas como a 

Technos, Grendene, Trifill, entre outras (MORMAII, 2015b). Os segmentos de 

atuação da marca Mormaii são: roupas de neoprene; skates; roupas e equipamentos 

esportivos; equipamentos para moto; relógios; óculos; confecção; calçados; bonés; 

acessórios; mochilas e malas; acessórios neotech; artigos para papelaria; lazer; 

Mormaii Motors; saúde; bicicletas; camping; fitness. 

Observou-se na pesquisa que o mix de produtos Mormaii corresponde às 

expectativas dos franqueados da marca, que buscam elementos de diferenciação e 

destaque no mercado atual. Ainda em relação aos serviços recíprocos, a franqueada 

F3 caracteriza a interação com a franqueadora como “um relacionamento muito 

bom. É a resposta! A gente tem resposta. É só pedir que eles respondem”. No 

sentido de oferecer apoio aos novos franqueados, a franqueadora aponta os 

principais serviços prestados (MORMAII, 2015b), a saber: 

a) Análise e seleção técnica do ponto; 

b) apoio nas negociações; 

c) apoio na constituição da empresa do franqueado; 

d) desenvolvimento do projeto arquitetônico; 

e) visual Merchandising; 

f) planejamento de inauguração de loja; 

g) treinamento técnico, comercial e de gestão para franqueados e seu staff; 

h) consultoria de campo; 

i) visual merchandising e treinamento continuado; 

j) manuais de operação; 

k) apoio à contratação de equipe de loja; 

l) calendário de varejo; 

m)software de PDV; 

n) metodologia de avaliação de repasse das lojas; 

o) campanhas internas de motivação; 
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p) assessoria de marketing e propaganda; e 

q) monitoramento e suporte na relação. 

Além das interações que existem na rede, entre franqueador e franqueado e 

entre os franqueados entre si, a Mormaii busca também estabelecer interação com 

seu público consumidor, que são fiéis seguidores da marca (MORMAII, 2015b). A 

estratégia de patrocínio aproxima o conceito Mormaii de seus clientes e contribui 

para a expansão da marca no contexto mundial. Fazem parte da Família Mormaii 

(MORMAII, 2015b) vinte e um atletas patrocinados em diversas modalidades 

esportivas, como: surf, tow-in, skate, stand up, kitesurf, windsurf, natação, mergulho 

e triathlon. Além de fomentar a prática de esportes livres, o patrocínio aos atletas 

reforça a atitude da marca na busca de qualidade de vida (MORMAII, 2015b). 

Da mesma forma, a responsabilidade ambiental e social é evidente na 

empresa Mormaii. Para a fabricação de alguns produtos da linha, como chinelos e 

sandálias, é utilizado neoprene reciclado e retalhos que seriam descartados. Os 

óculos linha Solar Fênix são feitos com material 100% reciclado, sendo que “a marca 

responsabiliza-se pela neutralização das emissões de gases do efeito estufa 

resultantes desse produto, através de metodologias reconhecidas 

internacionalmente” (MORMAII, 2015b). Ainda, a marca desenvolve dois projetos 

sociais: “Aragua Social”, o qual busca contribuir na formação educacional de 

crianças da rede pública de ensino em Florianópolis (SC), integrando o esporte e a 

educação, incentivando a prática de hábitos saudáveis, construção de valores de 

preservação ambiental e valorizando a autoestima; e o Projeto “Oásis do Bem”, que 

por meio do incentivo ao esporte, a Mormaii propõe ajudar as famílias, 

principalmente crianças e adolescentes em idade escolar filhos de apenados, 

egressos e prestadores de serviço comunitários, buscando oferecer a oportunidade 

de um futuro melhor e mais digno, distante da criminalidade (MORMAII, 2015b). 

Diante disso, foi possível observar que os fatores tempo, confiança, 

intensidade emocional e serviços recíprocos caracterizam os laços relacionais na 

rede pesquisada. A análise dessa categoria confirmou que a força dos laços varia de 

acordo com esses fatores e de acordo com os mecanismos de transferência de 

tecnologia utilizados na interação, os quais serão analisados posteriormente. 
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4.3 ANÁLISE DA CATEGORIA “LAÇOS FORTES E LAÇOS FRACOS” 

 

Um desafio enfrentado pelas redes de franquia identificado no referencial 

teórico deste estudo refere-se à capacidade de identificar as possíveis inovações 

que podem ser desenvolvidas, levando em consideração o conhecimento adquirido 

pelo franqueado na sua interação com outros franqueados ou demais possíveis 

contatos, ou seja, por meio dos laços fracos.  

Segundo Granovetter (1973), laços fracos são mais propensos a interligar 

membros de diferentes grupos do que os laços fortes, que tendem a concentrar-se 

em grupos particulares. De acordo com a Figura 7, existem conexões estabelecidas 

entre franqueados que não possuem franqueador em comum, e o fluxo de 

informações entre essas unidades se dá por meio de laços fracos. Para Minguela-

Rata, Rodríguez-Benavides e López-Sánchez (2012), os contatos infrequentes e de 

baixa intensidade resultam em um laço fraco. Nesse sentido, no contexto de franquia 

empresarial, a interação entre os franqueados de diferentes unidades/localidades é 

considerada um laço fraco dentro da rede.  

Observou-se que a interação entre os franqueados Mormaii representa uma 

fonte de inovação, ao compartilhar informações e experiências nos showrooms 

promovidos pela Mormaii Franchising. Ainda, a entrevistada GMMF evidencia a 

interação entre franqueador e franqueado como uma fonte de informações 

relevantes para a marca. De acordo com a entrevistada GMMF, “a franquia [unidade 

franqueada] é um termômetro muito rápido”, que oferece feedback sobre 

informações importantes de qualidade, preço, funcionalidade e principalmente sobre 

a aceitação dos produtos. O Gerente de Desenvolvimento de Produtos (GDP) 

destaca a importância da relação entre franqueador e franqueado e caracteriza essa 

interação pelo constante feedback recebido das unidades franqueadas. Para o 

entrevistado, essa interação favorece a assertividade nas atividades que visam à 

inovação e o desenvolvimento de novos produtos de acordo com as demandas dos 

clientes da marca: 

 

Sempre está tendo contato, sempre feedback. Seja de produto já lançado 
ou produto que deveria lançar, ou sugestão de matéria prima, ou sugestão 
do que o consumidor está pedindo que tu não tem, seja de produto, de 
preço. Então isso acontece direto até para um acerto cada vez maior na 
hora de montar aquele produto com a característica do consumidor da 
franquia (GDP). 
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Tais informações são fundamentais para as atividades de inovação, pois 

busca-se obter uma resposta mais rápida do mercado e oferecer soluções às 

necessidades dos clientes dentro do menor tempo possível. Segundo Lindblom e 

Tikkanen (2010), compreender como se dá a criação do novo conhecimento dentro 

de uma rede de franquia e compartilhar com as demais unidades é um dos principais 

desafios do franqueador. Diante disso, a entrevistada GMMF considera que as 

unidades franqueadas representam um caminho mais curto entre o franqueador e o 

cliente, no qual o franqueado atua como uma ponte que favorece a obtenção de 

informações do mercado e que contribuam para o desenvolvimento de inovações. 

Dessa forma, foi possível verificar que tal interação, caracterizada como um laço 

fraco (GRANOVETTER, 1973), propicia o retorno esperado pelo franqueador e 

favorece a criação e a disseminação de novas ideias dentro da rede. 

Dessa forma, outro laço fraco identificado nesse estudo foi o conhecimento 

adquirido pelo franqueador por meio da interação do franqueado com os clientes de 

seus mercados locais. Conforme aborda a franqueada F1, essa interação permite 

obter a resposta e as necessidades dos clientes de maneira mais rápida e repassar 

essas informações para o franqueador com mais agilidade. O entrevistado GDP 

ressalta que deve haver comunicação entre os setores para que o feedback que os 

franqueados recebem do mercado possa se configurar um diferencial competitivo 

que contribui para o sucesso organizacional, no sentido de reconhecer os desejos e 

necessidades dos clientes da marca e inovar com maior assertividade.  

Em conformidade com Melo, Andreassi e Oliveira Jr. (2009), e com o Manual 

de Oslo (2005), todos os franqueados entrevistados reconhecem a interação com o 

cliente como uma fonte de inovação para a franquia. Por meio desse canal, os 

franqueados podem identificar as demandas locais de novos produtos e de novas 

linhas de produtos, e como relata a franqueada F2, também é possível identificar 

novos nichos de mercado. A franqueada F2 deu exemplos de sugestões de clientes 

de maiôs para senhoras, com um modelo mais fechado, ou maiôs adequados para a 

prática de natação, carteiras femininas, entre outras necessidades que foram 

observadas e repassadas ao franqueador. Ainda, a franqueada F5 mencionou que, 

por meio da interação entre franqueado e cliente, “o franqueador tem a oportunidade 

de fazer melhorias em produtos, tecnologia e processos”. Em concordância a isso, a 
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entrevistada GMMF ressalta que o franqueador compreende a importância dessa 

interação e busca satisfazer as necessidades apontadas pelo franqueado:  

 
Eles [franqueados] ligam, conversam com a gente, a gente corre atrás, já 
resolve, às vezes o preço que está fora, que a gente precisa baixar, o 
produto que está com problema, com defeito, que a gente precisa corrigir, 
uma sugestão de produto que ainda não existe pra gente ir buscar. Então é 
uma série de coisas que a gente corre atrás (GMMF). 

 

Considerando a diversidade de clientes e buscando atender às 

necessidades de diferentes públicos, a Mormaii Franchising estabelece três tipos de 

“personas”, conforme apontado pela entrevistada GMMF: 

 
a) Natural Soul – “que é bem o DNA da Marca, essa coisa do surf, do 
soul, do mais ‘pé na areia’”; 
b) On the Road – “que é a galera mais do skate, dos centros urbanos, 
uma galera mais “street”; 
c) Nautique – “que é a galera com mais poder aquisitivo. Então é o 
surfista com 40, 50 anos, que já tem mais grana, que quer comprar uma 
bermuda de alfaiataria, que quer os relógios mais caros da linha, [...] então 
é outro público”. 

 

Assim, percebe-se que o interesse em compreender as necessidades do 

mercado são recíprocas, tanto do franqueado como do franqueador, sendo que a 

identificação dessas necessidades se dá por meio das interações caracterizadas 

pelos laços fracos dentro da rede. O entrevistado GDP reforça essa percepção 

relatando que “são eles [franqueados] que dão o seu feedback, né. [...] Usamos 

muito as ideias e sugestões para trazer assertividade no desenvolvimento das 

inovações”. Dessa forma, a interação entre franqueador e franqueado podem trazer 

informações essenciais para a adaptação às necessidades dos clientes da marca e 

para a o sucesso das inovações desenvolvidas na rede. 

Em relação às interações entre franqueador e franqueado que conduzem à 

inovação, a franqueada F3 comenta sobre a liberdade para sugestões que os 

franqueados têm dentro da rede: “eles são bem abertos para inovação, e estão 

sempre com a cabeça aberta para ideias”.Todos os demais franqueados 

entrevistados também evidenciaram a facilidade de comunicação com o 

franqueador, no sentido de favorecer a inovação como um diferencial positivo da 

franquia. Conforme aponta a franqueada F2: “A parte boa realmente que eu vejo 

diante de outras franquias é que na Mormaii é bem diferente, que eles realmente 

ouvem [...]. Não só a reclamação, mas a sugestão de uma coisa interessante”. 
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Dessa forma, pode-se observar que a Mormaii proporciona um canal aberto 

para discussões e que favorece a comunicação entre franqueador e franqueado, 

onde este atua como uma ponte entre as necessidades dos clientes e a marca. 

Essas interações são consideradas laços fracos dentro da rede, dada a 

informalidade do contato – muitas vezes as ideias e sugestões são transferidas por 

meio de mecanismos de alto grau de riqueza de informação – e a finalidade da 

comunicação, que busca um diferencial competitivo para a marca no mercado. 

Diante disso, os laços fracos atuam como importantes ferramentas que conectam 

diferentes unidades dentro da rede e possibilitam conhecer as necessidades dos 

clientes, o que favorece a criação de novas ideias, novos conhecimentos e, como 

consequência, o desenvolvimento de inovações da rede. 

