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RESUMO 

 

 

Com esta dissertação tem-se como objetivo identificar a influência das barreiras na 

transferência de conhecimento no processo de vendas em franqueados de escolas de idiomas 

na cidade de São Paulo/SP. Optou-se pelo estudo das franquias de escolas de idiomas, pois 

trabalhos acadêmicos utilizando à abordagem das barreiras do conhecimento permanecem 

pouco explorados. Além disso, observa-se que a ausência de conhecimento nos processos de 

gestão e no próprio segmento pode gerar barreiras que dificultam a aplicação dos 

conhecimentos oriundos do franqueador. Entende-se que o processo de transferência de 

conhecimento está adequado ao modelo de comunicação proposto por Shannon e Weaver 

(1949). Portanto, a presença de ruídos ou barreiras é inevitável. Utilizando-se o modelo de 

Szulanski (1996) as barreiras podem ocorrer em relação: i) ao conteúdo do conhecimento; ii) 

ao contexto; iii) a fonte emissora; iv) a fonte receptora. Dessa forma, foi verificado como 

essas barreiras influenciam o gerenciamento dos franqueados em suas unidades de negócios. 

A metodologia é quantitativa e o tipo de pesquisa é exploratório-descritivo e para essa 

investigação foi utilizada uma versão adaptada do questionário desenvolvido por Szulanski 

(1996), aplicado para uma amostra de 79 escolas franqueadas de idioma vinculadas à 

Associação Brasileira de Franquias (ABF), cujo universo atinge 299 unidades na cidade de 

São Paulo. Foram formuladas duas hipóteses centrais. A primeira tinha a finalidade de testar 

se não havia diferenças de médias ao comparar os fatores e indicadores das dimensões. E a 

segunda comparava os fatores e indicadores de cada dimensão de acordo com a marca da 

franquia. Para análise dos dados foi utilizada, inicialmente, a técnica de analise fatorial com o 

objetivo de identificar os fatores para cada dimensão e para atender aos objetivos específicos 

dessa pesquisa realizaram-se o teste de Wilcoxon para comparar amostras relacionadas 

oriundas do mesmo informante. Outro teste utilizado foi o teste de Jonckheere – Terpstra, um 

teste não paramétrico que tinha por finalidade verificar diferenças de médias entre os fatores 

comparados por marcas das franqueadas de idiomas e por fim, a ANOVA também foi 

utilizada para verificar quais as marcas que eram diferentes. Por meio da análise fatorial 

exploratória foram obtidos alguns fatores e indicadores para cada dimensão. Na dimensão do 

conteúdo do conhecimento foram gerados dois fatores (explicitação e adequação da equipe) e 

dois indicadores (trazer resultados e contribuição para o faturamento), na dimensão da fonte 

emissora resultaram um fator (adequação técnica) e um indicador (omissão da informação), 

no que concerne a dimensão da fonte receptora resultaram três indicadores (criatividade, 

aceitação de orientações e cooperação com o franqueado) e três fatores (absorção do 

conhecimento, competência para absorção e comprometimento) e a dimensão do contexto 

resultou apenas um fator (relacionamento). Os resultados indicaram que ao comparar as 

médias entre as quatro dimensões identificaram-se várias diferenças de médias principalmente 

nos fatores e indicadores das dimensões da fonte emissora e do contexto do conhecimento. E 

quando comparados por marcas, também foram identificadas escolas nas quais suas médias 

diferiam por serem altas para determinado fator/indicador, como também escolas com 

fatores/indicadores apresentando médias consideradas baixas, quando comparadas com as 

outras redes.   

 

 

 

Palavras-chave: Barreiras, Transferência de Conhecimento, Processo de Vendas.



 

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation has aimed to identify the influence of barriers in knowledge transfer in the 

sales process in franchisees of language schools in the city of São Paulo/SP. We chose to 

study the franchises of language schools, academic papers because the approach of using 

knowledge barriers remain underexplored. Furthermore, it is observed that the absence of 

knowledge management processes and the segment itself can generate barriers that hinder the 

application of knowledge from the franchisor. It is understood that the process of knowledge 

transfer is the appropriate communication model proposed by Shannon and Weaver (1949). 

Therefore, the presence of noise or barriers is inevitable. Using the model Szulanski (1996) 

the barriers can occur regarding: i) the content of the knowledge ii) context iii) emitting 

source, iv) a receptor source. Thus, these barriers was found to influence the management of 

the franchisees in their business units. The methodology is quantitative and type of research is 

exploratory and descriptive for this research was used an adapted version of the questionnaire 

developed by Szulanski (1996), applied to a sample of 79 schools franchised language related 

to Brazilian Franchising Association (ABF) whose universe reaches 299 units in the city of 

São Paulo. Two central hypotheses were formulated. The first was designed to test whether 

there were differences of means when comparing the factors and indicators of dimensions. 

And the second compared the factors and indicators of each dimension according to the brand 

franchise. Data analysis was initially used the technique of factor analysis in order to identify 

the factors for each dimension and to meet the specific objectives of this research were 

performed the Wilcoxon test to compare related samples originated from the same informant. 

Another test was used to test Jonckheere - Terpstra, a nonparametric test was intended to 

verify that mean differences between factors by comparing brands of franchised language and 

finally, the ANOVA was also used to check which tags were different. Through exploratory 

factor analysis were obtained factors and indicators for each dimension. In the dimension of 

content knowledge were generated two factors (explicitness and appropriateness of the team) 

and two indicators (bring results and contribution to revenue), the size of the emitting source 

resulted in a factor (technical suitability) and an indicator (omission of information) , 

regarding the size of the source resulted receiving three indicators (creativity, acceptance of 

guidelines and cooperation with the franchisee) and three factors (absorption of knowledge, 

competence and commitment to absorption) and the size of context resulted only one factor 

(relationship). The results showed that when comparing means between the four dimensions 

were identified several differences in means and indicators primarily on the dimensions of the 

emitting source and the context knowledge. And when compared to brands, were also 

identified schools where their averages differed by a factor determined to be high / indicator, 

as well as schools with factors / indicators showing averages considered low when compared 

with the other networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo consiste em uma dissertação de mestrado em administração de empresas, 

na linha de pesquisa em Recursos e Desenvolvimento Empresarial. O tema central diz 

respeito às barreiras existentes na transferência de conhecimento administrativo do 

franqueador para o franqueado no segmento de escolas de idiomas inerentes ao processo de 

vendas.  

O interesse em estudar este tema foi motivado inicialmente pelos encontros e 

identificação com a linha de pesquisa do orientador e a experiência de cinco anos do autor em 

escolas de idiomas. 

Portanto, para o desenvolvimento desse estudo dois construtos são objetos de 

considerações teóricas e avaliações empíricas. O primeiro consiste nas barreiras associadas 

com a transferência de conhecimento. O segundo refere-se ao processo de vendas presente nas 

escolas de idiomas. 

Nesse sentido, os pesquisadores têm buscado conhecer os vários aspectos sobre a 

gestão de franquias, de modo que seus franqueados consigam aplicar com eficácia os 

conhecimentos aprendidos. Isso indica que as redes de franquias exigem transferência de 

conhecimento específico do sistema para criar uma rede de franqueados de sucesso 

(GOROVAIA; WINDSPERGER, 2010). 

Segundo Chen; Chong; Justis (2000), Nault e Dexter (1994), Windsperger e Gorovaia 

(2007) o termo franquia corresponde a uma licença de uso de marca, de comercialização de 

produtos ou serviços e de acesso a todo um sistema de negócios já desenvolvidos e testados.  

Para Foster (1987) e Nathan (2005), o modelo de franchising consiste na replicação de 

um conceito de negócio em diversos lugares ou mercados. Cada unidade implantada é 

gerenciada por um terceiro, denominado de franqueado. O franqueado é considerado 

autônomo em razão de ser o proprietário da unidade que gerencia. Portanto, é beneficiado 

com certo grau de liberdade, mas não o usufrui de forma independente. Logo, segue normas, 

padrões e atua estrategicamente de acordo com as orientações da franqueadora (CHERTO; 

CAMPORA; GARCIA; RIBEIRO; IMPERATORE, 2006). 

Entende-se que a franchising é considerada como uma das diversas estratégias 

existentes na qual uma organização pode expandir seus negócios e aumentar seus resultados 

por meio da melhoria das competências ao longo de sua existência (CHERTO et al., 2006). 

Esse tipo de estratégia permite à organização possuir o controle das formas de interação com 

o mercado desenvolvendo produtos e serviços mais próximos das necessidades dos 
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consumidores. Nesse sentido, os objetivos da transferência de conhecimento em uma rede de 

franquias consistem em transferir know-how para o franqueado e seus funcionários de forma 

dinâmica, mesclando aspectos teóricos e práticos (PLÁ, 2001; NATHAN, 2004; CHERTO et 

al., 2006).  

Na franquia de negócio, o apoio dado à empresa franqueada é muito abrangente. 

Transfere-se o conhecimento de todo o modelo de gerenciamento do negócio previamente 

desenvolvido e testado (GOROVAIA; WINDSPERGER, 2010). Além da marca exclusiva, a 

franchising de negócio diferencia-se pela transferência de conhecimento sobre a 

operacionalização. Logo, desenvolvem-se um programa formal de treinamento, manuais 

operacionais com a descrição dos processos e especificações técnicas, dos padrões de 

qualidade e uma estrutura que ofereça constantemente apoio operacional ao franqueado.  

Dessa forma, para gerenciar sua unidade de negócio o franqueador fornece 

ferramentas e informações necessárias juntamente com o desenvolvimento das competências 

e habilidades pertinentes a operacionalização da franquia. Portanto, o processo de 

transferência de conhecimento entre franqueador e franqueado envolve os seguintes 

conhecimentos: a) os aspectos institucionais; b) a implantação; c) as operações; d) os 

produtos; e) o marketing e vendas; f) os recursos humanos; g) a gestão administrativa e 

financeira; h) os conceitos da franchising, conforme Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Quadro 1 - Conhecimentos na operacionalização da franchising 
 

Aspectos 

Institucionais 

 

Conhecimentos referentes à origem da empresa franqueadora, sua missão e 

visão, seus valores corporativos, modelo de negócio e posicionamento 

estratégico no mercado que atua. 
 

Shook; 

Shook 

(1993) 

 

Implantação 
 

Destacam-se o desenvolvimento de uma forma correta de implantação do 

negócio, as principais informações referentes à inauguração da franquia. 

Cherto et 

al., (2006) 

Plá (2001) 
 

 

 

Operações 

 

Envolve os diversos temas do “dia-a-dia” da franquia. Esse processo de 

operacionalização abrange o atendimento aos clientes, técnicas de vendas, 

cadastro de clientes nos bancos de dados e compra de matérias. 
 

 

Plá (2001) 

Nathan 

(2004) 

 

Produtos 

 

Relaciona os conhecimentos da franquia em seu desenvolvimento, sua 

utilização, razões para aquisição e importância no atendimento a necessidade 

do mercado consumidor. 
 

 

Shook; 

Shook 

(1993) 

 

Marketing e 

Vendas 

 

Transferir os conhecimentos voltados à estratégia de marketing da 

franqueadora, o posicionamento, a história, a evolução mercadológica, o 

estudo de campanhas publicitárias, técnicas e processos de vendas. 

Desenvolver no franqueado o entendimento das regras de funcionamento de 

marketing na rede de franquias.  
 

 

Cherto et 

al (2006) 

 

Recursos 

Humanos 

 

Conhecimento voltado na identificação dos critérios para contratação das 

pessoas que compõem a equipe de trabalho do franqueado. Observam-se o 

perfil ideal recomendado pela franqueadora, os principais aspectos trabalhistas 

do tipo de serviço a ser prestado pelos membros da franquia e as práticas 

eficazes de gestão de pessoas. 
 

 

Cherto et 

al (2006); 

Plá (2001) 

 

Gestão 

Administrativa 

e Financeira 

 

Engloba os conhecimentos direcionados a gestão do negócio. O franqueado 

deve entender os indicadores de volume de vendas, de margem liquida e das 

despesas. Dominar as ferramentas gerenciais disponíveis na franquia. 
 

Nathan 

(2005) 

Cherto et 

al., (2006) 

 

Conceito da 

Franchising 

 

Conhecimento relacionado à operacionalização da franquia, os direitos e 

deveres do franqueado e franqueadora, as vantagens e expectativas da 

franqueadora. 

Shook; 

Shook. 

(1993); 

Cherto et 

al., (2006). 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Cherto et al (2006). 

 

Em termos da gestão, as informações devem ser concebidas e transferidas com base 

nos princípios, procedimentos e orientações estabelecidos no modelo de gestão da 

franchising. Dessa forma, para que o modelo de gestão de uma organização seja consolidado 

é necessário que diversas atividades e etapas estejam em harmonia. Especificamente para este 

estudo foi avaliado dentro da gestão de marketing e vendas de franquias de idiomas o 

processo de vendas. 

Neste estudo, parte-se do entendimento que os conhecimentos relativos ao processo de 

vendas aplicado pelo franqueado sejam relativamente diferentes daqueles estabelecidos e 

desejados pelo franqueador. Isso porque, existe um conjunto de barreiras associadas ao 

processo de transferência dos conhecimentos específicos por parte do franqueador para o 

franqueado.   
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Para entender o processo de vendas em franqueados do segmento de idiomas foi 

considerado um estudo publicado por Dubinsky e Hansen (1981) em seu artigo The salesforce 

management audit. Nesse artigo, os autores trazem mecanismos de gerenciamento da força de 

vendas de acordo com etapas que compõem o processo de vendas. 

Dubinsky e Hansen (1981) dividem o processo de vendas em sete etapas: a) 

prospecção de clientes; b) pré-abordagem; c) abordagem; d) apresentação de vendas; e) 

objeções e resistências; f) fechamento; g) atendimento pós-venda. 

Acerca da prospecção de clientes Dubinsky e Hansen (1981) discorrem a utilização de 

diferentes técnicas para identificar clientes em potencial. Para os autores um cliente em 

potencial é alguém que possui desejo, necessidade, habilidade, autoridade e é elegível para 

comprar. 

No que concerne a pré-abordagem, as informações coletadas acerca do cliente em 

potencial para que a força de vendas desenvolva a abordagem adequada na apresentação do 

produto ou serviço (DUBINSKY; HANSEN 1981). 

A etapa de abordagem está relacionada aos primeiros contatos com o cliente. O 

objetivo da força de vendas é garantir uma imagem adequada e despertar o interesse do cliente 

na aquisição do produto ou serviço (DUBINSKY; HANSEN 1981).  

Segundo Dubinsky e Hansen (1981), a etapa de apresentação de vendas consiste em 

apresentar as ofertas e os benefícios dos produtos ou serviços. O objetivo é aumentar o desejo 

do cliente em sua aquisição.  

Ainda na concepção de Dubinsky e Hansen (1981) a etapa de objeções e resistências A 

força de vendas procura lidar com essas dificuldades do cliente ao produto ou serviço ofertado 

utilizando respostas com ênfase nos benefícios para promover a decisão de compra.  

A etapa de fechamento é caracterizada como o inicio das decisões dos clientes acerca 

dos métodos desenvolvidos para aquisição do produto ou serviço (DUBINSKY; HANSEN, 

1981).  

Em relação à etapa de pós-venda, Dubinsky e Hansen (1981) enfatizam a satisfação do 

consumidor no período após a venda ter sido realizada. Reduzindo as preocupações do cliente 

após a compra e promovendo acompanhamento ou manutenção acerca do produto ou serviço. 

De acordo com a visão baseada em conhecimento, a característica relevante para a 

determinação dos mecanismos de gestão consiste na retenção do conhecimento tácito e 

explícito (CHOO, 2006). Se o conhecimento é explícito e, portanto, codificável, pode ser 

eficientemente transferido mediante estratégias da franqueadora. Entretanto, o franqueado 

pode não aplicar corretamente o conhecimento transferido, gerando barreiras na gestão da 
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unidade. 

As barreiras na transferência do conhecimento adotadas nessa pesquisa se adequam ao 

modelo proposto por Szulanski (1996) e são divididas em quatro dimensões: a) barreiras 

inerentes ao conteúdo do conhecimento; b) barreiras inerentes ao contexto; c) barreiras 

inerentes a fonte emissora; d) barreiras inerentes a fonte receptora. 

Em relação às barreiras inerentes ao conteúdo do conhecimento, dois fatores estão 

envolvidos: a) o unproveness (comprovação do conhecimento) e b) a ambiguidade causal. Na 

dimensão das barreiras inerentes ao contexto é identificado se o processo transferência de 

conhecimento ocorre em um ambiente organizacional adequado que contribua com a 

transferência e o relacionamento entre fonte emissora e fonte receptora (SZULANSKI, 1996; 

VON HIPPEL, 1994) 

As barreiras inerentes à fonte emissora são compostas por: a) ausência de motivação 

em transferir o conhecimento para a fonte receptora; b) ausência de credibilidade percebida na 

fonte emissora. Os componentes das barreiras inerentes à fonte receptora são: i) ausência de 

motivação da fonte receptora; ii) ausência de capacidade de absorção da fonte receptora; iii) 

ausência de capacidade de retenção da fonte receptora. 

Feitas essas considerações acerca das barreiras propostas por Szulanski (1996) e o 

processo de vendas. E seguindo a orientação de Santos (2007), a pergunta deste trabalho é 

formulada na sequência.  

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

Qual é a intensidade das barreiras relativas à transferência do conhecimento 

envolvendo o franqueador e o franqueado inerente ao processo de vendas, sob a perspectiva 

do franqueado? 

 

Portanto, para compreender a problemática desta pesquisa e responder a pergunta 

formulada, definiram-se os objetivos a serem alcançados no próximo item. 

 

1.2. Objetivos 

 

Os objetivos dessa pesquisa foram elaborados de acordo com as recomendações de 

Santos (2007) que tem como origem os estudos desenvolvidos por Bloom; Engelhart; Furst; 

Hill; Krathwohl (1979). Esse autor define a hierarquia de um problema de pesquisa segundo o 
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grau de conhecimento desejado pelo pesquisador. Assim, Santos (2007) caracteriza seis 

estágios cognitivos de hierarquia e relaciona alguns verbos que podem se associar a esses 

tipos de objetivos, conforme especificado no Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Estágios cognitivos 
 

Estágios Cognitivos 
 

 

Verbos 

 

Conhecimento 

 

Apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, 

reconhecer, relatar. 
 

 

Compreensão 

 

Compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, 

diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. 
 

 

 

Aplicação 

 

Aplicar, desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, 

praticar, selecionar, traçar. 
 

 
 

Análise 

 

Analisar, comparar, criticar, debater, diferenciar, discriminar, 

examinar, investigar, provar. 
 

 

 

Síntese 

 

Compor, construir, documentar, especificar, esquematizar, 

formular, produzir, propor, reunir, sintetizar. 
 

 

 

Avaliação 
 

 

Argumentar, avaliar, contrastar, decidir, escolher, estimar, julgar, 

medir, selecionar. 
 

        Fonte: Santos (2007). 

 

Esses níveis estarão presentes na formulação do objetivo geral e dos objetivos 

específicos descritos no próximo item. 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Identificar a intensidade das barreiras relativas à transferência do conhecimento 

envolvendo o franqueador e o franqueado, inerente ao processo de vendas, sob a perspectiva 

do franqueado. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Como Szulanski (1996) caracteriza as barreiras à transferência dos conhecimentos em 

quatro dimensões que envolvem a fonte emissora, a fonte receptora, o conteúdo do 

conhecimento transferido e o contexto, os objetivos específicos são enunciados visando 

atender a essas quatro dimensões. 
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1. Identificar a intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com o conteúdo 

dos conhecimentos transferidos no processo de vendas; 

2. Identificar a intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com a fonte 

emissora (franqueado) do conhecimento transferido no processo de vendas; 

3. Identificar a intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com a fonte 

receptora dos conhecimentos (franqueadora) no processo de vendas;  

4. Identificar intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas ao contexto dos 

conhecimentos no processo de vendas; 

5. Comparar os indicadores associados com as quatro barreiras visando identificar diferenças 

ou semelhanças entre eles; 

6. Verificar se a intensidade das barreiras difere segundo a marca da franquia. 

 

1.3.  Justificativas teóricas e práticas 

 

O estudo da transferência do conhecimento nas organizações vem sendo desenvolvido 

com frequência. Além disso, a inserção do estudo das barreiras se faz presente devido a serem 

fatores que comprometem o gerenciamento das atividades e das práticas na organização.  No 

que concerne a essa temática, não existem trabalhos no Brasil que compilam os estudos das 

barreiras do conhecimento com o processo de vendas em franquias de idiomas. A Tabela 1 

traz um levantamento dos estudos nos anais do ENANPAD desde o ano de 2002, 

confirmando a existência de poucas pesquisas nessas temáticas. 

 

Tabela 1 – Estudos sobre barreiras, transferência de conhecimento e processo de vendas 
Anais do Enanpad Barreiras Transferência de 

conhecimento 

 

Processo de vendas 

2002 0 4 1 

2003 1 5 3 

2004 0 3 2 

2005 2 6 3 

2006 4 5 0 

2007 0 8 2 

2008 1 7 1 

2009 2 6 0 

2010 1 5 0 

2011 3 9 1 

2012 

 

TOTAL 

1 

 

15 

4 

 

62 

0 

 

12 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para compreender a manifestação das barreiras na transferência do conhecimento entre 

franqueador e franqueado se faz necessário o estudo dos aspectos referentes ao tipo de 

conhecimento, à capacidade de absorção e retenção do conhecimento transferido. Além disso, 

os fatores voltados à motivação do franqueador e do franqueado durante a transferência de 

práticas também precisam ser considerados juntamente com as características do 

relacionamento entre franqueador e franqueado. 

Dessa forma, pretende-se contribuir para a identificação de barreiras que estão 

envolvidas durante a transferência de práticas do franqueador para o franqueado sobre os 

conhecimentos do processo de vendas em franquias de idiomas despertando no franqueado 

reflexões de melhorias e soluções que possam ser trabalhadas e desenvolvidas em suas 

unidades.  

Do ponto de vista prático, a importância do aprendizado de outros idiomas na ascensão 

profissional possibilita a entrada de futuros candidatos a franqueados nesse segmento. Com 

esse potencial, o mercado de idiomas vem atraindo desde pessoas inexperientes, que 

enxergam oportunidades nesse segmento, como também pessoas com grande know-how e que 

atuam em outros nichos da economia, mas que identificam na área educacional um grande 

potencial de crescimento (TRIBUNA BM, 2011). 

Buscou-se obter resultados concretos nas atividades do processo de vendas que foram 

investigadas para franqueados que detém uma determinada marca ou também para potenciais 

candidatos que desejem se inserir nessa modalidade de negócio devido à possibilidade de 

trabalhar em diversos segmentos, tais como: a) escolas de idiomas voltadas a crianças; b) 

escolas voltadas ao ensino instrumental do idioma; c) escolas de idiomas com metodologia 

voltada a universitários; d) adolescentes. Essas modalidades são atrativas para candidatos que 

pretendem investir em uma franquia de idiomas. Pretendeu-se também com esse estudo 

recomendar algumas medidas para melhoria da gestão do processo de vendas das unidades 

das redes estudadas nessa pesquisa. 

