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RESUMO 

 

Este projeto de consultoria tem como objetivo principal aumentar a venda de 

franquias Turma do Banho na cidade de Curitiba. O modelo de negócio possui um 

know-how que traz confiança para o investidor/franqueado, com metodologias que 

lhe dão mais segurança em relação ao planejamento estratégico da empresa 

trabalhando de forma inovadora e eficiente. Desenvolveu-se um planejamento de 

marketing com o objetivo de não só obter êxito neste trabalho, mas também criar um 

processo automatizado de prospecção de clientes qualificados, utilizando 

ferramentas para alavancar as vendas em maiores proporções. 

 

Palavras-chave: Franquias; Franqueado; Investidor; Planejamento Estratégico; 

Plano de Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto de consultoría tiene como objetivo principal aumentar la venta de 

franquicias del baño en la ciudad de Curitiba. El modelo de negocio posee un know 

how que trae confianza al inversor / franquiciado, con metodologías que le dan más 

seguridad en relación a la planificación estratégica de la empresa trabajando de 

forma innovadora y eficiente. Se desarrolló una planificación de marketing con el 

objetivo de no sólo obtener éxito en este presente trabajo, sino también creando un 

proceso automatizado de prospección de clientes calificados utilizando herramientas 

para aprovechar las ventas en mayores proporciones. 

Palabras clave: Franquicias; franquiciado; los inversores; Planificación Estratégica; 
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1 INTRODUÇÃO  

A G3 Franchising foi criada por Gláucio Antonio Romanzin, em 2011 a partir 

de um know-how adquirido ao longo dos seus 20 anos na área de 

empreendedorismo, com o intuito de organizar modelos de negócios e os viabilizar 

no estilo franchising. A G3 é uma empresa que desenvolve e cria modelos de 

negócios, especializada na área de franquias, criação de documentação com todos 

os itens necessários desde protocolos até a circular de oferta de franquia (COF), 

para deixar a empresa pronta para ser franqueável. 

Em 2012 a G3 Franchising criou uma franquia própria, o foco principal era ter 

uma referência de sucesso para seus clientes. Dessa forma, surgiu a Turma do 

Banho, uma franquia de pet shop em trailer com o objetivo de qualificar e modificar o 

cenário desse segmento. Ela nasceu de uma carência de profissionalismo no 

mercado e criou um conceito em atendimento para aumentar ainda mais o respeito 

que os pets vêm recebendo ao longo dos últimos anos. Segundo o IBGE, 60% das 

pessoas que têm um pet em casa, o consideram como membro da família. 

Atualmente, o número de pets em casa já superou o número de crianças.  

A Turma do Banho é uma empresa jovem que possui diferenciais como 

qualidade de atendimento e serviços, padrão de negócio inovador e sistema 

operacional totalmente eficaz, características que poucos pet shops tradicionais 

possuem. Simples e prático, sem estresse e incômodo para o cliente final e seus 

franqueados, gerando empatia e um relacionamento saudável em todos os níveis. A 

prestação de serviço é feita com produtos ecológicos hipoalérgicos, toalhas 

descartáveis, máquina de secar para não estressar o pet, onde o dono consegue 

assistir o banho e higienização do trailer a cada 2 horas, sendo um dos mais fortes 

atributos da franquia. Embora seja um ótimo modelo de negócio, há o objetivo de 

aumentar as vendas e melhorar continuamente os métodos e práticas eficazes 

presentes nos diferenciais citados. A franquia busca constantemente se atualizar em 

seu segmento, visando a atender sempre as necessidades do mercado e se 

comprometendo em gerar a melhor experiência para o seu cliente final. 

Todos os equipamentos necessários para o banho e a tosa estão inseridos no 

interior do trailer. Atualmente é composta por 15 franqueados em 7 estados do 



 

Brasil. A empresa possui um método de atendimento que proporciona qualidade 

máxima nos serviços, trabalha-se com produtos de alta qualidade e equipamentos 

de ponta em uma estrutura preparada para o padrão de serviço. Existe um grande 

empenho em apresentar diferenciais frequentemente, garantindo uma 

competitividade mercadológica. Para a empresa manter o padrão desses 

diferenciais, existe um controle e suporte contínuo da unidade franqueada, bem 

como amarrações contratuais com multas no caso de o método padronizado não ser 

seguido. Neste projeto, além de serem estudadas as características de maior força 

em relação ao negócio, objetivando manter e melhorar os métodos efetivos, da 

mesma forma foram estudadas as características de menor força. Desenvolveu-se 

um plano de marketing para auxiliar na expansão das unidades franqueadas em 

todo o Brasil e, principalmente, na cidade de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 OBJETIVOS DO PROJETO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

  A consultoria prestada para a franquia Turma do Banho, tem como objetivo 

principal analisar e ampliar de forma gradativa o número de franqueados na cidade 

de Curitiba. Realizou-se uma pesquisa com os franqueados ativos na rede, na qual 

os resultados serviram como base para desenvolver Plano de Marketing. 

Obteve-se um sucesso efetivamente satisfatório, realizando a primeira venda 

por intermédio do funil de vendas proposto pelo plano de marketing, porém ainda 

não há um número considerável de unidades na cidade onde nasceu a marca Turma 

do Banho. Um aumento de franquias na capital do Paraná, intensificará a força da 

marca e do modelo de negócio inovador. Fator que serve como base para aumentar 

as vendas em qualquer outra região nacional, tendo em vista que a cidade tem 

popularidade por seu público criterioso no momento de consumir ou investir. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Analisar e comparar os pontos fortes e fracos da Turma do Banho 

  Por meio de informações sobre o ambiente externo e o mercado de atuação, 

anexadas a este projeto de consultoria e com o embasamento de análise SWOT, 

foram mensurados os pontos fortes e fracos da franquia Turma do Banho. 

Objetivando sempre o aumento de unidades em funcionamento e o sucesso efetivo 

da marca. 

 

2.2.2 Analisar e comparar os pontos fortes e fracos dos franqueados 

Por meio de tabelas divididas por perfil de franqueado e sua região de 

atividade, foram classificados os pontos fortes e fracos de cada franqueador em 

relação ao resultado que sua unidade está obtendo. Dessa forma, pode-se 

estabelecer qual tipo de franqueado está obtendo mais resultados em seu negócio e 

os motivos que o levam ao sucesso profissional. 

  



 

2.2.3 Atrair mais franqueados e colocar mais unidades em atividade 

Foi elaborado um plano de marketing para alcançar o sucesso de vendas de 

franquias. Para executá-lo, foi utilizada como principal recurso a automação de 

ferramentas, que objetiva captar em grande escala possíveis clientes qualificados. A 

principal ação de marketing é a criação de anúncios em redes sociais, Google 

Adwords e webinários, para atrai-los até as automações. O maior problema é 

aumentar e manter um número representativo de franqueados ativos, principalmente 

na cidade de Curitiba.  

 

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A justificativa da consultoria é fazer com que as vendas das unidades de pet 

shop em trailer cresçam frequentemente em Curitiba e possam atingir uma 

relevância no segmento. Dessa forma, a empresa busca ser exemplo para empresas 

da mesma área, para que haja uma mudança de cultura no cenário pet. 

A expectativa é aumentar o número de vendas das unidades em Curitiba. 

Para isso traçamos o perfil ideal de franqueado por meio de pesquisas para que a 

expansão fosse feita de maneira consciente e estruturada. 

Realizou-se uma pesquisa com todos os franqueados da rede para descobrir 

qual perfil tinha o melhor resultado, dentre diversos itens analisados que 

apresentaremos no decorrer do trabalho, chegamos a um perfil que seria mais 

adequado para se desenvolver na franquia.  

Com base nesse perfil identificado, desenvolvemos as ferramentas de 

captação desses prospects. Assim, com resultados comprovados de que esse perfil 

tem uma desenvoltura melhor que os demais, expandiremos isso para todas as 

regiões do Brasil para que a franquia cresça como um todo. 

 

 

 

 



 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: FRANCHISING 

3.1 FRANQUIA: SURGIMENTO E DEFINIÇÃO DO TERMO 

Retomando o assunto das franquias é importante conceituar o surgimento de 

franchising. De acordo com Fernandes (2000, p. 43), “A franquia surgiu na Idade 

Média, mais precisamente na França. Sua derivação, franchisage, da palavra franc, 

que significa outorgar um privilégio ou uma autorização”.  

Ainda de acordo com Leite (1991, p.127 apud DA SILVA, 2013, p 28), o 

conceito inicial de franquia retoma o tempo da Idade Média, quando se adotava o 

feudalismo na Europa, período em que as cidades e a igreja se confundiam na 

pessoa do seu líder.  

  Na Idade Média havia as cidades que eram denominadas ‘’francas‘’ ou 

‘’franqueadas‘’,  que eram designadas para a circulação de pessoas e produtos, 

sendo assim, podendo se classificar como a prática de comércio. ‘’Franquear’’ é um 

verbo que significa conceder a um indivíduo a exclusividade ou autorização por meio 

de um termo de serventia. Isso quer dizer que as autoridades maiores naquela 

época cediam cartas de franquia, que eram obtidas a partir de um pagamento, em 

que era negociada a sua liberdade de transitar e comercializar produtos e/ou 

serviços, com o aval do que podemos chamar de franqueado. Foi esta negociação: o 

pagamento das cartas de franquia, que deu origem ao termo que chamamos 

atualmente de ‘’royalties’’.  

 

 

Franchising [...] é o sistema de distribuição mais bem conhecido até hoje, 
em que os direitos de uso da marca e da tecnologia de negócios de uma 
empresa (franqueadora) são cedidos, contratualmente, a terceiros 
(franqueados )mediante determinadas condições: pagamento de uma taxa 
para ingresso no sistema do franqueador (taxa de franquia ou franchising) e 
de royalties, determinando percentual sobre suas vendas que o franqueado 
paga,  periodicamente, ao franqueador. BARROSO (1997, p.19) 

 

 

Essa é uma maneira utilizada para valorar o know-how de um modelo de 

negócio. Dessa forma, a metodologia do negócio se torna o produto de venda e 

manter o padrão da marca é o objetivo da empresa. 



 

Conforme o artigo 2° da Lei n° 8.955 (BRASIL, 1994) discorre: Franquia 

empresarial (franchising) é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado 

o direito de uso de uma marca ou patente. Isso associado ao direito de distribuição 

exclusiva ou semi exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao 

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

operacional desenvolvidos ou detidos pela franqueadora mediante remuneração 

direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 

Existem conceitos específicos fundamentais para o processo de franchising, 

os quais são base para entender como funciona a relação entre franqueadora e 

franqueado.  

 

O glossário abaixo define os principais termos relacionados a franchising: 

Franqueadora A empresa que concede a franquia. É a detentora 
dos direitos sobre a marca, o método e os 
processos do negócio. É quem seleciona os 
franqueados para representa-la por meio da unidade 
franquia. 

 

Franqueado É aquele que adquire a franquia – o proprietário da 
unidade franqueada. Pode ser uma pessoa física ou 
uma pessoa jurídica    

 

Franquia Unidade de negócio (estabelecimento) operado e 
gerido pelo Franqueado. 

 

Taxa de Franquia Valor geralmente pago na concessão da Franquia, 
que se refere ao direito de fazer parte da rede e 
acessar todos os protocolos, procedimentos e 
know-how desenvolvido pela franqueadora, bem 
como o uso da marca. Relacionado a 
implementação dos negócios, capacitação e 
orientação que introduz o franqueado ao mercado 
para obter o sucesso desejado na implantação de 
sua unidade. 

 

Taxa de Royalties Taxa paga com uma periodicidade definida (em 
geral, todo mês) pelo franqueado à franqueadora 
como retribuição ao acesso contínuo de know-how 
e demais benefícios, bem como a fornecedores 
homologados e programas de suporte e 
capacitação.  



 

 

Taxa de 
Marketing 

É também chamada de taxa de propaganda ou de 
publicidade; é cobrada dos franqueados para que 
se forme um fundo a ser gerenciado pela 
franqueadora para o uso em campanhas de 
divulgação nacional, regional ou local. 