Dentro do contexto das relações entre os franqueados da rede Mormaii, os 

laços fortes são estabelecidos entre as unidades que possuem o mesmo 

sócio/proprietário, que compartilham informações de maneira mais intensa devido ao 

contato mais frequente entre essas unidades. Na interação entre franqueador e 

franqueado, os laços fortes identificados nesta pesquisa referem-se à relação de 

confiança estabelecida entre franqueador e franqueado e aos mecanismos formais 

de transferência de tecnologia que são utilizados na rede.  

Nessa interação franqueador-franqueado os laços fortes podem ser 

considerados mecanismos formais de transferência de tecnologia, como o contrato 

de franquia empresarial, que formaliza a relação franqueador-franqueado; o manual 

do franqueado, que orienta quanto às atividades da franquia; o sistema de gestão 

padronizado, que fornece relatórios, demonstrativos e base de dados que 

contribuem para o desenvolvimento das atividades organizacionais; e o check list de 

visitas às unidades franqueadas, que visa à padronização e à uniformidade nos 

processos. Além desses mecanismos, o e-mail configura-se como o mais utilizado 

na comunicação entre franqueador e franqueado, principalmente para formalizar 

alguma orientação, solicitação, sugestão ou para transferir novos conhecimentos ou 

procedimentos aos franqueados. As licenças também são laços fortes identificados 

na rede, que caracteriza a interação entre o franqueador e seus licenciados. 

A escolha do mecanismo mais adequado para a transferência de tecnologia 

e conhecimentos na rede é determinada de acordo o grau de riqueza de informação 

(WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). Nessa perspectiva, uma informação é 

considerada rica quando fornece prontamente um novo conhecimento (DAFT; 
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LENGEL, 1983) sendo necessária a utilização de mecanismos apropriados que 

favoreçam a compreensão e melhor entendimento da comunicação. Dessa forma, 

torna-se pertinente analisar os constructos “Mecanismos de transferência de 

tecnologia” e “Grau de riqueza de informações” de maneira conjunta, haja vista a 

relação existente entre eles. Assim, os mecanismos de transferência de tecnologia 

mais utilizados na rede e o seu grau de riqueza de informações são detalhados no 

tópico a seguir. 

 

4.3.1 Mecanismos de Transferência de Tecnologia e Grau de Riqueza de 

Informações 

 

A transferência inicial de conhecimentos do franqueador para o franqueado 

se deu principalmente por meio dos mecanismos de alto grau de riqueza de 

informação (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). Isto é, os primeiros contatos 

foram estabelecidos por meio de mecanismos que proporcionaram a relação direta 

entre o franqueador e o futuro franqueado, como telefone, visitas e reuniões, 

conforme relatado pelos franqueados entrevistados. 

O treinamento foi identificado como um mecanismo bastante utilizado na 

interação franqueador-franqueado. Este mecanismo de alto grau de riqueza de 

informações possibilita a transferência de conhecimentos de maneira mais próxima, 

o que favorece na compreensão das atividades e absorção do conhecimento 

(WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011).  

A entrevistada GMMF aborda sobre o treinamento feito pelo franqueador no 

início das atividades de franquia. Ela relata que os novos franqueados da rede vão 

até Garopaba e ficam uma semana por lá. Eles recebem instruções sobre o Manual 

de procedimentos e sobre o sistema utilizado pela rede, realizam visitas às fábricas 

de óculos e de neoprene e passam pelos setores da empresa. Ainda, a equipe 

Mormaii possui um instrutor de surf, que leva os novos franqueados para a água e 

oferece aula de surf, treinamento sobre prancha, quilha, neoprene e muita 

orientação sobre a vida marinha e esportes aquáticos, pois, segundo a entrevistada, 

“tem muito franqueado que nunca surfou na vida, porque ele é um administrador”. 

Dessa forma, o treinamento oferecido pela Mormaii reflete na identidade da 

marca, que busca difundir o espírito de liberdade adotado pelos seus seguidores e a 

paixão pelos esportes livres (MORMAII, 2015b). Segundo a entrevistada GMMF,  
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O nosso lema é “Sinta-se Mormaii”, então eles saem daqui sentindo na pele 
isso. Então eles vão pra loja “pilhados”, com o DNA da Marca correndo na 
veia deles! O nosso grande desafio é fazer de cada loja Mormaii aberta uma 
embaixada da Marca. Então a gente precisa levar esse lifestyle, levar essa 
energia toda de Garopaba para as lojas. O treinamento é vivencial! 

 

Depois do treinamento inicial, o franqueador promove outros treinamentos 

de produto, visitas constantes com o consultor de campo, showrooms e workshops 

para a apresentação de novos produtos, treinamento com as fábricas licenciadas, 

“então é retroalimentação o tempo inteiro, tem treinamento constante para eles”, 

ressalta a entrevistada GMMF. Nesse sentido, pode ser observado na fala da 

coordenadora da Mormaii Franchising que o suporte contínuo do franqueador ao 

franqueado é fator de maior impacto no desempenho da franquia, pois favorece o 

feedback e a absorção do novo conhecimento transferido (MINGUELA-RATA; 

LÓPEZ-SANCHEZ; RODRÍGUEZ-BENAVIDES, 2010). 

A figura de um consultor de campo também foi mencionada nas entrevistas, 

como um mecanismo eficiente que transfere informações e conhecimento de 

maneira mais próxima e direta e contribui para o aprimoramento das operações na 

franquia. Segundo a entrevistada GMMF, o consultor de campo é uma importante 

ferramenta que promove o contato direto entre franqueador e franqueado e contribui 

para o feedback necessário na comunicação empresarial e para a coleta de 

informações dos mercados locais onde as franquias estão instaladas. A fala da 

entrevistada corrobora com a concepção de Melo, Andreassi e Oliveira Jr. (2009), 

que conceituam a experiência adquirida pelos franqueados em seus mercados locais 

como um recurso intangível, que permite adequar a oferta de produtos e serviços 

conforme seu mercado de atuação, promovendo inovações emergentes. 

Além disso, de acordo com as respostas e considerações da coordenadora 

da Mormaii Franchising e dos franqueados entrevistados, ficou evidenciado que as 

visitas realizadas pelo franqueador às unidades franqueadas são constantes. Este 

mecanismo de alto grau de riqueza de informação é fundamental para a manutenção 

das interações dentro da rede (MINGUELA-RATA; LÓPEZ-SANCHEZ; 

RODRÍGUEZ-BENAVIDES, 2010; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011).Observou-

se que a realização de visitas do franqueador às unidades franqueadas contribui 

para o aperfeiçoamento das atividades próprias da franquia, para verificação da 

padronização e para manter contato com o franqueado. 



96 
 

As visitas são mecanismos de alto grau de riqueza de informação, já que 

contemplam o contato direto entre franqueador e franqueado e oferecem resposta 

imediata na comunicação entre eles. A entrevistada GMMF aborda sobre a 

importância das visitas e dos resultados dessa interação, ressaltando que sempre 

que o franqueador vai para a loja, os feedbacks acontecem. Para ela, as unidades 

são “laboratórios”, onde são realizadas muitas pesquisas, com o objetivo de 

reconhecer as necessidades dos clientes, considerando a proximidade destes com 

os franqueados. Também foi ressaltada a preocupação do franqueador em 

identificar as reais necessidades dos franqueados, “porque eles estão lá na ponta”, 

comenta a entrevistada GMMF, evidenciando importância do franqueado para a rede 

e o interesse em satisfazer as demandas das franqueadas. 

 Segundo a entrevistada F3, as visitas do franqueador à unidade franqueada 

representam um meio para conversar mais abertamente, para discutir sobre a 

marca, relatar como está indo o andamento da loja e para expor as ideias que 

surgem no dia-a-dia. A franqueada F5 relata que por meio das entrevistas e do 

contato com o consultor de campo, é possível sanar algumas dúvidas e dificuldades 

que surgem na unidade, geralmente questões específicas da loja. Já para as 

entrevistadas F4 e F1, durante as visitas são realizadas as compras das 

programações anuais que são feitas, das novas coleções da marca. Ainda a 

franqueada F4 aborda sobre o contato com os novos produtos e promoções a serem 

realizadas.  

Para a entrevistada GMMF, as visitas realizadas pelo franqueador servem 

para repassar muita orientação e treinamento. Segundo esta entrevistada, o 

consultor de campo utiliza um check list para verificar os procedimentos da unidade 

franqueada. Em conformidade com Melo et al.(2015), os mecanismos formais 

contribuem para o controle das atividades e manutenção da padronização.  Nesse 

sentido, por meio do check list, o consultor de campo e o franqueado analisam os 

indicadores, juntamente com as informações colhidas na própria unidade, nas 

demais franqueadas e no mercado. 

Essas informações coletadas por meio do check list referem-se aos 

aspectos: físicos; de venda e marketing; operacionais; gerenciais; administrativos e 

financeiros. São cinquenta e nove itens dentro desses aspectos a serem 

investigados nas visitas técnicas, que buscam verificar a conformidade da unidade 

franqueada aos padrões de qualidade Mormaii. A cada visita, o consultor de campo 
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realiza uma avaliação da loja e dos aspectos listados no check list. Após três 

avaliações negativas consecutivas, a loja está sujeita à notificação. Ainda, existe um 

espaço para o “plano de ação”, onde deverão ser descritas as ações a serem 

tomadas diante de uma não-conformidade.  

O check list utilizado pelo consultor de campo nas visitas às unidades 

franqueadas é considerado um mecanismo de baixo grau de riqueza de 

informações, por oferecer informações codificadas, procedimentos normatizados e 

ser uma ferramenta que busca a padronização e uniformidade (DAFT; LENGEL, 

1983; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011). 

Já a visita em si é um mecanismo de alto grau de riqueza de informação 

(DAFT; LENGEL, 1983; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011), pois a interação se dá 

de maneira mais direta e a resolução dos problemas é realizada mais rapidamente, 

por meio do contato com o consultor de campo. Dessa forma, as informações 

compartilhadas por meio desse mecanismo podem ser consideradas de alto grau de 

riqueza de informação e proporcionar abertura para novidades. Ainda, conforme 

ressaltado pelas franqueadas F4 e F1, nas visitas também são repassadas 

informações sobre a manutenção das atividades das lojas, produtos, promoções a 

serem realizadas as compras das novas coleções. 

Além disso, os showrooms, conforme já citado nesta análise, foi identificado 

como um mecanismo utilizado para apresentar as novas coleções da marca. Esse 

mecanismo também promove o encontro entre os franqueados da rede e estabelece 

uma interação informal entre eles. Durante os showrooms, são discutidas sugestões 

e demandas identificadas pelos franqueados para a marca. Assim, o showroom 

pode ser considerado um mecanismo de alto grau de riqueza de informações. 

O aplicativo de videoconferência Skype, mecanismo de alto grau de riqueza 

de informação (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011), foi apontado pela entrevistada 

GMMF como uma ferramenta tecnológica bastante utilizada na rede, para a 

realização de reuniões com franqueados e fornecedores, devido à rapidez na 

obtenção de feedback que este mecanismo proporciona à comunicação. 

Outro mecanismo utilizado na rede para o compartilhamento de informações 

são os relatórios. De acordo com Windsperger e Gorovaia (2011), os relatórios são 

mecanismos formais considerados de baixo grau de riqueza de informação por 

conter dados codificados e já explícitos neste documento. Para o entrevistado GDP, 

o relatório de vendas é um mecanismo que oferece feedback das inovações 
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desenvolvidas na rede. Por meio deste mecanismo de baixo grau de riqueza de 

informação é possível identificar se houve aceitação de um novo produto ou se são 

necessários ajustes para se adequar à realidade do mercado (GDP). Segundo a 

entrevistada GMMF, os relatórios emitidos por meio do sistema de gestão utilizado 

na rede e também os relatórios resultantes das visitas do consultor de campo 

oferecem informações formais e codificadas que são fundamentais para o controle 

das atividades comerciais e dos procedimentos organizacionais. Para ela, estes 

mecanismos de baixo grau de riqueza de informação (WINDSPERGER; 

GOROVAIA, 2011) oferecem indicadores de vendas, estoque, produtos, equipe, 

organização da loja, entre outros. Tais indicadores são comunicados ao franqueador 

e ao franqueado, e juntamente ao consultor de campo, são analisados em reuniões 

para que a Mormaii Franchising possa avaliar pontualmente as ações a serem 

tomadas. 