 

1.4. Design e estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação foi dividida em cinco seções. A primeira seção desta pesquisa 

apresentou a introdução acerca dos temas: (i) barreiras inerentes à transferência do 

conhecimento; (ii) gestão de franquias; (iii) processo de vendas. Além disso, nesta seção 

foram delimitados o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos, as 

justificativas teóricas e práticas e o design e a estrutura deste trabalho.  
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Na segunda seção, sobre o referencial teórico, discorreu-se sobre os temas mais 

adequados ao estudo fornecendo uma sustentação teórica para realização da pesquisa. 

Inicialmente, conceitua-se o conhecimento organizacional e sua dimensão e tácita e explícita. 

Descreveram-se brevemente as perspectivas da gestão do conhecimento sob a ótica da 

perspectiva processual.  

Discutiram-se a transferência de conhecimento nas organizações abordando os 

modelos conceituais, os tipos, as etapas, o modelo de comunicação e seus problemas e as 

barreiras pertinentes ao processo de transferência de conhecimento. Concluiu-se com o tema 

acerca do processo de vendas, abordando especificamente as etapas de prospecção, pré-

abordagem, abordagem, apresentação de vendas, objeções e resistências, fechamento e 

atendimento pós-venda.  A Figura 1 apresenta o modelo conceitual desta pesquisa. 
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Figura 1 – Modelo conceitual da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O modelo conceitual da pesquisa (Figura 1) englobou as teorias abordadas nesse 

estudo.  Nonaka e Takeuchi (2003) discutem o conhecimento organizacional em suas 

dimensões ontológicas (no nível individual, grupal e organizacional) e epistemológicas (nas 

dimensões tácitas e explícitas). Tomando a abordagem do conhecimento organizacional para 
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obter resultados significativos, Beckman (1999) dá enfoque no gerenciamento do 

conhecimento organizacional. Dessa forma, o autor contempla seis perspectivas: (i) 

perspectiva conceitual; (ii) perspectiva tecnológica; (iii) perspectiva processual; (iv)  

perspectiva gerencial; (v) perspectiva implementação; (vi) perspectiva organizacional. Dentro 

da perspectiva processual Beckman (1999), Marquardt (1996) e Ruggles III (1997) 

introduzem a palavra ‘transferir’ e entendem que o processo de transferência de conhecimento 

entre indivíduos, grupos e organizações é um fator importante nessa perspectiva.  

Na perspectiva processual, especificamente no processo de transferência de 

conhecimento, esta pesquisa buscou entender quatro tipos de abordagens que se 

complementam. A primeira baseou-se nos modelos de transferências de conhecimento de 

Faye; Lortie; e Desmaries (2008), onde foi apresentado o modelo unidirecional, o modelo 

bidirecional e o modelo interacionista. A segunda foi baseada na tipologia da transferência de 

conhecimento proposta por Dixon (2000). Essa autora contextualiza os processos de 

transferências em cinco tipos: (i) transferência serial; (ii) transferência próxima; (iii) 

transferência distante; (iv) transferência estratégica; (v) transferência especializada.  

A terceira abordagem do processo de transferência de conhecimento se configurou nas 

etapas de transferências desenvolvidas por Szulanski (1996). Nesse sentido, o autor afirma 

que durante a realização de uma transferência ocorrem as seguintes etapas: (i) iniciação; (ii) 

implementação; (iii) deslanche (ramp-up); (iv) integração.  

Por fim, a quarta abordagem do processo de transferência de conhecimento se baseou 

no modelo de comunicação de Shannon e Weaver (1975). O modelo de comunicação é 

composto pela fonte emissora, mensagem, canal, fonte receptora e as barreiras (ruídos). Dessa 

forma, considerando a fonte de ruídos do modelo de comunicação de  Shannon e Weaver 

(1975) Szulanski (1996) propõem quatro barreiras que podem incidir diretamente na 

transferência de conhecimento.  

Logo, a barreira do conteúdo do conhecimento, do contexto, da fonte emissora e da 

fonte receptora foram investigadas na transferência de conhecimento do processo de vendas 

do franqueador para o franqueado. As etapas de prospecção, pré-abordagem, abordagem, 

apresentação de vendas, objeções e resistências, fechamento e atendimento pós-venda 

compõem o processo de vendas.  Porém, como existem diferenças de treinamento das redes 

de franquias de idiomas estudas nessa pesquisa, optou-se em não realizar a investigação das 

barreiras por etapas em razão do treinamento sobre gestão de vendas não contemplar todas as 

etapas do processo. Mas foi considerado o conhecimento geral do processo de vendas voltado 

exclusivamente para as etapas transferidas pelo franqueador.  
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 Na terceira seção, sobre os procedimentos metodológicos, propõe-se a forma de 

investigação dessa pesquisa. Detalha-se o método da pesquisa, o tipo de pesquisa, o método 

de coleta de dados, o locus da investigação, população e amostra, as hipóteses da pesquisa e a 

técnica de análise de dados.   

A quarta seção contém a análise e interpretação dos dados. Inicialmente foi 

apresentada a descrição da amostra desta pesquisa. Logo após, para atender os quatro 

primeiros objetivos específicos que buscam investigar a intensidade dos indicadores relativos 

às barreiras associadas ao conteúdo do conhecimento, a fonte emissora, a fonte receptora e o 

contexto no processo de vendas foram realizadas as análises fatoriais e descritivas desses 

indicadores. Para atender o quinto objetivo específico desta pesquisa, utilizou-se o teste não-

paramétrico de Wilcoxon com a finalidade de comparar as médias dos indicadores e fatores 

obtidos anteriormente para verificar a existência de semelhanças entre eles. O último objetivo 

específico desta pesquisa teve como finalidade a verificação da intensidade dos indicadores e 

fatores das barreiras de acordo com a marca da franquia. Portanto, utilizaram-se o teste não-

paramétrico de Jonckheere – Terpstra para identificar a existência ou não de diferenças entre 

as marcas e a ANOVA (teste paramétrico) para identificar quais as marcas que apresentam 

essa diferença. Todos esses testes estatísticos são componentes de versões do SPSS.  

Finalizando esta pesquisa, a última seção se caracteriza pela conclusão deste estudo. 

Logo, retomam-se as discussões oriundas da análise e interpretação dos dados, as limitações 

da pesquisa e as propostas para novos estudos nessa temática.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nos próximos itens deste referencial teórico são discutidos aspectos relacionados ao 

conhecimento organizacional, as perspectivas da gestão do conhecimento, enfatizando a 

perspectiva processual, os modelos, os tipos e as etapas de transferência de conhecimento 

junto com o modelo de comunicação. Em seguida, abordam-se as barreiras para a 

transferência de conhecimento propostas por Szulanski (1996) e o processo de vendas 

englobando suas respectivas etapas. 

 

2. 1. Conhecimento organizacional 

 

Nonaka e Takeuchi (2003) apresentam duas dimensões sobre o processo de criação do 

conhecimento: a epistemológica e a ontológica. A dimensão epistemológica da criação do 

conhecimento consiste na distinção entre conhecimento tácito e explicito. Polanyi (1966) 

afirma que o conhecimento tácito é: i) pessoal; ii) especifico; iii) de acordo com o contexto; 

iv) complexo em sua estruturação; vi) difícil em ser comunicado. Em relação ao 

conhecimento explícito Polanyi (1966) e Choo (2006) justificam que ele apresenta facilidades 

em ser transferido, codificado e absorvido.   

Choo (2006) e Nonaka e Takeuchi (2003) sinalizam a dimensão ontológica nos níveis 

da organização geradores do conhecimento. Esses níveis podem ser: i) individual; ii) grupal; 

iii) organizacional; iii) inter-organizacional. Nesse sentido, o conhecimento organizacional é 

criado por indivíduos em ambientes propícios inseridos em uma rede de conhecimento da 

organização (CHOO, 2006; LIEBOWITZ; CHEN, 2000; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 

2000). 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2003), o conhecimento tácito e explícito são 

elementos complementares. O modelo teórico (Figura 2) ressalta a relação entre esses 

conhecimentos apoiado no pressuposto crítico de que o conhecimento organizacional é criado, 

compartilhado e transferido mediante a interação social. Portanto, a teoria do conhecimento 

organizacional apresenta quatro modos de conversão de conhecimento: i) socialização; ii) 

externalização; iii) combinação; iv) internalização (NONAKA; TAKEUCHI, 2003). 



28 

Figura 2 – Espiral do conhecimento 

               Fonte: Nonaka e Takeuchi (2003). 

 

A socialização é um processo tácito de compartilhamento de experiências, habilidades 

e técnicas. Na organização, Choo (2006) e Nonaka (2003) afirmam que sem experiência 

compartilhada existirá dificuldade para um individuo projetar-se no entendimento do 

raciocínio do outro. Dessa maneira, a transferência de informações não apresentará sentido se 

não houver conexão das emoções associadas e dos contextos específicos onde as experiências 

compartilhadas são embutidas. 

A externalização do conhecimento é caracterizada como um processo de conversão do 

conhecimento tácito em conceitos explícitos. Este processo de conversão consiste na criação 

de conceitos por meio de metáforas e analogias aplicados nos produtos da organização 

mediante interação ou pela reflexão coletiva (CHOO,  2006; NONAKA; TAKEUCHI, 2003; 

NONAKA et al., 2000; POLANYI, 1966).  

A combinação envolve a sistematização de conceitos explícitos em um sistema de 

conhecimento. Em sua concepção, os indivíduos transferem e combinam conhecimentos 

mediante documentos, reuniões e a utilização de tecnologias. Dessa maneira, a reorganização 

das informações empresariais é realizada por meio de classificação, acréscimo, combinação e 

categorização do conhecimento explícito (CHOO,  2006; NONAKA; TAKEUCHI, 2003). No 

ambiente organizacional a conversão de conhecimento é efetuada pelos indivíduos que 

ocupam cargos no nível gerencial. Esses indivíduos desmembram e operacionalizam os 

conceitos de negócios, os conceitos de produtos, o planejamento da organização e a rede de 

informações (NONAKA; TAKEUCHI, 2003).  

O processo de internalização do conhecimento é caracterizado pela incorporação do 
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conhecimento explícito em conhecimento tácito (NONAKA et al., 2000). A essência desse 

modo de conversão é obter o aprendizado ao longo da execução das tarefas. Contudo, quando 

esses conhecimentos são internalizados, os indivíduos envolvidos absorvem esse 

conhecimento mediante a criação de modelos mentais, o know-how técnico compartilhado, e 

as experiências das etapas de socialização, externalização e combinação. Entretanto, Choo 

(2006) e Nonaka e Takeuchi (2003) ressaltam que para viabilizar o conhecimento 

organizacional é necessário que os quatro modos de conversão do conhecimento aconteçam 

simultaneamente.  

Feito essas considerações sobre o conhecimento organizacional e os modos de 

conversão do conhecimento, o objetivo consiste no estabelecimento de mecanismos de gestão 

com a finalidade de obter resultados vantajosos para a organização. Dessa forma, a próxima 

seção apresentar-se-á algumas perspectivas do gerenciamento do conhecimento elaboradas 

por Beckman (1999) e outros pesquisadores.   

 

2.2. Perspectivas da gestão do conhecimento 

 

Boland Jr e Tenkasi (1995) entendem que a gestão do conhecimento é a estratégia que 

converte os ativos do conhecimento das organizações em maior produtividade, geração de 

valor e aumento da competitividade. Entretanto, para Beckman (1999) a gestão do 

conhecimento ainda é emergente, com diversos gaps a serem resolvidos. O pensamento de 

Beckman (1999) sinaliza que o desenvolvimento da gestão do conhecimento pode ser melhor 

examinada considerando-se seis perspectivas de análise: i) conceitual; ii) tecnológica; iii) 

organizacional; iv) gerencial; v) de implementação; vi) processual. 

A perspectiva conceitual define e descreve os fundamentos e modelos conceituais da 

gestão do conhecimento. Para Beckman (1999), a gestão do conhecimento é a formalização, o 

acesso à experiência e a especialização que resultam diretamente no desempenho superior da 

organização, na inovação dos produtos e no aumento da geração de valor para os clientes. 

O direcionamento da perspectiva tecnológica trata a contribuição da tecnologia de 

informação (TI) como suporte para ampliação da gestão do conhecimento. Aspectos como 

infraestrutura, armazenamento, recuperação do conhecimento, sistemas de suporte à decisão e 

transformação do conhecimento englobam essa perspectiva (BECKMAN, 1999). 

Em relação à perspectiva organizacional, Beckman (1999) aborda diversos conceitos 

organizacionais, os quais inserem características do conhecimento organizacional voltados ao 

levantamento de competências e habilidades, aos domínios de conhecimento, as redes e 
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centros de excelências, os papéis e responsabilidades, o aprendizado organizacional e a 

cultura corporativa. Nesse sentido, Davenport e Prusak (1998) destacam quatro etapas 

importantes no atendimento das necessidades da gestão do conhecimento: i) repositório de 

conhecimento; ii) transferência de conhecimento; iii) gerenciamento de ativos do 

conhecimento; iv) desenvolvimento de infraestrutura. 

Beckman (1999) aponta a perspectiva gerencial como várias práticas de gestão 

necessárias para tornar efetiva a gestão do conhecimento. A medição e a avaliação do capital 

humano e os sistemas motivacionais e de recompensa são estratégias que auxiliam essa 

perspectiva. As primeiras têm a finalidade de conseguir que os objetivos organizacionais 

sejam operacionalizados e estabelecer padrões a serem seguidos. Logo, os sistemas 

motivacionais e de recompensa tem o papel de criar e manter uma cultura e mentalidade 

comprometidas com a organização do conhecimento (BECKMAN, 1999; SVEIBY, 1998). 

Os estudos de Beckman (1999) em relação à perspectiva de implementação abordam 

métodos e técnicas facilitadoras do sucesso dos projetos de gestão do conhecimento, além dos 

desafios e barreiras enfrentados. Portanto, estratégias são desenvolvidas e utilizadas pelas 

organizações na obtenção de resultados implementadores nos projetos de gestão do 

conhecimento.  

A perspectiva processual analisa os processos que explicam o funcionamento da 

gestão do conhecimento. Para transformar conhecimento em ativos organizacionais de valor, a 

experiência e o expertise devem ser formalizados, transferidos, compartilhados e aplicados 

por meio de processos bem estruturados. Beckman (1999), baseado na visão de diversos 

pesquisadores, apresenta as etapas relativas ao processo de gestão do conhecimento, conforme 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Etapas do processo de gestão do conhecimento 
 

Wiig 

(1993) 

 

Marquardt 

(1996) 

 

O´Dell (1996) 

 

Ruggles III 

(1997) 

 

Van Der Spek; 

Spijkervet (1997) 

 

DiBella e 

Nevis (1998) 

 

Beckman 

(1999) 

 

 

 

Criar 

 

 

 

Aquisição 

 

 

 

Identificar 

 

 

Gerar (criar, 

aquisição, 

síntese, 

fusão, 

adaptar) 

 

 

Desenvolver novos 

conhecimentos 

 

 

 

Aquisição 

 

 

 

Identificar 

 

 

Compilar e 

transformar 

 

Criar 

 

Coletar 

 

 

Codificar 

(capturar, 

representar) 

 

Garantir a 

existência de novos 

conhecimentos 

 

 

Disseminar 

 

Capturar 

 

 

 

Disseminar 

Transferir e 

utilizar 

 

Adaptar  

 

Transferir 

 

Distribuir o 

conhecimento 

Utilizar Selecionar 

 

Aplicar o 

valor 

 

 

Armazenar 

Organizar   

Combinar o 

conhecimento 

disponível 

  

Armazenar 

  Aplicar    Compartilhar 

  Compartilhar    Aplicar 

  Criar    Criar 

      Vender 

Fonte: Beckman (1999). 

 

Com base nas considerações sobre as perspectivas da gestão do conhecimento, no 

próximo item é apresentada uma breve discussão sobre a etapa processual do gerenciamento 

do conhecimento organizacional delimitando-se para a etapa de transferência de 

conhecimentos e cujo suporte teórico foi baseado principalmente nos estudos de Szulanski 

(2003), Dixon (2000) e Faye; Lortie; Desmaries (2008). 

 

2.3. Transferência de conhecimento 

 

Este item aborda os modelos de transferência de conhecimento apoiada no trabalho de 

Faye; Lortie; Desmaries (2008), os tipos de transferência baseado na pesquisa de Dixon 

(2000), as etapas da transferência de conhecimento sustentadas por Szulanski (2003) e o 

modelo de comunicação proposto por Shannon e Weaver (1975). 

 

2.3.1. Modelos de transferência de conhecimento 

 

Alavi e Leidner (2001) afirmam que a transferência de conhecimento é um processo 
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que ocorre constantemente nas organizações. Ela está associada coma aplicação de 

conhecimentos ou habilidades para solucionar problemas, melhorar práticas de gestão, 

ampliar a produtividade, treinar pessoas e progredir o desempenho da organização. Davenport 

e Prusak (1998) enfatizam que o processo de transferência de conhecimento precisa ser 

gerenciado pela organização devido a uma melhor aplicabilidade em sua utilização. 

Nesse sentido Faye; Lortie; Desmaries (2008) propõem três modelos de transferência 

de conhecimento: i) modelo linear ou unidirecional; ii) modelo colaborativo ou bidirecional; 

iii) modelo interativo. Os modelos têm sua concepção no processo de transferência de 

conhecimentos entre produtores e usuários. 

O aspecto dinâmico do modelo linear ou unidirecional é representado pelos produtores 

e usuários do conhecimento. As críticas contra este modelo de transferência são que os 

produtores e usuários estão separados em duas comunidades, a primeira oferta e a segunda 

apenas utiliza o conhecimento (FAYE; LORTIE; DESMARIES, 2008).  Lyons e Warner, 

(2005) observam que esse tipo de modelo é criticado por ser aplicado em contextos 

impróprios. Portanto, as características individuais (experiência profissional, nível 

educacional e outras) não influenciam sobre o processo ou término da transferência. A Figura 

3 representa o modelo liner ou bidirecional. 

 

Figura 3 – Modelo linear ou unidirecional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Boggs (1992). 

 

Outra abordagem sobre modelos de transferência de conhecimento é denominada de 

colaborativo ou bidirecional. Esse modelo introduz a ideia de interações regulares entre 

produtores e usuários do conhecimento. Portanto, as transferências são destinadas a 

integrarem as preocupações e necessidades do usuário (FAYE; LORTIE; DESMARIES, 

2008). 

Para Liebowitz e Chen (2001) as interações regulares entre produtores e usuários 

constroem uma cultura de compartilhamento de conhecimentos impactando nos resultados da 

organização. Dessa forma, as organizações têm desenvolvido mecanismos de absorção do 

conhecimento para seus membros. A Figura 4 exibe o modelo colaborativo ou bidirecional. 

PRODUTORES DE 

CONHECIMENTO 
USUÁRIOS DO 

CONHECIMENTO 
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Figura 4 – Modelo colaborativo ou bidirecional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Boggs (1992). 

 

Quanto à absorção do conhecimento, o modelo interacionista retrata o processo de 

transferência em formato circular. Segundo Faye; Lortie; e Desmaries (2008) este modelo 

envolve relações de colaboração entre um conjunto de agentes e considera o contexto em que 

os produtores e usuários praticam a transferência de conhecimento. 

Parent; Roy e St. Jacques (2007) e Faye; Lortie; e Desmaries (2008) consideram a 

evolução deste modelo baseado na integração dos aspectos complementares relativos à 

transferência do conhecimento: i) geração; ii) disseminação; iii) absorção. A Figura 5 

representa o modelo interacionista. 

 

Figura 5 – Modelo interacionista 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Parent; Roy e St. Jacques (2007). 

 

Na exploração das modelagens de transferência de conhecimento, este projeto está 

embasado essencialmente no modelo linear ou unidirecional. Entretanto, não fica descartada a 

presença dos demais modelos porque, em alguns momentos, o relacionamento entre 

franqueador e o franqueado precisa ser bidirecional visando aprimorar a compreensão de 

determinados pontos de um sistema de franquias. Dessa maneira, no próximo item abordam-

se os tipos de transferências de conhecimento baseado nos estudos de Dixon (2000). 

 

2.3.2. Tipos de transferência de conhecimento 

 

Dixon (2000) propõe alguns tipos de transferência de conhecimento adotando a 

identificação do receptor, a natureza da atividade e o tipo de conhecimento transferido. Em 

seus estudos, a autora define cinco formas de transferência de conhecimento: i) serial; ii) 

próxima; iii) distante; iv) estratégica; v) especializada. 

PRODUTORES DE 

CONHECIMENTO 
USUÁRIOS DO 

CONHECIMENTO 

CAPACIDADE 
DE  

GERAÇÃO 

CAPACIDADE 
DE 

DISSEMINAÇÃO 

CAPACIDADE 
 DE  

ABSORÇÃO 
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Transferência serial - consiste em equipes que realizam uma determinada atividade e 

as replicam em diferentes cenários. Portanto, emissores e receptores são os mesmos. A 

natureza da tarefa não é caracterizada como uma rotina. Nesse sentido, Dixon (2000) não 

considera tarefas como rotinas. Todavia, as tarefas são dinâmicas, diferentes entre si e estão 

inseridas em ambientes que podem ocasionar variações. O tipo de conhecimento presente na 

transferência serial é explícito e tácito. Suas respectivas diretrizes são discutidas pelos 

envolvidos para minimização de erros e custos (DIXON, 2000). 

Transferência próxima - é baseada em equipes de emissores com conhecimento 

internalizado que vivenciaram outras experiências. Nesse cenário, a organização replica para 

equipes de receptores que executarão trabalhos similares. Feito essas considerações, a 

definição do termo “próxima” está relacionada à similaridade da tarefa, desconsiderando a 

proximidade física.  O tipo de conhecimento na transferência próxima é explícito. Além disso, 

esse tipo de transferência apresenta como características o monitoramento dos objetivos do 

negócio e a interação pessoal (DIXON, 2000). Porém, a utilização da transferência próxima se 

justifica quando emissor e receptor estão separados geograficamente. 

Transferência distante - apresenta algumas características distintas da transferência 

próxima. A primeira consiste no tipo de conhecimento que é tácito. A segunda é a pouca 

presença de conhecimento explícito na relação emissor e receptor, como também sentido 

contrário (DIXON, 2000). Entretanto, Dixon (2000) afirma que esse tipo de transferência tem 

similaridade com a transferência próxima, diferenciando-se apenas na tipologia de 

conhecimento transferido e na frequência de sua execução. 

Transferência estratégica - está presente em ações de lançamentos de produtos, 

introdução de novos serviços, fusões e aquisições e outras atividades críticas da organização. 

O tipo de conhecimento presente na transferência estratégica é tácito e explícito. Dixon 

(2000) ressalta que durante a transferência estratégica geram-se os ativos do conhecimento. 

Essa denominação é decorrente do acúmulo de conhecimento originado de várias situações 

vivenciadas pelas organizações. Portanto, o ambiente de negócios, as políticas de diretrizes e 

o relacionamento interpessoal fazem parte do conjunto dos ativos do conhecimento. Nesse 

sentido, Dixon (2000) considera que a transferência estratégica está relacionada à missão e 

visão da organização. Por isso, todos os conhecimentos adquiridos devem ser planejados, 

validados, registrados e transferidos em congruência com elas. 

