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Na tomada de decisão para investimento em franquias, as incertezas 

associadas às possíveis entradas e saídas de caixa tornam o processo 

decisório pouco confiável, sendo assim interessante o desenvolvimento 

de metodologias que auxiliem a tomada de decisão.Neste sentido, neste 

trabalho será apresentado o estudo de viabilidade econômica de uma 

franquia de uma empresa de lavagem ecológica de carros, na cidade 

de Taubaté, SP. Sendo assim, o objetivo do estudo é elaborar uma 

análise de risco e determinar as variáveis mais impactantes no 

investimento, além de analisar o impacto das variáveis royalties e taxa 

de publicidade na viabilidade do negócio. Para isso, foram utilizadas 

as ferramentas Valor Presente Líquido (VPL), uma análise de 

sensibilidade e a Simulação de Monte Carlo (SMC), onde serão 

incorporadas as incertezas nos principais parâmetros das variáveis 

mais sensíveis na análise do investimento. A análise de sensibilidade 

permitiu identificar que as variáveis custos fixos, despesas fixas e 

quantidade de serviços prestados de polimentos e cristalização são 

sensíveis para a viabilidade do projeto. Verifica-se também que as 

variáveis royalty e taxa de publicidade não são impactantes na 

avaliação de investimentos do presente caso. 

 

Palavras-chave: Gestão de risco, análise de investimento, Simulação 

de Monte Carlo, franquias
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1. Introdução 

Combs et al. (2011) classificam o sistema de franquias (franchising) como um acordo 

contratual de longo prazo entre dois tipos de empresas - um franqueador que reconheceu a 

oportunidade e criou um novo empreendimento para explorá-lo e um grupo de franqueados, 

que veem valor na oportunidade de adquirir o direito de replicar o negócio em novos 

mercados geográficos. 

Aliouche et al. (2012) complementam que, neste arranjo, o franqueador concede os direitos ao 

franqueado durante um determinado período de tempo para operar seu sistema de negócios 

usando uma marca comum e formato comum para a promoção, gerenciamento e 

administração do negócio. Para tanto, o franqueado deve seguir estritamente um detalhado 

regime operacional especificado pelo franqueador e pagar periodicamente uma variedade de 

taxas e royalties para os franqueadores (DANT et al., 2011). 

Quanto ao surgimento do sistema, Dant et al. (2011) consideram que as primeiras tentativas 

podem ser atribuídas a Isaac Singer na década de 1850, que com o intuito de expandir a 

distribuição de suas máquinas de costura, resolveu adotar o formato de franquia. O sistema de 

franquias, já consolidado em outros países, surge no Brasil na década de 1960. Contudo, nos 

países emergentes, o segmento de franquias apresentou um notório crescimento, apenas a 

partir dos anos oitenta (WELSH e ALON, 2001). No Brasil as franquias são regulamentadas 

pela Lei nº 8.955 de 15 de dezembro de 1994. 

Entretanto, para acompanhar a acelerada expansão do sistema de franquias, a análise de 

investimentos, assim como em qualquer esfera de negócios, possui importante relevância para 

que possamos definir com precisão qual alternativa mais viável financeiramente para se 

investir (ASSAF NETO, 2009). Nesse sentido, Loddi (2008) e Macedo, Souza e Rosadas 

(2005) consideram que é necessário a análise de investimento no setor de franchising devido 

ao mercado competitivo, no qual as organizações estão inseridas. 

Em relação aos riscos, Damodaran (2012) afirma que estes podem estar relacionados à perda, 

devido à exposição diante de incertezas, ou, do ponto de vista financeiro, como uma medida 

universal, que deve ser aplicada em todos os tipos de investimentos. A necessidade de 

conhecer informações futuras sobre o que pode ocorrer com, por exemplo, preços de ativos 

financeiros e commodities, sempre acarretam em problemas com incertezas atreladas a 

decisões que devem ser tomadas a partir da modelagem destas. A presença de dados 
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desconhecidos é invariavelmente notória dentro das mais diversas áreas, como engenharia, 

economia, finanças, logística, telecomunicações e etc. No campo de estudo do presente 

trabalho as coisas não são diferentes.  