O entrevistado GDP revela outro mecanismo de transferência de tecnologia 

utilizado na rede que favorece a inovação. Ele mencionou sobre o SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor) disponível no site da Mormaii: “A gente tem um SAC 

que recebe muita informação, que às vezes é nós que estamos passando para a 

Franquia até. [...] É uma ferramenta que ajuda muito, e não só o setor de 

Desenvolvimento, e sim todos os setores”. Para o entrevistado GDP, o SAC é um 

mecanismo que captura do mercado e compartilha na rede informações que 

contribuem para a criação de novos produtos e melhorias dos produtos já existentes. 

Nessa perspectiva, o SAC pode ser considerado um mecanismo de baixo grau de 

riqueza de informações (WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011) por registrar dados 

que serão processados em um momento futuro, sem oferecer feedback imediato. 

Ainda assim, segundo o entrevistado GDP, as informações obtidas por meio deste 

mecanismo são muito valiosas para a franquia e podem favorecer o 

desenvolvimento de inovações na rede. 

Na visão dos franqueados entrevistados nessa pesquisa, os mecanismos de 

baixo grau de riqueza de informações, como manuais, relatórios, e principalmente o 

e-mail, são utilizados para fornecer informações sobre pedido, vendas, produtos, 

principalmente de novos produtos na rede, lançamentos no sistema de gestão 

utilizado pela rede e campanhas promocionais. Além disso, a franqueada F5 

comentou sobre informações acerca dos atletas patrocinados pela Mormaii e demais 

novidades recebidas por informativos online da marca.   
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Demais mecanismos formais de transferência de tecnologia utilizados na 

rede são: contrato de franquia, mecanismo que caracteriza esse modelo alternativo 

de negócio; e manual de procedimentos, que descreve as operações da franquia e 

demais atividades padronizadas.  

A estratégia de licenciamento é uma alternativa organizacional que visa a 

expansão do mix de produtos com a marca Mormaii. Nesse contexto, a Mormaii é a 

detentora da tecnologia, aqui entendidas como o conhecimento das técnicas que 

conduzem à inovação, enquanto o licenciado é o responsável pela aplicação deste 

conhecimento para o desenvolvimento de novos produtos e processos (TIGRE, 

2006). Para isso, o mecanismo de transferência de tecnologia utilizado nesse 

processo é o registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Em 

pesquisa realizada na base de dados online desse instituto, foram encontrados 

quatro registros em que a Mormaii é cedente em processos de transferência de 

tecnologia. As licenças e os registros no INPI podem ser considerados laços fortes 

nas relações entre o franqueador e seus licenciados (WINDSPERGER; GOROVAIA, 

2011), já que são mecanismos formais de transferência de tecnologia (DAFT; 

LENGEL, 1983). 

O tópico a seguir trata sobre a complexidade do conhecimento 

compartilhado entre franqueador e franqueado, considerando o grau de riqueza de 

informações e outros fatores que determinam a escolha dos mecanismos de 

transferência de tecnologia na rede. 

 

4.3.2 Complexidade do conhecimento e Grau de Riqueza de Informações 

 

Neste estudo, foi estabelecida uma relação entre a complexidade e a riqueza 

da informação. Assim, quanto maior a complexidade do conhecimento a ser 

transferido, mais alto será o grau de riqueza da informação (DAFT; LENGEL, 1983). 

Em determinadas situações, a complexidade dos processos configura-se como uma 

forma de proteção à inovação, uma apropriabilidade, pois para a imitação, os custos 

seriam muito elevados e a complexidade da produção requer capacitação 

tecnológica muito bem desenvolvida. Neste caso, a própria complexidade da 

inovação seria mais eficiente do que a patente como mecanismo de proteção.  

Dessa forma, na interação entre franqueador e seus licenciados, a Mormaii 

estabelece contratos de transferência de tecnologia registradas na base de dados do 
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INPI, que formalizam essa relação. Entretanto, conforme relatado pelo entrevistado 

GDP, o treinamento é o mecanismo mais eficiente para transferir um conhecimento 

ou uma ideia para o licenciado, a fim de obter maior assertividade no processo 

inovativo. Isto porque, segundo este entrevistado, a marca conhece as necessidades 

dos clientes e pesquisa constantemente o mercado para descobrir as oportunidades 

tecnológicas e de inovação e o contato mais direto possibilita a compreensão desses 

fatores (GDP). Nesse contexto, o treinamento é um mecanismo de alto grau de 

riqueza de informações (DAFT; LENGEL, 1983; WINDSPERGER; GOROVAIA, 

2011), pois facilita o entendimento dos objetivos das inovações para a organização. 

No caso dos registros de licença e de transferência de tecnologia, são considerados 

mecanismos formais de baixo grau de riqueza de informações (DAFT; LENGEL, 

1983; WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011), já que os procedimentos e atividades 

inovativas estão codificadas nesses mecanismos. 

Foi questionado aos franqueados entrevistados acerca da complexidade das 

atividades e procedimentos para a aplicação do sistema de know-how da franquia. 

Eles foram unânimes em afirmar que não possuem dificuldades nesse processo. Em 

concordância com Bitti (2012), é possível observar que, por não haver processos de 

transformação nas unidades franqueadas, o nível de padronização que a rede de 

franquia possui é alto e foca em aspectos físicos da loja, layout, fachada, 

organização, campanhas promocionais, entre outros. Tais aspectos são transferidos 

por mecanismos de baixo grau de riqueza de informação, como e-mail, check list de 

verificação e projeto arquitetônico. Desse modo, as informações já se encontram 

codificadas nesses mecanismos, sendo, portanto, de menor complexidade e fácil 

compreensão. A franqueada F5 destaca a importância de uma equipe dedicada no 

processo de transferência de know-how. As franqueadas F1 e F2 apontaram para a 

experiência em negócios como um fator favorável à compreensão das atividades 

próprias da franquia. 

A entrevistada GMMF salienta que a utilização de mecanismos de alto grau 

de riqueza de informações, como visitas constantes às unidades franqueadas, 

treinamentos, suporte via Skype e os encontros semestrais contribuem para a 

absorção e compreensão do conhecimento transferido na rede. Nesse sentido, 

quando a informação é mais complexa ou exige mais explicações para os novos 

procedimentos, a transferência desse conhecimento requer mecanismos que 

promovam o contato direto entre os envolvidos, a fim de favorecer o entendimento 
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da comunicação. A franqueada F5 aborda sobre os canais de comunicação da 

Mormaii na Internet. Esta entrevistada relata que, quando existe alguma dúvida em 

relação a produto, por exemplo, além das visitas do consultor de campo, os vídeos 

disponíveis no canal da marca orientam quanto à utilização, conservação, cuidados, 

indicações e outros aspectos que contribuem para a compreensão de determinadas 

questões. 

O entrevistado GDP evidencia a importância do treinamento e da 

capacitação para a compreensão das atividades que conduzem à inovação. O 

entrevistado relata que as inovações desenvolvidas na empresa são repassadas 

para as fábricas licenciadas produzir. Assim, na visão do entrevistado GDP, a 

absorção do novo conhecimento pode ser obtida por meio de treinamentos que 

visam o aprendizado dessa inovação ou pela busca de empresas que já trabalham 

com essa tecnologia para poder aplicar dentro da licença. Dessa forma, a 

capacitação e as fontes externas de tecnologia configuram-se como mecanismos 

que favorecem a compreensão de informações novas e complexas e contribuem 

para o desenvolvimento de inovações na rede. 

Em relação aos conceitos propostos pela marca, a Mormaii busca transmitir 

aos seus clientes e franqueados sua essência ligada ao mar, à natureza e aos 

esportes livres (MORMAII, 2014). Esses conceitos são intangíveis e, portanto, 

difíceis de serem transferidos (DAFT; LENGEL, 1983), o que requer a utilização de 

mecanismos de transferência de tecnologia de alto grau de riqueza de informação 

(WINDSPERGER; GOROVAIA, 2011), para melhor assimilação do lema “sinta-se 

Mormaii”. 

Conforme verificado nas entrevistas com os franqueados, nas interações 

entre franqueador e franqueado, caracterizadas pelo contato direto entre eles, são 

tratados assuntos específicos da unidade ou particularidade de produtos. Nesse 

sentido, menciona a franqueada F5: 

 

Aí quando a gente tem um contato mais direto, com o consultor de campo, é 
algo específico da loja geralmente, é alguma necessidade específica, por 
exemplo: olha, minha equipe está com dificuldade em vender relógios, será 
que você pode vir aqui falar sobre relógios, os modelos, as particularidades, 
né, são coisas específicas. Em geral, quando é um assunto de interesse 
comum, é tudo feito pela equipe da Mormaii Franchising e tudo por e-mail. E 
quando é específico a gente tem o contato direto com o consultor de campo. 
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Observa-se que, quando a complexidade das tarefas é maior em 

determinada ocasião, o mecanismo mais eficiente a ser utilizado é o que promove o 

contato direto e o feedback imediato. No caso de “assunto de interesse comum”, 

conforme abordado pela franqueada, mecanismos de baixo grau de riqueza de 

informação podem ser utilizados, como o e-mail, instruções, manual, vídeos, entre 

outros. 

Nesse sentido, nota-se que o grau de riqueza de informações determina o 

mecanismo a ser utilizado no processo de transferência de tecnologia para melhor 

compreensão do sistema de know-how da rede. Entretanto, foi revelado nesta 

pesquisa que, além da relação existente entre o grau de riqueza de informação e a 

complexidade do conhecimento, a escolha dos mecanismos de transferência de 

tecnologia também é determinada pela urgência do contato. Conforme aponta a 

franqueada F1, “eventualmente eu ligo para eles quando eu quero alguma coisa 

mais rápida. Se não eu mando e-mail mesmo. [...] E telefonema é seu eu quero uma 

tabela ou alguma coisa que eu precise urgente mesmo”. A entrevistada GMMF 

confirma essa ocorrência, afirmando que “quando tem alguma coisa emergencial, 

eles [franqueados] ligam”. Ainda, a responsável pela Mormaii Franchising 

complementa sua observação, ressaltando a importância da tecnologia da 

informação nesse processo: “Hoje, a tecnologia nos permite estar constantemente 

em contato. [...] A gente faz direto reunião via Skype. [...] Às vezes tem um problema 

pra resolver, não dá pra ficar esperando uma viagem”. 

Dessa forma, percebe-se que, quando a necessidade da interação entre 

franqueador e franqueado é urgente, são requeridos mecanismos de transferência 

de tecnologia de alto grau de riqueza de informação, por proporcionar o contato 

direto para um feedback imediato na comunicação. Dessa forma, é possível que as 

ações sejam orientadas e determinadas pontualmente. Já quando a comunicação 

não é urgente, são utilizados mecanismos de baixo grau de riqueza, pois as 

informações estarão formalizadas, codificadas e aguardando feedback, para que as 

ações a serem tomadas sejam realizadas no futuro, sem a necessidade da ação 

imediata. 
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4.3.3 Uniformidade nos Processos e Padronização 

 

A padronização, uma das principais características do sistema franchising, é 

entendida como um meio de obter diferencial competitivo e evidenciar a identidade 

da marca (BITTI, 2012). No caso da Mormaii, que busca difundir o seu DNA e sua 

ideologia para toda a rede, o conceito adotado pela marca é transferido por meio de 

mecanismos que promovem o contato direto e envolvimento entre franqueador e 

franqueados. Nesse sentido, a interação realizada de maneira direta e vivencial 

contribui para o entendimento e assimilação dos valores que a franquia quer 

transmitir. Dessa forma, pode-se perceber a essência Mormaii em todas as unidades 

franqueadas, onde o conceito da marca é considerado um padrão a ser seguido por 

todos.Em relação aos modelos de loja franqueada, atualmente a Mormaii possui três 

formatos diferentes. Segundo a entrevistada GMMF, atualmente existem as 

seguintes modalidades de loja: Flagships, lojas Mormaii e Quiosques Mormaii. 

As Flagships são consideradas as grandes potências e são referências de 

loja com layout diferenciado. Possuem o tamanho de aproximadamente 1000m². 

Este modelo de loja representa o conceito Mormaii de maneira inovadora e busca 

transmitir a força da marca no contexto de loja. Existem duas lojas que possuem 

esse formato, uma localizada em Garopaba/SC e outra em Brasília/DF, às margens 

do Lago Paranoá. As flagships apresentam um ambiente inovador e buscam causar 

um impacto diferenciado nos clientes. Além da loja convencional, as flagships 

possuem o restaurante Mormaii Surf Bar, com um cardápio leve, saudável e 

oferecem música ao vivo para complementar a característica praiana dos ambientes 

Mormaii (MORMAII, 2015a). A Figura 10 apresenta esse modelo de loja. 