Transferência especializada - está presente nos processos tecnológicos por conter 

conhecimento explícito na forma de manuais e sistemas implantados pela organização 

(DIXON, 2000). Segundo Dixon (2000), o cenário da transferência especializada é composto 
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por emissores detentores da expertise e receptores que irão absorver o conhecimento. O 

Quadro 4 sintetiza os tipos de transferências do conhecimento propostas por Dixon (2000). 

 

Quadro 4 – Tipos de transferência de conhecimento 
  

Definição 

 

Similaridades da tarefa 

e do contexto  

 

Natureza da 

tarefa 

 

Tipo de 

conhecimento 

 

 
 

Transferência 

Serial 

 
 

Conhecimento adquirido 

transferido na execução 

de outra tarefa. 

 
 

Equipe de recepção 

realiza tarefas 

semelhantes em um novo 

contexto. 

 

 
 

Frequente e não 

rotineira 

 

 

 
 

Tácito/Explícito 

 

 

 
 

Transferência 

Próxima 

 
 

Conhecimento explícito 

utilizado por equipes que 

fazem trabalhos 

semelhantes. 

 
 

Equipe de recepção 

realiza tarefas 

semelhantes em 

contextos semelhantes. 

 
 

 

Frequente e 

rotineira 

 

 

 

 

Explícito 

 

 

 

Transferência 

Distante  

 

Conhecimento tácito 

disponível para equipes 

que fazem trabalhos 

semelhantes em outra 

parte da organização. 

 

Equipe de recepção 

realiza tarefas 

semelhantes em 

contextos diferentes. 

 

 

 

Frequente e não 

rotineira 

 

 

 

Tácito 

 

 
 

Transferência 

Estratégica 

 

 

Conhecimento coletivo 

utilizado para realizar 

tarefas com pouca 

frequência. 

 

Equipe de recepção 

realiza tarefa em 

contextos diferentes. 

 

 
 

Infrequente e 

não rotineira 

 

 
 

Tácito/Explícito 

 

 
 

Transferência 

Especializada 

 

Equipe busca 

conhecimento técnico em 

outras pessoas da 

organização. 

 
 

Equipe de recepção 

realiza tarefas em 

contextos semelhantes. 

 

 

Infrequente e 

rotineira 

 

 

Explícito 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Dixon (2000). 

 

Em relação aos tipos de transferência de conhecimento propostas por Dixon (2000), 

este estudo se insere na transferência próxima. Isso se deve ao fato do franqueador transferir 

tarefas semelhantes aos seus franqueados, a realização das tarefas serem rotineiras e 

frequentes ocorrendo em contextos muito parecidos, além do tipo de conhecimento 

transferido ser, em grande parte, explícito.  

Alavi e Leidner (2001) argumentam que o mecanismo de transferência depende do 

tipo de conhecimento a ser transferido. Elas ressaltam a importância para o processo de 

transferência de conhecimento entre indivíduos, em nível organizacional, a existência de uma 

interface próxima e solidificada. Porém, uma interface limitada e distante é uma barreira para 

o aprendizado e transferência da informação. Nessa perspectiva, o próximo item abordará os 

estudos de Szulanski (2003) acerca das etapas da transferência de conhecimento.    
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2.3.3. Etapas da transferência de conhecimento  

 

Para Szulanski (2003) a transferência intra-organizacional de melhores práticas é vista 

como um processo apoiado em estágios nos quais os fatores característicos aparecem em 

maior ou menor grau e em ordem de ocorrência. As melhores práticas referem-se a uma rotina 

de utilização do conhecimento na organização.  

Nesse sentido, a transferência de melhores práticas é caracterizada como uma troca 

recíproca de conhecimento organizacional entre uma fonte emissora e uma fonte receptora, 

em que a qualificação do receptor é um dos fatores importantes para o sucesso do processo de 

transferência. Portanto, entende-se a transferência de melhores práticas como replicação de 

rotinas organizacionais. 

Partindo desse princípio, Szulanski (2003) identificou quatro etapas para o processo de 

transferência do conhecimento baseado em pesquisas empíricas de diversos autores sobre 

transferência de tecnologia e implementação, difusão da inovação e aprendizagem 

organizacional. Essas etapas são denominadas como: i) iniciação; ii) implementação; iii) 

ramp-up (deslanche); iv) integração, descritas a seguir. 

 

 Iniciação: O processo de iniciação envolve diversas etapas que resultam na decisão ou 

não de se transferir conhecimento. Essa necessidade se dá em função da ausência de 

conhecimento pertinente às atividades fins da organização (SZULANSKI, 2003).  

 Implementação: Segundo Szulanski (2003), a fase de implementação tem início com a 

decisão no prosseguimento do processo de transferência. Nessa fase, o fluxo de 

informações entre emissor e receptor deve estar bem sincronizado. Logo, a prática 

transferida deve atender as necessidades do receptor.  

 Ramp-up (Deslanche): A etapa ramp-up (deslanche) contempla o receptor no início do 

aprendizado do conhecimento transferido. Segundo Szulanski (2003) após o primeiro dia 

de uso. Entretanto, o receptor estará voltado à identificação e resolução de problemas 

diários e inesperados que atrasavam suas rotinas. Szulanski (2003) também afirma que o 

receptor não utiliza o conhecimento por completo. Porém, melhora gradualmente sua 

utilização até um nível aceitável. 

 Integração: Esta etapa se inicia quando o receptor atingir os resultados esperados com o 

uso do conhecimento transferido. Logo, essa utilização será institucionalizada 

transformando-se em uma rotina da organização. Segundo Szulanski (2003), gera-se um 
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histórico de utilização compartilhada do conhecimento absorvido no receptor. Portanto, na 

integração do conhecimento identificam-se os atores e as ações especificas resultantes no 

compartilhamento de significados e comportamentos entre emissor e receptor 

(SZULANSKI, 2003). 

 

Dentro das etapas do processo de transferência do conhecimento, esse estudo acerca 

dos franqueados de escolas de idiomas está posicionado na fase de integração. Isso se deve ao 

fato do objetivo geral desse projeto avaliar como o franqueado aplica os conhecimentos 

adquiridos durante as fases anteriores e se realmente esses conhecimentos estão 

institucionalizados. O Quadro 5 sintetiza as principais características e dificuldades das etapas 

do processo de transferência de conhecimento propostas por Szulanski (2003). 

 

Quadro 5 - Etapas do processo de transferência de conhecimento 
ETAPA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

DIFICULDADES DA ETAPA 

 

 

Iniciação 

 

 

 Decisão de transferência 

 Identificação das necessidades e do 

conhecimento 

 Identificação das necessidades e do 

conhecimento 

 Coleta e avaliação de informações 

 

 

Implementação 
 Decisão de prosseguir 

 Adaptação ao receptor 

 Comunicação entre fonte emissora e 

receptora 

 Adaptação 

 

 

Ramp-up 

(Deslanche) 

 

 Uso do conhecimento pelo receptor a 

partir do primeiro dia 

 Receptor utiliza o conhecimento de 

forma equivocada no começo 

 Corrigir problemas inesperados 

 

 

Integração 
 Receptor consegue resultados eficazes 

com o conhecimento transferido 

 Receptor não atinge os resultados 

esperados com o conhecimento 

transferido 

 Rotina 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Szulanski (2003). 

 

Szulanski (2003) considera que o processo de comunicação e o fluxo de informação 

direcionam a transferência de conhecimento nas organizações. Govindarajan e Gupta (2001) 

complementam a abordagem de Szulanski (2003) conceituando a transferência de 

conhecimento em cinco elementos: a) o valor percebido pelo emissor do conhecimento; b) a 

disposição motivacional do emissor; c) a existência e a qualidade de canais de transmissão; d) 

a motivação do receptor; e) capacidade de absorção do receptor.  

Nesse sentido, Szulanski (2003) afirma que a incidência de problemas durante a 

transferência pode ser identificada analisando-se os componentes existentes nesse processo. 
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Portanto, entende-se que o modelo de comunicação de Shannon e Weaver (1975) como 

estudo dos componentes essenciais no processo de transferência de conhecimento seja mais 

apropriado. Nessas circunstâncias, o próximo item apresentará uma breve discussão sobre os 

elementos desse modelo. 

 

2.3.4. O modelo de comunicação 

 

Segundo Shannon e Weaver (1975), em seus estudos na indústria de telecomunicações 

norte americana desenvolvido entre os anos de 1930 e 1940, o modelo de comunicação é 

composto por três níveis: i) Nível A; ii) Nível B; iii) Nível C.  Entretanto esses níveis são 

responsáveis pelos principais problemas de comunicação. O Quadro 6 resume os respectivos 

níveis. 

 

Quadro 6 – Níveis do problema de comunicação 
NÍVEL  CARACTERÍSTICA DO 

PROBLEMA 

QUESTIONAMENTO 

 

 

A 

 

Técnico 

Com que precisão os símbolos de comunicação podem 

ser transferidos? 

 

 

B 

 

Semântico 

Com que precisão os símbolos transferem o significado 

desejado? 

 

 

C 

 

Eficiência 

Com que eficiência o significado recebido afeta o 

comportamento e a conduta do receptor em relação à 

finalidade desejada? 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Shannon e Weaver (1975). 

 

Shannon e Weaver (1975) sinalizam que os problemas técnicos correspondem à 

precisão da transferência de um grupo de símbolos (escritos ou falados) provenientes da fonte 

emissora para fonte receptora. Esses problemas se caracterizam pela transferência de grupos 

distintos de símbolos ao mesmo tempo. 

Os problemas de semântica são constituídos pelos significados absorvidos pela fonte 

receptora em relação às expectativas da fonte emissora (FLENSBURG, 2009; SHANNON; 

WEAVER, 1975). Logo, a dificuldade básica do aspecto semântico na comunicação é 

reduzida a duas dimensões: i) nunca serão mais do que meras aproximações às ideias que 

estão sendo explicadas; ii) tornam-se compreensíveis, contanto que a linguagem seja clara e 

os canais facilitadores.  

Para Shannon e Weaver (1975) os problemas de eficiência são condicionados ao êxito 

com que a mensagem foi transferida da fonte emissora para fonte receptora. Nesse sentido, ao 
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analisar a oratória (escrita ou verbal) consideram-se o estilo, o aspecto psicológico e o aspecto 

emocional na avaliação do significado e utilidade da mensagem.  

Após as considerações acerca dos níveis do problema de comunicação Shannon e 

Weaver (1975) assumem que o Nível A é superficial devido a abranger detalhes estruturais de 

desempenho dos elementos da comunicação. Em relação ao Nível B e Nível C, Shannon e 

Weaver (1975) os caracterizam como elementos que absorvem o conteúdo dos problemas 

gerais da comunicação. 

Portanto, a teoria da comunicação tem por objetivo compreender os problemas 

contidos no Nível A. Contudo, partes do significado desta teoria são originadas da premissa 

que o Nível B e Nível C utilizam com precisão apenas o que se torna viável. Logo, qualquer 

limitação identificada no Nível A será aplicada no Nível B e Nível C.  

Entretanto parte do resultado gerado no Nível A pode revelar o alinhamento ou 

contraposição com os outros dois níveis. Nesse contexto, Shannon e Weaver (1975) concluem 

que os resultados apresentados no Nível A por conveniência explicará o Nível B e Nível C. 

Para visualizar os problemas de comunicação apresentados no Nível A Shannon e 

Weaver (1975) desenvolveram o modelo teórico composto pelos seguintes elementos: i) fonte 

emissora; ii) fonte receptora; iii) canal de comunicação; iv) mensagem; vi) fonte de ruídos. A 

Figura 6 representa o modelo proposto.  

 

Figura 6 – Modelo de comunicação 

Fonte: Shannon e Weaver (1975). 

 

Analisando-se o modelo proposto na Figura 6, verifica-se que a fonte de informação 

seleciona a mensagem desejada dentre um grupo de mensagens possíveis. Transforma a 



40 

mensagem em um sinal que é enviado mediante o acesso a um canal de comunicação entre a 

fonte emissora e fonte receptora. Flensburg (2009) e Shannon e Weaver (1975) afirmam que a 

forma estrutural da fonte de informação corresponde ao cérebro humano. Shannon e Weaver 

(1975) conceituam o transmissor (fonte emissora) como o indivíduo que utilizando alguns 

mecanismos produzem sinais que são transferidos no canal. 

Shannon e Weaver (1975) definem a fonte receptora como um transmissor reverso.  

Nesse sentido, a fonte receptora interpreta o sinal transmitido pela mensagem atribuindo 

significado ao conteúdo. Segundo Flensburg (2009), o significado do conteúdo está na fonte 

receptora e não presente na mensagem. Entretanto, Flensburg (2009) reforça que a fonte 

receptora interpreta a mensagem baseada em seus “arquivos” de conhecimento. Mesmo que 

seus arquivos de conhecimento não sejam desejados para codificar a mensagem, a fonte 

receptora atribuirá significado. 

Contudo, a capacidade do canal de comunicação é definida em relação à condução da 

informação (SHANNON; WEAVER, 1975). Logo, a capacidade do canal de comunicação 

leva em consideração a habilidade de transferência das informações produzidas pela fonte 

emissora. 

Havendo um objetivo a ser transferido, a fonte emissora espera que sua comunicação 

seja a mais fiel possível. Entretanto, Shannon e Weaver (1975) atentam para a presença de 

ruídos no processo de comunicação. De acordo com Weaver (1949) os ruídos são fatores que 

surgem ou se colocam entre a fonte emissora e a fonte receptora. Distorcem a mensagem 

recebida conduzindo incertezas acerca de seu significado real para a fonte receptora. Shannon 

e Weaver (1975) sinalizam que quando a incerteza é intensa, a informação é ampliada e 

influencia na deformação da fidelidade de seu conteúdo. 

Com a presença de ruídos, o sinal recebido possui grande quantidade de informação. 

Logo, é selecionado dentre um grupo de sinais mais amplos e variados apresentando 

problemas semânticos. Para Weaver (1949) os ruídos podem aparecer nos canais de 

comunicação, na codificação da mensagem, na fonte emissora e na percepção da fonte 

receptora. 

Szulanski (1996) se utiliza do termo “barreiras” ao se referir aos ruídos inerentes aos 

processos de comunicação. Entende que essas barreiras possam inibir, retardar e 

impossibilitar a transferência de conhecimento. Além disso, desgastando-o à medida que 

permeia a organização. As barreiras propostas por Szulanski (1996) são encontradas nas 

várias etapas do processo de transferência de conhecimento e podem ser categorizadas em: i) 

barreiras inerentes ao conteúdo do conhecimento; ii) barreiras inerentes ao contexto; iii) 
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barreiras inerentes à fonte emissora; iv) barreiras inerentes à fonte receptora. 

O próximo item apresentará esses quatro tipos de barreiras que podem impactar a 

transferência entre franqueador (fonte emissora) e franqueado (fonte receptora). 

 

2.4. Barreiras relacionadas com a transferência de conhecimento 

 

Pela transferência de melhores práticas pode-se garantir consistência no seu 

nivelamento de acordo com o que a organização executa. Por esse motivo, é importante 

compreender quais são os agentes que dificultam e impedem a transferência de conhecimento. 

As barreiras à transferência de habilidades e de capacidades reduzem à flexibilidade da 

organização, seu potencial valor de aquisição, as chances de sucesso em alianças estratégicas 

e de parcerias em tecnologia (ALAVI; LEIDNER, 2001; SZULANSKI, 1996). 

Estudos em transferência de práticas têm focado na superação das barreiras à 

transferência de conhecimentos. Segundo Darr; Argote; Epple (1995) e Kostova (1999) a 

transferência pode ser feita mediante pessoas, tecnologias ou estruturas para outras pessoas, 

tecnologias ou organizações. De forma reversa, pode ser realizada modificando-se a 

organização receptora com base no treinamento das pessoas e alterações nas tecnologias ou 

estruturas.  

Segundo Szulanski (1996) a transferência de práticas não é complexa apenas para a 

fonte receptora, mas também para própria organização detentora do conhecimento. Nesse 

sentido, as organizações devem enfrentar os desafios no processo de transferência de 

conhecimento.  

Szulanski (1996) e Von Hippel (1994) definem o termo stickiness (viscosidade) como 

a dificuldade em transferir conhecimento. Essa dificuldade ou barreira pode ser encontrada 

em atividades de soluções de problemas relacionados à inovação, ao grau de transferência, à 

utilização de conhecimento superior e na habilidade da empresa em crescer mediante a 

replicação de capacidades e habilidades existentes. Dessa forma, Von Hippel (1994) 

introduziu o conceito de informação sticky como aquela que é difícil de ser transferida. 

Em suas pesquisas, Szulanski (1996) constatou que as maiores barreiras à 

transferência de conhecimento nas organizações são resultados de três fatores: i) falta de 

capacidade de absorção da fonte receptora; ii) ambiguidade causal; iii) relacionamento difícil 

entre fonte emissora e fonte receptora. 

Baseado no modelo de comunicação de Shannon e Weaver (1975), Szulanski (1996) 

apresenta seu modelo (Figura 7) referente às barreiras no processo de transferência de 
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conhecimento divididas em quatro construtos: i) barreiras inerentes ao conteúdo do 

conhecimento; ii) barreiras inerentes ao contexto; iii) barreiras inerentes à fonte emissora; iv) 

barreiras inerentes à fonte receptora. 

 

Figura 7 – Barreiras na transferência do conhecimento 

        Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Szulanski (1996). 

 

2.4.1. Barreiras relacionadas com o conteúdo do conhecimento 

 

Neste item serão descritas características as barreiras presentes no conteúdo do 

conhecimento, que serão apresentas em duas dimensões: i) ambiguidade causal; ii) 

unproveness (conhecimento não comprovado).  

 

Ambiguidade causal - Em sua concepção, a ambiguidade causal é caracterizada como o 

resultado da não compreensão do cenário que os conhecimentos estão sendo aplicados. Para 

Szulanski; Cappetta e Jensen (2004), Kalling (2003) e Simonin (1999) quanto maior a 

ambiguidade em relação ao domínio e as unidades de conhecimento, mais complexa será o 

processo de transferência. 

Nos estudos de Lippman; Rumelt (1982), a dificuldade na replicação de habilidades é 

proveniente da ambiguidade. Contudo, ressaltam que quando existe sucesso na replicação de 

habilidades em um novo ambiente, ainda assim a ambiguidade está presente no contexto.  

Reed e Defillippi (1990) sinalizam que a ambiguidade causal é resultante da presença 

de conhecimento tácito, da complexidade em relação aos recursos e das competências e 
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especificidade dos ativos do conhecimento na organização. Logo, em um contexto de 

inovação ela é responsável no estabelecimento de barreiras à imitação. 

Nos estudos de Simonin (1999), a relação entre ambiguidade causal e a transferência 

de conhecimento sofre influência de alguns fatores: a) o grau de conhecimento tácito; b) o 

grau de especificidade; c) o grau de complexidade; d) a experiência; e) a proteção da parceria 

entre as organizações; f) a distância cultural; g) a distância organizacional. Entretanto, a 

relação entre ambiguidade e transferência de conhecimento sofre efeitos moderadores de 

acordo com a colaboração de conhecimento entre as organizações, a duração da aliança e 

capacidade de aprendizado (SIMONIN, 1999). 

 

Comprovação do conhecimento (Unproveness) - Segundo Szulanski; Cappetta e Jensen 

(2004) e Szulanski (1996), o conhecimento não comprovado (unproveness) é um fator acerca 

dos conhecimentos que já foram úteis para empresa em um determinado momento do 

passado. Dessa maneira, eles são menos complexos de serem transferidos em função de haver 

registros que funcionam como suporte no processo de seleção de conhecimento para 

transferência. Portanto, na ausência desses registros torna-se mais complexa a inserção de 

receptores nos processos de transferências e integração do conhecimento. 

 

2.4.2. Barreiras relacionadas com o contexto 

 

Este item descreverá a barreira presente no contexto durante o processo de 

transferência de conhecimento. Entende-se que a dificuldade de relacionamento entre fonte 

emissora e fonte receptora pode colaborar em um ambiente desagradável, evidenciando essa 

barreira. 

 

Dificuldade de relacionamento entre a fonte emissora e fonte receptora - O contexto no 

qual a organização está inserida sofre constantemente processos de transferências de 

conhecimento. Portanto, o contexto organizacional que possibilite o desenvolvimento da 

transferência pode ser considerado como fértil. Em contrapartida, um contexto que dificulta o 

desenvolvimento é tido como não-fértil.   

Existem situações em que um conhecimento transferido de forma eficaz em um 

contexto pode sofrer fracassos na mudança de cenário. As razões para esse fracasso estão 

presentes na intolerância para erros, no relacionamento interpessoal, na experiência prática e 

ambiente, nas estruturas e burocracias e principalmente no stickyness, que está relacionado 



44 

com a dificuldade para transferir conhecimento considerado valioso com características 

intrínsecas a uma determinada situação em que o conhecimento é transferido (SZULANSKI, 

1996). 

A deficiência de codificação do conhecimento é caracterizada como outra barreira do 

contexto. Dessa forma, essa codificação se encontra na mudança de conhecimento tácito para 

explicito e, portanto, mais esforços são necessários para o conhecimento ser recebido pelo 

receptor. 

Nesse sentido, a transferência de conhecimento requer diversas trocas entre 

indivíduos. Para obter sucesso nessas trocas é necessário facilidade de comunicação e 

afinidade do relacionamento entre fonte emissora e fonte receptora. Portanto, um 

relacionamento difícil e distante gera complicações na transferência (SZULANSKI, 1996).  

Szulanski; Cappetta e Jensen (2004) e Szulanski (1996) alegam que organizações que 

possuem estruturas rígidas e demasiada burocracia encontram maiores obstáculos no processo 

de transferência de conhecimento, como também nos processos comunicativos internos. 

 

2.4.3. Barreiras relacionadas à fonte emissora 

 

Neste item serão descritos características as barreiras na fonte emissora apresentadas 

em duas dimensões: i) ausência de motivação na fonte emissora; ii) ausência de credibilidade 

percebida na fonte emissora. 

 

Ausência de motivação da fonte emissora - Para Szulanski (1996) um indivíduo possuidor 

do conhecimento pode não apresentar motivação necessária para realizar sua transferência. 

Alguns fatores como perder a propriedade do conhecimento, perder uma posição privilegiada 

de vantagem no mercado e por não ser recompensado em transferir um modelo de negócio de 

sucesso é uma barreira muito influente no processo. Outro fator percebido por Szulanski 

(1996) consiste na ausência de disposição em ofertar tempo e recursos para a estrutura de uma 

transferência.    

 

Ausência de credibilidade percebida na fonte emissora - Segundo Szulanski (1996), o 

comportamento do receptor depende da confiança atribuída à fonte emissora. Quanto mais 

especialista e conhecida a fonte emissora for, maior será a confiança da fonte receptora 

(SZULANSKI, 1996). Dessa forma, ao perceber que o emissor não parece confiável e não 

apresenta domínio pleno do conhecimento que deve ser transferido, iniciar uma transferência 
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torna-se mais difícil e suas recomendações e exemplos tendem a ser contestados. Logo, pode 

despertar no receptor certa resistência à credibilidade das informações. 

 

2.4.4. Barreiras relacionadas à fonte receptora 

 

Este item tem o objetivo de descrever as características das barreiras na fonte 

receptora apresentadas em três dimensões: i) ausência de motivação na fonte receptora; ii) 

ausência de capacidade de absorção da fonte receptora; iii) ausência de capacidade de 

retenção da fonte receptora. 