 

COF – Circular de 
Oferta de 
Franquia 

É o documento legal que funciona como uma 
espécie de caderno no qual estão definidas diversas 
informações obrigatórias da franqueadora. Ele 
especifica os direitos e obrigações de cada parte na 
franquia, e deve ser entregue no mínimo dez dias 
antes da assinatura de qualquer contrato ou pré-
contrato. 

 

Contrato de 
Franquia 

Documento legal que deve fazer parte da Circular de 
Oferta de Franquia e que regerá toda a relação entre 
Franqueadora e Franqueados, determinando todos 
os aspectos legais e comerciais do negócio. 
Glossário 1 - Conceitos de Franchising 

Fonte: Adaptado RIBEIRO, GALHARDO, MARCHI e IMPERATORE (2013). 

Palavras-chave: Franquia; Taxa de Royalties; Franqueadora; Franqueado; Taxa de Marketing; Taxa 

de Franquia; COF; 

 

 Os fatores descritos no glossário são de suma importância para análise da 

consultoria, são as principais características presentes dentro de um Processo de 

Franchinsing. Essas características descrevem como se dá a relação entre 

franqueadora e franqueado, também descreve o fator intermediário entre estes dois 

sujeitos, a franquia. A franquia por sua vez é o objeto de venda e que é relacionada 

com os demais fatores do glossário em um fator principal, o contrato de franquia que 

é acompanhado pela circular de oferta de franquia. Esses pontos estão bem 

definidos dentro do processo da empresa e descritos ao longo do projeto de 

consultoria. 

 

3.2 ETAPAS DO PROCESSO DE FRANCHISING 

As tabelas abaixo 1 (pré-implantação), 2 (implantação) e 3 (inauguração) 

foram construídas pelos autores Moraes, Guimarães e Rizzon (2011), após reunirem 

tópicos abordados por alguns autores, nas quais eles analisam Gomes (2008), 

Vianna, (1992), Silva (2006), Chiavenato (1999) para o crescimento de uma 



 

companhia de franchising e as ideias principais levantadas são estas apresentadas 

a seguir. 

 

Pré-Implantação 

- Pesquisa de Mercado 

- Análise de Investimentos 

- Planejamento Orçamentário 

- Planejamento Estratégico 

- Treinamento dos Sócios 

Tabela 1 - Etapa de Pré-Implantação do Franchising 

Fonte: Adaptado a partir de MORAES, GUIMARÃES e RIZZON (2018). 

 

A Pesquisa de mercado avalia se é viável a situação econômica do projeto 

para se lançar no mercado, a partir de dados da região em que se pretende instalar 

a rede da franquia. O trabalho dessa pesquisa tem como objetivo principal buscar 

todas as informações possíveis que ajudem a identificar critérios como a capacidade 

de consumo e o potencial investidor das pessoas daquele determinado local, para 

assim fundamentar a análise de investimentos e o que se espera de rentabilidade do 

investimento 

A Análise dos investimentos requer que o empresário tenha o compromisso 

de dar continuidade no negócio. Colocar à disposição do franqueado uma análise 

dos investimentos integral e contribuição financeira o suficiente para dar início a 

empresa e assegurar o seu comprometimento em relação a manutenção e 

prospecção do negócio no decorrer do tempo dão credibilidade e deixam o 

comprador seguro. Para uma melhor análise do investidor, usa-se uma planilha com 

o planejamento orçamentário que contém todos os dados relacionados aos seus 

custos fixos e variáveis. Na mesma planilha, apresenta-se uma projeção de 

faturamento dos primeiros 9 meses, tempo esse em que o franqueado tem o retorno 

total do seu capital investido. Esse arquivo está em anexo no final deste trabalho. 

O Planejamento orçamentário fornece os principais fundamentos que serão 

necessários para encaminhar o investidor em relação aos custos operacionais, 



 

criando cenários já parametrizados que vão exercitar o desempenho da empresa no 

decorrer do tempo. 

O Planejamento estratégico define qual a posição da franquia em relação ao 

mercado. Realizar e fazer uso da ferramenta de análise SWOT é uma parte 

fundamental do Planejamento estratégico, que irá analisar aspectos de força, 

fraqueza, ameaças e oportunidades da parte interna da empresa em relação à parte 

externa, como o segmento de mercado em que se atua. Não apenas essas análises, 

mas esta etapa também atenta aos objetivos, estratégias e metas para garantir o 

retorno que se espera ao franqueado.  

Dentro do esquema de pré-implantação há uma abertura simples do 

panorama sobre do treinamento dos sócios, que planeja a contemplação do 

conhecimento e preparação para o que se pode esperar do negócio, baseando-se 

em todo repertório de experiências dentro do mercado da organização em que está 

se franqueando. 

O negócio deve ser uma prioridade para o investidor, assim como obter 

experiências de desenvolvimento de suas competências, habilidades, bem como seu 

crescimento profissional e pessoal. Inicialmente o que se deve ter em mente é que 

os sócios precisarão de um esforço muito maior, inclusive em horários diferentes dos 

convencionais, mesmo que a franquia já tenha um nome consolidado no mercado e 

um histórico, isso não isentará de um grande esforço como em toda abertura de um 

novo negócio. 

 

Implantação 

Gestão de Marketing 

Gestão de Pessoas 

Gestão de Processos 

Tabela 2 - Etapa de Implantação do Franchising 

Fonte: Adaptado a partir de MORAES, GUIMARÃES e RIZZON (2018). 

 



 

Na Implantação do Franchising, a etapa de Gestão de Marketing terá um 

desenvolvimento planejado para inaugurar e se posicionar estrategicamente com 

relação ao cenário cultural do local, com as diretrizes que a franqueadora propõe. 

De acordo com o Sistema de Gestão de Marketing se propõe a análise de mercados 

para desenvolver projeções econômicas, analisar demonstrativos de resultado 

financeiro, efetuar um controle de gestão eficaz e mensurar os feedbacks de todas 

as ações de marketing propostas, visando a uma atualização contínua do sistema e 

mantendo um posicionamento estratégico em relação ao setor de mercado em que 

se atua a franquia.  O resultado das análises poderá direcionar para implantação de 

ferramentas e ações de marketing, podem ser promoções, divulgação de forma 

atrativa, bem como a utilizam do sistema CRM (gerenciamento de relacionamento 

com o cliente, curva ABC entre outros). 

No caso da Gestão de Pessoas, existe a responsabilidade de cruzar diretrizes 

estratégicas de negócios com as competências humanas. Considerando o custo alto 

da rotatividade no Brasil, ocasionado pelos encargos trabalhistas, deve ser 

constituída uma equipe sólida, com foco e competência para obter os resultados que 

definiram o nível de sucesso organizacional que o negócio irá atingir. Será proposto 

um número de integrantes de acordo com a proporção da unidade. A etapa sugere 

desenvolver um plano de carreira, descrever os cargos, avaliar o desempenho e a 

remuneração estabelecida estrategicamente aos profissionais, com a intenção de 

que continuem obtendo resultados e se mantenham inteiramente adeptos aos 

processos da empresa.  

É necessária uma transmissão da Gestão de Processos, de forma mapeada e 

documentada de cada setor, assim como os seus indicadores de desempenho e 

o devido acompanhamento operacional da unidade. Essa etapa é muito 

importante para manter a qualidade e o padrão dos serviços prestados, além da 

análise e controle dos custos e resultados financeiros. 

 

 

 

 

 

 



 

Inauguração 

Gestão Estratégica 

Gestão Operacional 

Tabela 3 - Etapa de Inauguração do Franchising 

Fonte: Adaptado a partir de MORAES, GUIMARÃES e RIZZON (2018). 

 

À Gestão Estratégica de todos os franqueados deve constar um entendimento 

completo de serviços que serão prestados ao mercado com abordagens de atributos 

e o que os clientes ganharão com essa gestão. Pode-se relacionar à gestão 

comercial, que envolve a mensuração do desempenho, estratégias para aumentar o 

número de vendas, análise de perfil entre outros. A gestão estratégica também 

navega pelas contenções de despesas, a fim de melhorar e otimizar a maneira como 

os recursos são utilizados, para que não ocorram gastos desnecessários, definindo 

então políticas de compras e aquisições, assunto esse que já é apresentado na 

Circular de Oferta de Franquia, entregue anteriormente na etapa de análise de 

investimentos.  

Na Gestão Operacional, serão abordadas todas as atividades de rotina do 

franqueado e incentivada para que tudo que for realizado tenha qualidade. Gerir 

esses serviços impacta diretamente o sucesso, pois resultam em um ganho com o 

cliente que está participando de uma nova experiência a partir dos diferenciais que 

os serviços apresentam. Percorrendo essa linha, os franqueados devem ser 

treinados seguindo todos os protocolos e diferenciais que a franquia oferece; todos 

os envolvidos devem ser capacitados para atuar em todas as situações, pois o 

conhecimento adquirido junto à visão macro da empresa em questão, facilitam o 

alcance dos objetivos do negócio.   

 

3.3 MERCADO DE FRANQUIAS NO BRASIL 

O mercado de franquias avançou 7,8% no 3º trimestre de 2017, indica ABF: 

em relação ao 2º trimestre de 2017, o ramo de franquias no Brasil cresceu 11,4%; 

graças a volta do consumo e a redução dos juros se refletiram em segmentos como 

Entretenimento e Lazer, Comunicação, Informática e Eletrônicos, e Serviços 



 

Educacionais. Por conta disso, essas áreas continuam gerando empregos, 

chegando à casa dos 1.205.714 trabalhadores diretos. 

O segmento de franquias no país marcou um crescimento de 7,8% em sua 

receita no terceiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2016. 

O faturamento cresceu de R$ 38,836 bilhões para R$ 41,850 bilhões nesse mesmo 

período pesquisado. Já comparando entre o terceiro e o segundo trimestre deste 

ano, o crescimento do setor foi ainda maior, de 11,4%. Esses são os resultados da 

Pesquisa de Desempenho Trimestral do setor realizada pela Associação Brasileira 

de Franchising (ABF). 

Além de se esperar uma melhoria no setor macroeconômico, a queda da 

inflação, a consistente redução nos juros, a redução dos custos dos alimentos e a 

pequena diminuição da taxa de desemprego refletiram positivamente na renda direta 

dos consumidores. Devido a esses fatores, houve um reaquecimento econômico no 

setor varejista, influenciando diretamente no franchising de forma geral, mas com 

maior expressão nos segmentos vinculados ao consumo. Em controvérsia, a 

repercussão de novos arranjos familiares e o crescimento do crédito imobiliário 

estimularam o segmento de Construção e Casas, que na história têm uma forte 

relevância no panorama geral da economia. 

De acordo com Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF, “o franchising 

brasileiro comprova sua maturidade e capacidade de reação em meio às 

turbulências vividas pelo País ao vermos os dados positivos registrados também 

neste terceiro trimestre. O setor, por um lado, beneficia-se da melhoria do cenário 

macroeconômico e de suas características essenciais, como trabalho em rede, 

modelos testados e padrões pré-definidos, controle de gestão e marcas 

consolidadas e, por outro, busca inovar cada vez mais, é dinâmico, e está atento aos 

movimentos do mercado. Sendo mantidos os bons fundamentos da economia e 

avançando as reformas das quais o País necessita, a tendência é que o setor de 

franquias cresça ainda mais”, ele complementa. 

Já em relação ao crescimento do setor de janeiro a setembro (Year to Date – 

YTD) ante o mesmo período do ano passado, o levantamento da ABF apontou uma 

receita 8,0% maior. O faturamento do setor no mesmo período subiu de R$ 107,725 

bilhões para R$ 116,305 bilhões. 



 

Quanto ao crescimento acumulado nos últimos 12 meses, o franchising 

ampliou sua receita em 8,2%, cujo faturamento saltou de R$ 147,752 bilhões para 

R$ 159,826 bilhões. 

Em outro dado positivo revelado na pesquisa, o setor manteve o ritmo de 

abertura de novas vagas de trabalho. O número de empregos gerados pelo 

franchising aumentou 0,4% no período, totalizando 1.205.714 trabalhadores diretos. 

O estudo indica ainda que o índice de abertura de unidades de franquias entre as 

redes pesquisadas foi de 3,5% e que foram fechadas 1,3% delas. A variação 

positiva de 2,2% representou um acréscimo de 3.465 unidades de novas franquias 

em operação no País, totalizando 147.539 unidades. 