  
Figura 10 – Flagship Mormaii 

 
Fonte: Mormaii (2014). 
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As Lojas Mormaii possuem tamanho que variam de 60m² a 130m². Nesse 

modelo, existem lojas de rua e de shopping. Segundo a entrevistada GMMF, quando 

a Mormaii formatou seu negócio para o modelo de franquia empresarial, buscou-se 

padronizar o layout das unidades franqueadas. A primeira loja dentro desse novo 

modelo foi a unidade de Joinville/SC. Após a abertura da loja, esse padrão foi 

testado durante alguns meses e então foi replicado para toda a rede. Segundo a 

franqueada F5, por ter sido a primeira unidade no novo formato, houve uma 

participação intensa e muito próxima do franqueador no desenvolvimento inicial do 

projeto. Dessa forma, foi possível obter o feedback de maneira mais rápida e mais 

eficiente para a futura replicação do modelo. O visual das lojas Mormaii é elaborado 

com a finalidade de proporcionar bem-estar ao cliente e funcionalidade para o 

franqueado. Os novos projetos incluem equipamentos modulares, com facilidade de 

realizar modificações para a exposição dos produtos de diferentes maneiras 

(MORMAII, 2015a). Os expositores são adequados para o mix de produtos que se 

deseja apresentar, conforme as coleções da marca e promoções. As lojas possuem 

som ambiente sintonizado na rádio Mormaii, bem como dispõem de revistas e TV da 

marca. A Figura 11 traz imagens desse modelo de loja. 

 

Figura 11 – Lojas Mormaii 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Já os Quiosques Mormaii são as lojas menores, com tamanhos de 6m², 9m² 

e 12m² (MORMAII, 2015b). Atualmente, existem Quiosques Mormaii nos aeroportos 

de Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC e de Belém/PA. Segundo a entrevistada 
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GMMF, o modelo de quiosque está sendo formatado para shoppings. Ainda, ela 

complementa relatando que a marca está estudando um outro modelo de loja 

menor, chamada loja soft, mais aberta que os quiosques. A Figura 12 apresenta 

imagens dos quiosques. 

 

Figura 12 – Quiosques Mormaii 

 

Fonte: Mormaii (2014). 

 

O padrão uniforme das lojas fortalece a identidade da franquia e contribui 

para a construção de uma imagem distinta para os clientes, o que agrega valor à 

marca (BITTI, 2012). De acordo com a entrevistada GMMF, a partir de 2015 foi 

estabelecido o modelo padrão para as unidades franqueadas. Após a aprovação do 

novo modelo, este começou a ser replicado para as demais unidades. “As lojas 

novas que estão inaugurando, estão vindo nesse modelo e as antigas, à medida que 

os contratos forem renovados, elas serão reformadas” (GMMF). Dessa forma, a 

Mormaii busca padronizar seu layout de lojas para caracterizar e fortalecer a marca.  

Segundo informações coletadas no site oficial, os novos “projetos de loja 

possuem diferentes opções de metragem e são elaborados de acordo com o DNA 

da marca, para proporcionar ótimas experiências de compra aos consumidores” 

(MORMAII, 2015b). Na visão da franqueada F2, o formato padrão das lojas Mormaii 

favorece a percepção dos clientes em relação ao propósito da marca, pois o layout é 

estabelecido para este público específico. A entrevistada F2 aponta as 

características do layout das lojas como um diferencial da marca: “o padrão novo 

vende mais porque tem mais o DNA da marca. Aquele material mais reciclado, você 

vê aquela madeira desgastada... o rústico com o elegante, e mais moderno 

também”. 
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As características que diferenciam as franqueadas Mormaii são requisitos 

para adequação às exigências da marca. Aspectos físicos da loja, como fachada, 

layout interno, expositores, comunicação visual, som ambiente, iluminação, 

organização e limpeza são determinados pelo franqueador e controlados por meio 

do mecanismo check list durante as visitas pelo consultor de campo. Outros 

aspectos de venda, marketing, operacionais, gerenciais e administrativos são 

definidos no manual do franqueado e são monitorados por meio do check list, a fim 

de manter o padrão estabelecido pela marca. Para que todos esses requisitos sejam 

atendidos, a franqueada F4 menciona que “atualmente existe uma estrutura de 

franquia organizada buscando a padronização e dando muito suporte técnico”. A 

entrevistada F2 revela que outro mecanismo utilizado para o controle e verificação 

do padrão na rede é o aplicativo de mensagem do celular. Esta entrevistada relata 

que são enviadas fotos para o franqueador para confirmar se existe conformidade 

aos padrões estabelecidos, em relação ao layout da loja, exposição de produtos, 

entre outros fatores. Assim, percebe-se que, além dos mecanismos formais de 

transferência de tecnologia, o contato direto e o suporte constante do franqueador 

contribuem para a padronização na rede. 

A entrevistada GMMF menciona outros procedimentos que são 

padronizados, como “a política comercial da rede, que é padrão, agora as novas 

lojas, todo o layout é padrão, atendimento, a gente tem o manual do franqueado, 

então tem toda uma normatização ali”. Entretanto, todos os franqueados 

entrevistados revelaram que existem apenas sugestões e orientações do 

franqueador em relação à padronização do atendimento ao cliente e número e 

funcionários, apesar de essas informações estarem codificadas no manual do 

franqueado.  

Os preços também seguem o padrão da franquia. Existe um markup de 

preço sugerido pelo franqueador, para que todas as unidades tenham uma 

uniformidade nos preços dos produtos. Para a entrevistada GMMF, 

 

o preço é um fator muito importante pra gente trabalhar na ponta para não 
ter essa diferença ao consumidor, de chegar numa loja em Florianópolis um 
preço e em Garopaba outro. Isso não pode acontecer, então a gente tá 
trabalhando bastante forte nisso. Tem que ter a padronização da marca. 
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Assim, a precificação dos produtos da franquia Mormaii segue um markup 

padrão com o objetivo de transmitir ao cliente o mesmo preço e a mesma qualidade 

em todas as unidades franqueadas. Essa uniformidade fortalece a relação com o 

cliente e reforça a confiança que ele tem na marca (MINGUELA-RATA; 

RODRÍGUEZ-BENAVIDES; LÓPEZ-SANCHEZ, 2012).  

As promoções e campanhas de venda são estabelecidas pelo franqueador. 

Conforme relata a entrevistada GMMF, a franquia segue um “calendário de varejo”. 

Foi possível identificar nas entrevistas que as promoções acontecem no mesmo 

período em todas as unidades, porém os produtos que entrarão na promoção variam 

de acordo com o estoque (ENTREVISTADA F1; GMMF) e com a região 

(ENTREVISTADA F2; GMMF). Todos os franqueados entrevistados relatam que os 

procedimentos para as promoções e atividades padrão da franquia são 

compartilhados principalmente por e-mail. A entrevistada F5 menciona que a 

comunicação visual para preços e promoções, como modelos de etiquetas, banners 

e cartazes são enviados pelo franqueador por e-mail, visando à padronização nas 

unidades franqueadas.  

As promoções realizadas pela rede, as “LiquiDays” como são chamadas, 

seguem o calendário estabelecido pelo franqueador. Porém, conforme informado 

pela entrevistada F2, se não foi possível liquidar todas as peças que se desejava, 

poderá, eventualmente, estender um pouco o prazo da promoção. Ainda, essa 

entrevistada relata que existe um limite de porcentagem para o desconto, sendo que 

cada unidade franqueada pode decidir a margem que será aplicada. Essa prática 

evidencia a liberdade dos franqueados em relação a decisões particulares em seus 

mercados locais. 

Na franquia Mormaii, as vitrines não seguem um modelo padrão. Segundo a 

entrevistada GMMF, isso se deve ao fato de que existem unidades franqueadas em 

todas as regiões do Brasil. Dessa forma, o clima, a cultura e outros fatores regionais 

influenciam na montagem da vitrine das unidades. A entrevistada GMMF revela que 

“a maioria das redes de franquia tem vitrine padrão. A gente não tem aqui. Por que? 

Pela liberdade que a marca tem no seu DNA”. Ela explica que a franqueadora 

oferece muitos insights para os franqueados, ideias e sugestões de como montar a 

vitrine, bem como disponibiliza materiais de campanhas, que são padrão para todas 

as unidades. Em relação à exposição dos produtos, a entrevistada GMMF relata que 
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é determinada conforme a região. Até porque o mix da Mormaii é muito 
grande. Então você tem óculos, relógio, prancha, material de merguho, 
skate, tem muito coisa, então dependendo da região, por exemplo, loja de 
praia, ela tem um mix um pouco diferente de uma loja que não tá perto da 
praia, que não fica na beira da praia. 

 

Dessa forma, observa-se que todas as unidades franqueadas possuem 

algumas características diferentes, que variam conforme a região e a cultura local. 

Porém, as lojas são formatadas de acordo com o DNA da marca, sem perder a 

essência Mormaii.  

Esses fatores é que fazem com que a Mormaii, ao mesmo tempo em que 

define fatores importantes para a marca no sentido de manter um padrão de 

qualidade e beleza nas lojas, também propõe um processo de criação e de inovação 

aos franqueados. Assim, o desafio apontado neste estudo refere-se à inovação em 

franquias, uma vez que a característica principal desse modelo de negócio é a 

padronização. Nesse sentido, a entrevistada GMMF declara: 

 
A padronização... Tudo na vida tem o lado bom e ruim... É o ônus e o 
bônus. A padronização é muito boa, e a gente precisa em vários processos, 
mas ela também te engessa. Ter padronização de algumas coisas é muito 
importante, até para organizar a franquia e processo, mas você ter um “Q” 
de liberdade para poder criar em cima disso e inovar é fundamental, se não 
você não tem inovação, tem tudo engessado, padronizado... tem que ter 
essa troca. 

 

Diante disso, a dicotomia entre padronização e inovação é reconhecida na 

rede. Por um lado, a padronização fortalece os laços entre franqueador e 

franqueado, bem como entre a marca e seu público consumidor. De outro lado, a 

inovação é necessária para a adaptação à realidade do mercado no contexto atual 

e, sobretudo, para construir vantagem competitiva. No próximo tópico, serão 

verificados os fatores que mais influenciam o desenvolvimento de novos produtos na 

rede, buscando conhecer as estratégias de inovação adotadas, sua abrangência e 

características. Também serão analisadas as percepções dos franqueados acerca 

de suas contribuições para a inovação na rede. 

 

4.4 ANÁLISE DA CATEGORIA “INOVAÇÃO” 

 

A Mormaii é uma marca que está em constante evolução (MORMAII, 2014). 

Desde a década de 1970, a empresa vem inovando constantemente em sua linha de 
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produtos e em sua forma de gestão. A partir de 1995 a Mormaii expandiu seu 

negócio para todo o Brasil, quando entrou no segmento de franquia empresarial 

(MORMAII, 2015a), visando o fortalecimento da marca por meio da abertura de 

novos mercados. No ano de 2013, foi criada a Mormaii Franchising, empresa que 

coordena o setor de franquias da Mormaii. Atualmente, o setor corresponde a 5% do 

faturamento total da marca (MORMAII, 2015a). A pretensão da empresa é aumentar 

sua rede de franquia para 250 unidades franqueadas até 2025, representando 25% 

dos lucros totais (MORMAII, 2015a). Nesse sentido, a constituição de uma nova 

estrutura organizacional com o objetivo de obter acesso a novos mercados e 

incremento nos lucros da empresa é considerada uma inovação (BURGELMAN; 

CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012; SCHUMPETER, 1988). 

O processo de inovação é um processo complexo. Compreende, além da 

própria inovação, que permite o avanço tecnológico e econômico de uma sociedade, 

a transferência de tecnologia e de conhecimentos, a propriedade intelectual e vários 

outros fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da atividade inovativa 

(OCDE, 2005). Neste processo, a apropriabilidade da inovação visa garantir, por um 

determinado tempo, o lucro das empresas inovadoras (COHEN; LEVINTHAL, 

2012).Em uma busca realizada na base de dados do INPI, foram encontrados dez 

processos de registro de patentes em nome da Mormaii, além de cinco registros de 

desenho industrial, conforme mostram as Figuras 13 e 14. 

 
Figura 13 – Registros de patentes 

 
Fonte: INPI, 2016.  
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Figura 14 – Registros de desenhos industriais 

 

Fonte: INPI, 2016.  