 

Ausência de motivação da fonte receptora - Diversos receptores relutam na aceitação do 

conhecimento proveniente de fontes emissoras externas. No contexto das franquias de 

idiomas, a presença de consultores especialistas nessa modalidade de negócio pode contribuir 

para a ausência de motivação.  

Szulanski (1996) denomina essa situação de “a síndrome do não inventado aqui”. 

Ainda para Szulanski (1996) a falta de motivação da fonte receptora influi em atraso 

intencional, passividade, aparente aceitação do conhecimento, sabotagem no processo de 

transferência e rejeição explícita na implementação e no uso de novos conhecimentos. 

 

Ausência de capacidade de absorção da fonte receptora - Para Cohen e Levinthal (1990) a 

importância do estudo da absorção do conhecimento está associada à necessidade das 

organizações identificarem novos conhecimentos no ambiente externo, assimilá-los e aplicá-

los. Nesse sentido, Lane e Lubatkin (1998) investigaram a capacidade de absorção nas 

organizações desconsiderando seus departamentos. Inseriram o conceito de capacidade de 

absorção relativa devido a aquisição de conhecimento depender de três fatores: i) do tipo de 

conhecimento ofertado; ii) da similaridade entre práticas organizacionais; iii) do 

conhecimento que a fonte emissora detém acerca dos problemas organizacionais da fonte 

receptora. 

Em relação ao ambiente, Van Den Bosch; Volberda e Boer (1999) ressaltam que 

quando a fonte receptora absorve um novo conhecimento, ela incorpora uma nova 

aprendizagem aumentando os conhecimentos necessários para absorção. 

Entretanto, as barreiras na capacidade absorção são decorrentes da adoção de modelos 

gerenciais, processos estruturais e procedimentos individuais inadequados. Logo, a principal 

barreira da fonte receptora para a capacidade de absorção em uma organização está 
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relacionada à percepção do valor contido no conhecimento, quando incorporado na prática da 

organização (ANTAL; LENHARDT; ROSENBROCK, 2001).  

Em seu modelo, Szulanski (1996) contempla a abordagem de Cohen e Levinthal 

(1990) considerando que a capacidade de absorção é resultante do estoque de seu 

conhecimento pré-existente e sua manifestação está presente na habilidade de avaliar, 

assimilar e aplicar com sucesso novos conhecimentos com finalidade comercial.  

 

Ausência de capacidade de retenção da fonte receptora - Para Szulanski (1996) e Cohen e 

Levinthal (1990) uma transferência de conhecimento é efetiva quando o conhecimento 

transferido é retido. Logo, a habilidade da fonte emissora em institucionalizar o uso de um 

novo conhecimento está diretamente relacionada à capacidade de retenção.  

De acordo com Szulanski (1996), a carência dessa habilidade e algumas dificuldades 

iniciais durante a integração do conhecimento adquirido podem ser fatores que afetem o 

prosseguimento de sua utilização. A Figura 8 sintetiza as quatro barreiras e os respectivos 

elementos componentes dos construtos. E para entender a presença das barreiras na 

transferência do conhecimento no processo de vendas, o próximo item discutirá suas 

respectivas etapas que serão consideradas nesse estudo. 

 

Figura 8 – Composição das barreiras na transferência do conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Szulanski (1996). 
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2.5. Processo de Vendas 

 

O processo de vendas refere-se a um conjunto de etapas sequenciais por parte da força 

de vendas que conduzem o cliente potencial a realizar uma ação desejada, ou seja, à adesão ao 

produto ou serviço da organização (FUTRELL, 2001). Este processo é finalizado com um 

acompanhamento para garantir a satisfação da compra e retenção do cliente. Para Dubinsky e 

Hansen (1981), diversos fatores podem influenciar a maneira como a força de vendas realiza a 

apresentação do produto ou serviço em uma determinada situação.  

 Este estudo adotou o processo de vendas elaborado por Dubinsky e Hansen (1981). 

Os autores o compõem em sete etapas: a) prospecção; b) pré-abordagem; c) abordagem; d) 

apresentação de vendas; e) objeções e resistências; f) fechamento; g) atendimento pós-venda,  

conforme visualizado na Figura 9.  

 

Figura 9 – Processo de vendas 

 

Fonte: Adaptado de Dubinsky e Hansen (1981). 
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2.5.1. Prospecção de Clientes 

 

A prospecção consiste na primeira etapa do processo de vendas. Nesta etapa a força de 

vendas está direcionada na busca de clientes potenciais ou prospects (JOLSON; WOTRUBA, 

1992; BLUM; WILCOX, 2009). A definição de Stanton e Spiro (1999) aponta a prospecção 

como um “método ou sistema pelo qual os vendedores aprendem os nomes das pessoas que 

precisam do produto e dispõem de recursos para comprá-los”. Mediante a atividade de 

prospecção é possível qualificar os clientes adequados selecionando aqueles que possuem os 

melhores potenciais para adquirir o produto ou serviço (DUBINSKY; HANSEN, 1981; 

STANTON; SPIRO, 1999).    

Durante a fase de prospecção é necessário analisar informações relevantes além do 

potencial de compra dos prospects. Um cliente potencial pode ser um individuo ou uma 

organização com potencial para comprar o produto ou serviço (ALBERS, 2000). Dessa forma, 

alguns indicadores como a idade, a classe social, o gênero, a localização e o nível educacional 

auxiliam nessa atividade.   

Futrell (2003) aponta duas razões pelas quais a força de vendas deve constantemente 

procurar novos clientes potenciais. A primeira delas objetiva o aumento das vendas da 

organização. E a segunda visa substituir os clientes que ao longo do tempo serão perdidos. 

Para Rangaswamt, Sinha e Zoltners (1990) a criação do perfil de cliente deve ser feita de 

acordo com cada produto ou serviço que a organização possui facilitando identificar qual é a 

melhor oferta para o prospect. 

Portanto, para Jolson e Wotruba (1992) e Brooks (2003) um cliente potencial deve ter 

os recursos financeiros necessários para realizar a transação comercial, autoridade par tomar 

decisão de compra e principalmente o desejo em adquirir o produto ou serviço da empresa. 

Logo, informações sobre sua conduta de pagamento e seus critérios utilizados para evitar 

problemas de inadimplência complementam essa atividade. 

Futrell (2001) e Moncrief e Marshall (2005) apontam dificuldades na força de vendas 

durante a etapa de prospecção. Essa etapa, tal qual as demais, é uma habilidade que pode ser 

aperfeiçoada gradativamente pela força de vendas. De acordo com Futrell (2001) para ser bem 

sucedida, a prospecção de clientes requer algumas estratégias para ir ao encontro dos 

prospects, são elas: a) prospecção pela web; b) prospecção baseada em médias anteriores; c) 

indicação de clientes; d) clientes órfãos de marcas; e) feiras e exposições; f) mala direta; g) 

telemarketing; h) trabalho em rede; i) listas de clientes potenciais. 

As estratégias de prospecção devem ser escolhidas de acordo com os fatores principais 
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que compõem a situação que a organização esteja vivenciando. Dubinsky e Hansen, (1981) 

entendem que “não existe um modelo único de prospecção que seja adaptável a todas as 

situações”, mas de acordo com Futrell (2003) é possível realizar generalizações quanto aos 

critérios usados para a escolha da estratégia de prospecção ideal para uma situação específica. 

Dessa forma, Futrell (2003) discorre sobre três critérios fundamentais para o desenvolvimento 

da estratégia de prospecção: 

 Personalização ou escolha de uma estratégia que se adéque as necessidades específicas da 

organização.  

 Direcionar os esforços primeiramente nos clientes de alto potencial, deixando em segundo 

plano os clientes com potencias mais baixos. 

 Entrar em contato constantemente com clientes potenciais que ainda não aderiram o 

produto ou serviço da organização. Isso deve pela ausência de necessidade do prospect 

que pode ser revertida com novos produtos e serviços disponíveis no mercado. 

 

2.5.2.   Pré-abordagem  

 

A etapa de pré-abordagem engloba todas as atividades de coleta de informações 

realizadas pela força de vendas para o conhecimento dos fatos e características relevantes 

acerca dos clientes potenciais, principalmente sua necessidade e situação (DUBINSKY; 

HANSEN, 1981; FUTRELL, 2001). É com base nessas informações que a força de vendas 

direciona o planejamento para à abordagem e apresentação de vendas. 

Futrell (2001) acrescenta que após a identificação ou definição do perfil do prospect, a 

força de vendas deve levar em consideração as necessidades do cliente potencial com objetivo 

de recomendar soluções criativas para o beneficio mútuo. 

Uma força de vendas de alto desempenho tende a solucionar problemas para seus 

clientes. Futrell (2001) orienta que o relacionamento estratégico entre organização e cliente se 

deve a alguns fatores-chave: a) necessidades estratégicas; b) soluções criativas; c) acordos 

mutuamente benéficos. 

As necessidades estratégicas abrangem a compreensão, por parte da força de vendas, 

de todos os desejos do cliente. Essa atitude possibilita uma posição privilegiada para ofertar 

soluções de produtos ou serviços que ajude o cliente potencial a progredir eficazmente no 

alcance dos objetivos estratégicos da organização (ARAÚJO; PAULA, 2008). 

Em relação às soluções criativas,  Futrell (2001) afirma que para cada cliente, a força 

de vendas pode encontrar um conjunto específico de problemas para serem solucionados. Isso 
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demanda uma solução eficaz, por parte da organização juntamente com a capacidade dos 

membros da força de vendas na elaboração de novas alternativas. Segundo Futrell (2001), 

existe duas opções para elaboração de soluções na etapa de pré-abordagem: A primeira está 

relacionada com a versão ou aplicabilidade personalizada de um produto ou serviço que 

englobe eficientemente as necessidades do cliente. A segunda contempla a combinação de 

produtos e serviços que oferte ao cliente soluções desejáveis. 

O direcionamento da força de vendas para promover acordos mutuamente benéficos 

necessita que tanto os clientes como os membros da equipe de vendas desenvolvam um 

entendimento comum das questões e barreiras que enfrentam no decorrer da negociação de 

compra do produto ou do serviço da organização (TANNER; DUDLEY, 2003). Nesse sentido 

Stanton e Spiro (1999) entendem que a força de vendas deve adotar uma estratégia de 

negociação do tipo “ganhador-ganhador” para o estabelecimento desses benefícios. 

 

2.5.3.  Abordagem 

 

A etapa de abordagem tem por objetivo estimular o interesse, a atenção e o 

proporcionar uma transição para a etapa de apresentação de vendas. A escolha da técnica de 

abordagem está associada ao plano estratégico de apresentação que a força de vendas utiliza 

(MONCRIEF; MARSHALL, 2005).  

Durante esta etapa, a força de vendas participa de duas fases. A primeira é denominada 

de construção da comunicação, onde por meio de “conversas informais” os vendedores 

buscam deixar seus clientes mais confortáveis para discutir o assunto pretendido. A segunda 

fase está relacionada à própria técnica de venda, utilizada como introdução para apresentação 

do produto ou serviço mediante questionamentos, afirmações e demonstrações do produto ou 

serviço (STANTON; SPIRO, 1999; FUTRELL, 2003). 

Em geral, Stanton e Spiro (1999) assumem que a técnica de abordagem precisa ser 

utilizada para iniciar a apresentação de vendas. Dessa forma, alguns pontos devem ser 

considerados no decorrer dessa etapa: a) tipo de produto; b) Se o contato é repetido; c) grau de 

conhecimento das necessidades do cliente; d) tempo disponível. 

Para evitar que a abordagem de vendas seja uma experiência desagradável, Castro e 

Neves (2005) orientam que a força de vendas deve retirar o cliente de uma posição de 

indiferença. Depois disso, conduzi-lo a uma atitude de entusiasmo para que a transição para 

apresentação de vendas seja eficaz e a probabilidade do cliente potencial aderir ao produto ou 

serviço da organização seja alta.     
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Uma abordagem com questionamentos permitem que a força de vendas descubra 

melhor a necessidade do cliente potencial e estimule-o a participar do diálogo (FUTRELL, 

2001). Para que a participação do cliente seja ativa, a equipe de vendas deve utilizar perguntas 

que foram utilizadas com êxito em outras situações ou que foram acordadas no planejamento 

de ação para essa fase. 

Futrell (2001) entende que a importância das perguntas consiste na extração das 

necessidades dos clientes para prosseguir com outras etapas do processo vendas.  Logo, a 

abordagem também precisa ser voltada aos benefícios, sendo construída cuidadosamente para 

incentivar uma resposta positiva do cliente (DUBINSKY; HANSEN, 1981). Além disso, 

Moncrief e Marshall (2005) as menções dos benefícios tornam-se utilitária quando a força de 

vendas detém um conhecimento adquirido nas etapas anteriores sobre as informações pessoais 

dos prospects ou suas necessidades mais latentes.    

 

2.5.4. Apresentação de vendas 

 

No que concerne à atividade de apresentação de vendas é necessário que os indivíduos 

envolvidos sintam-se preparados e detenham todo o conhecimento necessário para que não 

demonstrem hesitação (ARAÚJO; PAULA, 2008; CASTRO; NEVES, 2005). Ao longo da 

demonstração do produto ou serviço é preciso transferir todas as informações pertinentes para 

que à aquisição seja realizada de forma transparente. Nesse sentido, as informações devem ser 

direcionadas de forma clara e objetiva.  

O produto ou serviço deve atender as expectativas e necessidades do cliente. Contudo, 

os clientes têm necessidade de manter contato mais próximo com aquilo que lhes é ofertado 

(COUGLAN; NARASINHAN, 1992; RANGASWAMT et al., 1990). Logo, a força de 

vendas deve promover encontros constantes para que os clientes testem e utilizem o que 

podem vir a adquirir. Conforme Quadro 7, a força de vendas pode desenvolver quatro 

abordagens no momento da apresentação. 
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Quadro 7 – Abordagens no processo de venda 
Abordagem Definição 

 
 

Estímulo-Resposta 
A força de vendas é orientada a dar respostas de acordo com as reações dos clientes. 

 
 

Mental 
Considera que o cliente passa pelas etapas de atenção, interesse, desejo e ação. 

Portanto, organiza a apresentação de vendas seguindo esse percurso. 

 
 

Atendimento de 

Necessidade 

Buscam-se necessidades não atendidas dos clientes e oferece-se o produto ou 

serviço da empresa. 

 
 

Resolução de 

Problemas 

Gera soluções mais completas para o cliente. O objetivo é criar um relacionamento 

de longo prazo, mesmo que não seja efetuada nenhuma aquisição imediata. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Albers (2000). 

 

Quanto às técnicas de apresentação de vendas, duas formas são utilizadas: a) venda 

padronizada; b) venda adaptada. Para Albers (2000) e Avlonits e Panagopoulos (2004) a 

primeira consiste no comportamento e apresentação do produto ou serviço de forma padrão. 

Entretanto, essa forma apresenta características inflexíveis que podem comprometer o 

fechamento. Ainda para Albers (2000), a segunda tem como característica principal a 

capacidade de adaptação da força de vendas possibilitando implementar a mensagem e 

entender melhor as necessidades e desejos dos consumidores. 

 

2.5.5. Objeções e resistências 

 

Uma etapa do processo de vendas que a organização deve direcionar os esforços 

consiste em saber trabalhar as possíveis objeções e resistências dos clientes potenciais. 

Segundo Stanton e Spiro (1999) e Futrell, (2001), clientes que apresentam muitas objeções 

têm maior probabilidade em aderir o produto ou serviço da organização.  

Para Futrell (2001), as objeções precisam ser encaradas de forma benéfica porque 

revelam o interesse do cliente e identifica a etapa no processo de vendas que não foi muito 

bem sucedida acerca de informações sobre o produto ou serviço. Nesse sentido, os clientes 

potenciais podem resistir desde a etapa de pré-abordagem até o atendimento pós-venda Logo, 

os membros da equipe de vendas da organização precisam elaborar estratégias contra as 

possíveis objeções e resistências nas respectivas etapas do processo de vendas (DUBINSKY; 

HANSEN, 1981; AVLONITS; PANAGOPOULOS, 2004; CASTRO; NEVES, 2005). 

Em conformidade com Futrell (2001), Dubinsky e Hansen (1981) acrescentam ainda 

que a etapa com maior incidência de objeções e resistências é a apresentação das vendas. 

Portanto, uma estratégia apontada por Futrell (2001) é trazer uma primeira tentativa de 
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fechamento após a apresentação para entender a atitude do cliente em relação ao produto ou 

serviço da organização.  

Em uma primeira tentativa de fechamento da venda, o cliente potencial naturalmente é 

estimulado a questionar ou expressar suas objeções, de modo mais incisivo ou não, acerca do 

que foi exposto na apresentação (COUGLAN; NARASINHAN, 1992; MONCRIEF; 

MARSHALL, 2005; ARAÚJO; PAULA, 2008). Dessa forma, para Futrell (2003) a força de 

vendas precisa optar dentre quatro pontos significativos: 

 Tendo uma resposta positiva na primeira tentativa de fechamento, a força de vendas deve 

tratar de finalizar a negociação. 

 Caso o cliente potencial levante alguma objeção, o membro da equipe de vendas deve 

absorver a dúvida ou crítica e esclarecer fazendo em seguida uma nova tentativa de 

fechamento da negociação para verificar se conseguiu superar a objeção. 

 Após resolver uma objeção, o membro da força de vendas deve estar preparado para 

solucionar objeções repentinas. 

 Caso as objeções continuem existindo e as tentativas de fechamento não surtem efeito no 

cliente potencial, o membro da força de vendas da organização deve retomar a 

apresentação do produto ou serviço e promover uma nova negociação dando ênfase nas 

objeções em aberto. 

 

Futrell (2003) entende que a força de vendas “deve considerar não somente as razões 

pelas quais os clientes potenciais devem comprar, mas também aquelas pelas quais eles não 

comprariam”. Nessa direção, a estrutura de apresentação precisa minimizar as desvantagens 

do produto ou serviço e durante a negociação ser discutida apenas quando cliente mencioná-

las.     

Após cada contato com os clientes, Stanton e Spiro (1999) e Futrell (2003) orientam 

que as objeções sejam divididas em principais e secundárias, de modo que estratégias para 

superá-las sejam elaboradas como um mecanismo de treinamento. Isso permite que a equipe 

desenvolva uma habilidade para solucionar naturalmente possíveis adversidades durante as 

negociações de vendas. 

 

2.5.6. Fechamento  

 

O fechamento é o resultado final da apresentação e se caracteriza por uma etapa no 

processo de vendas que ajuda o cliente a tomar uma decisão que venha beneficiá-lo 
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(DUBINSKY; HANSEN, 1981). Futrell (2003) indica que um bom fechamento está 

associado ao desejo que a equipe de vendas possui em fechar negócios, a atitude acerca dos 

benefícios que produto ou serviço ofertado pela organização pode proporcionar ao cliente e no 

conhecimento profundo dos clientes, de modo a adaptar a forma de apresentação para o 

atendimento das necessidades específicas de cada cliente potencial.  

O estabelecimento de um limite para o número de fechamentos de negociação se faz 

necessário. Segundo Albers (2000) para fechar vendas eficientemente a equipe deve ser capaz 

de completar a negociação em situações adversas. Em conformidade com Albers (2000), 

Stanton e Spiro (1999) acrescentam que etapa de fechamento de venda é a parte mais fácil da 

apresentação, devido a solidificar detalhes do acordo de compra.  

Porém, algumas dificuldades existem no decorrer do fechamento. Dubinsky e Hansen 

(1981) e Moncrief e Marshall (2005) entendem que a falta de confiança, o mau 

direcionamento da apresentação e o desconhecimento dos benefícios do produto ou serviço 

podem influenciar negativamente no fechamento da venda. Futrell (2003) aponta a existência 

de alguns fatores para melhorar a possibilidade de fechamento: a) linguagem clara e objetiva 

para o cliente; b) adaptação do fechamento para cada cliente; c) o discurso deve estar na ótica 

do cliente; d) perceber os sinais de compras; e) experimentar fechamentos prévios; f) 

definição de metas; g) atitude positiva em relação ao produto, aos clientes e ao fechamento.    

O êxito na etapa de fechamento de vendas está presente na definição da situação do 

cliente potencial, na compreensão de sua respectiva atitude em relação à apresentação do 

produto ou serviço e na preparação em selecionar uma técnica adequada de fechamento de 

acordo com as características do cliente (TANNER; DUDLEY, 2003; CASTRO; NEVES, 

2005).   

Dentre as técnicas de fechamento, a equipe da força de vendas deve perceber a 

necessidade de utilização e conduzir a negociação de maneira planejada a qualquer cliente ou 

situação que ocorra (ARAÚJO; PAULA, 2008). A ênfase do fechamento se desenvolve 

objetivando os prós e contras do produto ou serviço, as escolhas de alternativas, a síntese dos 

benefícios e a discussão dos pontos secundários.    

  

2.5.7. Atendimento pós-venda 

 

A última etapa do processo de vendas, o atendimento pós-venda, engloba a qualidade 

dos serviços oferecidos pela organização juntamente com seus respectivos profissionais de 

vendas. Os clientes sustentam-se nas informações repassadas pelos profissionais, nas 
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experiências de compras anteriores, em indicações de consumidores e em suas próprias 

necessidades (DUBINSKY; HANSEN, 1981; FUTRELL, 2001; MONCRIEF; MARSHALL, 

2005).    

O pós-venda pode ser considerado o caminho para uma próxima venda. O 

monitoramento constante dos clientes permite que as organizações consigam captar novas 

necessidades (AVLONITS; PANAGOPOULOS, 2004). É neste processo que as organizações 

identificam tendências do mercado e se aproximam das expectativas dos clientes.  

Portanto, ao atingir as expectativas do cliente a organização promove a satisfação na 

compra e no serviço. A satisfação do cliente refere-se aos sentimentos em relação à compra. 

Logo Futrell (2001) afirma que “a satisfação percebida com a compra é a sensação do cliente 

em relação a qualquer diferença entre o que é esperado e a experiência real de compra”. Dessa 

maneira, o cliente satisfeito aumenta a probabilidade de uma nova compra em um futuro 

breve, como também compras repetidas ocasionam sua fidelização a marca e ao profissional.    

Após as etapas de apresentação e fechamento de venda, à atividade de pós-venda 

também consiste em assistir as dúvidas. É considerada garantia de credibilidade e confiança 

no serviço prestado (ALBERS, 2000; CASTRO; NEVES, 2005; TANNER; DUDLEY, 2003). 

Além disso, possibilita uma maximização das vendas mediante programa de benefícios para 

manutenção do volume de compras.  

 Em relação aos franqueados de escolas de idiomas, a fase de pós-venda com seus 

clientes é de longa duração e deve ser muito bem executado. Isso porque, em casos de 

empresas prestadoras de serviços o acompanhamento inadequado compromete a continuação 

do cliente na franquia e contamina outros fraqueados da mesma rede. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos enfatizando o método da 

pesquisa, o tipo de pesquisa adotado, o método de coleta de dados, o locus da investigação, a 

população e amostra, as hipóteses de pesquisa e técnica de análise de dados que foi aplicada 

para verificação das hipóteses formuladas. 