Na tomada de decisão para investimento em franquias, as incertezas associadas às possíveis 

entradas e saídas de caixa tornam o processo decisório pouco confiável, sendo assim 

interessante o desenvolvimento de metodologias que auxiliem a tomada de decisão. Nota-se, 

então, a importância de realizar a gestão de riscos no momento de avaliar um projeto, seja ele 

de qualquer natureza. Hubbard (2009) define o gerenciamento de risco como a identificação, 

avaliação e priorização de riscos seguido da aplicação coordenada e econômica de recursos 

para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e/ou impacto de eventos inesperados. 

Neste trabalho será apresentado o estudo de viabilidade econômica de uma franquia de uma 

empresa de lavagem ecológica de carros, na cidade de Taubaté, SP. Desde a sua formatação 

essa franquia sempre esteve preocupada com a conservação ambiental, a preservação dos 

recursos naturais e, principalmente, com a eminente escassez de água que assombra o mundo. 

Para tanto, os serviços não utilizam água em seu método de trabalho, e aplicam como matéria-

prima produtos biodegradáveis em todos os serviços oferecidos pela rede. 

Portanto, o objetivo do estudo é elaborar uma análise de risco no objeto de estudo citado e, 

assim, determinar as variáveis mais impactantes no investimento. Visto que, segundo pesquisa 

publicada por Michael e Combs (2008), a cobrança excessiva de royalties é uma importante 

fonte de conflitos entre franqueado e franqueador, além de ser fortemente relacionada com a 

desistência do franqueado, será analisado o impacto das variáveis royalties e taxa de 

publicidade, envolvidas na grande maioria dos investimentos em franquias, na viabilidade do 

negócio. Para isso, foram utilizadas as ferramentas Valor Presente Líquido (VPL), uma 

análise de sensibilidade para averiguar o impacto de cada variável na viabilidade do negócio e 

a Simulação de Monte Carlo (SMC), onde serão incorporadas as incertezas nos principais 

parâmetros das variáveis mais sensíveis na análise do investimento. 

Para tanto, no segundo capítulo é feita uma fundamentação teórica do mercado de franchising, 

dos modelos para avaliação de investimentos e gestão de risco. No capítulo três é discutida a 

metodologia do trabalho e em seguida é realizada a aplicação de tal método em um problema 

real. O resultado da aplicação encontra-se no quarto capitulo e a conclusão pode ser vista no 

capítulo cinco. 
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2. Referencial Teórico 

2. 1. Mercado de franchising 

Nos últimos anos, apesar das grandes transformações e oscilações do cenário econômico 

brasileiro, o segmento de franquias apresentou importante crescimento no país (JÚNIOR; 

LUNA; SOUSA, 2012). Como consequência dessa expansão acelerada, o faturamento do 

setor atingiu 127,331 bilhões em 2014, o que representa um crescimento de aproximadamente 

300% em relação ao faturamento de 2004.  

Além disso, no Brasil, são gerados mais de um milhão de empregos diretos pelo setor de 

franquias (ABF, 2015). Portanto, percebe-se a importância do setor para a economia do país. 

A evolução do faturamento do segmento de franquias, da quantidade de redes de franquias e 

do número de unidades franqueadas está representada na Tabela 1. 