De acordo com Vanessa Bretas, gerente de inteligência de mercado da ABF, 

“observamos uma lenta recuperação do ritmo de expansão, que também se reflete 

na geração de empregos, mas as redes mantêm ainda muito foco na eficiência de 

suas operações. Certamente, as dificuldades dos últimos anos trouxeram lições que 

ainda estão sendo aplicadas com afinco, o que é bom para o desenvolvimento do 

setor como um todo”. 

 

 

No Brasil, noticiam-se várias iniciativas dos negócios por terceiros, mediante 
licenças estruturadas (na maior parte das vezes) e, de certa forma, é na 
década de 1940 que se tem a difusão desse conhecimento. Porém, na 
década de 1960, surgiram as redes Yazigi e CCAA, ainda não de forma tão 
estruturada, mas, na década seguinte, se inicia para valer o Franchising 
nacional, com a chegada inclusive de algumas marcas internacionais no 
Brasil (Em 1979, a primeira unidade do McDonald’s é instalada na cidade do 
Rio de Janeiro) (GALHARDO, et al, 2009, p.14). 

 

 

 A comercialização de um modelo de negócio ou método que, sendo rentável 

e atrativo e não necessite de planejamento estratégico, precisando apenas da parte 

mais operacional dos processos e controles da empresa, tem ganhado popularidade 

dentro do mercado brasileiro. As marcas passam a ter um valor agregado muito 

maior ao longo do tempo por conta de todo esse know-how. 



 

O Franchising se torna ainda mais atrativo, pois está cada vez mais difícil uma 

empresa se estabilizar nesse cenário econômico do país. Visto que as franquias 

trazem mais segurança aos investidores por já terem referências com suas 

estratégias que deram certo. 

 

3.4 A FORÇA DO FRANCHISING PARANAENSE 

O mercado de franquias paranaenses é o 5º mais importante do país. Hoje 

existem mais de 400 marcas no Paraná que se transformaram em redes de franquia. 

A maior rede de franquia do Brasil é a paranaense O Boticário com mais de 3.700 

unidades. 

Segundo a ABF – Associação Brasileira de Franchising - Curitiba é a quinta 

cidade do país em número de unidades franqueadas, mais de 1700 unidades, 

ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. É 

extremamente relevante a expressão das franquias curitibanas, que reflete 

diretamente na economia do estado e no cenário do franchising nacional. 

 

3.5 MERCADO PET NO BRASIL 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são mais de 

50 milhões de cães e 22 milhões de gatos de estimação. O faturamento previsto 

neste setor, de aproximadamente 19,2 bilhões de reais e expansão de quase 7,0% 

em relação ao ano anterior da pesquisa (2015), o setor consegue resistir, estabilizar-

se e prosperar mesmo diante da crise. Os dados impressionam e nos ajudam a 

entender o sucesso de um dos negócios e o ramo que mais está em ascensão no 

Brasil: o mercado pet. 

Atualmente, mesmo com os problemas econômicos e socioeconômicos que o 

país possui e decorrente a isso, o mercado vem surpreendendo: “Mesmo crescendo 

mais devagar, o mercado de animais de estimação representa 0,38% do produto 

interno bruto (PIB) e já é maior do que a linha branca de geladeira e fogão”, fala 

José Edson Galvão de França, presidente executivo da Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). 



 

O segmento de saúde animal é o grande e principal fator neste mercado. A 

tecnologia também é uma variável que impulsiona, esse nicho cresce 

consideravelmente segundo os dados: A projeção esperada é de que cresça 13,0% 

em comparação a 2015, praticamente o dobro do mercado pet como em um todo.  

No Brasil a cultura com os animais era um pouco diferente há alguns anos. 

Os pets eram vistos apenas como animais de estimação. Esse cenário mudou e 

ganhou uma relevância significativa após eles serem considerados membros da 

família, o que resultou no crescimento desse segmento de mercado. 

 

3.6 MERCADO NO PET NO BRASIL E NA CIDADE DE CURITIBA 

O setor de pet shops atinge um crescimento considerável no Paraná, um 

estado onde a maioria das residências familiares possui cães. De acordo com dados 

da Prefeitura de Curitiba, a cidade possui 1.837 lojas especializadas em higiene, 

embelezamento e alimentação de animais frente a 1.523 padarias e confeitarias, 

padrão de serviço que tem maior popularidade nas capitais. 

De três brasileiros, pelo menos um possui animais de estimação em sua casa, 

o que representa 58,4 milhões de gatos, cães e outros pets. Dados esses, coletados 

da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(Abinpet). Mostram, também, que no ano passado o faturamento do setor cresceu 

8,5% em todo o Brasil. Houve um rendimento de R$ 14,2 bilhões em vendas de 

produtos alimentícios, medicamentos, serviços e acessórios. Quando nos referimos 

a gastos com pets, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial e em primeiro 

lugar os Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 



 

4 CONSULTORIA  

Segundo Crocco (2005), no momento em que se refere especificamente ao 

termo consultoria, imagina-se que esse termo sempre é relacionado às coisas da 

atualidade. Mas viajando na história e procurando mais a fundo com atenção, 

constata-se que ela possa existir há tempo imensurável. Um fato que pode ser 

utilizado como exemplo são os rabinos, que faziam a leitura de escrituras e davam 

conselhos aos seus fiéis, procurando passar conhecimento às pessoas. 

Observando a história, pode-se salientar que a atividade de consultoria 

nasceu por intermédio do ramo judicial e contábil por profissionais qualificados a 

essas atribuições. Conforme o mercado, foi evoluindo a competição e exigências 

aumentaram, fazendo com que fosse expandida para outras áreas, como 

administração, biologia, saúde, engenharia e psicologia. 

O foco principal da consultoria são as atividades de diagnóstico, 

planejamento, orientação e treinamentos. Na maioria das vezes a consultoria não 

faz parte do quadro de funcionários de uma empresa, mas sim de maneira 

terceirizada. 

O cronograma da consultoria deste projeto está organizado por etapas. 

Primeiramente, é feita uma análise SWOT da franquia para iniciar um Plano de 

Marketing, com as estratégias adequadas para o crescimento das vendas de 

unidades franqueadas. Posteriormente, é desenvolvida uma pesquisa a partir dos 

franqueados, com características baseadas em critérios fundamentados de seus 

pontos fortes e fracos. Essas características definem o perfil de franqueado que 

obtém o maior resultado dentro da franquia e esse tipo de franqueado será o tipo de 

investidor que a empresa quer fidelizar e, da mesma forma, trazer novos investidores 

com características semelhantes. 

Após mensurar os resultados da análise SWOT e do perfil de franqueado que 

obtém mais resultado, é desenvolvida uma pesquisa qualitativa para mensurar 

pontos positivos e pontos negativos que demandam de melhorias. Com todas essas 

etapas concluídas, será possível definir quais fatores e práticas estão agregando 

positivamente ao negócio, estes os que devem ser mantidos e cultivados. Também 

há a possibilidade de definir os problemas ou melhorias a serem estudados e 



 

solucionados. Com os problemas ou fatores negativos do negócio definidos, a 

consultoria estruturou um Plano de Marketing forte e personalizado para a franquia. 

 

4.1 CONSULTORIA EMPRESARIAL 

De acordo com o Manual de Consultoria Empresarial por Oliveira (2010), 

afirma-se que consultoria empresarial é:  

 

 
Consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de 
mudanças externo a empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar 
os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, 
não tendo, entretanto, o controle direto da situação. OLIVEIRA (2010, p.4) 

  

   

A consultoria empresarial tem como objetivo principal desenvolver um 

trabalho eficiente, de modo que auxilie a organização em uma solução 

definitivamente efetiva de seus problemas. Ou seja, o consultor tem essa missão ao 

prestar uma consultoria em uma determinada empresa. 

O que define o futuro econômico de uma empresa e sucesso na área 

comercial é saber solucionar os seus problemas e falhas organizacionais de uma 

maneira rápida e eficaz, o que é papel fundamental da consultoria empresarial. 

Como é feita essa consultoria é o ponto principal para que as metas e objetivos 

traçados possam ser cumpridos mediante o projeto proposto pela consultoria.  

No caso da empresa, pode-se objetivar um gerenciamento mais eficaz, 

dinâmico e que garanta uma competitividade mercadológica. Esse objetivo tem em 

vista a busca da melhoria contínua, para obter maior sucesso e maiores lucros, 

tornando a organização mais efetiva em sua administração. 

É possível definir que o objetivo da consultoria é captar informações, 

solucionar conflitos, recomendar uma ação por intermédio de um feedback eficiente, 

indicar modificações ou aperfeiçoamentos e mensurar adequadamente a 

implementação. 



 

   Quanto a outros objetivos da consultoria, dos quais podemos colocar como 

objetivos adicionais, pode-se dizer que a consultoria empresarial visa a uma 

efetividade organizacional, assim como a evolução contínua e a lucratividade da 

empresa. Dessa forma, procura-se encontrar falhas na organização e apresentar 

opções para reparar os problemas de forma eficaz.  

 A consultoria empresarial aplicada neste projeto objetiva expandir o número 

de franqueados em Curitiba-PR. Os objetivos adicionais desta consultoria, consistem 

em definir problemas e falhas em todo o esquema estratégico e operacional da 

empresa. Preferencialmente, deve-se melhorar processos, gestão, planejamento e 

organização estabelecidos pela empresa e que, atualmente, já geram um ótimo 

resultado e funcionamento do negócio. Porém, a maior função desta consultoria 

empresarial foi encontrar meios e canais para expandir exponencialmente as vendas 

de unidades da franquia em sua cidade de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT surgiu como uma ferramenta utilizada para a análise de 

ambiente e serve de base para a realização de planejamentos estratégicos e gestão 

organizacional. Identifica a situação e posição estratégica da organização frente ao 

seu mercado de atuação (MCCREADIE, 2008). 

Segundo Martins (2006), a análise SWOT é uma das técnicas mais comuns 

frequentemente praticadas nas organizações tensionadas para um pensamento 

crítico, visando maior entendimento de marketing e iniciando o planejamento 

estratégico da empresa. A sua dificuldade de produção é relativa, entretanto, quando 

está técnica é constantemente praticada, pode trazer ao praticante um melhor 

entendimento em cima de sua empresa em relação aos seus negócios.  

Entende-se que essa ferramenta é muito utilizada nas organizações e está 

diretamente ligada ao seu planejamento estratégico e tudo que a ele está vinculado. 

Ela pode ser a base e fundamentar o poder de tomadas de decisões em seu 

negócio. Como os cenários e mercado em que a empresa atua estão sempre 

mudando, isso requer que ela esteja em constante atualização para se manter 

competitiva no mercado. 

A ferramenta e técnica utilizada para se fazer uma análise de pontos fortes e 

fracos sobre um determinado objeto, seja ele físico ou jurídico, é chamada de 

Análise SWOT. Essa sigla vem do inglês Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Foi criada com o 

intuito de desenvolver estratégias de mercado e planejamentos para fins comerciais, 

de forma que a empresa ou organização tenha maior força e poder de competição 

dentro do segmento em que atua (RODRIGUES, et al., 2005). 

Essa ferramenta de análise consiste em identificar os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças do que está sendo avaliado, ou seja, suas Forças e 

Fraquezas, que são uma ligação direta aos fatores internos da organização ou do 

objeto de análise. As oportunidades e ameaças estão relacionadas diretamente aos 

fatores externos do objeto de análise. Aplicando a análise a uma empresa, 

classificando adequadamente as quatro variáveis de pontos fortes e fracos, 



 

obteremos uma visão ampla sobre a força da organização em relação ao seu 

mercado de atuação e seus concorrentes.  

A ferramenta foi selecionada pela consultoria, por ser a melhor forma de se 

obter uma visão analítica amplificada, sobre fatores positivos e negativos presentes 

no modelo de negócio em questão. Os resultados da análise vão direcionar o Plano 

Estratégico Geral da organização. Dessa forma é realizar a tomada de decisões com 

consentimento e consciência das qualidades e falhas da empresa. 