 

3.1. Método da pesquisa  

  

O método de pesquisa deste estudo é quantitativo. Creswell (2010) afirma que uma 

“pesquisa de levantamento apresenta uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, 

atitudes ou opiniões de uma população”. Além disso, procura quantificar os dados e buscar 

uma evidência conclusiva baseada em amostras que permitam realizar alguma forma de 

análise estatística. Em comparação com a pesquisa qualitativa, as descobertas da pesquisa 

quantitativa podem ser consideradas conclusivas e utilizadas para recomendar um curso final 

de ações. O Quadro 8 traça uma comparação entre as respectivas metodologias. 

 

Quadro 8 – Pesquisa qualitativa x Pesquisa quantitativa 
  

Pesquisa qualitativa 

 

 

Pesquisa quantitativa 

 
 

Objetivo 

 

Obter uma compreensão qualitativa das 

razões e motivações básicas 

Quantificar os dados e generalizar os 

resultados da amostra para a população 

de interesse 

 

 

Amostra 

Pequeno número de casos não 

representativos 

 

Grande número de casos 

representativos 

Coleta de Dados Não estruturada Estruturada 

 

Análise de dados Não estatística Estatística 

 

Resultados Desenvolver uma compreensão mais 

profunda 

Recomendar um curso final de ações 

     Fonte: Adaptado de Malhotra (2011). 

 

3.2. Tipo de pesquisa 

 

Gil (1995) afirma que na pesquisa social é possível agrupar as mais diversas 

investigações em três níveis: a) pesquisa exploratória; b) pesquisa descritiva; c) pesquisa 

explicativa. Nesse sentido, este projeto configura-se uma pesquisa exploratória e descritiva. A 

primeira busca obter informações e entender acerca do tema de pesquisa. A segunda procura 
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apontar a organização do tema e descrever as barreiras presentes no processo de vendas. 

No que concerne à pesquisa exploratória, a finalidade principal é desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas na formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses que possam ser investigadas em estudos posteriores (GIL, 1995; 

BLAIKIE, 2009). Portanto, o desenvolvimento da pesquisa exploratória tem o objetivo de 

proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato ou temática.  

Em relação à pesquisa descritiva, seu objetivo principal é a descrição das 

características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento das relações entre 

variáveis (BLAIKIE, 2009). São estruturadas com hipóteses ou questões norteadoras 

definidas. De acordo com Gil (1995) inúmeros estudos podem ser classificados sob este título 

e uma de suas características mais significativas está na utilização das técnicas padronizadas 

de coleta de dados.   

Segundo Creswell (2010) algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relações entre variáveis dependentes e independentes, 

pretendendo determinar a natureza dessa relação.  Neste caso, a pesquisa descritiva aproxima-

se da pesquisa explicativa. Por outro lado, Gil (1995) admite que a existência de pesquisas 

definidas como descritivas podem servir apenas para proporcionar uma nova visão do 

problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

 

3.3. Método de coleta de dados e instrumento de pesquisa 

 

Quando o estudo é de natureza descritiva, o pesquisador necessita de uma quantidade 

significativa de dados obtidos mediante surveys de grande escala ou pelo acesso a bancos de 

dados existentes (HAIR JR; BABIN; MONEY; SAMOUEL, 2006; CRESWELL, 2010). De 

acordo com Hair Jr et al (2006) os dados quantitativos são obtidos por meio de várias escalas 

numéricas e sua abordagem para coleta de dados são utilizadas quando o pesquisador trabalha 

com modelos teóricos e problemas de pesquisa bem definidos. 

Para esta pesquisa adaptou-se um questionário estruturado e fechado desenvolvido por 

Szulanski (1996). Consideraram-se as quatro dimensões das barreiras no processo de 

transferência de conhecimento (conteúdo, contexto, fonte emissora e fonte receptora) e foram 

selecionadas as assertivas mais adequadas voltadas ao entendimento do franqueado sobre o 

processo de vendas. O questionário foi dividido em três blocos. O primeiro bloco contém 

informações sobre o informante, o segundo as informações são voltadas a sua respectiva 

unidade franqueada e o terceiro diz respeito às barreiras relacionadas à transferência do 
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conhecimento no processo de vendas. 

Após a elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste com uma amostra de 

oito escolas visando o seu aprimoramento do ponto de vista de entendimento dos termos 

utilizados, sua lógica e tempo para preenchimento. O Quadro 9 apresenta as alterações nas 

seguintes assertivas: 

 

Quadro 9 – Mudanças nas assertivas durante fase de pré-teste 
ASSERTIVAS PRÉ-TESTE QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

ASSERTIVA 6 

 

 

Para implementar integralmente as orientações 

sobre o processo de vendas, foi necessário 

contratar profissionais com especializações 

distintas. 

 

 

Para implementar as orientações sobre o 

processo de vendas, foram contratados 

profissionais que entendessem do assunto. 

 

 

 

ASSERTIVA 9 

 

Após recebermos as orientações do franqueador 

sobre o processo de vendas, foram necessárias 

orientações adicionais. 

 

 

As orientações do franqueador sobre o 

processo de vendas foram suficientes. 

 

 

ASSERTIVA 16 

 

 

Entendemos que o franqueador tinha uma 

estrutura adequada para nos passar os 

conhecimentos sobre o processo de vendas. 

 

Entendemos que o franqueador tinha uma 

estrutura de suporte preparada para nos 

passar os conhecimentos sobre o processo de 

vendas. 

 

 

 

ASSERTIVA 21 

 

 

A equipe desta unidade franqueada possui um 

entendimento comum sobre o processo de 

vendas. 

 

 

A equipe desta unidade franqueada tem um 

claro entendimento sobre o processo de 

vendas. 

 

 

 

ASSERTIVA 22 

 

 

A equipe desta unidade franqueada já tinha tido 

experiências com o processo de vendas. 

 

 

A equipe desta unidade franqueada já tinha 

tido experiências como processo de vendas 

de cursos em geral. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.4. Locus da investigação, população e amostra 

 

A população desta pesquisa foi constituída dos franqueados credenciados na 

Associação Brasileira de Franquias (ABF) do segmento de escolas de idiomas com mais de 

trinta unidades na cidade de São Paulo/SP. Portanto, o universo considerado foi de 299 

escolas das marcas WIZARD, FISK, CNA, YÁZIGI e CCAA, conforme Tabela 2.  
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Tabela 2 – Universo de escolas de idiomas consideradas na pesquisa 
ESCOLAS DE IDIOMAS ESCOLAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 

 

CCAA 

 

36 

CNA 69 

FISK 59 

WIZARD 96 

YÁZIGI  

 

39 

TOTAL DE UNIDADES 299 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A escolha dessas organizações foi baseada na consolidação da marca e no tempo de 

atividade no modelo de franchising que essas redes desenvolvem. Além disso, os diversos 

serviços ofertados, os padrões bem definidos e a disputa para aumentar o quadro de 

franqueados são agentes motivadores para avaliar as barreiras presentes na atividade do 

processo de vendas das unidades franqueadas.  

A amostra obtida foi de 79 escolas de idiomas, onde para cada unidade um informante 

foi responsável pelo preenchimento do questionário. Logo, considerando o número de 

informantes em função da marca obteve-se:  

 22 informantes da rede de franquias CNA; 

 19 informantes da rede de franquias WIZARD; 

 15 informantes da rede de franquias YÁZIGI; 

 13 informantes da rede de franquias CCAA; 

 10 informantes da rede de franquias FISK. 

 

Ao compararmos os informantes em sua totalidade, de acordo com as regiões da 

cidade de São Paulo/SP verifica-se que a maior concentração de respostas foram provenientes 

da região leste (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Número de informantes por região 
Regiões da cidade de São Paulo/SP Quantidades de informantes 

NORTE 18 

SUL 17 

CENTRAL 9 

LESTE 20 

OESTE 15 

 

TOTAL 

 

79 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

http://www.portaldofranchising.com.br/site/content/guiadefranquias/interna.asp?codSeg=43&codCli_forn=19&SeoUrl=franquia-de-escola-de-idiomas-fisk
http://www.portaldofranchising.com.br/site/content/guiadefranquias/interna.asp?codSeg=43&codCli_forn=337&SeoUrl=franquia-de-escola-de-idiomas-wizard
http://www.portaldofranchising.com.br/site/content/guiadefranquias/interna.asp?codSeg=43&codCli_forn=341&SeoUrl=franquia-de-escolas-de-idiomas-yazigi-internexus
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Devido às dificuldades vivenciadas para se obter as informações, entende-se que a 

amostra final foi considerada como não probabilística. Segundo Gil (1995), amostras 

probabilísticas dependem dos critérios estabelecidos pelo pesquisador.  

Hair Jr et al., (2006) assumem que a seleção de elementos para a amostra não é 

necessariamente realizada com o objetivo de ser estatisticamente representativa da população. 

Porém apresentam validade significativa em seus resultados para o conjunto estudado. Dentre 

os tipos de amostra não probabilística, optou-se pela amostra por conveniência porque se 

avaliou que muitos dos potenciais informantes recusaram participar da pesquisa, prejudicando 

o modelo probabilístico de amostragem.  

 

3.5. Hipóteses da pesquisa  

 

Kerlinger (2007) define hipótese como um enunciado conjectural das relações entre 

duas variáveis ou mais variáveis. Segundo ele, as hipóteses são sentenças declarativas e 

relacionam de alguma forma variáveis a variáveis. São enunciados de relações e como os 

problemas devem implicar nos testes das relações enunciadas.  

Para Kerlinger (2007) problemas e hipóteses são semelhantes. Ambos enunciam 

relações. Porém, os problemas são sentenças interrogativas e as hipóteses são sentenças 

afirmativas. Contudo, Creswell (2010) entende que as hipóteses relacionam as variáveis ou 

comparam grupos em termos de variáveis, de tal forma que possam extrair inferências da 

amostra para uma população. Elas refletem expectativas do pesquisador e podem ser testadas 

empiricamente.  

Assim, para este estudo foram formuladas duas hipóteses: 

 

H1: Não há diferença entre a intensidade das quatro barreiras no processo de vendas  

Em outras palavras, essa hipótese pode ser enunciada da seguinte forma: 

 

H1: - IConteúdo = IFonte emissora = IContexto = IFonte receptora 

 

Onde I refere-se à intensidade da barreira relativa a cada uma das quatro dimensões. 

 

H2: Não há diferença entre a intensidade das barreiras ao se comparar as marcas das 

franqueadas.  

Em outras palavras, quatro sub hipóteses são derivadas, cujos enunciados podem ser 



62 

redigidos da seguinte forma: 

 

H2a: - IconteúdoCNA = IconteúdoWizard = IconteúdoFisk = IconteúdoYazigi = IconteúdoCCAA 

H2b: - IFonteCNA = IFonteWizard = IFonteFisk = IFonteYazigi = IFonteCCAA 

H2c: - IReceptorCNA = IReceptorWizard = IReceptorFisk = IReceptorYazigi = IReceptorCCAA 

H2d: - IcontextoCNA = IcontextoWizard = IcontextoFisk = IcontextoYazigi = IcontextoCCAA 

 

3.6. Técnica de análise de dados 

 

O teste utilizado neste estudo foi o teste t. Esse teste é utilizado para analisar hipóteses 

acerca das médias entre variáveis. De acordo com Hair Jr et al., (2006) pode-se realizar o teste 

t nas médias de uma ou duas amostras de observação. Os procedimentos gerais para o teste 

proposto são: 

 

1. Elaborar as hipóteses nulas (H0) e alternativas (H1), conforme item 3.5.; 

2. Selecionar a fórmula adequada para a estatística t; 

3. Selecionar um nível de significância (α) para testar H0; 

4. Selecionar uma amostra e calcular a média e o desvio-padrão. A estatística t 

presume que H0 seja verdadeira; 

5. Estimar a probabilidade de obter um valor mais extremo; 

6. Comparar a probabilidade com o nível de significância; 

7. Tomar a decisão estatística de rejeitar ou não rejeitar hipóteses nulas. 

8. Expressar a conclusão obtida pelos testes t em relação ao problema de pesquisa 

deste estudo. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA 

 

Nesta seção são abordadas as análises e discussões acerca dos resultados dessa 

pesquisa. Inicialmente apresenta-se a descrição da amostra, as análises fatoriais e descritivas 

dos indicadores das quatro dimensões, o teste de Wilcoxon, o teste de Jonckheere – Terpstra e 

a ANOVA divididos respectivamente por seus objetivos específicos.  

 

4.1. Descrição da amostra 

 

Neste estudo obtiveram-se 79 questionários respondidos por franqueados 

(proprietários das franquias) e pessoas que se encontravam em cargos de direção e 

coordenação das unidades das escolas de idiomas. A primeira parte do questionário tinha por 

objetivo adquirir informações pessoais acerca dos respondentes: i) gênero; ii) formação; iii) 

faixa etária; iv) tempo no ramo de franquias; v) nível hierárquico. A Tabela 4 sintetiza essas 

informações. 

 

Tabela 4 – Caracterização dos informantes (%) 
Sexo 

 

Masculino 

Feminino 

 

 

35,4 

64,6 

Tempo no ramo  

de idiomas 

 

Até 5 anos 

6 e 10 anos 

11 e 15 anos 

Mais de 15 anos 

 

 

 

31,6 

34,2 

21,5 

12,7 

Formação 
 

Médio 

Graduação 

Pós-Graduação 

 

 

 

15,2 

54,4 

30,4 

 

Nível Hierárquico 
 

Franqueado 

Gerente Administrativo 

 Gerente Comercial 

Outros 

 

 

 

51,9 

19,0 

20,3 

8,9 

Faixa etária 

 

Até 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

Mais de 50 anos 

 

 

17,7 

35,4 

35,4 

11,4 

  

 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

                         Base: 79 informantes. 

 

A segunda parte contemplava informações sobre a unidade franqueada, cuja síntese é 

apresentada na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Caracterização das unidades pesquisadas (%) 
Marca da 

Franquia 

 

CNA 

WIZARD 

FISK 

YÁZIGI 

CCAA 

 

 

 

27,8 

24,1 

12,7 

19,0 

16,5 

Vínculo com a 

franqueadora 

 

Até 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Mais de 15 anos 

 

 

 

26,6 

43,0 

16,5 

13,9 

 

Número de 

unidades 

 

1 unidade 

2 unidades 

3 unidades 

4 ou mais unidades 

 

 

 

 

57,0 

20,3 

12,7 

10,1 

 

Número de alunos 

 

0-100 alunos 

101-200 alunos 

201-300 alunos 

Mais de 300 alunos 

 

 

 

2,5 

16,5 

34,2 

46,8 

 

Número de 

funcionários 

 

Até 10 anos 

Entre 11 e 15 anos 

Entre 16 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

 

 

 

8,9 

34,2 

35,4 

21,5 

Tipos de idiomas 

 

Inglês 

Espanhol 

Português p/ brasileiros 

Outros 

 

 

100,0 

100,0 

12,7 

22,8 

                          Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

                          Base: 79 informantes. 

 

4.2. Análise fatorial e descritiva dos indicadores sobre dimensões das barreiras 

 

A seguir são apresentadas as tabelas que contém as informações sobre as quatro 

dimensões relativas ao processo de transferência do conhecimento organizacional. Visando a 

sintetização dos dados, os resultados estão consolidados em duas categorias de respostas: 

concordância, discordância e valor médio obtido a partir da escala de seis pontos. A sequência 

de apresentação é feita de acordo com os objetivos específicos enunciados no início desta 

dissertação.  

Os indicadores de cada dimensão são apresentados de acordo com a estrutura obtida 

pela análise fatorial aplicada em cada uma das quatro dimensões. Com a aplicação da análise 

fatorial foi possível identificar um conjunto de fatores que permitiram a utilização da escala 

somada, a partir da verificação do valor dos alfas de Cronbach. Dessa forma, nessas tabelas 

apresentam-se, ao início, o fator identificado, sua média, o alfa de Cronbach e a variância 

explicada. Justifica-se a utilização da análise fatorial visando à redução das variáveis, com a 

finalidade de analisar os objetivos.    

Para a análise fatorial exploratória, os fatores extraídos tinham autovalores maiores ou 

iguais a 1. A rotação foi pelo método Varimax e as cargas fatoriais apresentaram valores 
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superiores a 0,60, consideradas por Hair et al (2006) como adequadas para o tamanho de 

amostra considerado.  

 

4.2.1. Objetivo específico 1: Identificar a intensidade dos indicadores relativos às 

barreiras associadas com o conteúdo dos conhecimentos transferidos no processo de 

vendas 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados para a dimensão ‘conteúdo do conhecimento’. Pelo 

modelo de Szulanski (1996) essa dimensão é composta pela ambiguidade causal e pela 

comprovação do conhecimento. 

 

Tabela 6 - Indicadores e dimensões da barreira do conteúdo do conhecimento 
CONTEÚDO DO CONHECIMENTO: - Ambiguidade causal 

F1: Explicitação – Média = 4,91 – Alfa de Cronbach = 0,89 – Variância explicada pelo fator: 54,8% 

 Média Discordam Concordam 

Utilizamos integralmente os conhecimentos transferidos sobre os procedimentos 

necessários. 

4,84 7,6 92,4 

Franqueador entregou um conjunto requisitos necessários para o planejamento. 5,00 6,4 93,6 

Conjunto de requisitos entregues define com clareza como obter os resultados esperados. 4,96 7,7 92,3 

Franqueador disponibilizou integralmente os procedimentos operacionais. 4,92 10,2 89,8 

Franqueador disponibilizou manuais que orientam detalhadamente. 4,85 8,9 91,1 

Conhecimentos transferidos estavam explícitos para o nosso entendimento. 4,94 8,9 91,1 

F2: Adequação da Equipe – Média = 4,56 – Alfa de Cronbach = 0,84 – Variância explicada pelo fator: 14,9  

Para implementar as orientações foram contratados profissionais que entendessem do 

assunto. 

4,47 16,4 83,6 

Orientações do franqueador foram adaptadas para esta unidade franqueada. 4,67 16,5 83,5 

CONTEÚDO DO CONHECIMENTO: - Comprovação do conhecimento 

Ao recebermos os conhecimentos tínhamos comprovação que a aplicação traria resultados. 4,68 17,8 82,2 

Ao receber os conhecimentos tínhamos clareza sobre a contribuição para o faturamento. 4,59 15,2 84,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Uma primeira análise fatorial envolvendo os onze indicadores dessa dimensão 

permitiu identificar que o indicador ‘as orientações do franqueador foram suficientes’ não se 

ajustava ao modelo devido à sua baixa comunalidade (0,405). Por essa razão ele foi excluído 

do modelo. A rodar a análise fatorial sem esse indicador foi verificada presença de apenas 

dois fatores. Entretanto, embora as cargas fatoriais dos indicadores fossem consideradas 

adequadas, verificou-se que os dois indicadores para ‘comprovação do conhecimento’ ficaram 

no mesmo fator que ‘implementar as orientações foram contratados profissionais que 

entendessem do assunto’ e ‘ as orientações do franqueador foram adaptadas para essa 

unidade’. Como do ponto de vista lógico esses quatro indicadores no mesmo fator revelava 

certa inconsistência, preferiu-se rodar apenas uma análise fatorial considerando-se apenas os 
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oito indicadores para a ‘ambiguidade causal’. Como a ‘comprovação do conhecimento’ 

envolvia apenas dois indicadores, preferiu-se analisa-los individualmente porque não seria 

adequada uma análise fatorial com apenas dois indicadores.  

Dessa maneira, ao se considerar os oito indicadores de ‘ambiguidade causal’, foi 

possível identificar dois fatores subjacentes: Fator 1: Explicitação e Fator 2: Adequação da 

equipe. Nota-se, assim, que o Fator ‘explicitação’ ficou com seis indicadores. Sua média, 

baseada na escala somada resultou em 4,91. O alfa de Cronbach é 0,89 e a variância explicada 

por esse fator foi de 54,8%. Verifica-se que para todos os seis indicadores relativos a esse 

fator, o percentual de respostas concordantes ficou em torno de 90%, revelando um alto índice 

de concordância de que as informações transmitidas pelos franqueadores estavam bem 

explicitadas.  

O segundo fator obtido a partir da análise dos indicadores de ‘ambiguidade causal’ foi 

denominado ‘adequação da equipe’ e envolveu dois indicadores. A média desse fator foi 4,56, 

o alfa de Cronbach 0,84 e a variância explicada resultou em 14,9%  

Embora concordantes com a formulação dos dois indicadores, o percentual resultante é 

relativamente menor do que aqueles relativos ao fator anterior. O percentual médio situou-se 

em torno de 83%. Isso revela que, embora as informações estivessem explicitadas conforme 

identificado no primeiro fator, ainda assim foi necessária a contratação e profissionais que 

entendessem do assunto e foram necessários adaptações do processo de vendas para a unidade 

franqueada em questão. Em outras, palavras, embora houvesse a explicitação das 

informações, a operacionalização do processo tinha, em si, elementos de conhecimentos 

tácitos que exigiram adaptações tanto em termos de capacitações profissionais como em 

termos de especificidade da unidade franqueada.  

Szulanski (1996) destaca que para haver comprovação do conhecimento é necessário 

que a fonte emissora utilize-se de determinado conhecimento em um dado momento de sua 

história, de modo que manuais e registros tenham sido elaborados com a finalidade de serem 

reutilizados em outras épocas.  

Dessa maneira, nesta pesquisa a comprovação do conhecimento da fonte emissora 

envolveu a comprovação de resultados e a contribuição para o faturamento, traduzidos pelos 

dois indicadores da Tabela 6. Nota-se que as duas médias se situaram em torno de 4,6 e o 

percentual de concordância girou em torno de 83%, significando que os franqueados tinham 

convicções de que as orientações transmitidas lhes trariam resultados esperados e 

contribuições concretas para o faturamento.  
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4.2.2. Objetivo específico 2: Identificar a intensidade dos indicadores relativos às 

barreiras associadas com a fonte emissora (franqueado) do conhecimento transferido no 

processo de vendas 

 

A Tabela 7 contém um conjunto de seis indicadores relativos à ‘motivação e 

confiança’ associados com o franqueador (fonte emissora) avaliados pelos franqueados (fonte 

receptora). Pela análise fatorial pode-se identificar a presença de dois fatores. Entretanto, 

como o segundo fator envolvia apenas um indicador, preferiu-se analisá-lo isoladamente. 

 

Tabela 7 – Indicadores e dimensões da barreira da fonte emissora 
FONTE EMISSORA: - Motivação e confiança 

F1: Adequação técnica – Média = 4,62 – Alfa de Cronbach = 0,81 – Variância explicada pelo fator: 57,3% 

 Média Discordam Concordam 

Avalio que o franqueador esteve motivado para nos transferir todos os seus conhecimentos. 4,7 14,0 86,0 

Franqueador foi capaz de ajustar às nossas necessidades. 4,3 20,3 79,7 

Resultados obtidos com a prática atingiram as expectativas dessa unidade. 4,51 16,5 83,5 

Entendemos que tinha uma estrutura de suporte para nos passar os conhecimentos. 4,80 11,5 88,5 

O franqueador possui um histórico de sucesso. 4,80 12,7 87,3 

FONTE EMISSORA: - Omissão da informação 

Ao recebermos o treinamento nos pareceu que o franqueador omitiu parte das informações. 3,53 38,0 62,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Durante a realização de uma primeira analise fatorial envolvendo os seis indicadores 

foi possível identificar que o indicador ‘ao recebermos o treinamento nos pareceu que o 

franqueador omitiu parte das informações’ se posicionava em um único fator devido ao 

resultado da matriz rotacional apresentar esse indicador isoladamente no componente 2 dessa 

matriz com um valor de rotação em torno de 0,895. Logo, esse indicador foi analisado 

individualmente, não sendo considerado como fator. Os demais indicadores ficaram 

agrupados em um único fator apresentando cargas fatoriais acima de 0,60. Ao rodar a segunda 

analise fatorial sem a presença desse indicador foi confirmada a presença de apenas um fator 

com cargas fatoriais satisfatórias e comunalidades acima de 0,65. 