Tabela 1 – Evolução do franchising no Brasil 

Ano

Faturamento do 

franchising (em 

bilhões de reais)

Número de 

redes de 

franchising

Unidades 

franqueadas

2003 29,044 678 56.564

2004 31,639 814 59.028

2005 35,82 971 61.458

2006 39,81 1013 62.584

2007 46,039 1197 65.553

2008 55,039 1379 71.954

2009 63,12 1643 79.988

2010 75,987 1855 86.365

2011 88,854 2031 93.098

2012 107,297 2426 104.543

2013 118,273 2703 114.409

2014 127,331 2942 125,641  
Fonte: ABF (2015) 

Muitas publicações em periódicos científicos vêm abordando os mais diversos estudos ligados 

ao tema franquias. Nesse sentido, duas abordagens buscam explicar o surgimento e 

crescimento do segmento de franquias como uma forma de organização, sendo elas a teoria da 

escassez de recursos e a teoria da agência (ALIOUCHE; SCHLENTRICH, 2005).  
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De acordo com a teoria da agência, segundo Aliouche et al. (2012), os franqueados, por serem 

simultaneamente proprietários e gerentes de suas unidades, têm uma ação direta sobre os 

lucros de suas unidades. Em relação à teoria da escassez de recursos, Hsu e Canter (2010) 

defendem a ideia de que o franchising é uma forma relativamente barata de expandir suas 

operações, aumentando a receita por meio de taxas de franquia, royalties e vendas para os 

franqueados. 

2. 2. Critérios de decisão para análise de investimentos 

Damodaran (2012) defende que a avaliação de qualquer ativo deva focar o fluxo gerado pela 

entidade, descontado pelo custo de capital dessa mesma entidade, sendo o cálculo do VPL o 

mais importante resultado da organização para qualquer tipo de investimento. Para Brighton e 

Houston (2007), a principal vantagem do VPL é considerar o quanto o projeto vai impactar na 

posição do capital inicialmente investido. Já o Payback, muito utilizado em análise de 

investimentos em franquias, não proporciona nenhuma orientação a respeito do fluxo de caixa 

do investidor. 

Para Temper e Martinez-Alier (2013) VPL é o valor presente do fluxo de caixa líquido de um 

projeto, descontado pelo custo de capital, também chamado de taxa mínima de atratividade 

(TMA). Para Famá e Bruni (2003) o VPL, em caso de projetos de investimento, em que é 

feito um desembolso inicial com o objetivo do recebimento de uma série de fluxos de caixa 

futuros, representa os recebimentos futuros trazidos e somados na data zero, subtraído do 

investimento inicial. Quando o VPL é maior que zero, esse fato indica que os fluxos futuros 

trazidos e somados a valor presente superam o investimento inicial. Os autores afirmam que 

esta medida supõe o reinvestimento à taxa de desconto. 

2.3. Cálculo da TMA através do WACC e Modelo CAPM 

De acordo com Hawawini e Viallet (2009), o custo médio ponderado de capital (WACC – 

Weight Average Cost of Capital) é caracterizado pela média ponderada entre o custo de 

capital de terceiros e o custo de capital próprio. O WACC também corresponde a taxa mínima 

de atratividade que um projeto deve proporcionar para cumprir as expectativas de retorno dos 

seus fornecedores de capital, e pode ser descrito da seguinte maneira: 

      

   
(1 )d c e

D E
WACC k T k

E D E D
  

 
       (1) 
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 Onde: 

 kd=custo de capital de terceiros antes do imposto; 

 ke=custo de capital próprio da empresa; 

 Tc=alíquota de imposto de renda (34%); 

 E = capital próprio (em R$); 

 D = capital de terceiros (em R$). 

No caso dessa franquia, não é permitido utilizar financiamentos para a abertura da primeira 

loja, portanto a TMA corresponde apenas a parcela corresponde ao custo de capital próprio, 

que é calculada através do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). Hawawini e Viallet 

(2009) explicam que o modelo CAPM considera o retorno exigido pelos investidores em uma 

aplicação ou projeto de acordo com o risco, quanto maior o risco maior o retorno esperado. O 

modelo CAPM podeser determinado a partir da Equação 2. 

             

 e i f m fk R R R R                                (2) 

 

 Sendo, 

 Rf = taxa livre de risco; 

 Rm= taxa de retorno de mercado; 

 β = risco sistemático da ação. 