 

Ainda, foram encontrados cento e vinte pedidos de registro de marca em 

nome da Mormaii, sendo que nem todos os registros estão em vigor, porém, o 

elevado número de processos de pedido de registro evidencia o potencial inovativo 

da empresa. Nesse sentido, os registros na base de dados do INPI contribuem para 

a apropriabilidade da inovação, para a construção de uma vantagem competitiva e 

para uma possível liderança tecnológica (COHEN; LEVINTHAL, 2012). 

Os registros podem também ser considerados mecanismos que viabilizam o 

sucesso da inovação, sem os riscos da violação dos direitos da propriedade 

intelectual. Neste contexto, os registros de marca e patentes poderão se configurar 

como ferramentas de negociação empresarial, visando o acesso a mercados 

externos, a transferência de tecnologia e permitir a cobrança de royalties 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

A estratégia de licenciamento é utilizada como um diferencial competitivo 

para a rede, que permite que a marca trabalhe com um mix de produtos com mais 

de 5 mil itens em variados segmentos. Os registros de transferência de tecnologia 

no INPI são mecanismos que representam os laços fortes que caracterizam a 

relação entre franqueador e seus licenciados. A figura 15 apresenta os resultados da 

busca na base de dados do INPI, que registram os processos de transferência de 

tecnologia em que a Mormaii é cedente do conhecimento.  
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Figura 15 – Registros de processos de transferência de tecnologia 

 

Fonte: INPI, 2016.  

 

Essa interação permite que a Mormaii desenvolva inovações radicais, pois 

segundo o entrevistado GDP, busca-se inovar principalmente no desenvolvimento 

de novos produtos, ou nova linha de produtos, visando à obtenção de novos 

conhecimentos e abertura de novos mercados para as tecnologias que são 

desenvolvidas na parceria com a licença. 

A marca Mormaii buscou, ao longo do tempo, acompanhar a evolução do 

mercado, introduzindo novos produtos e, sobretudo, novos conceitos para seus 

clientes. Nesse sentido, a empresa buscou disseminar sua essência também por 

meio da evolução do logotipo da marca. A Figura 16 apresenta o primeiro logotipo, 

do ano de 1975, o qual era encontrado nos primeiros wetsuits da marca. 

 

Figura 16 – Primeiro logotipo 

 

Fonte: Mormaii, 2016b. 

 

O segundo logotipo da Mormaii foi lançado na década de 1980, período de 

maior ascensão do surf no cenário brasileiro. A Figura 17 apresenta o logotipo da 

época, inspirado nos esportes aquáticos. 
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Figura 17 – Segundo logotipo 

 

Fonte: Mormaii, 2016b. 

 

O terceiro logotipo da Figura 18 é considerado o mais clássico, o qual 

marcou a geração dos anos 1990 e ajudou a alavancar o surf no Brasil (MORMAII, 

2016b). 

 

Figura 18 – Terceiro logotipo 

 

Fonte: Mormaii, 2016b. 

 

Em janeiro de 2002, a Mormaii inova mais uma vez o seu logotipo, 

apresentando uma imagem mais simples e moderna (MORMAII, 2016b), conforme 

Figura 19. 

 

Figura 19 – Quarto logotipo 

 

Fonte: Mormaii, 2016b. 
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No ano de 2005 a Mormaii então lança seu novo logotipo, representando a 

consolidação da marca e a expansão nos mais diversos segmentos. O novo logo, 

conforme apresentado na Figura 20, simboliza crescimento e velocidade (MORMAII, 

2016b). 

 

Figura 20 – Quinto logotipo 

 

Fonte: Mormaii, 2016b. 

 

Em 2016 a Mormaii apresenta sua nova aplicação de marca, tendo como 

diferencial a marca feminina. Os novos logotipos “têm como inspiração a posição da 

marca antiga, mas com uma releitura bem contemporânea. Ela está mais elegante e 

sofisticada, ao mesmo tempo que dá uma sensação de esportividade e movimento” 

(MORMAII, 2016a, p. 1). Os novos logotipos possuem um diagrama na diagonal, 

conforme apresentados na Figura 21. 

 

Figura 21 – Logotipos atuais 

 

Fonte: Mormaii, 2016a. 

 

A nova formatação do logotipo da Mormaii está sendo utilizada nos produtos 

como roupas, acessórios, equipamentos esportivos e também nos mecanismos de 

comunicação e marketing, como anúncios, fachadas das lojas, e qualquer outra 

mídia que exponha a marca Mormaii (MORMAII, 2016a). Nesse sentido, a evolução 
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da marca busca passar “uma percepção ainda maior de unidade, força e 

versatilidade” (MORMAII, 2016a, p. 1). A transformação da marca ao longo de sua 

história é considerada uma inovação incremental, caracterizada pelo aprimoramento 

contínuo no design do logotipo e por melhoria significativa nos métodos de 

marketing(OCDE, 2005). 

Ainda, a marca patrocina 21 atletas profissionais em diferentes modalidades 

de esportes livres e tem tradição na organização de campeonatos e eventos 

esportivos no Brasil e no mundo. A Mormaii utiliza vários canais de comunicação e 

mídias sociais, oferecendo diariamente atualizações sobre esporte, moda, saúde e 

tecnologia. Além disso, a marca está presente em cinco programas de TV, que 

apresentam atletas em busca de aventuras, das melhores paisagens, praias e ondas 

por todo o planeta (MORMAII, 2015b). Essas estratégias de marketing são 

consideradas inovações radicais para o mercado e para o mundo, pois envolvem o 

estabelecimento de métodos inovadores de divulgação da marca, muito diferentes 

dos convencionais utilizados no mercado, alcançando abrangência mundial. 

Além disso, demais aspectos específicos de marketing são verificados nas 

unidades franqueadas. Tais aspectos referem-se a diferentes abordagens de 

comunicação, mídia e interação com o cliente, como divulgação dos produtos 

promocionais, monitoramento da fidelização do cliente e pós-venda, utilização de 

material de campanha padrão e comunicação visual autorizada, entre outros. A 

entrevistada GMMF também cita como inovação em marketing as campanhas e 

ações que a marca promove. Os procedimentos de marketing são padronizados nas 

franquias Mormaii, sendo controlados por meio de visitas e verificação do chek list. 

Nesse contexto, os novos métodos de marketing desenvolvidos nas unidades 

franqueadas resultam em inovações incrementais, que abrangem a própria empresa 

e o mercado. 

A entrevistada GMMF ainda cita as inovações organizacionais e de processo 

desenvolvidas nas franquias, como upgrade de sistema, inclusão de relatórios a 

pedido dos franqueados, planejamento de compras e calendário de varejo. Esses 

novos métodos configuram-se como inovações incrementais nos procedimentos e 

atividades da organização, que representam mudanças significativas nos processos 

de franquia e métodos organizacionais. 

Em relação à inovação de produtos, a Mormaii inova constantemente sua 

linha por meio da estratégia de licenciamento. Segundo o entrevistado GDP, a 
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parceria com a licença permite que a Mormaii ofereça produtos inovadores e de 

qualidade em diferentes segmentos. Para a entrevistada GMMF, a Mormaii é uma 

empresa bem inovadora. Ela menciona o pioneirismo da marca na confecção de 

produtos em neoprene, que segundo a entrevistada, posteriormente os “gringos” 

copiaram essa tecnologia; na flutuabilidade, uma tecnologia presente em alguns 

modelos da marca; nos óculos Mormaii, que recentemente recebeu premiação do 

Instituto Pró-Saúde, pela qualidade dos materiais e utilização de tecnologia que 

primam pela saúde e bem-estar dos usuários; e nos primeiros modelos de relógios, 

que utilizavam uma tecnologia que ainda não existia. De acordo com o entrevistado 

GDP, para que essas inovações radicais ocorram, deve haver capacitação dos 

indivíduos envolvidos no processo de inovação ou ainda buscar outra empresa que 

possua essa nova tecnologia para realizar parcerias e licenciamentos.  

Dessa forma, observa-se que a Mormaii considera fontes internas e externas 

de tecnologia para o desenvolvimento das inovações. Nesse contexto, as licenças 

se caracterizam como fontes externas de tecnologia. Por outro lado, as 

competências internas contribuem para o desenvolvimento de inovações na 

organização, a qual deve proporcionar um ambiente favorável para que as 

capacitações sejam melhoradas, desenvolvidas e exploradas (BURGELMAN; 

CHRISTENSEN; WHEELWRIGHT, 2012). 

Os franqueados, por sua vez, também se configuram como fonte de 

inovação para a organização. A entrevistada GMMF menciona que as unidades 

franqueadas são laboratórios, onde são realizadas muitas pesquisas. Para coletar as 

informações do mercado, por meio do franqueado, a entrevistada GMMF relata que 

é utilizado o e-mail como mecanismo de registro e transferência de conhecimentos, 

e também são realizadas reuniões, com o objetivo de identificar as necessidades 

dos clientes e oportunidades de inovação para a marca. Em conformidade com esse 

entendimento, o entrevistado GDP afirma que o feedback, as ideias e sugestões do 

franqueado contribuem para a assertividade no desenvolvimento das atividades 

inovativas e possível sucesso da inovação.  

Segundo os entrevistados GMMF e GDP, o mercado também é uma fonte 

preciosa de informação para o desenvolvimento de inovações. Estes entrevistados 

relataram que por meio de muitas pesquisas, é possível identificar as necessidades 

dos consumidores, tendências tecnológicas e possíveis nichos que a marca pode 

atuar. Contudo, o franqueado é o elemento intermediador entre o mercado e o 
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franqueador. Esses aspectos podem ser relacionados com o mencionado por Melo, 

Andreassi e Oliveira Jr. (2009), de que o conhecimento adquirido pelos franqueados 

é um recurso intangível para a marca, que permite a adequação entre a oferta de 

tecnologia e a necessidade dos clientes. Dessa forma, o franqueado oferece 

informações valiosas que podem ser transformadas em oportunidades de inovação 

para a franquia.  

Ainda em relação ao desenvolvimento de inovações radicais, é necessário 

que se façam alguns questionamentos acerca da nova tecnologia (HENDERSON; 

CLARK, 2012). Segundo o entrevistado GDP, ao identificar no mercado 

oportunidades tecnológicas, deve-se questionar: “Eu posso fazer essa inovação 

aqui? O mercado vai absorver?” Para o entrevistado GDP, essas perguntas são 

fundamentais para o sucesso da inovação, pois reduzem os riscos associados ao 

processo inovativo em relação à aceitação da nova tecnologia ofertada.  

Ainda, o entrevistado GDP menciona sobre os custos da inovação, razão 

pela qual as inovações encontram dificuldades em ser aceitas no mercado. Da 

mesma forma, a entrevistada GMMF concorda que existem muitas oportunidades 

tecnológicas que são identificadas por meio de pesquisa com clientes e de mercado, 

porém, o elevado custo dificulta o processo de inovação. Conforme relata a 

entrevistada GMMF: “Tem muita coisa vindo lá de fora, o varejo lá de fora, ele tá 

avançadíssimo, mas ainda são coisas muito caras para a gente implantar aqui no 

Brasil, mas ainda vai chegar o seu momento”. Contudo, as constantes pesquisas 

realizadas pela Mormaii para identificar novas tendências de mercado são 

consideradas como fonte de inovação para a marca, mesmo que a inovação possa 

se concretizar em um momento futuro.  

As inovações incrementais buscam o aperfeiçoamento das técnicas e 

produtos já existentes. A entrevistada GMMF menciona que os franqueados 

identificaram a necessidade da criação de vários novos relatórios do sistema de 

gestão utilizado na rede. Também foram citados pela entrevistada GMMF outros 

procedimentos que visam à melhoria ou adequação em preços, produtos, defeitos, 

problemas, entre outros fatores, são comunicados para o franqueador para os 

ajustes necessários. Conforme relatado pela entrevistada F5, as informações 

adquiridas pela unidade franqueada contribuem para o desenvolvimento de 

inovações incrementais na rede:  
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Todas as necessidades que a gente nota, problemas que a gente vê, né, 
então, por exemplo, um produto que é recorrente de problema, de 
assistência técnica... Tudo isso a gente passa e eles tem a oportunidade de 
fazer uma melhoria em tecnologia ou no processo que for (F5). 