 

 

Figura 1 - Matriz SWOT            

Fonte: adaptado SILVA, 2009 (Acesso em: abril 2018) 

 

Com base nas informações coletadas por meio de uma entrevista com o 

gestor/proprietário, chegou-se a este entendimento: 

  



 

5.1 FORÇAS (STRENGTHS) 

Segundo Martins (2007), são representadas por características positivas da 

organização relacionadas com as suas unidades, produtos comercializados ou 

serviços prestados. São restritos a fatores de controle organizacional de suma 

importância para o plano estratégico da empresa.  

Na análise SWOT da Turma do Banho, foi constatado que a franquia possui 

características positivas, que comprovam a força do negócio, com inovação, 

agilidade, praticidade, baixo investimento, estratégias de mercado pré-estabelecidas 

pelo franqueador, entre outras características que posicionam a empresa dentro 

desse mercado.  

 

5.2 FRAQUEZAS (WEAKENESS) 

São as características negativas mais relevantes da organização, 

relacionadas às suas unidades, serviços ou produtos. São restritos a fatores de 

controle organizacional de suma importância para o plano estratégico da empresa. 

(MARTINS, 2007).  

Na Turma do Banho foram identificadas fraquezas que a influenciam 

negativamente: limitação de atendimento por conta do espaço físico (trailer), os 

fornecedores da matéria prima (fabricação do trailer) e as condições climáticas 

identificadas como uma fraqueza, pois diminuem a frequência dos clientes. 

  

5.3 OPORTUNIDADES (OPORTUNITIES) 

Segundo Martins (2007), oportunidades são as características mais positivas 

dos serviços e/ou produtos da organização relacionados ao mercado e segmento em 

que já atua ou pretende se introduzir. São restritos a fatores que não podem ser 

controlados pela organização e para o plano estratégico são essenciais.  

As oportunidades que contribuem positivamente no modelo de negócio, a 

franqueadora por trás do franqueado dando suporte, com know-how ajuda no seu 



 

desenvolvimento, de forma que atinja um processo de maturidade mais rápido que 

uma empresa independente (não franqueada) por intermédio de planejamentos 

estratégicos e ações de marketing. O sucesso de um franqueado é o case de 

sucesso e o histórico positivo para ser apresentado aos demais interessados no 

modelo de negócio, gerando confiabilidade e maior interesse de investimento. 

  

5.4 AMEAÇAS (THREATS) 

    Ameaças são as características mais negativas dos serviços e/ou produtos da 

organização relacionados ao mercado e segmento em que já atua ou pretende se 

introduzir. São restritos a fatores que não podem ser controlados pela organização e 

para o plano estratégico são essenciais. (MARTINS, 2007). 

Os serviços e/ou produtos de venda da franqueadora são as unidades, o 

know-how e suporte contínuo da empresa e a relação deles com o segmento de 

mercado em que se atua, vão definir ou definem as ameaças existentes. Trazendo 

para a realidade da consultoria prestada, identifica-se que os municípios nem 

sempre estão preparados para adequar e viabilizar este modelo de negócio. 

Permitindo, assim, uma ameaça na abertura da empresa devido à liberação de 

alvarás e regularização do negócio. Geralmente sofrem atrasos por não terem uma 

lei específica regulamentadora. 

  

  

  

  

 

 

 



 

6 A FRANQUIA TURMA DO BANHO  

6.1 SUPORTE AO FRANQUEADO 

O franqueado precisa de suporte para continuar crescendo com seu negócio. 

Dessa forma a empresa desenvolveu um método para estar sempre presente na 

gestão do franqueado em sua unidade, mesmo que esteja a uma longa distância. 

Utiliza-se um sistema de gestão integrado que se chama Super Agendador, por meio 

do qual se torna possível analisar todos os dados do franqueado, como a agenda 

diária, seu faturamento, reincidência dos clientes entre outras. Ele trabalha com uma 

agenda online, que pode ser controlada por um celular, notebook ou tablet. 

O suporte da Turma do Banho trabalha de acordo com a necessidade e a 

realidade do franqueado, aplicando ações de marketing específicas para seu 

público-alvo. O sistema auxilia a franqueadora a dar um suporte mais personalizado, 

adequando-se ainda mais à realidade do franqueado para aquele determinado 

momento em que se encontra a unidade franqueada. Com esses dados a 

franqueadora pode direcionar os franqueados com mais propriedade, tornando a 

franquia sempre competitiva e moderna em relação ao seu mercado de atuação. 

 

6.1.2 CONTROLES DA FRANQUEADORA 

O franqueador realiza um controle completo sobre as atividades do 

franqueado, que também tem suas responsabilidades para que mantenha o padrão 

que a marca exige. O Gestor de Campo é o profissional que vai atuar diretamente 

nessa área, fiscalizando e notificando o franqueado caso ele esteja com alguma não 

conformidade, ou fora de algum padrão.  

 

6.2 POSICIONAMENTO DE MARKETING 

Realiza-se um treinamento operacional com o franqueado na sede da 

empresa, em Curitiba/PR, onde são trabalhados todos os protocolos de 

procedimentos, diferenciais da franquia, estratégias comerciais e ações de 

marketing. Para os treinamentos de banho e tosa existem escolas parceiras, onde 



 

franqueado tem vantagens e descontos nos cursos. A franquia se comporta de modo 

ativo e o departamento de marketing realiza várias ações para prospecção de 

clientes. São trabalhadas as mídias sociais, protegendo e posicionando a marca de 

forma ética e profissional junto ao cliente, com ações e fotos dos pets, o que gera 

engajamento e interação com a franquia. 

 

6.3 CLASSIFICAÇÃO DO PERFIL DOS FRANQUEADOS 

Os franqueados foram classificados em 3 tipos de perfis, de acordo com a 

rede de franquias existentes atualmente na Turma do Banho. Realizou-se uma 

coleta de dados por meio do sistema Super Agendador, os quais serviram como 

base para qual tipo de perfil obtém mais sucesso. O sistema consiste em uma 

agenda online, que pode ser controlada por um celular, notebook ou tablet. Uma 

série de relatórios financeiros, que ajudam a franqueadora a dar um suporte muito 

mais personalizado se adequando ainda mais à realidade do franqueado para 

aquele determinado momento. 

Com os dados obtidos, a franqueadora pode direcionar os franqueados com 

mais propriedade. Ou seja, mensurando o resultado das funções desempenhadas 

pelos investidores/franqueados, analisando o tempo de atividade da franquia que 

permanece por mais de 5 anos e, baseando-se, por fim, em seus demonstrativos 

financeiros é possível identificar o perfil de franqueado que consegue tornar o 

negócio efetivo. Por intermédio dessa tabela será identificado o perfil adequado para 

recomendar, para aumentar o número de franqueados em Curitiba - Paraná. 

 

 

 

 

 

 



 

A seguir há uma tabela de classificação de franquias da Turma do Banho, em 

atividade por região:  

 

Estado Cidade Unidades 

Paraná Curitiba 3 

São Paulo Campinas 3 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 4 

Minas Gerais Belo Horizonte 1 

Minas Gerais Juiz de Fora 1 

Espirito Santo Vila Velha 1 

Bahia Salvador 2 

Total de 15 Franqueados no Brasil. 03/2018 

Tabela 4 - Classificação de franquias em atividade por região. 

Fonte: Tabela criada pelos autores (2018) a partir dos franqueados por região. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De acordo com as atividades desempenhadas por cada perfil de franqueado, 

foi elaborada a tabela de classificação dos perfis a seguir: 

  

Atribuições Investidor Estratégico Operacional 

Planejamento Estratégico X X  

Gerencial  X  

Análise de Faturamento X X  

Realiza ações de Marketing  X  

Controle de estoque  X X 

Abertura e fechamento de caixa  X X 

Realiza a prestação de serviço    X 

Administração da Agenda  X X 

Frequentemente está no 

negócio 

 X X 

 

Tabela 5 - Classificação do perfil de franqueado por funções empregadas dentro de sua unidade 

Turma do Banho. 

Fonte: Tabela criada pelos autores (2018) a partir das atribuições realizados pelos franqueados 

cruzando informações com os perfis. 

 

 

 

 

 

 



 

Descrição detalhada dos perfis intitulados na tabela: 

● Investidor: Franqueado que investe o dinheiro, não trabalha na parte 

estratégica, normalmente tem um gerente que administra o negócio, vai com 

baixa frequência e apenas participa do faturamento. 

 

● Estratégico/ Operacional: Franqueado que está inserido no seu negócio, 

está todos os dias em seu estabelecimento, gerindo as ações de marketing, 

coordenando sua equipe, é o responsável pelo fechamento do caixa e 

controle da agenda. Mas não opera no banho e tosa. 

 

● Operacional: Franqueado que faz todas as funções e ainda está envolvido 

no operacional do seu estabelecimento, atuando diretamente na prestação de 

serviço. Possivelmente isso pode ocorrer no início de uma operação. 

  

Realizou-se uma análise de todas as franquias em atividade, coletando o 

faturamento dos últimos 3 meses por meio do Super Agendador. Utilizou-se o 

método de pesquisa quantitativa, tomando como base tabelas fornecidas pelo 

sistema conforme imagens a seguir: 

Perfil dos franqueados Faturamento Médio 

Investidor 16.833,00 

Estratégico 21.697,00 

Operacional 10.090,00 

Tabela 6 - Classificação do perfil de franqueado por faturamento médio. 

Fonte: Tabela criada pelos autores (2018) a partir do faturamento com base no perfil dos 

franqueados. 

 



 

Figura 2 – Visão geral da unidade franqueada analisada. 

Fonte: Sistema Super Agendador, dados extraídos de um franqueado Maio (2018). 

 

Figura 3 – Visão geral dos resultados financeiros da unidade franqueada. 

Fonte: Sistema Super Agendador, dados extraídos de um franqueado Maio (2018). 

 

6.3.1 Conclusão analítica das tabelas dos perfis dos franqueados 

Os resultados das tabelas demonstram que o perfil mais adequado para a 

expansão dos franqueados da Turma do Banho em Curitiba é o perfil “Estratégico”. 

Esse perfil de franqueado está envolvido e inserido em seu negócio todos os dias, 

podendo acompanhar tudo de perto, todo movimento financeiro, ações de marketing, 

prospecção de novos clientes, manutenção para fidelização dos seus clientes, 

administração da agenda e até mesmo uma melhor avaliação na prestação de 

serviço de seus colaboradores, pois ele entende o serviço prestado, embora não 



 

opere. Um dos pontos que foram decisórios nessa análise foi a questão do 

faturamento, observando os resultados fornecidos pelo sistema de gestão, 

comparando o perfil “Operacional” com o “Estratégico”, chega-se a um valor superior 

ao dobro de faturamento médio entre um perfil e o outro.  

Definir o melhor perfil de franqueado, tem grande importância para a 

consultoria, pois dessa forma se desenvolve uma lista de critérios baseados nas 

características que possui o tipo de investidor mais parecido com o perfil de 

franqueado “Estratégico”. Esse perfil se torna o público-alvo para a venda de 

franquias. Com isso, o plano estratégico ganha mais um elemento que define a 

direção e estratégias que a empresa deve seguir para atingir suas metas e assim 

aumentar as vendas de franquias Turma do Banho na cidade de Curitiba e em todo 

o Brasil, consequentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 PLANO DE MARKETING 

Para desenvolver o processo de marketing dentro da empresa, é 

necessário formular um plano de marketing bem estruturado para garantir a 

eficácia do processo e o sucesso comercial da franqueadora. 

 

 

Para cumprir suas responsabilidades, os gerentes de marketing, em nível 
corporativo, de divisão, de negócio ou de produto, seguem um processo de 
marketing. Trabalhando de acordo com planos estabelecidos por níveis 
superiores a eles, os gerentes de produto elaboram um plano de marketing, 
para produtos individuais, linhas de produtos ou marcas. O plano de 
marketing consiste em analisar oportunidades de marketing, pesquisando e 
selecionando mercados-alvo, delineando estratégias, planejando programas 
e organizando implementando e controlando o esforço de marketing. 
(KOTLER, 2000, p.108) 

 

 

 

Figura 4 – Etapas do Plano de Marketing 

Fonte: Kotler (2000, p.111) 

 

7.1 ETAPA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

De acordo com Kotler (2000), um Plano de Marketing demanda planejamento 

estratégico, por isso deve se estabelecer a situação atual da empresa em relação ao 



 

mercado, quais os objetivos desejados e onde ela almeja chegar com seu plano de 

marketing.  