 

2.4. Gestão de Risco 

Segundo Hillson e Hullett (2004), dois aspectos são preponderantes na gestão de riscos: 

a) Probabilidade das incertezas: relaciona-se ao acontecimento ou não dos eventos incertos 

(que ainda não aconteceram); 

b) Impacto das incertezas: relacionado à consequência do acontecimento dos eventos 

incertos. 

Neste contexto, a SMC surge como uma poderosa ferramenta para a análise de risco e é 

considerada flexível e eficiente para caracterizar tais incertezas.  Jiang et al. (2013) explicam 

que a SMC é realizada através de numerosas execuções de diferentes modelos, utilizando os 

diferentes valores para os parâmetros incertos, que são selecionadas aleatoriamente a partir de 

distribuições de probabilidade pré-determinadas. Diversas amostragens das entradas de 

parâmetros são realizadas através da execução de diversas rodadas de simulações.  
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3. Metodologia utilizada 

Baseado em Bertrand e Fransoo (2002) pode-se classificar essa pesquisa em sua abordagem 

como quantitativa, pois variáveis controláveis são determinantes para a elaboração do fluxo 

de caixa e geram resultados, no caso o VPL, que se caracteriza como uma variável não 

controlável. O método de pesquisa utilizado é o de modelagem e simulação, visto que é 

construído um modelo de fluxo de caixa baseado nos embolsos e desembolsos ocorridos com 

o projeto em questão, e depois de estruturado são feitas as análises para os VPLs possíveis 

utilizando a SMC. 

Cumpre destacar que os dados referentes ao objeto de estudo e apresentados nos tópicos a 

seguir, foram obtidos junto à empresa franqueadora e duas franquias instaladas em shoppings 

centers no estado de São Paulo. 

3.1. Premissas utilizadas 

3.1.1. Investimento e capital de giro 

Como mencionado anteriormente, o investimento total deverá ser feito utilizando capital 

próprio. Os valores iniciais para investimento, considerando a taxa de franquia, giram em 

torno de R$ 113.900,00, podendo variar conforme as características individuais de cada 

imóvel. No caso do presente trabalho, não existe uma estrutura já construída para instalação, 

ou seja, o franqueado terá que arcar com todas as despesas envolvidas na construção da 

estrutura para instalação da franquia. Assim, foram feitas pesquisas de mercado a fim de 

estabelecer um valor médio necessário para a construção. 

A empresa sugere a garantia de um valor de capital de giro entre R$ 8 mil e R$ 20 mil no 

momento inicial para iniciar o empreendimento, utilizados para compra do estoque inicial (R$ 

5 mil) e outras eventuais despesas. No primeiro mês do primeiro ano serão acrescentados o 

valor de capital de giro para o funcionamento da loja no primeiro mês. Como existe uma 

projeção de crescimento anual dos custos e despesas da loja, será necessário o acréscimo de 

um capital de giro a cada ano, proporcional ao que se espera do crescimento das despesas e 

custos. A Tabela 2 apresenta os capitais de giro necessários para o funcionamento da loja 

durante o período de análise. 

Tabela 2 – Capital de Giro necessário para a franquia nos cinco primeiros anos 

ANO 0 1 3 4 5

Capital de Giro 15.000,00R$    17.986,23R$   1.309,63R$     1.377,33R$   1.423,27R$  
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3.1.2. Receita e custo do produto vendido 

Além da lavagem ecológica, a empresa oferece mais de dez serviços entre limpeza, 

conservação e restauração automotiva. Entretanto, os serviços responsáveis por mais de 75% 

das receitas das franquias são a lavagem a seco, o pacote composto pela lavagem, 

enceramento e a cristalização de vidros e o polimento que é oferecido em conjunto com a 

cristalização da pintura. A Tabela 3 apresenta a quantidade média vendida mensalmente, o 

preço do serviço e o custo do produto vendido (CPV) no primeiro ano. 