 

Ao serem questionados se consideram que contribuíram direta ou 

indiretamente no desenvolvimento de algum novo produto ou processo para a rede, 

as entrevistadas F1 e F3 evidenciam a proximidade da unidade franqueada com o 

cliente, sendo essa uma fonte de informações que contribuem para melhorias em 

produtos na rede. A entrevistada F1 menciona que sempre oferece feedback das 

inovações, em relação à aceitação do cliente e à lucratividade que um novo produto 

pode trazer para o franqueado. A entrevistada F5 comenta: 

 
Olha, eu não sei se é muita pretensão nossa (risos), mas a gente fez uma 
sugestão com relação aos calçados masculinos da Mormaii, os tênis, a 
gente notava que o cliente ele reclamava que os modelos tinham a logo 
muito grande da Mormaii [...]. Então a gente fez uma pesquisa, na 
concorrência, aí, a gente notou que os modelos importados, por exemplo, 
não tinham uma logo tão grande, uma coisa mais simples... um 
detalhezinho. E a gente fotografou comparando e mandamos para o 
fabricante através da Mormaii Franchising. E os novos vieram, olha, com o 
logo menor, a gente achou que contribuiu então nesse ponto. Tanto que os 
modelos antigos a gente botou em promoção, porque não tinha uma saída 
boa, e os novos que a gente acha que estão mais de acordo com a 
necessidade do cliente, do gosto do cliente, estão ali expostos. Então eu 
acho que a gente contribuiu. A gente contribuiu também muito em relação 
ao imobiliário, eu acho, que a gente viu algumas deficiências e repassamos 
isso a eles, pois foi a unidade piloto. Eu acho que isso também contribuiu 
para os novos franqueados. Então eu acho que sim, demos contribuições 
sim.  

 

A entrevistada F4 relata que já sugeriu artes de camisetas, modelos de 

calções, visibilidade da marca, por exemplo. A entrevistada F2 cita a sugestão de 

maiôs esportivos para o público mais maduro e carteiras femininas, tendências que 

ela observou em seu mercado local. Também, a entrevistada F5 sugeriu para a rede 

o lançamento de bodyboards, que segundo ela, existe uma demanda muito grande. 

A entrevistada GMMF menciona que existem muitas solicitações dos franqueados 

sugerindo patins. Segundo a entrevistada, essa solicitação já foi encaminhada para 

a marca e já estão em busca de um fornecedor para dentro de pouco tempo, colocar 

esse produto nas unidades franqueadas. A entrevistada GMMF cita ainda, outra 

inovação que foi desenvolvida para as franquias Mormaii, que são os produtos 

exclusivos no setor de confecção. Segundo ela, isso foi uma solicitação dos 

franqueados que resultou em uma inovação:  
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Hoje nós temos as coleções “cápsulas”, que a gente chama, são coleções 
exclusivas só para as franquias. Isso era uma solicitação dos franqueados. 
A gente quer produtos que ninguém mais tenha, só tenha na franquia. Então 
a gente correu atrás, conseguiu negociar isso com fábrica, com Mormaii, 
com tudo e a gente agora implantou. São camisetas, bodyshorts, que tem 
só nas lojas Mormaii. São produtos que tu não vai encontrar em nenhum 
outro lugar que não seja uma Franquia Mormaii. E isso é uma solicitação 
que veio dos franqueados (GMMF). 

 

As solicitações e sugestões de inovações que partem do franqueado são 

comunicadas ao franqueador por meio de reuniões, nas visitas, showrooms e por e-

mail. Segundo a entrevistada F3, os franqueados têm muita liberdade para sugerir, 

enquanto o franqueador disponibiliza espaço para as informações e sugestões que 

surgem do franqueado. Já as inovações que surgem do setor de Desenvolvimento 

de Produtos, são demonstradas à alta gestão por meio de apresentações. O 

entrevistado GDP relata:  

 

A gente monta toda uma apresentação do que a gente gostaria de sugerir 
para inovação e vai chamar: marketing, comercial, jurídico, franquias, 
licenciados, para todos juntos ver se aquilo que tu tá querendo fazer tem a 
ver com a marca. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que não 
tem a ver, ou alguma coisa que não vai estar no preço, ou alguma coisa que 
o mercado não quer. Então, juntar todos os setores da empresa para 
apresentar aquela inovação e discutir, cada um dentro de seu setor, se 
aquilo pode se tornar viável ou não.  

 

Observa-se, portanto, que o contato direto favorece a compreensão da 

proposta de inovação, tanto das que partem do franqueado quanto do franqueador. 

Para o desenvolvimento de inovações na rede, são considerados os aspectos 

comerciais, jurídicos, de mercado, entre outros que possam influenciar nesse 

processo. Portanto, o entendimento desses aspectos se dão por meio do contato 

direto, que viabilize o feedback imediato, para que o processo das atividades 

inovativas possa ter maior assertividade. Assim, os mecanismos de alto grau de 

riqueza de informações, como reuniões, apresentações, showrooms são utilizados 

na rede para o desenvolvimento e disseminação das inovações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Teoria Evolucionista da Inovação e a Teoria dos Laços Relacionais foram 

as abordagens norteadoras que serviram como base desta pesquisa, permitindo 

responder aos questionamentos propostos para este estudo. A primeira pergunta de 

pesquisa buscou identificar de que maneira são estabelecidos os laços relacionais 

dentro do contexto do sistema franchising. Para isso, o primeiro objetivo específico 

foi atendido, sendo que a rede de franquias Mormaii foi mapeada de acordo com as 

relações mútuas estabelecidas entre os franqueados da marca. 

A baixa densidade da rede (17%) indica que as interações podem ser 

intensificadas, com o objetivo de estabelecer maior número de conexões entre os 

franqueados, a fim de favorecer o compartilhamento de ideias na a rede e 

possibilitar a abertura de diferentes caminhos para a transmissão de novos 

conhecimentos. Dessa forma, por meio dos showrooms realizados pela marca, é 

possível obter novas informações e sugestões relevantes que surgem das unidades 

franqueadas, o que reflete na identificação de uma demanda ainda desconhecida 

dos mercados locais. Assim, por meio do modelo de franquia empresarial, a marca 

pode obter vantagem competitiva, ao antecipar para o mercado inovações 

tecnológicas no segmento em que atua. Essa interação, portanto, pode reduzir os 

riscos e as incertezas da inovação, já que as unidades franqueadas estão mais 

próximas dos clientes, o que favorece a aplicabilidade e o possível sucesso da 

inovação. 

Ainda, o mapa relacional permitiu conhecer que existem unidades 

franqueadas que agem como intermediadoras no processo de interação dentro da 

rede. Os resultados mostraram que as franqueadas U1, U10 e U24 atuam como 

“pontes” dentro da rede, apresentando maiores graus de intermediação. Essas 

unidades intermediam as interações entre os franqueados e contribuem para o fluxo 

relacional da rede, promovendo caminhos mais curtos para as conexões entre as 

unidades.  

De acordo com o segundo objetivo específico deste estudo, foi possível 

caracterizar os laços fortes e fracos que se estabelecem na franquia pesquisada. 

Conforme proposto por Granovetter (1973), os laços relacionais são caracterizados 

pelos fatores: tempo, confiança mútua, intensidade emocional e serviços recíprocos. 

Observou-se na rede pesquisada que o tempo que a marca atua no mercado 
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mundial, e particularmente a liderança no mercado brasileiro, foi o principal 

motivador para a expansão das franquias Mormaii, influenciando principalmente a 

entrada de novos franqueados para a rede. Algumas unidades franqueadas 

relataram que o tempo de relacionamento que foi estabelecido com a marca 

contribuiu para fortalecer os laços existentes entre franqueador e franqueado. Dessa 

forma, esse laço forte caracteriza a intensidade emocional e a confiança 

estabelecida entre os integrantes da rede, inclusive entre os franqueados entre si. O 

know-how próprio da marca, o mix de produtos da rede e o apoio do franqueador ao 

franqueado também foram evidenciados nesta pesquisa como serviços recíprocos, 

indicando que esses laços fortes favorecem a uniformidade das atividades e a 

transferência de informações formais que visam à padronização. 

Outros laços fortes identificados neste estudo referem-se à relação de 

confiança estabelecida entre franqueador e franqueado e aos mecanismos formais 

de transferência de tecnologia que são utilizados na rede; enquanto os laços fracos 

são caracterizados pela interação informal entre franqueado e cliente. Nesse 

sentido, a interação dos franqueados com os clientes de seus mercados locais 

também foi considerada como fonte de inovação para a franquia. Por meio desse 

laço fraco, é possível identificar as necessidades e demandas de mercado e 

descobrir possíveis nichos a serem explorados pela marca. A partir das informações 

de mercado obtidas na interação entre franqueado e cliente, é possível desenvolver 

inovações emergentes que contribuem para o potencial competitivo da marca. Da 

mesma forma, a interação entre franqueador e franqueado caracterizada pelo canal 

aberto para discussões e sugestões também foi apontada como um laço fraco. Tal 

interação possibilita a identificação das demandas de diferentes localidades e de 

diferentes públicos, o que foi considerada uma fonte de inovação para a franquia. 

As interações entre unidades franqueadas que possuem o mesmo 

franqueado como sócio/proprietário foram reconhecidas como laços fortes dentro da 

rede. Essa interação demanda um esforço maior no fluxo comunicacional e no 

compartilhamento de informações entre as unidades. Por outro lado, as interações 

entre diferentes unidades fomentam a discussão de novas ideias, sob variados 

pontos de vista, já que as unidades franqueadas estão localizadas em diferentes 

regiões do Brasil. 

Para atender ao terceiro objetivo proposto neste estudo, os mecanismos de 

transferência de tecnologia foram caracterizados, de acordo com o grau de riqueza 
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de informações das interações estabelecidas na rede. Os resultados são detalhados 

no Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Caracterização dos mecanismos de transferência de tecnologia 

Objetivo da interação 
Mecanismo de 

transferência de 
tecnologia 

Grau de 
riqueza de 
informação 

- Transferência inicial de conhecimentos; primeiros 
contatos estabelecidos entre franqueador e franqueado. 

Telefonemas, 
visitas e reuniões 

Alto 

- Transferência de know-how específico da franquia. Treinamento Alto 

- Aprimoramento das operações da franquia;  
- obtenção de feedback das inovações desenvolvidas; 
- verificar demandas de mercado;  
- manutenção das interações dentro da rede. 

Consultor de 
campo e visitas 

Alto 

- Controle das operações, manutenção das atividades 
próprias da franquia;  
- uniformidade e padronização. 

Check list Baixo 

- Apresentação das inovações desenvolvidas pela marca;  
- obter informações de franqueados;  
- proporcionar canal aberto para discussões e 
sugestões; 
- promover o contato direto entre todos os integrantes 
da rede. 

Showroom Alto 

- Rapidez e agilidade na comunicação. 
Aplicativo de 
videoconferência 

Alto 

- Apurar resultados das inovações; 
- verificar a aceitação dos novos produtos; 
- controle das atividades comerciais e aspectos 
operacionais. 

Relatórios do 
sistema de gestão 

Baixo 

- Obtenção de informações do mercado e sugestões de 
clientes;  
- desenvolvimento de inovações de acordo com as 
demandas identificadas. 

Ferramenta SAC 
Mormaii 

Baixo 

- Comunicação entre franqueados da rede;  
- comunicação formal entre franqueador e franqueados; 
- pedido de produtos;  
- padronização de promoções;  
- formalizar orientações, solicitações ou sugestões;  
- transferir novos procedimentos aos franqueados. 

E-mail Baixo 

- Formalizar a interação entre franqueador e 
franqueado. 

Contrato de 
franquia 
empresarial 

Baixo 

- Descrever as operações padrão da franquia;  
- codificar os procedimentos e know-how da marca. 

Manual do 
Franqueado 

Baixo 

Fonte: elaboração própria, 

 

Observou-se que os mecanismos de alto grau de riqueza de informações 

são bastante utilizados na rede, como telefone, aplicativos de videoconferência, 

reuniões e principalmente os showrooms realizados semestralmente pelo 
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franqueador. Tais mecanismos proporcionam à rede melhor compreensão das 

informações e conhecimentos a serem transferidos, por favorecer o feedback 

imediato nas comunicações e o contato direto entre franqueador e 

franqueado.Conforme apontado pela entrevistada GMMF, só é possível transferir a 

essência Mormaii, que é o DNA da marca, por meio de mecanismos de alto grau de 

riqueza de informação. Não é possível codificar esse tipo de informação em 

mecanismos formais de transferência de tecnologia. Para isso, são utilizados 

mecanismos que proporcionam o contato direto entre franqueador e franqueado, 

pois os conceitos fundamentais que norteiam o ideal e a proposta da marca em 

transmitir qualidade de vida e espírito livre (MORMAII, 2015b) só serão 

compreendidos e absorvidos por completo se houver uma interação mais direta 

dentro da rede.  