 

 

Ao planejamento estratégico orientado para o mercado é o processo 
gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos, 
habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades de um 
mercado em contínua mudança. O objetivo do planejamento estratégico é 
dar forma aos negócios e produtos de uma empresa, de modo que eles 
possibilitem os lucros e o crescimento almejados.” ... “O plano de marketing 
estratégico estabelece os objetivos gerais e a estratégia de marketing com 
base em uma análise da situação e das oportunidades de mercado atuais. 
(KOTLER, 2000, p.86) 

 

 

A etapa de Planejamento do Plano de Marketing, é a parte que engloba a 

maioria das sessões, abrangendo até a sessão VI representada no item 7.1.6 do 

projeto. Para realizar essa etapa a consultoria optou pela análise das informações 

das unidades em atividade e dialogar junto aos gestores sobre comportamentos dos 

prospects e suspects, para traçar um plano de marketing eficaz e com estratégias 

alinhadas ao público-alvo, gerando um resultado maior de vendas.  

 

7.1.1 Sumário executivo 

Segundo Kotler (2000), no Sumário Executivo devem constar as 

características principais do negócio, incluindo situação presente, objetivos e 

estratégias a alcançar, principais definições do projeto e esforços necessários.  

A Turma do Banho é um negócio de franquias de pet shop em trailer que está 

em ascensão no mercado, o objetivo da consultoria e do Plano de Marketing visa a 

um aumento da venda de franquias, especialmente na cidade de Curitiba, sendo 

atreladas as estratégias de força no marketing digital.  

Foi verificado que a empresa possui uma ótima estrutura de website na 

plataforma wordpress, ótimas estruturas de redes sociais e, o foco da consultoria foi 

colocar novas etapas no funil de vendas e explorar meios de divulgação mais 

resolutos, como o Google Ads. Pela estratégia de anúncios patrocinados e controle 



 

por meio de Google Analytics, a consultoria objetiva atrair e converter prospects para 

a automação de mailing e aumentar as vendas de franquias.  

 

7.1.2 Posicionamento de marketing e a segmentação de mercado 

A prática moderna do marketing exige a divisão do mercado em grandes 

segmentos, a avaliação de cada um deles e a determinação dos segmentos-alvo a 

que a empresa pode atender melhor. (KOTLER, 2000) 

A empresa já possui uma imagem boa no mercado de franquias de pet shop 

em trailer, que está em atuação desde 2012. A missão atual da consultoria é 

melhorar essa imagem, além do relacionamento com os clientes atuais e os 

potenciais clientes (prospects e suspects) pelo intermédio de estratégias de 

marketing de relacionamento, retenção de clientes e estratégias de webinários 

explicativos para estreitar as relações com os interessados na empresa. A Turma do 

Banho tem como missão ampliar e melhorar o cenário do mercado pet no Brasil.  

 

7.1.3 Análise de ambiente e oportunidades de mercado 

Define-se segundo Kotler (2000), que a análise de ambiente traz um resumo 

de todas as principais informações da empresa e é o passo inicial para definir o 

resto do Plano de Marketing. O ambiente externo é o fator influenciador da análise 

de ambiente, sendo a influência positiva ou negativa.  

 

 

Análise das oportunidades de mercado “O macroambiente consiste em 
forças demográficas, econômicas, físicas, tecnológicas, político-legais e 
socioculturais que afetam suas vendas e seus lucros. Uma parte importante 
da coleta de informações ambientais inclui a avaliação do potencial de 
mercado e a previsão da demanda futura. (KOTLER, 2000, p.108) 

 

 

A análise geral de ambiente externo da empresa foi realizada e detalhada no 

item 3 do desenvolvimento deste projeto. No momento em que se realiza a análise 



 

em cima desses fatores, estamos analisando as ameaças e oportunidades do 

negócio, os quais são os fatores externos para considerar na análise SWOT. Com 

base nos fatores externos, foram definidas oportunidades e ameaças para estruturar 

a análise SWOT, explicada no item 4 do projeto de consultoria, formulando, assim, 

as forças e fraquezas que a empresa possui em relação ao mercado.  

 

7.1.4 Metas e objetivos 

 Os objetivos e metas são os resultados que a empresa espera alcançar, 

estão relacionados à missão e estratégia da empresa, bem como orientarão as suas 

ações e a mensuração dos resultados do plano de marketing. (KOTLER, 2000) 

 

 

As metas indicam aquilo que uma unidade de negócios deseja alcançar; 
estratégia é um plano de como chegar lá. Todos os negócios devem 
preparar estratégias para atingir suas metas: estratégias de marketing, 
estratégia de tecnologia e estratégia de busca de recursos. (KOTLER, 2000, 
p.102) 

 

 

Os objetivos do Plano de Marketing da consultoria visam a aumentar o 

número de interessados e pessoas no funil de vendas para resultar no crescimento 

da franquia na cidade de Curitiba. Para tanto, foram definidas estratégias e ações de 

marketing a fim de gerar o resultado almejado. A expectativa é impactar uma média 

de 1.000 pessoas por mês, com o fim de converter para o funil uma média de 500 

pessoas para fechar uma venda. 

  

7.1.5 Estratégias de marketing 

 Conforme estudos de Kotler (2000), as estratégias de marketing são a base 

para definir o processo, recursos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

metas do Plano de Marketing. Em resumo é a base para tomada de decisões no 

marketing, analisando os cinco principais elementos de marketing (produto, preço, 

praça, promoção, pessoas) que são combinados simultaneamente.  



 

“O ambiente de marketing está mudando a um ritmo cada vez mais acelerado. 

Sendo assim, a necessidade de informações de mercado em tempo real é maior do 

que em qualquer outra época.” (KOTLER, 2000, p.122) Com as constantes 

mudanças mercadológicas, a consultoria definiu as estratégias para coletar 

informações de forma contínua e automatizar cada vez mais o processo de 

marketing e vendas. Entre as estratégias aplicadas está o funil de vendas, marketing 

de relacionamento, retenção de clientes. Além da utilização de pesquisas 

qualitativas para coleta de informações, Quiz de perguntas que direcionam ao 

webinário alinhados à estratégia de funil de vendas e ferramentas para anúncios 

patrocinados para maior resultado de vendas.   

  

7.1.5.1 Funil de vendas 

 De acordo com Rockcontent (2014) o Pipeline de vendas, popularmente 

conhecido como funil de vendas, é um método utilizado para exemplificar todo o 

processo que ocorre na venda, desde o contato inicial até o final, com o cliente. 

O processo de vendas é constituído por etapas que o cliente percorre, que vai 

desde as primeiras informações para apresentar a empresa até a etapa final, que é 

a venda, representado em um funil. 

O funil é utilizado em ciclos de vendas que têm duração de meses a anos, em 

que cada empresa adota as etapas de acordo com as suas estratégias, podendo as 

classificar em parâmetros de média e longa duração (Caetano e Snelder 2014). 

 

 

                                     



 

 

Figura 5 – Funil de Vendas 
Fonte: Adaptado de Rockcontent (2014) 

 

Faz parte e é bastante utilizado dentro do funil de vendas, o conceito de 

leads. Basicamente, são pessoas que contribuem com a sua participação em 

formulários para participar de alguma promoção e, em troca, a empresa ganha os 

dados daquela pessoa, adquiridos no formulário (Resultados Digitais, 2014). São 

divididos em 2 grupos, qualificados e não qualificados. Nos quais um lead 

qualificado possui características em potencial para se tornar um cliente e avança 

para as próximas etapas do funil, enquanto um não qualificado não possui. Pode-se 

representar o funil de vendas em seis etapas: descoberta, interesse, consideração, 

intenção, avaliação e compra, que são ilustradas no funil pelo topo, meio e fundo.  

Segundo Caetano e Snelder (2014), o ciclo das vendas faz parte, depende e 

está em cada etapa do funil. No topo está representado o público que ainda busca 

solução “para nenhum problema” Em outras palavras, aquele que ainda não é um 

cliente. Os mesmos autores ainda relatam que o topo é o estágio que possui maior 

largura, denominada boca do funil. A descoberta e o interesse dos envolvidos fazem 

parte deste estágio e, por conta disso, são desenvolvidas estratégias para atraí-los, 

por exemplo: e-books, webinários, blog e outros. 

No meio do funil, leva-se em conta e se considera a intenção dos envolvidos 

com potencial em se tornar um cliente e finalizar a compra. Nesse estágio os 

potenciais clientes já têm em mente o que eles querem e procuram a solução. Isso 

quer dizer que já foi fornecida alguma opção para contato. Pode-se adotar algumas 

estratégias, como por exemplo: artigos e conteúdos interativos em redes sociais 

(Rockcontent, 2014).  



 

Ainda de acordo com Rockcontent (2014), no fundo do funil estão localizados 

os envolvidos que já estão quase virando clientes e comprando o produto ou serviço. 

Nesse estágio o material disponibilizado para o cliente deve ter ênfase no produto ou 

na empresa, isso significa mais detalhes nas informações para pessoas realmente 

interessadas. 

Todas as etapas do funil devem ser vistas com a mesma importância, porém 

a que mais atrai os empreendedores é a fase final do resultado, a compra (Toledo, 

2014). 

 

7.1.5.2 Obtendo informações sobre os clientes 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003) existe a necessidade de fundamentar por 

meio de informações sobre os clientes, a definição de estratégias para a retenção de 

clientes. A fundamentação e estratégias serviram para ofertar aquilo que combine 

com o perfil do cliente e, da mesma forma, algo de valor e qualidade para o ele. O 

ideal é projetar um banco de dados de clientes da melhor forma possível, de forma 

que forneça conhecimento sobre comportamento de consumo, receitas obtidas, 

custos em relação ao atendimento, preferências, clientes ativos ou aqueles que 

deixam a empresa por algum motivo, bem como dados de relevância para 

segmentação (p. ex.: padrões de consumo, modo como vive e demografia). 

 

7.1.5.3 Segmentação do mercado consumidor e definição de público-alvo 

A definição do público-alvo serve para identificar um segmento particular ou 

segmentos da população que se deseja servir. O mercado consiste em muitos tipos 

de clientes, produtos e necessidades. É preciso determinar que segmentos 

oferecem as melhores oportunidades para o negócio. Segmentação de mercado se 

trata da identificação de um grupo específico a partir de sua localização geográfica, 

hábitos de consumo, poder de compra e suas preferências. (KOTLER, 2000) 

 



 

7.1.5.4 Marketing de Relacionamento 

A procura por um avanço na geração de valor das empresas, em grande 

parte delas atingiu uma percepção de que uma das principais opções é o 

relacionamento com o cliente e a organização, com o objetivo de formar uma relação 

de longo prazo. (KOTLER, 2000) 

O marketing de relacionamento é basicamente “um processo para identificar, 

estabelecer e manter ou, em alguns casos, quebrar relacionamentos com clientes e 

outros stakeholders, de forma lucrativa e que todos os envolvidos possam atingir 

seus objetivos específicos, nos quais eles, mutuamente, cumpram com o prometido. 

(Grönroos, 2000). 

 

     

               
              Figura 6 - Pirâmide de metas do marketing de relacionamento 

Fonte: Adaptado de Zeithaml e Bitner (2003, p. 139) 

 

De acordo com a figura 5 de Zeithaml e Bitner (2003), existem objetivos de 

marketing de relacionamento para se obter, satisfazer, reter e ampliar o 

relacionamento, nos qual há uma meta de elevar o maior número de clientes para a 

parte superior da pirâmide, a fim de gerar um valor maior.  

O marketing de relacionamento se centraliza na potencialização e 

segmentação dos clientes de maior potencial, com menos gastos promocionais e 

agregando de forma rentável à cada venda e, proporcionando uma relação a longo 



 

prazo com sua clientela e garantindo uma rentabilidade maior para a organização. 

(Rust, Zeithaml e Lemon, 2001). 