Dessa forma, ao considerar os cinco indicadores da dimensão ‘motivação e confiança’ 

foi possível identificar um fator: F1: Adequação técnica. Portanto, observa-se que o fator 

‘adequação técnica’ é composto pelos próprios cinco indicadores. Sua média, baseada em 

escala somada foi de 4,62. O alfa de Cronbach resultou em 0,81 e a variância explicada pelo 

fator foi de 57,3%. 

Verifica-se que para todos os cinco indicadores referentes a esse fator, o percentual de 

respostas concordantes foi de 85%, demonstrando um índice elevado de que os fraqueados 

concordam que os conhecimentos acerca do processo de vendas, oriundos do franqueador, 
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tiveram suas estratégias adaptadas às necessidades e a realidade vivenciada das respectivas 

unidades.  

O indicador ‘ao recebermos o treinamento nos pareceu que o franqueador omitiu parte 

das informações’, foi analisado isoladamente por não ter ficado no mesmo fator dos demais. 

Porém, mesmo não sendo caracterizado como fator, optou-se em denominá-lo de: I1: 

‘Omissão da informação’. Identifica-se que a média de respostas do indicador foi de 3,53. O 

nível de discordância resultou em 38% e o nível de concordância foi de 62%. 

Mesmo com o fator ‘adequação técnica’ apresentando um alto de grau de 

concordância (85%) no conhecimento transferido sobre o processo de vendas ser adaptado às 

necessidades da unidade, o percentual de concordância dos fraqueados acerca do indicador 

‘omissão da informação’ é considerado razoável. Isso indica que na percepção de alguns 

franqueados das redes estudadas, o franqueador ou sua equipe não ensinaram ou omitiram 

algumas informações sobre o processo de vendas. Outra forma de entendimento pode estar 

relacionada aos franqueados não possuírem um conhecimento consolidado nessa temática ou 

não conseguirem aplicar com eficiência, o que foi transferido pelo franqueador sobre o 

processo de vendas em suas unidades, gerando falta de confiança e um sentimento de omissão 

sobre informações essenciais. 

 

4.2.3. Objetivo específico 3: Identificar a intensidade dos indicadores relativos às 

barreiras associadas com a fonte receptora dos conhecimentos (franqueadora) no 

processo de vendas 

 

A Tabela 8 contém um conjunto de treze indicadores para a dimensão ‘fonte 

receptora’. De acordo com o modelo de Szulanski (1996), essa dimensão é composta pela 

motivação, capacidade de absorção e capacidade retenção da fonte receptora.  
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Tabela 8 – Indicadores e dimensões da barreira da fonte receptora 
FONTE RECEPTORA: - Capacidade de absorção 

F1: Absorção do conhecimento – Média = 4,80 – Alfa de Cronbach = 0,756 – Variância explicada pelo fator: 49,10% 

 Média Discordam Concordam 

Sempre tivemos uma visão clara do objetivo a ser atingido. 4,97 5,1 94,9 

Equipe desta unidade franqueada tem um claro entendimento. 4,96 10,1 89,9 

A partir das orientações pudemos desenvolver outros projetos aplicados em outras 

atividades. 

4,52 14,0 86,0 

Implementar as orientações foi necessária incorporação de tecnologias e sistemas 

administrativos. 

4,77 12,6 87,4 

F2: Competência de absorção – Média = 4,84 – Alfa de Cronbach = 0,739 – Variância explicada pelo fator: 18,38% 

Equipe possui as competências necessárias para aplicar integralmente o modelo. 4,87 12,6 87,4 

Para nós está claro como solucionar novos problemas. 4,82 11,5 88,5 

FONTE RECEPTORA: - Capacidade de retenção 

F1: Comprometimento – Média = 5,07 – Alfa de Cronbach = 0,738 – Variância explicada pelo fator: 47,48% 

Temos mecanismos para verificar se está sendo conduzido eficazmente por nossa equipe. 5,03 3,8 96,2 

Corrigimos regularmente os problemas. 5,00 5,1 94,9 

Temos mecanismos de recompensa para nossa equipe de acordo com o desempenho. 5,23 5,1 94,9 

Nossa equipe tem clareza sobre a importância de um bom desempenho. 5,06 5,1 94,9 

FONTE RECEPTORA: - Criatividade 

Cada elemento de nossa equipe tem algum grau de liberdade para ser criativo. 5,10 6,4 93,6 

FONTE RECEPTORA: - Motivação do franqueado 

Em nossa unidade franqueada aceitamos todas as orientações do franqueador. 4,84 8,9 91,1 

Equipe desta unidade franqueada cooperou para atender orientações na aplicação. 5,05 5,1 94,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Ao realizar uma primeira análise fatorial, os treze indicadores foram divididos de 

acordo com suas dimensões, conforme definido no modelo de Szulanski (1996). Portanto, 

pela análise fatorial aplicada na dimensão da ‘capacidade de absorção’, inicialmente com sete 

indicadores, foi identificado que o indicador ‘equipe desta unidade já tinha tido experiência de 

cursos em geral’ não se ajustava ao modelo dessa dimensão em razão de sua baixa 

comunalidade (0,211). Logo, ele foi excluído do modelo. Em seguida, ao rodar a análise 

fatorial sem esse indicador verificou-se a presença de dois fatores. 

Em relação à dimensão da ‘capacidade retenção’ foi realizada uma primeira análise 

fatorial contemplando os seis indicadores dessa dimensão e foi verificado que o indicador 

‘periodicamente promovemos treinamento com nossa equipe’ não se adequava ao modelo 

devido a sua baixa comunalidade (0,463). Por essa razão foi excluído dessa dimensão. Ao 

realizar nova análise fatorial sem a presença desse indicador, foi verificada a presença de dois 

fatores. Entretanto, como um dos fatores continha apenas um indicador e os demais 

indicadores ficaram agrupados no mesmo fator, optou-se em analisar o indicador ‘Cada 

elemento de nossa equipe tem algum grau de liberdade para ser criativo’ isoladamente. 

Acerca da dimensão ‘motivação da fonte receptora’, mesmo os indicadores com cargas 

fatoriais adequadas (acima de 0,60), optou-se em analisá-los individualmente em razão de não 

ser adequado a realização de uma análise fatorial contemplando apenas dois indicadores. 
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Nesse sentido, os resultados das análises fatoriais considerando os seis indicadores da 

dimensão ‘capacidade de absorção’ são os fatores: Fator 1: Absorção do conhecimento e Fator 

2: Competência de absorção. Acerca da dimensão ‘capacidade retenção’, os resultados das 

análises fatoriais indicam a presença do Fator 1: Comprometimento e a presença isolada do 

Indicador 1: Criatividade. Por fim, a dimensão ‘motivação do franqueado (fonte emissora)’ 

traz consigo a análise isolada dos indicadores: I1: ‘Em nossa unidade franqueada aceitamos 

todas as orientações do franqueador’ e I2: ‘Equipe desta unidade franqueada cooperou para 

atender orientações na aplicação’. 

Analisando exclusivamente a dimensão ‘capacidade absorção’, nota-se que o fator 

‘absorção do conhecimento’ é composto por quatro indicadores. Sua média, baseada em 

escala somada foi de 4,80. O alfa de Cronbach resultou em 0,756 e variância explicada por 

esse fator foi de 49,10%. Observa-se na Tabela 8 que para todos os quatro indicadores desse 

fator, o percentual de respostas concordantes ficou em torno 89%. Isso revela a concordância 

dos franqueados acerca das diretrizes, das ferramentas de gestão e principalmente da 

utilização correta do conhecimento transferido sobre o processo de vendas em suas unidades. 

Ainda na dimensão ‘capacidade de absorção’, observa-se que o fator ‘competência de 

absorção’ é composto por dois indicadores. Sua média, também baseada em escala somada foi 

de 4,84. O alfa de Cronbach resultou em 0,739 e a variância explicada pelo fator foi de  

18,38%. Verifica-se que para esses dois indicadores voltados a esse fator, o percentual de 

concordância foi de 88%. Portanto, os franqueados entendem que conseguem utilizar o 

modelo do processo de vendas do franqueador em suas unidades, de modo que além da 

aplicabilidade desses conhecimentos solucionar potenciais conflitos durante a gestão do 

processo de vendas também é possível.  

Na dimensão ‘capacidade de retenção’, verifica-se que o fator ‘comprometimento’ é 

composto por quatro indicadores. Sua média, com base em escala somada foi de 5,07. O alfa 

de Cronbach resultou em 0,738 e a variância explicada pelo fator apresentou 47,48%. Além 

disso, para esses quatro indicadores o grau de concordância foi de 95%. Essas respostas 

revelam que os franqueados entendem a importância do gerenciamento do processo de vendas 

para suas unidades, e por essa razão, buscam juntamente com sua equipe reter esse 

conhecimento para que suas etapas sejam bem executadas. 

O indicador ‘criatividade’, também pertencente à dimensão ‘capacidade de retenção’, 

revela que a média gravitou em torno de 5,10 e o percentual de concordância dos franqueados 

de 93,6%. Nesse sentido, os franqueados assumem que mesmo com as diretrizes e as 

orientações de aplicação do processo de vendas já delimitado pelo franqueador existe 
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liberdade concedida pelos próprios franqueados a sua força de vendas em adaptações de 

estratégias e improvisações que podem vir acontecer ao longo das etapas do processo de 

vendas. 

A ‘motivação da fonte receptora’ contém o indicador I1: ‘Em nossa unidade 

franqueada aceitamos todas as orientações do franqueador’ com média em torno de 4,84 e o 

percentual de concordância de 91%, significando que os franqueados são altamente receptivos 

acerca dos conhecimentos transferidos sobre o processo de vendas. O indicador I2: ‘Equipe 

desta unidade franqueada cooperou para atender orientações na aplicação’ revelou uma média 

ainda maior, em torno de 5,05 e um percentual de concordância de 95%. Em conformidade 

com o primeiro indicador, os franqueados juntamente com sua equipe apresentaram mínima 

resistência nas orientações transferidas sobre o processo de vendas. Isso indica um alto nível 

de motivação, por parte do franqueado e sua equipe, para que os conhecimentos do processo 

de vendas sejam rigorosamente cumpridos. 

  

4.2.4. Objetivo específico 4: Identificar intensidade dos indicadores relativos às 

barreiras associadas ao contexto dos conhecimentos no processo de vendas 

 

A Tabela 9 abrange um conjunto de cinco indicadores voltados à barreira do contexto. 

De acordo com o modelo de Szulanski (1996) essa barreira é composta pela dimensão do 

relacionamento entre a fonte emissora (franqueador) e a fonte receptora (franqueado) do 

conhecimento. Além disso, o modelo de Szulanski (1996) contempla também a frequência 

que fonte emissora e fonte receptora se comunicam entre si.  

 

Tabela 9 – Indicadores e dimensões da barreira do contexto 
CONTEXTO – Relacionamento entre franqueador e franqueado 

F1: Relacionamento – Média = 4,52 – Alfa de Cronbach = 0,859 – Variância explicada pelo fator: 64,43% 

 Média Discordam Concordam 

Periodicamente enviamos ao franqueador informações. 4,76 11,5 88,5 

Periodicamente o franqueador nos envia informações. 4,53 15,3 84,7 

Sempre que preciso de orientação do franqueador, o diálogo é fácil. 4,44 19,0 81,0 

Avalio que o franqueador tem a preocupação constante em me apresentar novidades. 4,56 15,2 84,8 

Procuro apresentar para o franqueador sugestões para o aprimoramento. 4,35 15,2 84,8 

 
 CONTEXTO – Relacionamento entre franqueador e franqueado 

 Semanal Mensal Semestral Anual 

Em geral, o FRANQUEADOR contata o franqueado para discutir. 1,3% 30,4% 51,9% 16,5% 

Em geral, o FRANQUEADO contata o franqueador para discutir. 3,8% 41,8% 44,3% 10,1% 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Ao rodar pela primeira vez a analise fatorial envolvendo os cinco indicadores, foi 

verificado que todos foram agrupados em um único fator na matriz componente, de modo que 

suas cargas fatoriais se encontram acima de 0,60. Dessa maneira, considerando os cinco 

indicadores da dimensão ‘contexto’ denominou-se esse fator de: F1: ‘Relacionamento’. 

Verifica-se, assim, que o fator ‘relacionamento’ apresenta média, baseada em escala 

somada em 4,52. O alfa de Cronbach é 0,859 e a variância explicada é de 64,43%. Identifica-

se também, que para todos os cinco indicadores associados a esse fator, o percentual de 

respostas concordantes ficou em torno de 84,7%. Isso indica que os franqueados assumem 

trazer informações adquiridas durante a operacionalização do processo de vendas em suas 

unidades. 

Outra forma de entendimento consiste na manutenção, por parte do franqueado, de um 

relacionamento solidificado com o franqueador, tendo o objetivo apresentar sugestões de 

melhorias, adaptações e aprimoramento do processo de vendas. Portanto, a média do fator 

‘adequação’ indica que as estratégias para as etapas do processo de vendas elaborado pela 

equipe do franqueador pode não apresentar uma aplicabilidade coletiva para todas as 

unidades. Logo, a adaptação de algumas etapas do processo de vendas se faz necessária em 

função da região, do perfil de cliente, do poder aquisitivo e de outros fatores que não são 

incorporadas na estratégia global. 

No que concerne a frequência acerca do contrato entre franqueador e franqueado, os 

indicadores ‘Em geral, o FRANQUEADOR contata o franqueado para discutir’ e ‘Em geral, o 

FRANQUEADO contata o franqueador para discutir’ foram utilizados para mensurar esse 

relacionamento. No primeiro indicador existe uma grande concentração das respostas na faixa 

semestral. Portanto, do ponto de vista dos franqueados os franqueadores buscam informações 

para debaterem sobre o processo de vendas nas conferências e seminários que geralmente 

ocorrem nesses intervalos. 

Em relação ao segundo indicador, a concentração de respostas ficou dividida nas 

faixas semestral e mensal. Essas respostas alegam que os franqueados buscam com mais 

intensidade debater a operacionalização do processo de vendas em suas unidades devido às 

estratégias do processo de vendas que podem apresentar falhas em sua aplicabilidade no 

decorrer da gestão da unidade. 
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4.3. Objetivo específico 5: Comparar os indicadores associados com as quatro barreiras 

visando identificar diferenças ou semelhanças entre eles  

 

A Tabela 10 destaca as probabilidades referentes às comparações entre todos os 

fatores e indicadores tomados dois a dois. Para isso foi utilizada a análise estatística não-

paramétrica baseada no teste de Wilcoxon que permite a comparação entre distribuições 

advindas de um mesmo informante (duas amostras relacionadas). Teve como objetivo atender 

ao objetivo especifico 5 deste estudo que foi o de verificar se havia diferenças entre os valores 

médios dos indicadores/fatores ao se comparar as quatro dimensões envolvidas: o conteúdo 

do conhecimento, a fonte emissora, a fonte receptora e o contexto do conhecimento. 

Entretanto, ao se verificar a possibilidade de unidimensionalidade da escala para cada 

dimensão mediante a análise prévia por análise fatorial, foi identificado que os indicadores 

relativos ao ‘conteúdo do conhecimento’ ficaram associados em dois fatores: i) explicação do 

conhecimento e ii) adequação da equipe. E os indicadores I1 e I2 foram analisados 

isoladamente.  

Para a dimensão ‘fonte emissora’ foi identificado um fator denominado ‘adequação 

técnica’ e o indicador I3 ficou isolado nesta dimensão. Para a dimensão ‘fonte receptora’ três 

fatores foram identificados e três indicadores foram avaliados isoladamente.  

Na dimensão ‘relacionamento’, todos os cinco indicadores concentraram-se em apenas 

um fator. As caselas hachuradas em preto significam que as comparações foram consideradas 

estatisticamente não significantes.  Essa permite dois tipos de análises: intra-dimensão e entre 

dimensões.   
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Tabela 10 – Probabilidade de que as médias tomadas 2 a 2 sejam iguais 
 

FATOR/INDICADOR 

 

MÉDIA 

CONTEÚDO DO 

CONHECIMENTO 

FONTE 

EMISSORA 

FONTE  

RECEPTORA 

 

CONTEXTO 

F1 F2 I1 I2 F3 I3 F4 F5 F6 I4 I5 I6 F7 

CONTEÚDO DO CONHECIMENTO 

F1 – Explicitação 4,91  0,02 NS 0,01 0,00 0,00 NS NS NS 0,05 NS NS 0,00 

F2 – Adequação da equipe 4,56   NS NS NS 0,00 NS 0,05 0,00 0,00 NS 0,00 NS 

I1 – Trazer resultados 4,68    NS NS 0,00 NS NS NS 0,02 NS NS NS 

I2 – Contribuição para o 

faturamento 

4,59     NS 0,00 NS NS 0,00 0,00 NS 0,00 NS 

FONTE EMISSORA 

F3 – Adequação técnica 4,62      0,00 NS 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 NS 

I3 – Omissão de informação (*) 3,53       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FONTE RECEPTORA 

F4 – Absorção do conhecimento 4,80        NS 0,02 NS NS 0,01 0,01 

F5 – Competência para absorção 4,84         0,04 NS NS NS 0,00 

F6 – Comprometimento 5,07          NS NS NS 0,00 

I4 – Criatividade 5,10           NS NS 0,00 

I5 – Aceitação de orientações 4,83            0,04 0,00 

I6 – Cooperação com o 

franqueador 

5,05             0,00 

CONTEXTO DO CONHECIMENTO 

   F7 – Relacionamento 4,52              

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

(*) ao recebermos o treinamento sobre o processo de vendas nos pareceu que o franqueador omitiu parte das informações. 

NS – Não significante. 
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Nota-se que dentro da dimensão ‘conteúdo do conhecimento’ a média para 

‘explicitação’ (4,91) diferiu de ‘adequação da equipe’ (4,56) e de ‘contribuição para o 

faturamento’ (4,59), cujas médias podem ser identificadas na segunda e na quarta coluna da 

Tabela 10.  Isso indica que a avaliação dos indicadores relativos à explicitação do 

conhecimento tendeu a ser maior do que a avaliação do processo de adequação da equipe e da 

contribuição da transferência do conhecimento para o faturamento da unidade franqueada.  

Embora a média para ‘explicitação’ (4,91) tenha sido considerada estatisticamente 

igual à média ‘trazer resultados’ (4,68), isso pode ser explicado pela variabilidade amostral. 

Nota-se que a média de ‘trazer resultados’ (4,68) é igual à média para ‘contribuição para o 

faturamento’ (4,59). Portanto, é mais coerente avaliar que ‘explicitação’ difira também de 

‘trazer resultados’. O argumento para assumir que essa afirmação seja defensável é o 

seguinte: a explicitação do conhecimento transferido é uma atividade que pode ser 

considerada tangível. Isso porque, o franqueado recebe um conjunto de manuais, orientações e 

treinamentos. Esse conjunto recebido pode ser avaliado em um momento relativamente mais 

preciso do tempo dado que pode ser determinado o seu inicio e o seu final. Por exemplo, se eu 

digo para alguém que investir em ações trará uma rentabilidade média de 5% ao mês teremos 

aqui duas questões para fazer a esse investidor. A primeira seria: Em uma escala de 1 a 6, que 

nota você daria para fazer um investimento em ações sob essas condições? A segunda questão 

seria: Em uma escala de 1 a 6 qual a sua expectativa de que o retorno informado pelo seu 

corretor será alcançado?  Provavelmente a primeira questão receberá uma avaliação mais alta 

do que a segunda questão, isso porque há um grau de certeza maior em responder a primeira 

do que a segunda.  

Dessa forma, uma explicação para a diferença das médias comentadas anteriormente, 

seja por que para a explicitação existe um grau maior de certeza na resposta, enquanto para as 

outras duas respostas o grau de certeza é um tanto mais desconhecido. E, portanto, sugere ser 

menor do que para ‘explicitação’. 

A análise entre dimensões revela que a ‘omissão da informação’ (3,53) na dimensão 

‘fonte emissora’ difere de todos os indicadores da dimensão ‘conteúdo do conhecimento’. Em 

outras palavras, a ‘omissão da informação’, cujo enunciado no questionário foi – ao 

recebermos o treinamento sobre o processo de vendas nos pareceu que o franqueador omitiu 

parte das informações – foi avaliada de forma relativamente próxima do ponto intermediário 

da escala de seis pontos, significando certa dúvida sobre a entrega completa das orientações 

necessárias à aprendizagem e aplicação do processo de vendas.   
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Ainda comparando-se as dimensões da ‘fonte emissora’ e do ‘conteúdo do 

conhecimento’, verifica-se na Tabela 10 que o fator a ‘adequação técnica’ (4,62) difere 

somente do fator ‘explicitação’ (4,91). 

 

Gráfico 1 – Comparação das distribuições dos fatores explicitação e adequação técnica 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Observando a comparação entre os gráficos das distribuições (Gráfico 1) verifica-se 

que a concentração das respostas dos indicadores do fator ‘explicitação’ (4,91) dada pelos 

informantes das unidades ficou entre 4,5 e 6,0 pontos. Em relação ao fator ‘adequação 

técnica’ (4,62) verifica-se alta concentração de respostas entre no valor 4,5. Essa diferença 

indica que os franqueados têm certo grau de dificuldades em ajustar as orientações do 

processo de vendas para suas unidades. Logo, mesmo que os conhecimentos sobre o processo 

de vendas e suas etapas tenham sido transferidos de forma clara e os franqueados, a priori, 

demonstrassem o entendimento nas diretrizes e orientações, durante a necessidade de 

adaptação do processo de vendas identificam-se tendências à má utilização desse 

conhecimento.   

Ao comparar os indicadores e fatores da dimensão ‘conteúdo do conhecimento’ com a 

dimensão ‘fonte receptora’ verifica-se que o fator ‘absorção do conhecimento’ (4,80) não 

diferiu dos indicadores e fatores da dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’. Portanto, os 

franqueados avaliam que a absorção dos conhecimentos do processo de vendas 

concomitantemente com a facilidade na transferência e ajustes da força de vendas gera 

resultados satisfatórios e melhoria do faturamento da unidade.   

Porém, o fator ‘competência para absorção’ (4,84) diferiu exclusivamente do fator 

‘adequação da equipe’ (4,56) e não diferiu dos demais. Verifica-se no Gráfico 2 que a 
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concentração de respostas do fator ‘competência para absorção’ foram entre 4,0 e 6,0 pontos. 

O fator ‘adequação da equipe’ teve alta concentração de respostas dos informantes no valor 

5,0 (Gráfico 2). 