Tabela 3 – Quantidade, Preço e CPV 

Serviço Prestado Quantidade Mensal
Preço de 

Venda
Custo Insumo

Lavagem a Seco 100  R$         40,00  R$                    2,30 

Lavagem + Enceramento+Cristalização de vidros 100  R$         80,00  R$                    4,00 

Hidratação Bancos de Couro 10  R$         90,00  R$                    9,20 

Higienização Interna 8  R$       250,00  R$                    3,30 

Impermeabilizacao de Estofados 4  R$       190,00  R$                  50,00 

Cristalização de Vidros 50  R$         10,00  R$                    2,50 

Polimento+Cristalização de Pintura 9  R$       420,00  R$                  15,00 

Revitalização de plásticos 1  R$         40,00  R$                    0,30 

Remoção de Chuva Ácida 1  R$         40,00  R$                    0,60 

Higienizacao Ar condicionado 8  R$         50,00  R$                    8,50  

3.1.3. Custos e despesas fixas 

Os custos fixos considerados para a avaliação do investimento foram: aluguel, seguro contra 

incêndio e roubo, manutenção da loja e os salários somados aos encargos sociais. No primeiro 

ano o montante dos valores referentes aos custos fixos mensais foi estipulado em R$ 

12.772,38. 

Na avaliação do referido projeto, consideram-se despesas fixas os desembolsos não 

relacionados diretamente a produção, sendo estes: telefone, internet, aluguel da máquina de 

cartão, contador, pró-labore, condomínio e publicidade do shopping, taxa de publicidade da 

franquia e royalty. 

O valor mensal total estimado para o primeiro ano é de R$ 3.936,55. 

3.1.4. Despesas variáveis 

As despesas variáveis do projeto são as vendas realizadas a partir de pagamentos através dos 

cartões de débito. Para o cálculo, supõe-se que esses gastos correspondem a 2% de 70% das 

receitas bruta com vendas. 
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3.1.5. Impostos 

A empresa será optante pelo Simples Nacional. A inscrição no Simples implica pagamento 

mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições: 

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);  

b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PIS/Pasep;  

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

e) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). 

O cálculo do imposto segue uma tabela de alíquotas e partilha do Simples Nacional para 

prestação de serviços do Anexo IV, de 1º de janeiro de 2012. As alíquotas referentes ao 

Simples Nacional foram devidamente ajustadas, de acordo com a receita projetada em cada 

período. 

Como o Simples Nacional incide diretamente sob as receitas, não se faz necessário o cálculo 

da depreciação dos ativos para efeito de abatimento de impostos. 

3.1.4. Crescimento e perpetuidade do investimento 

Baseado em Damodaran (2012), o cálculo para o valor do fluxo de caixa na perpetuidade 

pode ser feito usando a Equação 3: 

      

 
   (  5)Fluxo de caixa ano

VFCP
TMA g




                (3) 

 

 Sendo, 

 VFCP = valor do fluxo de caixa na perpetuidade; 

 Fluxo de caixa (ano 5) =  saldo do fluxo de caixa referente ao quinto ano; 

 g = crescimento durante a perpetuidade após o quinto ano. 

No caso do presente, sendo a taxa de crescimento 0%, a perpetuidade foi calculada: 

 

      

 
   (  5)Fluxo de caixa ano

VFCP
TMA

                 (4) 

 

É importante ressaltar que, para o segundo ano foi estimado um crescimento de 9% por se 

tratar de um período em que a loja já se estabeleceu no local, superou a fase de introdução no 

mercado e irá passar por uma fase de crescimento. O crescimento nos anos seguintes começa 
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a ser mais estável devido ao processo de maturação e fidelização de clientes já ter ocorrido. 

Como foi considerado que a loja terá um crescimento de vendas de um ano para o outro, 

também foram considerados os aumentos dos custos e despesas fixas, acompanhando o 

percentual de crescimento das vendas em um patamar um pouco mais baixo. O crescimento 

das vendas, dos custos e das despesas pode ser encontrado na Tabela 4. 