Os objetivos, estratégias e cultura organizacional são informações 

complexas de transferir, sendo necessária a utilização de mecanismos de alto grau 

de riqueza de informação, como treinamentos, reuniões, visitas, showrooms, entre 

outros mecanismos que promovam o contato direto entre franqueador e 

franqueados. Para isso, o franqueador estabelece mecanismos informais para o 

compartilhamento de crenças e valores na rede. Assim, observou-se que a Mormaii 

utiliza variados mecanismos de transferência de tecnologia nas interações dentro da 

rede. Os mecanismos de alto grau de riqueza de informação são fundamentais para 

a obtenção de informações dos mercados locais e dos clientes das diferentes 

regiões brasileiras. Essas interações conferem à marca uma vantagem competitiva 

ao descobrir demandas de mercado e potenciais inovações tecnológicas que podem 

ser desenvolvidas pioneiramente.  

A interação direta entre franqueador e franqueado, estabelecida por meio de 

mecanismos de alto grau de riqueza de informação, favorece o compartilhamento de 

novas ideias para a rede. Tal interação possibilita a identificação das demandas de 

diferentes localidades e de diferentes públicos, o que é considerada uma fonte de 

inovação para a franquia. O showroom realizado semestralmente pelo franqueador 

se configurou como principal mecanismo de transferência de tecnologia identificado 

neste estudo. Nesse sentido, deve-se estimular cada vez mais a utilização de 

mecanismos que proporcionam o contato direto entre franqueador e franqueado, 

para que ocorra o compartilhamento de novas ideias e sugestões de diferentes 

perspectivas, considerando as experiências individuais de cada unidade franqueada. 
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Os mecanismos formais de transferência de tecnologia são ferramentas 

indispensáveis nas relações comerciais e operacionais da franquia. Os relatórios, e-

mail, manual e outros mecanismos são utilizados para orientar, controlar, realizar a 

manutenção das atividades padronizadas e dos procedimentos operacionais. Para 

isso, são utilizados mecanismos de baixo grau de riqueza de informações, sendo 

facilmente transferidos por meio desses mecanismos formais, pois as informações já 

estão codificadas.  

Devido à rapidez, agilidade e formalidade conferida à comunicação 

empresarial, o e-mail configura-se como um mecanismo indispensável no dia-a-dia 

empresarial. Esse mecanismo de baixo grau de riqueza de informação foi 

identificado neste estudo como uma ferramenta bastante utilizada na rede para 

estabelecer interações formais e transferir informações codificadas. 

As licenças e registros no INPI são mecanismos formais de transferência de 

tecnologia e de baixo grau de riqueza de informação. Foram considerados nesta 

dissertação como laços fortes que o franqueador estabelece com seus licenciados. 

Entretanto, esses mecanismos conduzem à inovação e permitiram à Mormaii 

expandir seu mix de produtos para vários nichos de mercado. 

A padronização é uma das principais características do modelo de franquia 

empresarial. Além do objetivo de atender aos requisitos determinados pelo 

franqueador, a uniformidade visa estabelecer padrões que sejam significativos para 

o cliente, para que ele sinta a essência Mormaii em qualquer unidade franqueada. 

Na rede Mormaii, o layout das lojas (tanto interno quanto externo) é padronizado, 

para que a identidade da marca seja reforçada e para que os clientes possam sentir 

as mesmas experiências em todas as unidades da marca. O manual do franqueado 

apresenta as orientações e normatizações fundamentais para o funcionamento da 

franquia, bem como para a manutenção da padronização na rede. Os preços e 

campanhas promocionais também seguem o padrão da franquia. Os materiais de 

comunicação visual são padronizados e transferidos para os franqueados pelo 

mecanismo e-mail. 

Foi identificado, também, que as vitrines das franquias Mormaii não são 

padronizadas, pois variam de acordo com a região em que estão localizadas. A 

liberdade que as franqueadas possuem é influenciada pela compreensão da 

essência da marca e pelos aspectos culturais e regionais. 
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Para que a inovação ocorra na organização, é necessário estabelecer 

interações que favoreçam o compartilhamento de novas ideias para criação na rede. 

Dessa forma, a dicotomia entre padronização e inovação foi superada neste estudo, 

pois os resultados apontam para o reconhecimento da importância desses 

elementos para o sucesso organizacional. Foram identificadas inovações 

desenvolvidas na rede, que surgem a partir dos laços relacionais, tanto fortes quanto 

fracos, estabelecidos na franquia. O Quadro 11 apresenta as características de 

algumas das inovações verificadas neste estudo. 

 

Quadro 11 – Caracterização das inovações desenvolvidas na rede 

Inovação Tipologia Característica Abrangência 

Mormaii Franchising: abertura de 
novos mercados 

Organizacional; 
Marketing 

Radical Mercado 

Mormaii Franchising: nova 
estrutura organizacional 

Processo; 
Organizacional 

Radical Empresa; Mercado 

Registos INPI 
Produto; Processo; 
Organizacional; 
Marketing 

Radical e 
Incremental 

Empresa; 
Mercado; Mundo 

Licenciamento / Transferência de 
tecnologia 

Produto; Processo; 
Organizacional 

Radical Mercado; Mundo 

Oferta de produtos em diferentes 
nichos de mercado (mix de 
produtos Mormaii) 

Produto 
Radical e 
Incremental 

Empresa; 
Mercado; Mundo 

Evolução do logotipo da marca Marketing Incremental Empresa; Mercado 

Patrocínio, Eventos e Programas 
de TV 

Marketing Radical Mercado; Mundo 

Métodos diferenciados de 
marketing para unidades 
franqueadas 

Marketing Incremental Empresa; Mercado 

Mormaii Franchising: Up grade 
de sistema, novos relatórios, 
planejamento de compras e 
calendário de varejo 

Processo; 
Organizacional 

Incremental Empresa 

Pioneirismo em neoprene, 
flutuabilidade e tecnologia de 
óculos e relógios 

Produto Radical Mundo 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Mormaii é caracterizada pela capacidade em desenvolver inovações 

radicais. Segundo os entrevistados GMMF e GDP, são realizadas muitas pesquisas, 

buscando conhecer as demandas e oportunidades tecnológicas para o 

desenvolvimento de inovações para a rede. De acordo com Scandelari (2006, p. 65), 



125 
 

as inovações radicais resultam de “percepções dos limites da tecnologia em uso, 

desenvolvimento de novas capacidades, busca, variação, flexibilidade, 

experimentação e coragem na aceitação de riscos”. Assim, foi observado neste 

estudo que as pesquisas de mercado, capacitação de colaboradores, a busca de 

fontes alternativas de conhecimento e a percepção da oferta de tecnologia existente 

podem reduzir os riscos relacionados ao desenvolvimento de inovações. 

Dessa forma, ao responder o segundo questionamento sustentado neste 

estudo, que buscou conhecer como os laços relacionais podem ser considerados 

potencializadores de inovação, foi possível atender ao principal objetivo desta 

dissertação. As interações que se estabelecem na franquia Mormaii foram 

analisadas e foi possível verificar que os laços relacionais – fortes e fracos –

influenciam no desenvolvimento de inovações para a rede. Os mecanismos 

utilizados nessa interação também foram caracterizados para melhor compreensão 

do processo de transferência de tecnologia dentro do contexto de franquia 

empresarial. 

Além disso, este estudo buscou contribuir para o entendimento das 

interações que se estabelecem em uma rede de franquia e identificar a influência 

dos laços relacionais para o desenvolvimento de inovações. Buscou também 

fomentar as discussões acerca da inovação tecnológica em franquias, superando os 

desafios da padronização. Em termos acadêmicos, esta dissertação objetivou 

contribuir para os estudos organizacionais, de forma a apresentar a estruturação em 

redes como uma estratégia de inovação em franquias, na qual são estabelecidas 

interações mais ou menos intensas que visam aumentar a vantagem competitiva e o 

desenvolvimento de inovações. 

Por fim, é importante mencionar que este estudo teve como limitação o 

número reduzido de unidades franqueadas, o que não possibilitou a realização de 

um estudo quantitativo. Dessa forma, o desenvolvimento de uma pesquisa 

quantitativa com uma rede com maior número de unidades franqueadas torna-se 

interessante. Além disso, sugere-se como estudo futuro, o aprofundamento do 

estudo dos laços relacionais sob a perspectiva da Teoria de Redes, já que esta 

dissertação considerou bases evolucionistas da inovação para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Também é pertinente investigar as interações estabelecidas entre 

empresa e cliente, buscando conhecer se estas podem ser consideradas fontes de 

inovação. 
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APÊNDICE A 
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O ADMINISTRATIVO DO FRANQUEADOR 

 

Prezado (a) senhor (a), 
 

Sou mestranda do curso de Mestrado Profissional em Administração da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e minha pesquisa está sob a 
orientação da Professora Doutora Marlete Beatriz Maçaneiro. 

Sua contribuição é de extrema importância para o desenvolvimento da 
pesquisa, que tem como objetivo identificar e analisar as interações que se 
estabelecem em uma rede de franquia, buscando identificar se os laços relacionais 
dessas conexões potencializam o desenvolvimento de inovações na rede. Nesse 
sentido, tem o objetivo também de verificar os mecanismos de transferência de 
tecnologia, que serão de substancial importância para a análise dessa interação. 

Comprometo-me a encaminhar, após o término do estudo, cópia com as 
conclusões para cada participante da pesquisa que assim desejar. Além disso, 
comprometo-me a não identificar no trabalho o respondente desta entrevista, a fim 
de preservar seus dados específicos. 

Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para o 
desenvolvimento deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
Giuliana Martinelli Pacheco 

giuliana_marti@yahoo.com.br 
 

Data: _____/_____/________ 
 
Duração da gravação: _____________________________________________ 

 

1. PERFIL DA REDE FRANQUEADORA 
Nome da Franquia:________________________________________________ 
Setor de atividade:________________________________________________ 
Tempo de atuação no mercado:______________________________________ 

 

2. DADOS DO ENTREVISTADO 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo na empresa:________________________________________________ 
Tempo de atuação na empresa: _____________________________________ 

 

3. QUESTÕES 

 
1) Quais são os modelos de lojas franqueadas da rede?  
 
2) Em relação às instalações físicas, preços e promoções, as unidades 

franqueadas são todas padronizadas?  
 

mailto:giuliana_marti@yahoo.com.br
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3) Existem outros procedimentos que são padronizados, como formas de 
atendimento ao cliente, etc? 

 
4) Em relação à exposição de produtos, como isto é determinado? 
 
5) Como é realizado o treinamento para os novos franqueados?  
 
6) Em sua opinião, as atividades e procedimentos para a aplicação do sistema de 

know-how da franquia são muito complexos? Qual é melhor forma de transferir 
esse conhecimento específico para os franqueados? 

 

7) A franqueadora exige algum tipo de relatório das unidades franqueadas? Quais? 
 
8) Como você caracteriza o relacionamento com o franqueado a partir do contato 

para fornecimento de produtos, treinamento e padronização das atividades? 
Como se dá esta relação entre franqueador e franqueadodentro da rede? 

 
9) Em sua opinião, qual é o nível de confiança estabelecido entre franqueador e 

franqueados? De que forma os relatórios e demais mecanismos de controle 
influenciam na construção de confiança? 

 
10) Em relação à comunicação com os franqueados, com que frequência é 

realizada? 
 
11) Quais são os principais mecanismos utilizados para esta comunicação? 
 
12) Como os franqueados sugerem mudanças dentro da rede de franquia? De que 

maneira eles comunicam essas sugestões? 
 
13) Qual é a influência do franqueado para o desenvolvimento de novos produtos ou 

processos na rede? 
 
14) Quando um novo conhecimento é transferido dentro da rede, de que modo o 

franqueador recebe o feedback do franqueado referente a compreensão e 
assimilação do novo procedimento? 

 
15) Você considera que as unidades franqueadas dominam com facilidade as 

atividades e procedimentos determinados pelo franqueador? 
 

16) A franquia promove reuniões, encontros ou utiliza outros mecanismos de 
comunicação que possibilitem o contato direto entre franqueador e franqueados? 

 
17) Em relação às visitas às unidades franqueadas, com que frequência são 

realizadas? Quais são os principais motivos da realização de visitas? (treinar, 
orientar, fiscalizar, etc.). 