Cohen e Levinthal (1990) enfatizam que a importância do estudo da absorção do 

conhecimento está vinculada à necessidade das empresas em reconhecerem novos 

conhecimentos, assimilá-los e aplicá-los. Além disso, a organização precisa estar atenta para a 

necessidade de avaliação da capacidade realizada que a organização já possui como também a 

capacidade potencial, ou seja, de que forma o conhecimento pode ser melhor trabalhado. 

Segundo os autores, a avaliação permite entender quais as principais dificuldades para 

gerenciar com sucesso as dimensões da capacidade de absorção.  

 

Gráfico 2 - Comparação das distribuições dos fatores competência para absorção e adequação 

da equipe 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

A diferença de médias revela que os franqueados avaliaram possuir competência para 

aprender e consequentemente utilizar os conhecimentos do processo de vendas em suas 

unidades entendendo que esse conhecimento traria resultados significativos e contribuiria para 

geração do faturamento. Entretanto, quando na prática os franqueados necessitam realizar 

adaptações e ajustes na equipe para uso do processo de vendas em suas unidades enfrentam 

dificuldades para implementá-las.   

Em relação ao fator ‘comprometimento’ (5,07) identificam-se diferenças com o fator 

‘adequação técnica’ (4,62) e o indicador ‘contribuição para o faturamento’ (4,59). Nessas 

circunstâncias, o comprometimento dos franqueados na utilização do processo de vendas tem 

uma média alta, mas ao comparada com a média de ‘adequação técnica’ e ‘contribuição para 
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o faturamento’ verificam-se que a avaliação dos franqueados foi considerada menor. Isso 

indica que a motivação dos franqueados na gestão de suas unidades pode não envolver os 

aspectos voltados ao treinamento e capacitação de seus funcionários com as rotinas do 

processo de vendas. Como as médias de ‘adequação técnica’ e ‘contribuição para o 

faturamento’ são iguais, revela-se nos franqueados um posicionamento de que o treinamento e 

capacitação constante dos conhecimentos da força de vendas não assumem peso significativo 

na geração do faturamento da unidade. Shannon e Weaver (1975) entendem que as 

dificuldades relativas à adequação técnica ou problemas técnicos são originadas em função da 

precisão que os conhecimentos são transferidos. 

O indicador ‘criatividade’ (5,10) divergiu de todos os indicadores e fatores da 

dimensão ‘conteúdo do conhecimento’. Portanto, entende-se que com as orientações 

detalhadas, os requisitos entregues e a disponibilização dos procedimentos operacionais pelo 

franqueador e com o razoável nível de preocupação no ajuste detalhado da equipe acerca dos 

conhecimentos do processo de vendas, o grau de criatividade do franqueado com as atividades 

citadas não se igualou com as médias dos fatores e indicadores da dimensão do ‘conteúdo do 

conhecimento’. Isso pode estar associado com a forte padronização das rotinas do processo de 

vendas ou vinculadas a falta de iniciativa do franqueado em gerar soluções alternativas para 

gestão desse processo na unidade. 

No que concerne ao indicador ‘aceitação as orientações’ (4,83) verifica-se resultados 

opostos comparado com o indicador ‘criatividade’ (5,10), no qual não existem diferenças 

desse indicador para com os fatores e indicadores da dimensão do conteúdo do conhecimento. 

Isso demonstra que os fatores ‘explicitação’ (4,91), ‘adequação da equipe’ (4,56) e os 

indicadores ‘trazer resultados’ (4,68) e ‘contribuição para o faturamento’ (4,59) estão 

inseridos nas orientações do processo de vendas. Além disso, permite o entendimento de que 

os fraqueados recebem essas orientações confortavelmente e não se evidenciam conflitos 

sobre a importância dos conhecimentos do processo de vendas, a disponibilização das 

diretrizes e do benefício desses resultados na geração de receitas.  

Por fim, o indicador ‘cooperação com o franqueador’ (5,05) apresenta divergências 

com o fator ‘adequação da equipe’ (4,56) e o indicador ‘contribuição para o faturamento’ 

(4,59), mas não difere do fator ‘explicitação’ (4,91) e do indicador ‘trazer resultados’ (4,68). 

Em geral, os franqueados avaliam que a colaboração na transferência de informações para o 

franqueador sobre o uso das técnicas e procedimentos do processo vendas são essenciais para 

o controle do franqueador acerca do nível de absorção das informações e do desempenho da 

unidade na captação de clientes. Entretanto, essa cooperação, por parte do franqueado não 
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considera algumas informações, tais como: quais as potenciais dificuldades que a equipe de 

vendas tem? Como a equipe operacionaliza as etapas do processo de vendas? Qual o grau de 

absorção da equipe sobre os conhecimentos do processo de vendas? Além disso, os 

franqueados não transferem informações detalhadas pertinentes à geração de receitas 

oriundas, exclusivamente, da gestão do processo de vendas. Essas ações podem comprometer 

a avaliação dos franqueadores acerca do desempenho das unidades devido à ausência de 

informações mais precisas que venham interferir na formulação de novas estratégias globais 

para os franqueados.   

Comparando os indicadores e fatores da dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ 

com o fator ‘relacionamento’ (4,52) – presente na dimensão ‘contexto do conhecimento’ – 

verifica-se que apenas o fator ‘explicitação’ (4,91) diferiu do fator da dimensão contexto. 

Verifica-se que a concentração de respostas do fator ‘relacionamento’ foi destacada entre os 

valores 4,0 e 6,0 e do fator ‘explicitação’ com alta concentração nos valore 4,0 e 5,0.  

 

Gráfico 3 – Comparação das distribuições dos fatores explicitação e relacionamento 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Por essa comparação, entende-se que como o fator ‘explicitação’ apresenta média 

maior que o fator ‘relacionamento’ os franqueados assumem a facilidade na compreensão das 

diretrizes e orientações do processo de vendas. Contudo, quando os franqueados se encontram 

com os franqueadores para discutir o desempenho da unidade e da gestão do processo de 

vendas fica evidenciado a carência de novas informações, a necessidade de contatos mais 

frequentes e da incorporação de novos procedimentos que auxiliem os franqueados.  

Acerca da dimensão ‘fonte emissora’, ao realizar a comparação intra-dimensional 

identifica-se que o fator ‘adequação técnica’ (4,62) diferiu do indicador ‘omissão da 
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informação’ (3,53). O indicador ‘omissão da informação’ teve concentração de repostas entre 

os valores 3,0 e 4,0 diferentemente do fator ‘adequação técnica’ que teve evidência nas notas 

entre 4,0 e 5,0, conforme visualizado no Gráfico 4. Logo, revela-se que na avaliação dos 

franqueados alguns conhecimentos do processo de vendas deixaram de ser transferidos pelo 

franqueador podendo ter influência nas adaptações necessárias que essa atividade deveria 

receber para atender os interesses das unidades.   

 

Gráfico 4 – Comparação das distribuições do indicador omissão da informação e do fator 

adequação técnica 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Em relação à comparação entre as dimensões da ‘fonte emissora’ e ‘fonte receptora’, 

verifica-se que o fator ‘adequação técnica’ (4,62) não difere apenas do fator ‘absorção do 

conhecimento’ (4,80), mas apresenta diferenciação dos demais fatores e indicadores da 

dimensão ‘fonte receptora’. Dessa forma, a ausência de um entendimento claro por parte do 

franqueado e de sua equipe, a ausência de experiência no ramo, a falta de mecanismo que 

controladores e a falta de metas bem definidas se configuram como agentes complicadores 

dessa incompatibilidade de médias.   

No que se refere ao indicador ‘omissão da informação’ (3,53) verifica-se que todas as 

médias são diferentes em relação aos fatores e indicadores da dimensão ‘fonte receptora’. O 

resultado diferença está vinculado a potenciais dificuldades na absorção e retenção do 

conhecimento, como mostrou a comparação com os fatores e indicadores da dimensão do 

‘conteúdo do conhecimento’ gerando dificuldades na condução da gestão da unidade. Além 
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disso, o franqueador corre o risco da redução do nível de motivação e de sua credibilidade na 

avaliação do franqueado.  

Em relação à dimensão ‘fonte emissora’ e a dimensão ‘contexto’, nota-se que o fator 

‘adequação técnica’ (4,62), presente na dimensão ‘fonte emissora’ não diferiu do fator 

‘relacionamento’ (4,52). Em contrapartida, o indicador ‘omissão da informação’ (3,53) 

revelou ser diferente do fator ‘relacionamento’ (4,52), conforme mostra distribuições no 

Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Comparação das distribuições do indicador omissão da informação e do fator 

relacionamento 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

Os dados revelam que alguns informantes assumem que os franqueadores não 

transferiram todo o know-how sobre o processo de vendas. Portanto, a ausência de 

informações, por parte do franqueador, para o aprimoramento dessa atividade pode 

comprometer um bom relacionamento entre o franqueado e o franqueador.  

Acerca dos fatores e indicadores da dimensão ‘fonte receptora’, ao compararmos de 

forma intra-dimensional verifica-se que o fator ‘absorção do conhecimento’ (4,80) difere do 

fator ‘comprometimento’ (5,07) e do indicador ‘cooperação com o franqueador’ (5,05). 

Porém, quando comparado com o fator ‘competência para absorção’ e os indicadores 

‘aceitação de orientações’ (4,83) e ‘criatividade’ (5,10) verifica-se que as médias não diferem. 

Isso revela que os franqueados, ao absorver os conhecimentos do processo de vendas, 

desenvolvem competências de gerenciamento de suas etapas, se adequam às orientações do 
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franqueador e desenvolvem novas formas de aplicar o processo de vendas com seus clientes 

potenciais.  

Em relação ao fator ‘competência para absorção’ (4,84) identifica-se diferença apenas 

com o fator ‘comprometimento’ (5,07), conforme visualizado nas distribuições do Gráfico 6. 

Portanto verifica-se uma tendência que a quanto maior for à competência para aprender os 

conhecimentos do processo de vendas maior pode vir a ser o comprometimento que os 

franqueados adquirem durante os encontros com a equipe do franqueador. Contudo, o 

comprometimento é oriundo da motivação e da credibilidade percebida dos franqueados com 

as diretrizes do franqueador.  

 

Gráfico 6 – Comparação das distribuições entre os fatores competência para absorção e 

comprometimento  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

 

O fator ‘comprometimento’ (5,07) apresenta igualdade de médias com os indicadores 

‘criatividade’ (5,10), ‘aceitação de orientações’ (4,83) e ‘cooperação com o franqueador’ 

(5,05), revelando que ao comprometerem-se com a gestão do processo de vendas os 

franqueados tendem a desenvolver seu processo criativo, aumentar a aceitabilidade das 

orientações advindas do franqueador e consequentemente cooperarem com a franqueadora nas 

trocas de informações sobre o processo de vendas.  

Na comparação entre os indicadores da dimensão ‘fonte receptora’ verifica-se que o 

indicador ‘criatividade’ (5,10) não apresenta diferenças de médias para os indicadores 

‘cooperação com o franqueador’ (5,05) e ‘aceitação de orientações’ (4,83). Porém, entre si, os 

indicadores ‘aceitação de orientações’ (4,83) e ‘cooperação com o franqueador’ (5,05) foram 

significantes, portanto, possuem médias diferentes.  
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Logo, esses resultados demonstram que o elemento criatividade pode gerar alguns 

conflitos entre o franqueador e o franqueado em relação à aceitação de diretrizes sobre o 

processo de vendas e na troca de informações. Nesse sentido, alguns franqueados 

desconsideram as orientações do franqueador e buscam gerenciar o processo de vendas de 

suas unidades baseando-se em suas crenças e no conhecimento que já possuem. 

Realizando a comparação entre as dimensões ‘fonte receptora’ e ‘contexto’, 

identificaram-se diferenças em todos os indicadores e fatores da dimensão ‘fonte receptora’ 

em relação ao fator ‘relacionamento’ (4,52) da dimensão ‘contexto.  

Nota-se que os resultados do fator ‘adequação técnica’ (4,62), presente na dimensão da 

‘fonte emissora’ apresentou médias iguais exclusivamente com o fator ‘absorção do 

conhecimento’ (4,80) na dimensão ‘fonte receptora’. Entretanto, os fatores ‘competência para 

absorção’ (4,84) e ‘comprometimento’ (5,07) juntamente com os indicadores ‘criatividade’ 

(5,10), ‘aceitação de orientações’ (4,83) e ‘cooperação com o franqueador’ (5,05) diferem 

exclusivamente do fator ‘adequação técnica’ (4,62). Em relação ao indicador ‘omissão da 

informação’ (3,53), também presente na dimensão ‘fonte emissora’, verificou-se que existe 

diferença se comparado com todos os fatores e indicadores da dimensão ‘fonte receptora’. 

Dessa forma, como os fatores e indicadores das dimensões da ‘fonte emissora’ e da 

‘fonte receptora’ apresentaram médias diferentes explica-se a razão pelas quais o fator 

‘relacionamento’ diferiu de todos os indicadores e fatores da dimensão ‘fonte receptora’. 

Esses resultados revelam que existem algumas dificuldades de relacionamento entre o 

franqueador e o franqueado em relação ao gerenciamento do processo de vendas. Essa 

dificuldade pode ser explicada pelo contato pouco frequente entre as partes, assim como 

divergências de operacionalização do processo de vendas do franqueado para com o 

franqueador. Para Szulanski (1996) a transferência está associada com a frequência e o grau 

de relação existente entre indivíduos. Nesse sentido, quanto maior a intensidade, mais 

propensos estarão a fonte emissora e fonte receptora para transferir e absorver conhecimento.  

Sobre as comparações entre as médias realizadas ao longo desse item foi formulada a 

seguinte hipótese: H1: Não há diferença entre a intensidade das quatro barreiras no 

processo de vendas.  

Onde: 

H1: IConteúdo = IFonte emissora = IContexto = IFonte receptora 

 

Analisando rigorosamente as comparações entre dimensões verifica-se que a dimensão 

do ‘conteúdo do conhecimento’ em relação à dimensão da ‘fonte emissora’ realizaram-se oito 
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comparações, entretanto cinco foram verificadas com diferenças de médias. Ao comparar a 

dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ com a dimensão da ‘fonte receptora’ foram 

realizadas vinte e quatro comparações entre os fatores e indicadores, contudo nove 

comparações apresentaram diferenças de médias. Por fim, quando confrontadas os 

indicadores e fatores da dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ e a dimensão do 

‘relacionamento’ verificou-se que das quatro comparações realizadas, apenas uma apresentou 

média diferente.  

Quando comparadas as dimensões da ‘fonte emissora’ e da ‘fonte receptora’, foram 

realizadas doze comparações, e, portanto, dessas doze comparações onze apresentaram 

diferenças nas médias. Além disso, quando os dois componentes da dimensão ‘fonte 

emissora’ foram comparados com a dimensão do ‘contexto’, somente um apresentou 

diferença de média. 

Comparando os fatores e indicadores da dimensão ‘fonte receptora’ com a dimensão 

do ‘relacionamento’ foram realizadas seis comparações, das quais nenhuma apresentou 

igualdade nas médias. A Tabela 11 sintetiza as comparações das quatro dimensões. 

 

Tabela 11 – Síntese das comparações 
 Conteúdo do 

conhecimento 

 

Fonte 

emissora 

Fonte 

receptora 

Contexto 

Conteúdo do conhecimento 
 

   

Fonte emissora 8 (5≠)    

Fonte receptora 24 (9≠) 12 (11≠)   

Contexto 4 (1≠) 2 (1≠) 6 (6≠)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota 1: Os números fora dos parênteses representam o total de comparações entre as dimensões.   

Nota 2: Os números dentro dos parênteses representam o total de diferenças de médias comparadas  

entre as dimensões.  

  

Após as 56 comparações das médias entre as quatro dimensões, verifica-se que 32 

comparações apresentaram diferenças. Portanto, devido ao alto número de diferenças de 

médias a hipótese enunciada não revelou evidências para sua aceitação. Em outras palavras, 

as comparações entre as quatro dimensões revelou que os scores médios associados aos seus 

indicadores diferiu entre si. Dessa forma, a hipótese de igualdade foi rejeitada. 
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4.4. Objetivo específico 6: Verificar se a intensidade das barreiras difere segundo a 

marca da franquia 

 

Pela Tabela 12 podem ser identificadas as médias das variáveis que fazem parte da 

comparação. Dois testes de significância de médias foram utilizados. O primeiro pelo uso de 

estatística não-paramétrica e o segundo pela análise de variância (ANOVA) que supõe a 

distribuição normal. 

Para a estatística não-paramétrica foi utilizado o teste de Jonckheere-Terpstra  devido 

a ser mais rigoroso que a ANOVA e não exigir a distribuição normal. Entretanto, de forma 

distinta da ANOVA, que permite a verificação das médias diferentes entre grupos (Post hoc), 

o teste de Jonckheere-Terpstra não permite essa possibilidade. Portanto, foi necessária a 

utilização da ANOVA visando identificar valores médios semelhantes entre as escolas. Logo, 

na Tabela 12 pode-se verificar que alguns dos valores contêm expoentes ‘1’ e ‘2’ ou não 

apresentam expoentes. Esse código representa grupos distintos em termos de médias. 

 

Tabela 12 – Diferenças das médias de acordo com a marca da franquia 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Nota: - Os expoentes significam grupos com médias consideradas estatisticamente iguais 

mediante a comparação feita pela ANOVA. 

*** Significância a 1% - ** Significância a 5% - NS – Não significante. 

 

 

 

FATOR/INDICADOR 

C
N

A
 

W
IZ

A
R

D
 

F
IS

K
 

Y
A

Z
IG

I 

C
C

A
A

 

G
er

a
l  

Significância 

pelo 

Teste de 

Jonckheere - 

Terpstra 

 

Significância 

pela ANOVA 

CONTEÚDO DO 

CONHECIMENTO 

        

F1 – Explicitação 5,29
 

5,00
 

4,83
 

4,33
1 

4,88
 

4,91
 

0,00 0,00 *** 

F2 – Adequação da equipe 4,75 5,10
1 

4,20 4,23 4,15 4,56 0,09 0,02 ** 

I1 – Trazer resultados 5,45
2 

4,89 4,40 3,73
1 

4,38 4,68 0,00 0,00 *** 

I2 – Contribuição para faturamento 5,27
2 

4,84 4,20 3,80
1 

4,30 4,59 0,00 0,01 *** 

FONTE EMISSORA         

F3 – Adequação técnica 5,13
1 

4,54 4,76 4,17 4,27 4,62 0,00 0,00 *** 

I3 – Omissão de informação 3,36 3,84 3,20 3,33 3,84 3,53 0,78 0,77 NS 

FONTE RECEPTORA         

F4 – Absorção do conhecimento 5,29
1 

4,73 4,77 4,46 4,50 4,80 0,00 0,01 *** 

F5 – Competência para absorção 5,47
1 

4,89 4,75 4,50 4,19 4,84 0,00 0,00 *** 

F6 – Comprometimento 5,39 4,94 5,05 5,00 4,84 5,07 0,02 0,10 NS 

I4 – Criatividade 5,22 5,05 4,80 5,26 5,00 5,10 0,48 0,77 NS 

I5 – Aceitação de orientações 5,50
1 

4,47 5,50
1 

4,00 4,69 4,83 0,00 0,00 *** 

I6 – Cooperação com o franqueador 5,50 5,00 5,30 4,53
1 

4,76
1 

5,05 0,00 0,00 *** 

CONTEXTO DO 

CONHECIMENTO 

        

F7 – Relacionamento 5,09
1 

4,37 4,40 4,16 4,32 4,52 0,01 0,00 *** 
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O teste de hipóteses para diferenças das médias, de acordo com a marca da franquia 

foi realizado para cada um dos fatores ou indicadores estabelecidos para cada dimensão das 

barreiras. Nesse sentido, cada uma das quatro dimensões relacionadas com as barreiras 

tiveram como sub hipóteses o conjunto de fatores ou indicadores presentes na dimensão. 

Portanto, a hipótese geral, relativa a cada dimensão, levando-se em consideração a marca da 

franquia, fica subdividida na mesma quantidade de hipóteses quanto são os fatores ou 

indicadores da dimensão.  O Quadro 10 sintetiza as sub hipóteses. 

 

Quadro 10 – Sub hipóteses dos indicadores e fatores das dimensões das barreiras 
Hipótese Geral 

 

Dimensões 

das Barreiras 

Sub Hipóteses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há diferença 

entre a intensidade 

das barreiras ao se 

comparar as marcas 

das franqueadas 

 

 

 

Conteúdo do 

Conhecimento 

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘explicitação’ ao se 

comparar as marcas das franqueadas 

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘adequação da equipe’ 

ao se comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença entre a intensidade do indicador ‘trazer resultados’ 

ao se comparar as marcas das franqueadas 

Não há diferença entre a intensidade do indicador ‘contribuição para 

o faturamento’ ao se comparar as marcas das franqueadas  

 

Fonte 

Emissora 

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘adequação técnica’ ao 

se comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença entre a intensidade do indicador ‘omissão da 

informação’ ao se comparar as marcas das franqueadas 

 

 

 

 

 

Fonte 

Receptora 

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘absorção do 

conhecimento’ ao se comparar as marcas das franqueadas 

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘competência para 

absorção’ ao se comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença entre a intensidade do fator ‘comprometimento’ ao 

se comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença entre a intensidade do indicador ‘criatividade’ ao se 

comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença entre a intensidade do indicador ‘aceitação das 

orientações’ ao se comparar as marcas das franqueadas  

Não há diferença na intensidade do indicador ‘cooperação com o 

franqueador’ ao se comparar as marcas das franqueadas 
 

Contexto 
Não há diferença na intensidade do fator ‘relacionamento’ ao se 

comparar as marcas das franqueadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à dimensão ‘conteúdo do conhecimento’, pode ser verificado pela Tabela 11 

que os informantes da amostra das unidades franqueadas da rede de idiomas YAZIGI (4,33) 

avaliaram que os conhecimentos transferidos associados ao processo de vendas foi 

relativamente menos explícito do que aqueles transferidos pelas demais redes de franquias. 

Portanto, a sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do fator explicitação ao se 

comparar as marcas das franqueadas (H2a1: IExplicitação CNA = IExplicitaçãoWizard = IExplicitação Fisk = 

IExplicitação Yazigi = IExplicitação CCAA) não foi evidenciada. 
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No que concerne ao fator ‘adequação da equipe', verifica-se que a rede WIZARD 

(5,10) apresenta maior integração com os conhecimentos do processo de vendas. Nesse 

sentido, promovem adaptações com os membros da equipe na operacionalização desse 

conhecimento, de acordo com as necessidades das unidades, com mais facilidade se 

comparado com as demais redes de idiomas. Nesse sentido, a sub hipótese que não há 

diferença entre a intensidade do fator adequação da equipe ao se comparar as marcas das 

franqueadas (H2a2: IAdequação da equipe CNA = IAdequação da equipe Wizard = IAdequação da equipe Fisk = IAdequação 

da equipe Yazigi = IAdequação da equipe CCAA) não foi evidenciada. 