 

 
7.1.5.5 Retenção de clientes 

Segundo Kotler (2000), as empresas devem se atentar à qualidade de 

atendimento e satisfação dos clientes ao invés de apenas pensar em adquirir 

clientes. Geralmente a realização de uma nova venda tem um custo maior do que a 

retenção de clientes já ativos na empresa. Esse fator tem maior relevância em 

segmentos de mercado que possuem maior maturidade, devido ao baixo 

crescimento real. Fidelizar e reter clientes demanda desenvolvimento de uma 

relação vantajosa para a empresa e para o cliente. Desse modo, mantém-se um 

relacionamento no qual se cria uma lealdade por parte do cliente, devido à geração 

de valor e satisfação, fornecidos pela empresa. Aqueles clientes com satisfação total 

terão maior abertura para criar laços e vínculos com a organização. Com isso, é 

possível realizar uma coleta de dados para o desenvolvimento de recursos que 

dificilmente a concorrência conseguirá obter. 

 

7.1.6 Ações de marketing aplicadas 

Para entender melhor como aumentar o número de vendas de unidades e as 

principais características dos franqueados, foi desenvolvida uma pesquisa para 

melhor definir este público-alvo e o planejamento estratégico de marketing. 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa, detalhada no apêndice deste projeto, aplicada 

aos franqueados já existentes na rede de franquia Turma do Banho.   

A pesquisa resultou em dois apontamentos definitivos para a elaboração do 

Plano de Marketing realizado pela consultoria: primeiramente, descobrir o que 

motivou o franqueado a ingressar na rede e segundamente, descobrir qual é seu 

perfil. Conforme o tópico 6.3, explica-se os perfis de franqueados que a empresa 

tem e qual deles é o mais interessante em prospectar por meio das estratégias 

definidas no Plano de Marketing.   



 

A consultoria aplicou as estratégias definidas, com foco no funil de vendas. 

Dessa forma foi inserido na prospecção do candidato a franqueado um Quiz, com 

cinco questões inspiradas nas perguntas que foram realizadas na pesquisa. O 

questionário tem o intuito de descobrir o perfil do candidato antes mesmo de uma 

primeira reunião física ou online. Isso faz com que a empresa automatize e 

qualifique ainda mais o interessado na Turma do Banho. Objetiva-se que a pessoa 

que irá participar da reunião de fechamento de venda esteja muito mais preparada e 

segura para tomar a sua decisão. Para a empresa, ela irá negociar diretamente com 

o seu público-alvo, definido como de maior sucesso para o modelo de negócio. As 

reuniões são realizadas com ferramentas para webinário, o que facilita a interação 

com o cliente. 

O funil de vendas da Turma do Banho é a base das ações de marketing e é 

constituído por 3 etapas: 

A primeira delas é a captação de leads através das landing pages. A franquia 

tem uma página específica onde é explicado o modelo de negócio, na qual contém 

todos os diferenciais que a marca possui. A comunicação utilizada nessa página é 

específica e voltada para o público que tem interesse em investir e se tornar um 

franqueado, nesse momento se utiliza uma ferramenta de formulário para captação 

de e-mail do interessado: são solicitados o nome, o telefone e o e-mail. Após ele 

inserir essas informações, entra no funil de vendas da Turma do Banho. Chama-se 

essa etapa de quantificação leads através de landing pages. Segundo definições da 

Resultados Digitais (2018), afirma-se que “landing page é uma página que possui 

todos os elementos voltados à conversão do visitante em lead, oportunidade ou 

cliente”. 

A segunda etapa, após os dados dele serem inseridos, automaticamente ele 

recebe um e-mail da Turma do Banho com algumas informações relacionadas ao 

modelo de negócio e o convidando para uma reunião e para tirar suas dúvidas de 

uma maneira mais personalizada. Pergunta se a preferência de atendimento do 

cliente, é pelas conversas via ligação ou WhatsApp. O Objetivo desse e-mail é 

estreitar ainda mais o contato com o cliente e positivá-lo. Chama-se essa etapa de 

qualificação. 



 

A terceira etapa após o cliente ser quantificado e qualificado, hora é a da 

conversão: transformar esse contato em um franqueado. Neste processo, o cliente 

receberá um link para participar de um Quiz online, no qual ele responderá a 5 

perguntas específicas que irão direcionar qual tipo de perfil esse cliente tem. De 

acordo com a pesquisa realizada pelos autores foram separados 3 perfis: Investidor, 

Estratégico e Operacional. Além de a empresa descobrir o perfil do cliente, ele, 

nesse Quiz, também descobrirá o perfil da Turma do Banho. Ressalta-se que o perfil 

que mais tem sucesso dentro do modelo de negócio é o Estratégico, que será o 

perfil alvo da empresa. 

No decorrer desse processo a Turma do Banho já quantificou, qualificou e 

separou o perfil de todos os candidatos a franqueados. Nesse momento, o funil de 

venda cumpriu com o seu propósito e entregou um lead qualificado e exatamente 

específico de acordo com os requisitos que a consultoria, juntamente com a 

empresa, decidiram utilizar. 

 

7.1.6.1 Venda no webinário 

Segundo Palma e D’alama da Resultados Digitais (2018), seminários online 

em vídeo, ao vivo ou gravados são chamados de webinários (ou, em inglês, 

Webinars). Práticos e eficientes, em geral, é possível que o público realize a 

interação por meio de um chat. Destacam-se as seguintes plataformas de webinário: 

WebinarJam, Youtube Live (Google Hangouts) e GoToWebinar. São muito utilizados 

para treinamentos ou transmissão de conteúdo, com grande eficiência para gerar e 

qualificar leads. 

A Turma do Banho usa como ferramenta para atrair pessoas ao funil de 

vendas o webinário. Realiza-se uma apresentação do modelo de negócio ao vivo, 

com interação do público. Nessa ferramenta o cliente tem acesso direto ao 

apresentador do webinário, para o qual ele consegue fazer perguntas e ter as 

respostas em tempo real. O objetivo desse processo é uma qualificação do lead e 

um esclarecimento de possíveis dúvidas que o candidato a franqueado possa ter 

nos próximos passos para o funil de vendas, que são explicados no item 7.1.5.1 

Funil de Vendas. 



 

A apresentação irá abordar todos os pontos que atraem o cliente a avançar e 

a começar a formatar o modelo de negócio para a sua realidade. Fala-se de 

assuntos como diferenciais da marca; pay-back; custo total do investimento; tempo 

de entrega da unidade; como funcionam as pesquisas que a Turma do Banho realiza 

para posicionar o trailer em um local estratégico; como funciona o suporte; qual tipo 

de treinamento a marca disponibilizará para capacitar o candidato entre outras. 

As apresentações ocorrem semanalmente em um horário específico que é 

divulgado por meio de todos os canais oficiais da empresa. O webinário pode ser 

assistido por meio de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet: celular, 

tablets e computadores. Essa é uma estratégia recomendada pela consultoria para 

tracionar um fluxo de pessoas com mais qualificação para o funil de venda. 

 

7.1.6.2 Anúncios patrocinados Google Ads e SEO 

Para a resolução do problema de pesquisa da Turma do Banho, que é a 

expansão dos franqueados dentro de Curitiba, a consultoria adotou uma estratégia 

específica para atrair pessoas com alguns pré-requisitos já estabelecidos pela 

empresa dentro da cidade em questão.  

A ferramenta utilizada para criação de anúncios para atrair esse público é o 

Google Ads, aliado ao Facebook Ads. Ele é configurado de acordo com os 

interesses que o cliente tem e que podem se convergir com o que a Turma do 

Banho oferece. Por exemplo, alguns interesses comuns: afinidade com animais de 

estimação, afinidade com empreendedorismos, afinidade com franquias entre 

outros. A ferramenta é configurada de acordo com o maior número de características 

descritas pela marca. Nesse passo não se utiliza tanto o método de qualificá-lo, pois 

a qualificação será realizada por meio do funil de vendas, o qual será explicado ao 

decorrer do trabalho. Nesse momento para o site da Turma do Banho. 

São diversos grupos de anúncios, cada um para um tipo de leitura. A própria 

ferramenta utilizada tem uma característica que estuda todas as pessoas que 

acessam o link por meio do anúncio e otimiza isso mostrando-o cada vez mais para 

perfis de pessoas que são parecidas com aquelas que acessaram o site. Por conta 

dessa otimização o anúncio que mais faz sucesso e mais converte leads é o anúncio 



 

que mais será mostrado.  

 

Nas imagens a seguir, pode-se acompanhar melhor como funciona esse 

processo e os dados disponibilizados com o auxílio da ferramenta para melhor 

compreendimento da mensuração do plano de marketing: 

Figura 7 – Gráfico de projeções dos resultados dos anúncios patrocinados no mês de outubro 

Fonte: Google Analytics Turma do Banho (2018) 

 

Representado de um gráfico de projeções, vemos a interação das 

informações de cliques, impressões, clique por custo médio e custo (total) da 

campanha. É notável o grande potencial de impactar várias pessoas com o anúncio, 

por um custo relativamente baixo. Este fato ocorre devido as estratégias de SEO 

aplicadas, para otimizar a relevância no marketing de busca do website da empresa 

e reduzir continuamente o custo médio por clique. As estratégias de SEO visam 

gerar conteúdo de qualidade dentro do website, de forma que para o Google ele se 

torne uma página de conteúdo relevante para os usuários.  

De acordo com a Rock Content (2017) Trata-se de uma soma de técnicas de 

otimização de sites, páginas web e blogs. O objetivo das técnicas é atingir uma 

posição boa no ranking de pesquisas orgânicas, de forma a trazer tráfego para a 

página web. SEO significa Search Engine Optimization (Otimização para 

mecanismos de busca).  

 

 



 

 

Dentro da campanha de anúncios, as palavras-chave que surtiram mais 

efeito, seus cliques e, consequentemente, seu custo para cada frase. 

 

Figura 8 – Tabela de palavras-chaves utilizadas nos anúncios patrocinados no mês de 

outubro 

Fonte: Google Analytics Turma do Banho (2018) 

 

 Define-se segundo a Rock Content (2017), que o principal benefício do 

tráfego orgânico é a ausência de um custo direto, ou seja, os visitantes chegam até 

o site por meios de pesquisa como Google. No caso dos anúncios patrocinados 

como o nome já indica, o tráfego é pago, realizado por meio de anúncios que 

contém as palavras-chave estrategicamente definidas, e no momento em que o 

usuário clica no anúncio se inicia o consumo do valor investido nos anúncios.  

 



 

A seguir uma relação dos anúncios da campanha que renderam mais 

impressões, ordenados de forma decrescente. 

Figura 9 – Visualização dos anúncios de maior resultado na campanha no mês de outubro 

Fonte: Google Analytics Turma do Banho (2018) 

 

A consultoria realizou uma análise em cima das palavras-chaves que estavam 

obtendo mais resultado, para que o investimento pudesse ser direcionado para 

salientar as buscas por palavras-chaves com maior potencial de geração de tráfego 

qualificado para a página da franquia. As mesmas palavras-chaves de pesquisa 

foram usadas na otimização do site da Turma do Banho, assim como palavras 

relacionadas as buscas mais comuns dos potenciais clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nas informações demográficas da campanha, dispostas em quadros, é 

possível acompanhar uma parcela (percentual) das pessoas que mais interagiram 

com a campanha, como amostragem: seu sexo e idade. Esses quadros possuem 

coloração mais acentuada. Os relatórios de resultado do Google Analytics, possuem 

muitos filtros e variações, que auxiliam cada vez mais na identificação e 

classificação das características, que possui o público-alvo da franquia. 

  

Figura 10 – Representação demográfica (sexo e idade) da campanha no mês de outubro 

Fonte: Google Analytics Turma do Banho (2018) 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MARKETING 

 Após a definição adequada do planejamento, entra a etapa de 

implementação. A implementação do plano trata do processo de executar as 

estratégias de marketing, que assegurarão a realização dos objetivos de marketing.  