Tabela 4 – Taxa de crescimento das receitas, custos e despesas 
ANO 2 3 4 5

Crescimento de vendas 9% 7% 5% 5%

Crescimento das despesas e custos 5% 5% 5% 5%  
 

Vale ressaltar, que o valor do fluxo de caixa na perpetuidade será somado ao valor do fluxo de 

caixa no quinto, e a partir daí, serão descontados os fluxos de caixa para o cálculo do VPL do 

projeto. 

3.2. Análise determinística  

Após a obtenção dos dados referentes às variáveis envolvidas nos investimentos das 

franquias, realizou-se a análise determinística para avaliar a viabilidade do negócio através 

dométodo do VPL.   

A taxa mínima de atratividade considerada foi de 8,582% ao ano, baseada no cálculo do 

CAPM. Para isto, utilizou-se o beta desalavancado, da tabela de Damodaran (2015), de 0,94 

do setor de negócios e serviços ao consumidor. Para a taxa livre de risco e retorno esperado de 

mercado, foram considerados os valores de 10% e 16%, respectivamente. Ambos os valores 

são referentes ao mês de março de 2015 no Brasil, de acordo com consultoras de 

investimentos. Como foram adotados valores deflacionados para todos os dados financeiros 

de entrada no fluxo de caixa ao longo dos períodos, o WACC equivalente a TMA que 

desconta os fluxos de caixa futuros também foi deflacionado. Os fluxos de caixa do projeto 

assim como o VPL determinístico podem ser vistos na Tabela 5. 

Tabela 5 – Fluxo de Caixa e VPL determinístico 

Ano 1 2 3 4 5

Fluxo de Caixa 

(R$)
 R$       9.805,42  R$   16.070,11  R$  21.424,11  R$     22.493,09  R$ 299.103,75 

VPL (R$)  R$   106.782,37  

3.3. Análise de sensibilidade  

Antes de realizar a SMC, foi feita uma análise de sensibilidade para todas as premissas 

envolvidas no fluxo de caixa do projeto. Para realizar a análise de sensibilidade, foi 
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considerada uma variação dos valores coletados para as premissas, entre -10% e +10% do 

cenário base. 

4. Resultados  

Em relação aos serviços, tanto a variável preço quanto a quantidade foram utilizadas na 

análise de sensibilidade. A partir desta análise, conclui-se que os serviços mais sensíveis do 

projeto são: (i) Lavagem a seco; (ii) Lavagem + Enceramento + Cristalização de vidros e; (iii) 

Polimento + Cristalização da pintura. Deste modo, serão atribuídas distribuições de 

probabilidade para estas variáveis na SMC. 

Quanto às despesas e custos, as variáveis mais sensíveis encontradas a partir da análise foram: 

(i) Despesas fixas e; (ii) Custos fixos. 

Sendo assim, um cenário foi gerado através da SMC, utilizando o software CrystalBall®, 

onde estas variáveis seguem distribuições pré-definidas, conforme a Tabela 6, ilustrada a 

seguir. 

Tabela 6 – Distribuições de probabilidade e parâmetros utilizados na SMC 

Variável Distribuição Parâmetros

Quantidade (Lavagem a seco) Triangular (90, 100, 110)

Quantidade (Lavagem + Enceramento + Cristalização de vidros) Triangular (90, 100, 110)

Quantidade (Polimento + Cristalização da pintura) Triangular (5, 9 ,11)

Preço (Lavagem a seco) Triangular (30, 40, 45)

Preço (Lavagem + Enceramento + Cristalização de vidros) Triangular (70, 80, 85)

Preço (Polimento + Cristalização da pintura) Triangular (390, 420, 430)

Despesas fixas Uniforme (3.600, 4.400)

Custos fixos Uniforme (11.495, 14.100)  

A partir destas distribuições, foram feitas 10.000 avaliações para os possíveis VPLs e 

conforme é possível averiguar, através da Figura 1, o resultado obtido foi que a probabilidade 

de o projeto ser viável (VPL > 0) é de 47,24%, ou seja, o risco de insucesso é maior. 