 
18) Que tipo de informações são compartilhadas por meio de documentos, 

relatórios, e-mails e outros mecanismos formais de transferência de tecnologia? 
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19) Que tipo de informações são compartilhadas por meio de reuniões, visitas, 
treinamentos, telefonemas, contato direto entre franqueador e franqueado? 
 

20) Os produtos que a franquia oferece são inovadores? Qual é a abrangência desta 
inovação? (É nova para a empresa, para o mercado ou nova para o mundo?) 
 

21) As inovações desenvolvidas pela franquia, geralmente representam mudanças 
significativas: 
(   ) de produtos e serviços 
(   ) nos métodos de produção e de distribuição 
(   ) nos procedimentos organizacionais 
(   ) nos métodos de marketing, design de produtos, promoção. 

 
22) Nos últimos 3 anos, foi desenvolvida alguma inovação em produto, processo, 

organizacional ou de marketing nesta franquia? 
 
23) Você considera que as inovações desenvolvidas pela rede seguem uma linha 

mais incremental ou radical? Ou seja: 
(  ) resultam em novos conhecimentos e tecnologias, na abertura de novos 

mercados e novos canais de distribuição; ou 
(  ) buscam a melhorias em produtos, tecnologias e processos já existentes. 
 

 
24) Em relação ao processo estratégico da P&D: 

(    ) visa defender, apoiar e expandir o negócio atual;  
(    ) impulsionar novos negócios 
(    ) ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas da empresa 

 
25) As inovações desenvolvidas pela franqueadora são impulsionadas, em sua 

maioria, pelo setor de P&D? Existem outras fontes de inovação utilizadas no 
desenvolvimento de novos produtos? (interações com franqueados, relação com 
clientes). 

 
26) Os franqueados exercem algum tipo de influência no processo estratégico para 

pesquisa e desenvolvimento de inovações na franquia? De que maneira? 
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APÊNDICE B 
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS – FRANQUEADOR 
 

 
Prezado (a) senhor (a), 

 
Sou mestranda do curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e minha pesquisa está sob a 
orientação da Professora Doutora Marlete Beatriz Maçaneiro. 

Sua contribuição é de extrema importância para o desenvolvimento da 
pesquisa, que tem como objetivo identificar e analisar as interações que se 
estabelecem em uma rede de franquia, buscando identificar se os laços relacionais 
dessas conexões potencializam o desenvolvimento de inovações na rede. Nesse 
sentido, tem o objetivo também de verificar os mecanismos de transferência de 
tecnologia, que serão de substancial importância para a análise dessa interação. 

Comprometo-me a encaminhar, após o término do estudo, cópia com as 
conclusões para cada participante da pesquisa que assim desejar. Além disso, 
comprometo-me a não identificar no trabalho o respondente desta entrevista, a fim 
de preservar seus dados específicos. 

Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para o 
desenvolvimento deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
Giuliana Martinelli Pacheco 

giuliana_marti@yahoo.com.br 
 

Data: _____/_____/________ 
 
Duração da gravação:__________________________________________________ 

 
 

1. DADOS DO ENTREVISTADO 
Nome: ______________________________________________________________ 
Setor: Desenvolvimento de Produtos 
Cargo na empresa:____________________________________________________ 
Tempo de atuação na empresa: _________________________________________ 

 

2. QUESTÕES 

 
1) As inovações desenvolvidas pela franquia, geralmente representam mudanças 

significativas: 
(   ) de produtos e serviços 
(   ) nos métodos de produção e de distribuição 
(   ) nos procedimentos organizacionais 
(   ) nos métodos de marketing, design de produtos, promoção. 
 

mailto:giuliana_marti@yahoo.com.br
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2) Em relação à abrangência da inovação, na sua percepção, a maioria das 
inovações que a rede desenvolve são novas para a empresa, novas para o 
mercado ou novas para o mundo? 
 

3) No que tange às características da inovação, você considera que as inovações 
desenvolvidas pela rede seguem uma linha mais incremental ou radical? Isto é, 
as inovações:  
(  ) resultam em novos conhecimentos e tecnologias, na abertura de novos 

mercados e novos canais de distribuição; ou 
(  ) buscam a melhorias em produtos, tecnologias e processos já existentes. 
 

4) Existem inovações que apenas ficaram em fase de teste e não passaram pelo 
processo de difusão, isto é, não chegaram a ser comercializadas? Se sim, quais 
são os exemplos? 
 

5) Como você considera que a organização tem preocupação em desenvolver as 
capacitações tecnológicas internas? Existem programas de capacitação e 
aperfeiçoamento direcionados para o setor de Desenvolvimento de Produtos? 
 

6) Em sua opinião, em que medida as capacitações internas e competências 
profissionais do setor de Desenvolvimento de Produtos contribuem para o 
desenvolvimento de inovações para a rede? 
 

7) Como você caracteriza a relação entre o setor de Desenvolvimento de Produtos 
e as unidades franqueadas? Quais são os mecanismos utilizados nesta 
interação e com que frequência são utilizados? 
 

8) E em que medida as ideias e sugestões dos franqueados podem influenciar o 
desenvolvimento de novos produtos e processos? 
 

9) De que maneira o setor de Desenvolvimento de Produtos obtém informações 
sobre o comportamento dos consumidores e sobre as tendências do mercado 
atual? 
 

10) Como são comunicadas ao setor de Desenvolvimento de Produtos as 
necessidades comerciais da rede? E de que modo são tratadas essas 
informações no sentido de serem atendidas tais necessidades por meio do 
desenvolvimento de inovações? 
 

11) Como são apresentadas as inovações que surgem da Pesquisa e 
Desenvolvimento para a alta gestão? 
 

12) De que maneira o setor de Desenvolvimento de Produtos obtém feedback das 
inovações desenvolvidas? 
 

13) Na sua visão, quais são os principais propósitos estratégicos da P&D desta 
rede? 
(  ) defender, apoiar e expandir o negócio atual;  
(  ) impulsionar novos negócios; 
(  ) ampliar e aprofundar as capacidades tecnológicas da empresa. 
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14) Como você caracteriza a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) estabelecida nesta 

organização? 

(   ) Pequenos avanços tecnológicos, baseados na aplicação do conhecimento já 
existente na organização, que visa principalmente a redução de custos de 
produção. 

(   ) Realiza a descoberta de novos conhecimentos, que envolvem riscos 
característicos dos processos de inovação. 

(   ) É um salto científico/tecnológico para o desconhecido, no qual as 
capacidades de pesquisa são desenvolvidas em profundidade, visando a 
futura exploração comercial nos campos potenciais. 
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APÊNDICE C 
ROTEIRO DA ENTREVISTA COM FRANQUEADOS 

 

 
Prezado (a) senhor (a), 

 
Sou mestranda do curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e minha pesquisa está sob a 
orientação da Professora Doutora Marlete Beatriz Maçaneiro. 

Sua contribuição é de extrema importância para o desenvolvimento da 
pesquisa, que tem como objetivo identificar e analisar as interações que se 
estabelecem em uma rede de franquia, buscando identificar se os laços relacionais 
dessas conexões potencializam o desenvolvimento de inovações na rede. Nesse 
sentido, tem o objetivo também de verificar os mecanismos de transferência de 
tecnologia, que serão de substancial importância para a análise dessa interação. 

Comprometo-me a encaminhar, após o término do estudo, cópia com as 
conclusões para cada participante da pesquisa que assim desejar. Além disso, 
comprometo-me a não identificar no trabalho o respondente desta entrevista, a fim 
de preservar seus dados específicos. 

Agradeço a colaboração, pois sua participação é fundamental para o 
desenvolvimento deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

 
Atenciosamente, 

 
Giuliana Martinelli Pacheco 

giuliana_marti@yahoo.com.br 
 

Data: _____/_____/________ 

 

Duração da gravação: _____________________________________________ 

 

1. PERFIL DA UNIDADE FRANQUEADA 

Localidade:______________________________________________________ 

Tempo de atuação da unidade:______________________________________ 

Número de funcionários:____________________________________________ 

 

2. DADOS DO ENTREVISTADO 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo na empresa:________________________________________________ 

Tempo de atuação na empresa: _____________________________________ 

 

mailto:giuliana_marti@yahoo.com.br
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3. QUESTÕES 

 
1) Quais foram os motivos que o levaram a empreender em um modelo de franquia 

empresarial? 
 

2) Como você caracteriza o relacionamento com o franqueador a partir do contato 
para fornecimento de produtos, treinamento e padronização das atividades? 
Como se dá esta relação entre franqueador e franqueado dentro da rede? 
 

3) Em relação às instalações físicas, preços e promoções, existe padronização 
para estes fatores? De que maneira são comunicados aos franqueados os 
procedimentos que levam à padronização? 
 

4) Existem outros procedimentos que são padronizados, como por exemplo forma 
de atendimento ao cliente, sistema de gestão, número de funcionários, etc.? 
 

5) Você considera que esta unidade franqueada domina com facilidade as 
atividades e procedimentos determinados pelo franqueador? 
 

6) Em sua opinião, as atividades e procedimentos para a aplicação do sistema de 
know-how da franquia são muito complexos?  
 

7) Como se deu a transferência inicial de conhecimentos do franqueador para o 
franqueado? Isto é, por meio de quais mecanismos foram estabelecidos os 
primeiros contatos? (e-mail, telefone, circular?) 
 

8) De que maneira é realizada a comunicação com o franqueador? Quais são os 
principais mecanismos utilizados para esta comunicação e com que frequência é 
realizada?  
 

9) No lançamento de um novo produto, ou quando um novo procedimento é 
estabelecido na rede, de que maneira é comunicado ao franqueado esse tipo de 
inovação? 
 

10) As ideias e sugestões que surgem na unidade franqueada são comunicadas 
com facilidade ao franqueador? Quais são os mecanismos utilizados para essa 
comunicação? 
 

11) A franquia promove reuniões, encontros ou utiliza outros mecanismos de 
comunicação que possibilitem o contato direto entre franqueador e franqueados? 
 

12) Que tipos de informações são compartilhadas por meio de documentos, 
relatórios, e-mails e outros mecanismos formais de transferência de tecnologia? 
 

13) Que tipos de informações são compartilhadas por meio de reuniões, visitas, 
treinamentos, telefonemas, contato direto entre franqueador e franqueado? 



144 
 

 

14) Você considera que o relacionamento da unidade franqueada com o cliente 
pode representar uma fonte de inovação para a franquia? 
 

15)  Em sua opinião, qual é a influência do franqueado para o desenvolvimento de 
novos produtos ou processos dentro da rede? 
 

16) Você considera que contribuiu diretamente ou indiretamente para o lançamento 
de algum novo produto ou processo na rede? Se sim, qual? 
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APÊNDICE D 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Eu____________________________________, RG nº_________________, 
estou sendo convidado(a) a participar de um estudo intitulado: “LAÇOS 
RELACIONAIS COMO POTENCIALIZADORES DE INOVAÇÃO EM REDES DE 
FRANQUIA: O CASO MORMAII”, cujo objetivo geral é analisar as interações que se 
estabelecem em uma rede de franquia do setor de vestuário e acessórios esportivos, 
buscando identificar se os laços relacionais dessas conexões potencializam o 
desenvolvimento de inovações na rede.  

 Caso aceite participar desta pesquisa eu responderei a uma entrevista 
elaborada pelas pesquisadoras. Estou ciente de que minha privacidade será 
respeitada, meu nome e qualquer outro dado confidencial serão mantidos em sigilo. 
A elaboração final dos dados será feita de maneira codificada, respeitando a ética da 
confidencialidade. Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo, ou 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer 
qualquer dano.  
 As pesquisadoras envolvidas com o referido projeto são: Prof. Dra. Marlete 
Beatriz Maçaneiro (orientadora) e Giuliana Martinelli Pacheco (mestranda), com 
quem poderei manter contato pelos telefones: (42) 3621-1015 e (42) 3623-2405. 
 Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e 
depois do estudo. Li, portanto, este termo, fui orientado(a) quanto ao teor da 
pesquisa acima mencionada e compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o 
qual fui convidado a participar.  
 Concordo voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não 
receberei nem pagarei nenhum valor econômico por minha participação. 
 

 

______________________, _____de _________________________de 2016. 

 

 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

 

Assinatura das pesquisadoras 
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APÊNDICE E 

MAPA RELACIONAL FRANQUEADOS MORMAII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