 

 

Os quatros elementos [...] – estilo (style), habilidades (skills), equipe (staff) e 
valores compartilhados (shared values) são o “software”. O primeiro 
elemento ‘humano’, o estilo, significa que os funcionários da empresa 
compartilham um modo comum de pensamento e comportamento. [...] O 
segundo, habilidades, significa que os funcionários têm as habilidades 
necessárias para conduzir a estratégia da empresa. O terceiro, equipe, 
significa que a empresa contratou pessoas capazes, treinou-as bem e 
designou-as para os postos certos. O quarto, valores compartilhados, 
significa que os funcionários se orientam pelos mesmos valores. Quando 
esses elementos humanos estão presentes, as organizações costumam ser 
mais bem-sucedidas na implementação de estratégias. (KOTLER, 2000, 
p.105) 

 

 

Para tanto, a consultoria efetuou um trabalho junto aos gestores e 

funcionários de marketing, efetuando campanhas e ações de com ferramentas 

avançadas, com estratégias fundamentadas e efetivas. Para implementar o plano de 

marketing foi realizado um orçamento de custos para executar suas ações, o qual 

está detalhado adequadamente no desenvolvimento deste projeto. Para executar 

essas ações, a consultoria realizou um orçamento aproximado de custos. Ou seja, 

para realizar anúncios patrocinados com Google Ads é necessário um investimento 

médio de R$500,00 podendo ter suas variações de acordo com os avanços das 

campanhas de anúncios.  

Além disso, à geração de conteúdo a fim de aumentar o engajamento dos 

potenciais clientes, é necessário um investimento de R$500,00 para as ferramentas 

de automação de marketing Active Campaing e Wordpress para a geração de 

conteúdo eficaz. A automação de marketing tem o objetivo de estreitar o 

relacionamento com os futuros clientes, levando conteúdos novos sobre a 

franqueadora em forma de newsletter. A captação dos leads passa por um processo 

de landing pages, no qual se inicia a partir do clique dos anúncios patrocinados, 

levando o usuário às páginas com conteúdo sobre a franquia e, por fim, à uma 

página de formulário para cadastro no mailing da Turma do Banho.  



 

O planejamento financeiro de marketing consiste em um valor médio de 

investimento de R$1.000,00 e, com esse valor, objetiva-se realizar a primeira 

campanha de marketing patrocinada e com automação de e-mail marketing. Com a 

primeira campanha de anúncios patrocinados, o investimento em e-mail marketing, 

aliado às outras estratégias de geração de conteúdo na plataforma wordpress 

(landing page) e a de webinários, constituísse um funil de vendas, com a meta final 

de realizar ao menos uma venda até o fim da campanha de anúncios patrocinados 

(duração média de um mês por campanha). 

 

7.3 MENSURAÇÃO E CONTROLE DO PLANO DE MARKETING 

O Controle do Plano de Marketing geralmente utilizado, é composto por ações 

corretivas e preventivas. O ideal é que a empresa direcione seus esforços para se 

trabalhar com controles preventivos, pois garantem maior satisfação do cliente e 

menos investimentos. A Mensuração terá como principal objetivo avaliar o resultado 

do Plano de Marketing e aperfeiçoá-lo de acordo com as necessidades de correção, 

seja na estratégia ou nas ferramentas utilizadas. 

 

 

Alguns ambientes permanecem razoavelmente estáveis de ano para ano. 
Outros evoluem lentamente, de maneira bastante previsível. Outros, ainda, 
mudam rapidamente, de maneira imprevisível e por vezes violenta. A 
empresa, no entanto, pode ter certeza de uma coisa: o mercado vai mudar. 
E quando isso acontecer, será necessário analisar e revisar a 
implementação, os programas, as estratégias ou até mesmo os objetivos. 
[...] Quando uma organização não consegue responder a uma alteração do 
ambiente, fica cada vez mais difícil reaver a posição perdida. (KOTLER, 
2000, p.105) As empresas, principalmente as maiores, estão sujeitas à 
inércia. Estabelecem-se como máquinas eficientes, e é difícil mudar uma 
parte sem ajustar o restante. No entanto, elas podem ser alteradas como 
lideranças vigorosas, de preferência antes de uma crise, mas certamente no 
meio de uma. A chave para a saúde organizacional é a disposição para 
examinar o ambiente em constante alteração e para adotar comportamentos 
e metas novos e adequados. Empresas de alto desempenho monitoram 
continuamente o ambiente e procuram, por meio de um planejamento 
estratégico flexível, manter-se adequadas ao ambiente em evolução. 
(KOTLER, 2000, p.106) 

 

 

 



 

A ferramenta Google Analytics, traz os resultados de conversão dos anúncios 

patrocinados do Google Ads, que são a base para a mensurar o sucesso do Plano 

de Marketing. A avaliação do Plano de Marketing que foi executado pela consultoria 

traz informações valiosas para mensuração dos resultados obtidos.  

Durante esse início de campanha com anúncios patrocinados e 

implementação do Plano de Marketing, a Turma do Banho realizou a venda de uma 

unidade por intermédio do funil de vendas estruturado. O projeto de consultoria visa 

à continuidade do processo do funil de vendas junto à automação de marketing na 

Turma do Banho, de forma que gerem vendas de franquias progressivamente. 

O relatório abaixo apresenta dados da ferramenta CRM, já utilizada pela 

Turma do Banho, a ferramenta Active Campaign, para realizar o funil de vendas, 

apresentando uma conversão de contatos que foram incluídos na lista de mailing 

para a automação de vendas. 

 

 

Figura 11 – Relatório gráfico do número de leads inseridos na automação de e-mail marketing 

Fonte: Ferramenta de e-mail marketing Active Campaign 

  

 



 

7.3.1 Plano financeiro para execução do Plano de Marketing e resultados 

Com base no planejamento abordado, a consultoria estabeleceu um plano 

orçamentário para os custos de implementação e execução do Plano de Marketing. 

Custos de campanhas de anúncios patrocinados e indicadores de conversão de 

leads são as principais informações para definir o resultado das ações de marketing. 

Dessa forma, segue a estrutura do planejamento financeiro e seus resultados. 

Na tabela abaixo, entende-se exatamente quanto custa cada clique, cada 

pessoa que entra funil de venda e, ao fim, o que exatamente devemos investir para 

atingirmos o número desejado de pessoas. 

Na prática foram investidos R$ 517,00 em anúncios entre o mês de setembro 

e outubro e R$ 500,00 com as ferramentas do funil de venda e criação de conteúdo 

para os anúncios. Isso importou em 115 mil pessoas impactadas com resultado de 

1,08 mil cliques no site e 668 pessoas convertidas para o funil de vendas, conforme 

as imagens mostraram. Esse investimento gerou uma venda de um trailer da Turma 

do Banho, que foi realizada no final do mês de outubro. 

 

Resumo de Marketing Classificação Valores 

Impressões Figura 6 115.000 

Leads Gerados Figura 6 1.008 

Conversão de Leads Figura 10 668 

Taxa de conversão 1008 / 668 x 100 66,26% 

Total de Investimento p/ 
Google Ads 

Figura 6 R$ 517,00 

Custo de Investimento / 
Conversão de Leads 

R$ 517 / 668 R$ 0,77 

Custos por clique médio Figura 8 R$ 0,48 

Total de Investimento p/ 
geração de conteúdo e 

ferramenta de marketing 

Item 7.2 R$ 500,00 

Investimento Total do 
Plano de Marketing 

R$ 517,00 + 
R$ 500,00 

R$ 1.017,00 



 

Custo por Lead R$ 1.017,00 / 1.008 R$ 1,01 

Custo de aquisição de 
cliente (CAC) 

R$ 1.017,00 / 668 
R$ 1,52 

Receita de venda 1ª Venda Efetivada R$ 79.000,00 

Custo da venda 1ª Venda Efetivada 
R$ 55.337,00 

ROI (R$ 79.000,00 –  
R$ 55.337,00/ 

R$ 55.337,00) x 100 

42,79% 

Tabela 7 - Plano de controle financeiro da consultoria para a Turma do Banho 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 

Na tabela abaixo um breve resumo dos itens que compõem os gastos para a 

criação e entrega de um trailer da unidade vendida através do funil de vendas 

implantado. Os custos da fabricação são os valores que são direcionados à fábrica, 

as despesas administrativas compõem salários, pró-labores e demais custos 

administrativos. As despesas de marketing são as descritas na Tabela 7.   

 

Itens Valores 

Receita (1 trailer) R$ 79.000,00 

Custos na Fabricação R$ 37.000,00 

Despesas administrativas R$ 9.000,00 

Despesas de Marketing R$ 1.017,00 

Aluguel R$ 2.000,00 

Lucro Bruto R$ 29.983,00 

Impostos (média 8%) R$ 6.320,00 

Lucro Líquido R$ 23.663,00 
 

Tabela 8 – Tabela de operação de custos da venda 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 



 

 CONCLUSÕES  

Ao final do Projeto integrador I, os autores analisaram que, para aumentar o 

número de vendas dentro da cidade de Curitiba, é necessário um modelo de negócio 

facilitador para que o investidor não precise ter habilidades empreendedoras ou 

estratégias de mercado estruturadas. A partir dessa análise a missão da Turma do 

Banho é manter um suporte e atenção ao franqueado, tornando o negócio atrativo 

para novos franqueados investirem na empresa, utilizando um método de trabalho 

inovador e com vários diferenciais, sendo competitiva e mudando o cenário do 

mercado pet no Brasil e, principalmente, na cidade de Curitiba, onde nasceu a 

franquia. 

 Os resultados de todas as pesquisas enfatizam um perfil de franqueado que 

obtém mais resultado, o perfil “Estratégico”. Esse tipo de franqueado deve ser o foco 

para expandir as unidades em Curitiba, tornando a marca sólida e efetiva. Novas 

ações e estratégias de marketing devem ser aplicadas com o objetivo nos resultados 

das pesquisas presentes neste projeto integrador.  

 Para o Projeto Integrador II, o grupo investiga e propõe estratégias e 

desenvolve ações como aprimoramento do Plano de Marketing para criação e 

estimulação de novos canais de venda, publicidade e métodos de divulgação do 

negócio. O foco é nos meios de maior resultado, os meios digitais, a partir de 

webinários, capturas de e-mail para inseri-los em funis de venda de forma 

qualificada, atraindo, assim, novos investidores e objetivando a expansão das 

vendas de franquias turma do banho na cidade de Curitiba. 

 Em tempos de crise, o mercado pet, como foi explicado ao longo desse 

trabalho, mostrou-se muito promissor e com crescimento significativo em relação a 

2016. Ele cresceu 7% a mais em 2017, com um faturamento de aproximadamente 

19,2 bilhões. Com alto índice de desemprego e novos empreendedores surgindo no 

Brasil, a opção franquia se mostrou mais relevante por conta da confiança e 

segurança que o investidor terá, além do know-how que será aproveitado, visto que 

empreender ainda é algo novo para ele.  

 Um dos pontos que são analisados para ingressar em um modelo de negócio 

é o retorno do capital investido e o valor. A Turma do Banho é considerada uma 



 

micro franquia, franquia que custa menos de 100 mil. Em um cenário pessimista, o 

retorno já é visto no primeiro ano, assim como é apresentado na planilha que está 

anexada ao trabalho. A consultoria atingiu as metas e objetivos propostos, além de 

trazer a automação do marketing e coleta de informações para dentro da 

franqueadora. A possibilidade de expansão das vendas de unidades, ainda é 

enorme, as áreas de vendas e de marketing são áreas de constante atualização e 

modernização. Explorar continuamente as estratégias de vendas e marketing, 

principalmente nos meios digitais, é de uma necessidade extrema. Com a vinda da 

automação de marketing para facilitar a vida dos profissionais, permite que torne o 

funil de vendas cada vez mais eficaz e assim diminuir tempo de profissionais de 

vendas ou de marketing. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: LEI SOBRE CONTRATO DE FRANQUIA 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 8.955, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1994. 

Mensagem de veto 
Dispõe sobre o contrato de franquia 

empresarial (franchising) e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 

Art. 1º Os contratos de franquia empresarial são disciplinados por esta lei. 

Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito 

de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de 

produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e 

administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 

mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 

empregatício. 

Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia 

empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de 

franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes 

informações: 

I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do franqueador e de 

todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes de fantasia e 

endereços; 

II - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos 

exercícios; 

III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o 

franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à 

operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que 

possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia; 

IV - descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio e das atividades que serão 

desempenhadas pelo franqueado; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.955-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.955-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.955-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8955-1994.pdf


 

V - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, nível de escolaridade e 

outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente; 

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do 

negócio; 

VII - especificações quanto ao: 

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada em 

operação da franquia; 

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução; e 

c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de 

pagamento; 

VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo 

franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de 

cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o 

seguinte: 

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente 

prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties); 

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; 

c) taxa de publicidade ou semelhante; 

d) seguro mínimo; e 

e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros que a ele sejam ligados; 

IX - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados e subfranqueadores da rede, 

bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e telefone; 

X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte: 

a) se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de 

atuação e, caso positivo, em que condições o faz; e 

b) possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou 

realizar exportações; 

XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer 

bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia, 

apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação 

completa desses fornecedores; 

XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao franqueado pelo franqueador, no que se 

refere a: 

a) supervisão de rede; 

b) serviços de orientação e outros prestados ao franqueado; 



 

c) treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; 

d) treinamento dos funcionários do franqueado; 

e) manuais de franquia; 

f) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e 

g) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado; 

XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou 

patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador; 

XIV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: 

a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e 

b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador; 

XV - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia 

adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos e prazo de validade. 

Art. 4º A circular oferta de franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 

(dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de 

qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. 

Parágrafo único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o 

franqueado poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já 

houver pago ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, 

devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais 

perdas e danos. 

Art. 5º (VETADO). 

Art. 6º O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) 

testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão 

público. 

Art. 7º A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta lei aplica-se, também, ao 

franqueador que veicular informações falsas na sua circular de oferta de franquia, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

Art. 8º O disposto nesta lei aplica-se aos sistemas de franquia instalados e operados no território 

nacional. 

Art. 9º Para os fins desta lei, o termo franqueador, quando utilizado em qualquer de seus 

dispositivos, serve também para designar o subfranqueador, da mesma forma que as disposições 

que se refiram ao franqueado aplicam-se ao subfranqueado. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8955-1994.pdf
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ANEXO 2: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 



 

APÊNDICE: PESQUISA QUALITATIVA APLICADA AOS FRANQUEADOS 

1 OBJETIVO DA PESQUISA  

Fazer um levantamento com os franqueados já existentes na rede de franquia 

Turma do Banho, que atua no segmento pet desde 2012 na área de embelezamento 

e estética animal. A ideia com esta pesquisa é descobrir o que os fez entrar para 

esse mercado e comprar uma unidade da Turma do Banho. Nosso problema de 

pesquisa é descobrir como aumentar as vendas das unidades em Curitiba. 

 

2 MATERIAL E MÉTODO APLICADO  

A pesquisa é bibliográfica, a qual adota um método de entrevista de 

profundidade, com um breve questionário de 5 perguntas-chaves, sendo 

encaminhada para cada franqueado por um e-mail. O questionário desenvolvido foi 

de 5 questões abertas e indiretas. A pesquisa foi aplicada a um total de 15 

franqueados por meio do canal de comunicação interno da franquia (e-mail). Com as 

respostas que foram obtidas, chegou-se a estas conclusões a seguir.  

 

3 CONCLUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISA 

Mesmo com o pouco retorno de respostas para a pesquisa, os resultados são 

satisfatórios, pois a grande maioria das pessoas que procuram este modelo de 

negócio, priorizam a segurança de se investir em algo sólido e já em andamento. No 

decorrer dessa pesquisa será explicado com mais detalhes esse comportamento. 

 

4 O PROBLEMA DE PESQUISA 

A Pesquisa foi realizada pela equipe do projeto integrador, que visa a uma 

consultoria para sanar o problema a fim de aumentar as vendas das franquias na 

região de Curitiba. Essa consultoria é realizada para a Turma do Banho, 

especializada em estética e embelezamento animal. A pesquisa qualitativa nos 

ajudará a analisar como os franqueados chegaram até a empresa, desde sua 

primeira impressão no segmento de franquias até a opinião de seus clientes finais. 



 

 

5 OBJETIVO DA PESQUISA 

Avaliar quais as opiniões dos franqueados em relação ao segmento Pet, ao 

segmento de franquias e suas melhores experiências com a franquia Turma do 

Banho, acreditando que, se conseguirmos repassar essas experiências para futuros 

franqueados, a consultoria terá grandes chances de obter sucesso. 

 

Essa pesquisa tem como objetivo: 

 

a. Identificar o conhecimento dos franqueados com o sistema de franquias; 

b. Identificar o conhecimento dos franqueados no segmento Pet; 

c. Identificar a satisfação dos clientes dos franqueados; 

d. Identificar a sua sugestão do que pode ser melhorado na rede. 

 

6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

6.1 Aplicação da pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual foram utilizados materiais já 

escritos, como indexação de artigos de periódicos, livros, teses, relatórios, 

comunicações e outros documentos sobre o mesmo tema. Lakatos (2012). 

A Pesquisa Bibliográfica serviu para nos situarmos em relação ao mercado de 

franquias e mercado Pet no Brasil – Paraná – Curitiba. A partir do material estudado, 

formulou-se um questionário de 5 perguntas objetivas, de modo qualitativo. 

 

6.2 Resultado da Pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa adotando um método de entrevista de 

profundidade, com um breve questionário de 5 perguntas chaves, sendo 

encaminhada para cada franqueado via e-mail. O questionário aplicado foi de 5 

questões abertas e indiretas. Pesquisa que está descrita na tabulação abaixo: 



 

 

1. O que levou você a optar pelo mercado de franquias?  

2. O que você entende ou vivenciou dentro do mercado Pet, antes de investir na 

Turma do Banho? 

3. O que te motivou a investir na Turma do Banho? 

4. Quais os atributos que os seus clientes mais valorizam no seu negócio? 

5. Em sua opinião o que você acha que pode ser melhorado na Turma do 

Banho?  

 

7 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA: PESQUISA QUALITATIVA 

Com base nestes três pontos fundamentamos as perguntas da pesquisa 

realizada. São eles: 

 

a) Porque franquia é confiável:  

Toda segurança assegurada ao franqueador perante a lei – LEI No 8.955, DE 

15 DE DEZEMBRO DE 1994.113 no modelo contrato como exemplo em anexo. 

 

b) Porque a probabilidade de sucesso é maior quando a empresa é uma 

franquia:  

Maria Helena Diniz (2006) abrange sobre franchising onde expõe:  

 

 

(...) o Franchising é vantajoso para ambas as partes, pois possibilita ao 
franqueador a expansão de seus negócios com baixos investimentos, e ao 
franqueado a oportunidade de ser seu próprio patrão, de ser dono de sua 
empresa, com riscos bem menores do que os enfrentados por aqueles que 
se aventuram no auto empresariamento sem contar com auxílio de alguém 
com experiência, proprietário de uma grande marca. E, além disso, permite 
ao consumidor beneficiar-se da qualidade uniforme do produto ligado a uma 
marca conhecida e a método já experimentado. 12   
 

 

 

 É mais seguro investir em um negócio no qual o planejamento estratégico da 

empresa é totalmente desenvolvido por especialistas experientes em vender um 



 

método organizacional de poder competitivo forte, no setor de mercado onde a 

marca atua. Dessa forma, o mentor da ideia vende várias unidades do negócio para 

investidores com perfis capazes de manter o padrão da empresa, expandindo 

exponencialmente o negócio e mudando o cenário do setor de atuação 

mercadológica. 

 

c) Problemas entre franquia e franqueado: 

Em sua tese, Patricia Kurten Amboni (2005), compreende que um dos 

problemas na relação do franqueado com o franqueador, o dono da marca do 

modelo de negócio fica exposto a atos negativos que o franqueado possa vir a 

praticar usando seu nome e sua índole, que foi concedido a ele a partir do direito de 

uso da determinada franquia. Mesmo que exista a possibilidade de rescisão do 

contrato, os acontecimentos já ocorreram, não podendo serem, assim, desfeitos, já 

que isso pode trazer danos e prejuízos morais e financeiros desde pequena a larga 

escala ao franqueador.  

Outro problema que pode surgir e que talvez seja o que mais preocupa os 

franqueados, são as taxas ligadas de forma inseparável ao sistema. A prática de os 

franqueadores solicitarem de seus franqueados o pagamento de taxas para várias 

finalidades é comum e padrão do modelo de negócio. Como exemplos disso, temos 

as seguintes práticas: taxa de franquia, taxa de fundo de publicidade, royalties.  

 Com o passar do tempo o franqueado vai adquirindo conhecimento e se 

tornando mais experiente, sentindo-se independente e mais seguro. Assim, 

questionando-se sobre o que se está sendo pago em relação às taxas. Esquece de 

levar em consideração a relação do custo x benefício, começando a achar que não 

existe mais a necessidade do pagamento delas, pois, assim, o lucro obtido será 

maior sem o pagamento dessas despesas. Isso cria um pensamento que indaga a 

sua ligação e obrigações com o franqueador, sente-se tentado a dar continuidade ao 

negócio sozinho, às vezes querendo reincidir o que se foi acertado em contrato ou 

abrir um novo negócio semelhante ao que está sendo praticado: parecido, mas 

paralelo à franquia. Para tanto, fazendo uso e utilizando de todo o conhecimento e 

experiência já obtida. Dando certo, levando-o a deixar a franquia e fazer a abertura 

de uma filial e, até mesmo, no mais tardar, abrir um novo negócio dentro do mercado 

de franquias. (AMBONI, 2005) 



 

8 DIAGNÓSTICO DE PESQUISA 

8.1 O que levou os franqueados a optar pelo mercado de franquias? 

Os franqueados, em sua grande maioria, salientaram o atributo de segurança. 

Pois muitos não tinham muito know-how e fizeram pesquisas dentro do segmento de 

franquias, pois já tinham as coisas encaminhadas. 

Apostar em algo mais concreto, com resultados comprovados, de acordo com 

o conhecimento de outros franqueados que também os asseguram na tomada de 

decisão. 

 

8.2 O que eles entendem ou vivenciaram dentro do mercado pet, antes de 

conhecerem a Turma do Banho? 

Todos eles já tiveram uma experiência com seus próprios animais de 

estimação. Na maioria, percebem uma falta de profissionalismo ou não conseguiram 

identificar nenhum atributo em outros pet shops que poderiam ser salientados como 

diferenciais. 

Muitos reconhecem que é um mercado bem atrativo por conta do crescimento 

exponencial nos últimos anos. 

 

8.3 O que os motivou para investirem na Turma do Banho? 

Todos os franqueados responderam que o principal motivo que os fez 

ingressar na Turma do Banho, foi oferecer um diferencial para esse segmento que, 

ainda hoje, é pouco explorado pela concorrência. A maioria reforça que os atributos 

e o modelo de negócio inovador auxiliaram na tomada de decisão. Foi ressaltado o 

baixo investimento e o alto retorno. 

 



 

8.4 Quais os atributos os clientes mais valorizam nas unidades da Turma do 

Banho? 

O acompanhamento do banho e o sistema de diferenciais utilizado dentro dos 

banhos (toalha descartável, produtos ecológicos e específicos para cada pelagem), 

unanimemente foi comentado, além de o modelo de negócio ser em um trailer. 

 

8.5 O que eles acham que poderia ser mudado na Turma do Banho? 

Um incentivo maior de marketing cooperativado na rede, no qual os 

franqueados poderiam se juntar e ter um alcance maior na mídia com um valor 

rateado entre eles e com auxílio da franqueadora também. Um maior reforço na área 

jurídica também foi comentado. 

 

9 CONCLUSÃO DA PESQUISA 

A partir da interpretação e análise qualitativa dos dados coletados, foram 

observadas algumas conclusões interessantes.  

Primeiro, a conclusão chegada para aumentar o número de vendas dentro da 

região de Curitiba foi estruturar um modelo de negócio para que o franqueado que 

está ingressando na rede não tenha de ter total conhecimento sobre ser um 

empreendedor, o franqueador deve zelar pelo sucesso do sistema, proporcionando 

possibilidade de crescimento para todos os franqueados e, consequentemente, para 

sua rede, tornando-a atrativa para novos franqueados. 

Em segundo lugar, destacam-se os atributos do modelo de negócio que se dá 

pelos diferenciais que a franquia proporciona, oferecendo e proporcionando uma 

nova experiência para o proprietário do pet e uma experiência de embelezamento e 

estética para o animal de estimação. 

 

 

 