Figura 1 – Distribuição de probabilidade para o VPL do projeto 
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Além da distribuição de probabilidades de ocorrência para valores de VPL, o software 

permitiu analisar o impacto das incertezas presentes em cada variável. Nas Figuras 2 e 3 é 

possível observar o grau de sensibilidade das variáveis em relação VPL. 
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Figura 2 – Gráfico de tornado 

 
Figura 3 – Sensibilidade do VPL x Variáveis sensíveis 

-R$ 200.000,00 

-R$ 100.000,00 

R$ -

R$ 100.000,00 

10,0% 23,3% 36,7% 50,0% 63,3% 76,7% 90,0%

Porcentagem de variação

VPL

Custos Fixos

Quantidade (Polimento + 
Cristalização de pintura)

Preço (Lavagem + Enceramento + 
Cristalização de vidros)

Preço (Lavagem a seco)

Quantidade (Lavagem + 
Enceramento + Cristalização de 
vidros)

Depesas fixas

Quantidade (Lavagem a seco)

Preço (Polimento + Cristalização de 
pintura)

 
 

Através do gráfico de sensibilidade fornecido pelo Crystal Ball®, percebe-se que a variável 

mais sensível do projeto são os custos fixos, seguida pela quantidade de serviços prestados de 

polimento e cristalização da pintura. Além disso, nota-se que as despesas fixas, o preço do 

serviço de polimento e cristalização da pintura e o preço da lavagem a seco também são 

sensíveis, porém em menor dimensão do que as três primeiras. 
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Visto que, um dos objetivos da pesquisa é analisar o impacto da taxa de publicidade e royalty 

na viabilidade do investimento, rodou-se uma segunda simulação acrescentando distribuições 

para estas taxas. Na Tabela 7 estão as distribuições e os respectivos parâmetros referentes a 

estas variáveis. 

Tabela 7 – Distribuição das variáveis Royalties e Taxa de publicidade 

Variável Distribuição Parâmetros

Royalty Triangular (800, 900, 1.000)

Taxa de publicidade Triangular (80, 100, 120)
 

Após serem feitas as novas simulações foi possível concluir que os royalties e a taxa de 

publicidade a pagar para o franqueador não são impactantes para análise de viabilidade do 

projeto, conforme é possível observar na Figura 4. 

Figura 4 – Sensibilidade do VPL com a variação do royalty e taxa de publicidade 

 
5. Conclusão 

Nota-se que realizando apenas a análise determinística, na qual, o projeto apresentou um VPL 

positivo, o que indicou uma possível viabilidade do projeto, o tomador de decisão poderia 

optar em investir em um projeto que apresenta um risco de insucesso significativo. 

Com isso, é possível constatar que a SMC é uma ferramenta com grande potencial para 

contribuir para a análise de investimentos desse tipo de franquia, pois fornece ao tomador de 

decisão maior confiabilidade na avaliação do projeto, além de mensurar o risco inerente a esse 

tipo de investimento. 

Depreende-se através da análise de sensibilidade que é essencial que o gestor tenha rigor ao 

gerir os seus custos fixos. Uma vez que, os salários e encargos compõem a maior parcela 

desta variável, é necessário que o gestor tenha maior controle destes gastos, com intuito de 

evitar gastos que possam comprometer a saúde financeira da franquia. 

Cabe ressaltar, que a análise de sensibilidade também permitiu identificar que a quantidade de 

serviços prestados de polimentos e cristalização é uma variável sensível para a viabilidade do 

projeto. Portanto, isso indica que é interessante, para o ponto de vista do franqueado, tomar 
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iniciativas para evitar a redução da venda deste tipo de serviço, assim como promover maior 

venda e com isso aumentar a rentabilidade do projeto. 

Por fim, verifica-se que a variável royalty, apontado por Michael e Combs (2008) como uma 

fonte de conflitos entre franqueados e franqueador, assim como a variável taxa de 

publicidade, ambas inerentes aos sistemas de franquias, não são impactantes na avaliação de 

investimentos do presente caso. 
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