Em relação ao indicador ‘trazer resultados’ fica evidente a presença de três grupos. O 

primeiro grupo foi composto pela rede idiomas YAZIGI (3,73), onde avaliaram que os 

conhecimentos do processo de vendas transferidos pelo franqueador trazem poucos resultados 

no que se refere a gestão de vendas da unidade. Destacam-se no segundo grupo, os 

franqueados da rede CNA (5,45) apresentando avaliação alta em relação aos resultados 

obtidos com a aplicação do conhecimento do processo de vendas em suas unidades. Por fim, 

as redes FISK (4,40), CCAA (4,38) e WIZARD (4,89) formaram o terceiro grupo. Dessa 

forma, a sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do indicador trazer resultados 

ao se comparar as marcas das franqueadas (H2a3: ITrazer resultados CNA = ITrazer resultados Wizard = ITrazer 

resultados Fisk = ITrazer resultados Yazigi = ITrazer resultados CCAA) não foi evidenciada. 

Concomitantemente com a avaliação do indicador ‘ trazer resultados’, no indicador 

‘contribuição para o faturamento’ formaram-se os mesmos grupos. Em relação à rede 

YAZIGI (3,80), seus franqueados entendem que o pouco retorno na utilização do processo de 

vendas implica diretamente no baixo faturamento das unidades. Em sentido oposto, os 

franqueados da rede CNA (5,27) avaliam que os resultados positivos com a utilização do 

processo de vendas beneficiam o faturamento da unidade. Além disso, os franqueados da rede 

CCAA (4,30), FISK (4,20) e WIZARD (4,84) também formaram o terceiro grupo. Logo, a 

sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do indicador contribuição para o 

faturamento ao se comparar as marcas das franqueadas (H2a4: IContribuição para faturamento CNA = 

IContribuição para faturamento Wizard = IContribuição para faturamento Fisk = IContribuição para faturamento Yazigi = 

IContribuição para faturamento CCAA) não foi evidenciada. 

Uma possível explicação para essa variação na avaliação comparativa entre CNA 

(5,27) e YAZIGI (3,80), por exemplo, é que pode haver uma preocupação mais intensa dos 

franqueados da rede YAZIGI, orientados pela sua respectiva franqueadora, em um 

direcionamento nas questões pedagógicas da unidade. Portanto, o processo de vendas pode 

não ser muito explorado assim como é verificado pelos franqueados da rede CNA.   
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Quanto à dimensão da ‘fonte emissora’ verifica-se que no fator ‘adequação técnica’, 

os franqueados da rede CNA (5,13) avaliaram positivamente os aprimoramentos, executados 

pelo franqueador, para melhor utilização do processo de vendas em suas unidades. Isso indica 

maior flexibilidade, por parte do franqueador, em identificar as necessidades de seus 

franqueados de acordo com sua localização e o perfil de clientes que seus franqueados 

possuem. Portanto, a sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do fator adequação 

técnica ao se comparar as marcas das franqueadas (H2b1: IAdequação técnica CNA = IAdequação técnica 

Wizard = IAdequação técnica Fisk = IAdequação técnica Yazigi = IAdequação técnica CCAA) não foi evidenciada.  

Em relação ao indicador ‘omissão da informação’ pode ser verificado que os 

informantes das cinco marcas de unidades franqueadas avaliaram de forma similar, não se 

caracterizando diferenças estatisticamente significantes. Em outras palavras, todos foram 

concordantes em termos de dúvidas sobre ter ocorrido omissão de informações no processo de 

transferência do conhecimento acerca do processo de vendas do franqueador para o 

franqueado. Com base nessa avaliação, a sub hipótese que não há diferença entre a 

intensidade do indicador omissão da informação ao se comparar as marcas das franqueadas 

(H2b2: IOmissão da informação CNA = IOmissão da informação Wizard = IOmissão da informação Fisk = IOmissão da informação 

Yazigi = IOmissão da informação CCAA) foi evidenciada. 

Comparando as redes franqueadas na dimensão da ‘fonte receptora’, verifica-se que o 

fator ‘absorção do conhecimento’ foi avaliado mais favoravelmente pelos informantes da rede 

CNA (5,29) do que pelos demais informantes das outras redes. Logo, a sub hipótese que não 

há diferença entre a intensidade do fator absorção do conhecimento ao se comparar as marcas 

das franqueadas (H2c1: IAbsorção do conhecimento CNA = I Absorção do conhecimento Wizard = I Absorção do 

conhecimento Fisk = I Absorção do conhecimento Yazigi = I Absorção do conhecimento CCAA) não foi evidenciada. 

O fator ‘competência para absorção’ evidenciou o mesmo grupo formado no fator 

‘absorção do conhecimento’. Esse resultado reflete que os franqueados da rede CNA (5,47), 

antes de receberem os conhecimentos do processo de vendas, possuíam competências 

essenciais para operacionalizar e gerenciar este processo. No que discutem  Antal; Lenhardt; 

Rosenbrock (2001) as barreiras na capacidade absorção advém do mal uso de modelos de 

gestão, da inadequação dos procedimentos operacionais e da percepção de valor presente no 

conhecimento, quando incorporado na prática da organizacional. Nesse sentido, a sub 

hipótese que não há diferença entre a intensidade do fator competência para absorção ao se 

comparar as marcas das franqueadas (H2c2: ICompetência para absorção  CNA = ICompetência para absorção  

Wizard = ICompetência para absorção Fisk = ICompetência para absorção Yazigi = ICompetência para absorção CCAA) não foi 

evidenciada. 
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Acerca do fator ‘comprometimento’ foi revelado que não houve formação de grupos 

quando foi realizado o teste da ANOVA. Isso revela que todos os informantes das redes 

estudadas apresentam alto comprometimento na administração de suas unidades. Dessa 

forma, a sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do fator comprometimento ao 

se comparar as marcas das franqueadas (H2c3: IComprometimento CNA = IComprometimento Wizard = 

IComprometimento Fisk = IComprometimento Yazigi = IComprometimento CCAA) foi evidenciada. 

 Em relação ao indicador ‘criatividade’ verificou-se que não houve formação de 

grupos. Portanto, os resultados demonstram que todos os franqueados, de acordo com as 

médias individuais das redes, se utilizam de certa criatividade para implementar ou adaptar o 

processo de vendas. A sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do indicador 

criatividade ao se comparar as marcas das franqueadas (H2c4: ICriatividade CNA = ICriatividade Wizard = 

ICriatividade Fisk = ICriatividade Yazigi = ICriatividade CCAA) foi evidenciada. 

No indicador ‘aceitação de orientações’ nota-se que as redes CNA (5,50) e FISK 

(5,50) se destacam por suas altas médias no que se refere à aceitabilidade de operacionalizar o 

processo de vendas. Dessa forma, a sub hipótese que não há diferença entre a intensidade do 

indicador aceitação das orientações ao se comparar as marcas das franqueadas (H2c5: IAceitação de 

orientações CNA = IAceitação de orientações Wizard = I Aceitação de orientações Fisk = I Aceitação de orientações Yazigi = I 

Aceitação de orientações CCAA) não foi evidenciada. 

Quanto ao indicador ‘cooperação com o franqueador’ verificou-se que as redes CCAA 

(4,76) e YAZIGI (4,53) apresentaram médias relativamente baixas comparadas com as demais 

redes. Isso reflete que os franqueados dessas redes possuem baixa cooperação com os seus 

respectivos franqueadores para utilizar o processo de vendas, podendo essas redes, 

apresentarem falhas de compreensão desse processo. Portanto, a sub hipótese que não existe 

diferença na intensidade do indicador cooperação com o franqueador ao se comparar as 

marcas das franqueadas (H2c6: ICooperação com o franqueador CNA = ICooperação com o franqueador Wizard = 

ICooperação com o franqueador Fisk = ICooperação com o franqueador Yazigi = I Cooperação com o franqueador CCAA) não foi 

evidenciada. 

A dimensão do ‘contexto’ revela que no fator ‘relacionamento’ os franqueados da rede 

CNA (5,09) possuem média relativamente maior quando comparada com as demais redes. 

Nesse sentido entende-se que o contato entre o franqueador e os franqueados da rede CNA 

para discutir os resultados da operação do processo de vendas é mais intenso. Para Szulanski 

(1996) quando o conhecimento é transferido eficazmente em um determinado contexto, 

podem existir sucessos ou insucessos no cenário.  

Portanto, o relacionamento interpessoal e a experiência prática são decisivos para o 
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relacionamento. Logo, a sub hipótese que não existe diferença na intensidade do fator 

relacionamento ao se comparar as marcas das franqueadas (H2d1: IRelacionamento CNA = 

IRelacionamento Wizard = IRelacionamento Fisk = IRelacionamento Yazigi = IRelacionamento CCAA) não foi 

evidenciada.  

O Quadro 11 apresenta uma matriz, cujo objetivo é trazer o relacionamento teórico-

empírica envolvendo desde o problema de pesquisa até o teste das hipóteses.
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Quadro 11 – Matriz teórico empírica 

 

Problema de 

Pesquisa 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Técnica de Análise  

 

Hipóteses 

Resultados 

 

 

Qual é a 

intensidade das 

barreiras relativas 

à transferência do 

conhecimento 

envolvendo o 

franqueador e o 

franqueado 

inerente ao 

processo de 

vendas, sob a 

perspectiva do 

franqueado? 

 

 

 

Identificar a 

intensidade das 

barreiras relativas à 

transferência do 

conhecimento 

envolvendo o 

franqueador e o 

franqueado, inerente ao 

processo de vendas, 

sob a perspectiva do 

franqueado. 

 

  

  

 Identificar a intensidade dos 

indicadores relativos às barreiras 

associadas com o conteúdo dos 

conhecimentos transferidos no 

processo de vendas; 

 

 Identificar a intensidade dos 

indicadores relativos às barreiras 

associadas com a fonte emissora 

(franqueado) do conhecimento 

transferido no processo de 

vendas; 

 

 Identificar a intensidade dos 

indicadores relativos às barreiras 

associadas com a fonte receptora 

dos conhecimentos 

(franqueadora) no processo de 

vendas;  

 

 Identificar intensidade dos 

indicadores relativos às barreiras 

associadas ao contexto dos 

conhecimentos no processo de 

vendas; 

 

 Comparar os indicadores 

associados com as quatro 

barreiras visando identificar 

diferenças ou semelhanças entre 

eles; 

 

 

 

Análise Fatorial 

 

 

 

 

 

Análise Fatorial 

 

 

 

 

 

 

Análise Fatorial 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Fatorial 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 

 

 

 

 

H1: Não há diferença entre a intensidade das quatro 

barreiras no processo de vendas.  

 

 

H2: Não há diferença entre a intensidade das 

barreiras ao se comparar as marcas das franqueadas.  

 

Subdividida em: 

 

H2a1 :- IExplicitação CNA = IExplicitaçãoWizard = IExplicitação Fisk = 

IExplicitação Yazigi = IExplicitação CCAA 

H2a2 :- IAdequação da equipe CNA = IAdequação da equipe Wizard = 

IAdequação da equipe Fisk = IAdequação da equipe Yazigi = IAdequação da 

equipe CCAA 

H2a3 :- ITrazer resultados CNA = ITrazer resultados Wizard = ITrazer 

resultados Fisk = ITrazer resultados Yazigi = ITrazer resultados CCAA 

H2a4 :- IContribuição para faturamento CNA = IContribuição para 

faturamento Wizard = IContribuição para faturamento Fisk = IContribuição 

para faturamento Yazigi = IContribuição para faturamento CCAA 

H2b2: - IOmissão da informação CNA = IOmissão da informação Wizard = 

IOmissão da informação Fisk = IOmissão da informação Yazigi = IOmissão 

da informação CCAA 

H2c1: - IAbsorção do conhecimento CNA = I Absorção do conhecimento 

Wizard = I Absorção do conhecimento Fisk = I Absorção do conhecimento 

Yazigi = I Absorção do conhecimento CCAA 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 
 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

EVIDENCIADA  

 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 
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 Verificar se a intensidade das 

barreiras difere segundo a marca 

da franquia. 

 

 

ANOVA 

Teste de 

Jonckheere – 

Terpstra 

H2c2: - ICompetência para absorção  CNA = ICompetência para absorção  

Wizard = ICompetência para absorção Fisk = ICompetência para absorção 

Yazigi = ICompetência para absorção CCAA 

H2c3: - IComprometimento CNA = IComprometimento Wizard = 

IComprometimento Fisk = IComprometimento Yazigi = IComprometimento 

CCAA 

H2c4: - ICriatividade CNA = ICriatividade Wizard = ICriatividade Fisk = 

ICriatividade Yazigi = ICriatividade CCAA 

H2c5: - IAceitação de orientações CNA = IAceitação de orientações Wizard 

= I Aceitação de orientações Fisk = I Aceitação de orientações Yazigi = I 

Aceitação de orientações CCAA 

H2c6: - ICooperação com o franqueador CNA = ICooperação com o 

franqueador Wizard = ICooperação com o franqueador Fisk = ICooperação 

com o franqueador Yazigi = I Cooperação com o franqueador CCAA 

H2d1: - IRelacionamento CNA = IRelacionamento Wizard = 

IRelacionamento Fisk = IRelacionamento Yazigi = IRelacionamento CCAA 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

 

EVIDENCIADA  

 

 

 

EVIDENCIADA  

 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

 

 

NÃO 

EVIDENCIADA 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da área de estratégia esta dissertação teve como pilar a teoria do conhecimento 

organizacional. E, nesse universo, restringiu-se ao estudo da transferência de conhecimento 

aplicado no processo de vendas verificando especificamente as barreiras que dificultam esse 

fenômeno. A pesquisa contemplou franqueados do segmento de idiomas das redes CNA, 

YAZIGI, FISK, WIZARD e CCAA, onde as unidades pesquisadas estavam concentradas na 

cidade de São Paulo/SP.  

O objetivo principal foi o de identificar a intensidade das barreiras relativas à 

transferência do conhecimento envolvendo o franqueador e o franqueado, inerente ao 

processo de vendas, sob a perspectiva do franqueado. 

Para atingir esse objetivo principal, foram formulados mais seis objetivos específicos 

os quais identificavam a intensidade dos indicadores das barreiras do conteúdo do 

conhecimento, da fonte emissora, da fonte receptora e do contexto. Comparavam os 

indicadores e fatores intra-dimensional e entre si para verificar diferenças ou semelhanças. E 

verificou-se havia diferenças dessas barreiras, quando comparadas por marcas.  

Além disso, duas hipóteses foram formuladas. A primeira hipótese questionava que 

não há diferença entre a intensidade das quatro barreiras no processo de vendas. A 

segunda hipótese questionava que não há diferença entre a intensidade das barreiras ao se 

comparar as marcas das franqueadas e ao longo da pesquisa foi dividida de acordo com a 

quantidade de fatores indicadores obtidos por dimensão, após realizar análise fatorial.  

Para atingir o objetivo principal, os objetivos específicos e responder as hipóteses 

centrais desta pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter quantitativo, tendo nível de 

análise 79 unidades franqueadas das empresas já mencionadas. Os informantes variaram entre 

os próprios franqueados, coordenadores pedagógicos, gerentes ou pessoas que respondem 

pela gestão das unidades e acompanham as atividades do processo de vendas internamente e 

junto à franqueadora. 

O questionário aplicado envolveu a utilização de quatro escalas. Todas as escalas para 

mensurar as barreiras na transferência do conhecimento foram baseadas na estrutura 

apresentada por Szulanski (1996), mas com a redação adaptada para o contexto de franquias. 

Para a dimensão do conteúdo do conhecimento a escala mensurou a ambiguidade causal e a 

comprovação do conhecimento. Na dimensão da fonte emissora a escala mensurou o nível de 

motivação e a credibilidade percebida. No que concerne à fonte receptora, a escala foi 

orientada a capacidade absorção, a capacidade de retenção e ao nível de motivação da fonte 
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receptora. Por ultimo, a dimensão contexto apresenta uma escala que mensurou o 

relacionamento entre a fonte emissora e a fonte receptora. 

Os conceitos acerca das barreiras são oriundos do modelo de comunicação de Shannon 

e Weaver (1975), os quais identificam a presença de ruídos no processo de comunicação. 

Portanto, Szulanski (1996) se apropria desse modelo e define quatro grandes barreiras que 

podem afetar a transferência de conhecimento (conteúdo do conhecimento, fonte emissora, 

fonte receptora e contexto), sendo alicerce para os objetivos específicos investigados nessa 

pesquisa. Dentre as definições e conceitos do processo de vendas, o modelo proposto para 

este estudo advém de Dubinsk e Hanssen (1982), onde os autores dividem em sete etapas – 

prospecção, pré-abordagem, abordagem, apresentação das vendas, objeções e resistências, 

fechamento e atendimento pós-venda – que não foram pesquisadas isoladamente porque as 

franqueadoras não contemplam todas essas etapas no treinamento para o franqueador. Dessa 

forma, para responder ao questionário os informantes vincularam processo de vendas as 

etapas que foram transferidas durante seus respectivos treinamentos.  

Portanto, foram realizadas as considerações sobre cada objetivo específico permeando 

cada dimensão proposta pelo modelo de Szulanski (1996). 

 

Objetivo específico 1 

 

Na dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ o objetivo especifico formulado 

consistia em identificar a intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com o 

conteúdo dos conhecimentos transferidos no processo de vendas. Os indicadores que 

mensuravam a ambiguidade causal, após realização da análise fatorial, se agruparam em dois 

fatores. O primeiro fator obtido foi denominado de ‘explicitação’, sua média baseada em 

escala somada foi de 4,91, seu alfa de Cronbach foi de 0,89 e a variância que esse fator 

explicou foi de 54,8%. Os resultados indicaram que o percentual de concordância foi de 90%. 

Isso demonstra que na avaliação dos franqueados ou responsáveis das unidades franqueadas, 

os conhecimentos e orientações do processo de vendas estavam bem claros para 

entendimento. 

Ainda na ambiguidade causal, a análise fatorial revelou a formação de um segundo 

fator, ao qual foi denominado de ‘adequação da equipe’. Sua média baseada em escala foi de 

4,56, o alfa de Cronbach foi de 0,84 e a variância explicada por esse fator de 14,9%. O que se 

verificou nesses resultados foi o percentual de discordância em torno de 16,5%, que quando 

comparado com o primeiro fator da ambiguidade causal é relativamente maior. Em outras 
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palavras, os resultados indicam certo grau de dificuldade em adaptar a equipe com as 

orientações do processo de vendas para atender as necessidades da unidade. Além disso, ficou 

evidente a necessidade de contratação de novos profissionais que vivenciaram ou entendiam 

dessa temática. 

No modelo de Szulanski (1996), a dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ também 

englobava a ‘comprovação do conhecimento’. Porém, para esta pesquisa preferiu-se analisar 

os indicadores dessa dimensão isoladamente. Logo, o indicador ‘Ao recebermos os 

conhecimentos tínhamos comprovação que a aplicação traria resultados’ apresentou média de 

4,68 e o indicador ‘Ao receber os conhecimentos tínhamos clareza sobre a contribuição para 

faturamento’ teve média de 4,59. Destaca-se o percentual de discordância que gravitou em 

torno de 16% indicando certa dúvida de alguns informantes quanto à comprovação do sucesso 

acerca do conhecimento sobre o processo de vendas da franqueadora. 

 

Objetivo específico 2 

 

A dimensão da ‘fonte emissora’ tinha como objetivo específico identificar a 

intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com a fonte emissora 

(franqueado) do conhecimento transferido no processo de vendas. No modelo de Szulanski 

(1996), essa dimensão é mensurada por indicadores voltados aos aspectos motivacionais e de 

confiança que a fonte emissora percebe na fonte receptora. Ao rodar a análise fatorial 

verificou-se a formação de dois fatores, porém como um deles era composto de apenas um 

indicador, preferiu analisá-lo isoladamente.  

O fator obtido foi denominado de adequação técnica. A média baseada em escala 

somada foi de 4,62, o alfa de Cronbach de 0,81 e a variância explicada pelo fator de 57,3%. 

Os resultados desse fator indicaram que 85% dos informantes concordaram que a motivação 

do franqueador e sua equipe juntamente com a estrutura de suporte e os resultados obtidos 

com a prática colaboraram para uma melhor gestão do processo de vendas da unidade. 

O indicador ‘Ao recebermos o treinamento nos pareceu que o franqueador omitiu parte 

das informações’ foi analisado isoladamente e mensurava a confiança percebida do 

franqueado no franqueador, onde buscava verificar se para o franqueado houve alguma 

omissão de informações acerca do processo de vendas. A média desse indicador foi de 3,53 e 

o percentual de concordância de 62% e de discordância de 38%. Em outras palavras, esse 

resultado revela que na avaliação de alguns informantes o franqueador deixou de transferir 

informações pertinentes ao processo de vendas e durante a operacionalização dessa atividade 
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os franqueados sentiram dificuldades em lidar com algumas situações que vieram a 

comprometer a prospecção ou retenção de clientes para a unidade. 

 

Objetivo específico 3 

 

No que concerne a dimensão da fonte receptora, o objetivo específico consistia em 

identificar a intensidade dos indicadores relativos às barreiras associadas com a fonte 

receptora dos conhecimentos (franqueadora) no processo de vendas. Essa dimensão 

contemplava a capacidade de absorção, capacidade de retenção e a motivação da fonte 

receptora.  

Quando foi realizada a análise fatorial na dimensão da capacidade absorção verificou-

se a formação de dois fatores. O primeiro fator foi denominado de ‘absorção do 

conhecimento’, apresentava média baseada em escala somada de 4,80, alfa de Cronbach de 

0,756 e a variância que esse fator explica é de 49,10%. Além disso, na avaliação dos 

informantes verificou-se alta concordância (89%) no que se refere à absorção dos 

conhecimentos transferidos sobre o processo de vendas. Portanto, para eles o objetivo dessa 

atividade estava bem definido para atingir os interesses da unidade e a equipe possuía um 

entendimento comum das diretrizes. 

Outro fator gerado durante a analise fatorial da dimensão da capacidade de absorção 

foi denominado de ‘competência para absorção’. Esse fator apresentou média baseada em 

escala somada de 4,84, alfa de Cronbach de 0,739 e variância de explicação do fator de 

18,38%. A avaliação dos informantes revelou que o percentual de concordância foi de 88%. 

Em sincronia com o resultado do fator ‘absorção do conhecimento’, o fator ‘competência para 

absorção’ demonstra que a equipe do franqueado possuía conhecimentos prévios e desejáveis 

para utilização do modelo do processo de vendas, inclusive na resolução de problemas e 

dificuldades potenciais que a unidade poderia passar.  

Ao rodar a análise fatorial na dimensão da ‘capacidade de retenção’, obteve-se apenas 

um fator que foi denominado de ‘comprometimento’. Esse fator teve média baseada em escala 

somada de 5,07, alfa de Cronbach de 0,738 e variância explicada pelo fator de 47,48%. O 

grau de concordância dos informantes foi de 95% revelando alto comprometimento do 

franqueado e sua equipe na solução problemas e dificuldades inerentes ao processo de vendas, 

na geração de mecanismos de recompensa para a equipe quando as metas são atingidas e na 

conscientização da equipe na importância de um desempenho satisfatório nessa atividade.     

O indicador ‘Cada elemento de nossa equipe tem algum grau de liberdade para ser 
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criativo’ foi analisado isoladamente e verificou-se que a média geral foi de 5,10. Além disso, 

o percentual de concordância dos informantes foi de 93% indicando que existe a possibilidade 

da equipe e do próprio franqueado utilizar de novas ideias sem o aval do franqueado para 

implementar algum procedimento do processo de vendas. 

 Acerca dos indicadores que mensuravam a motivação do franqueado, o indicador ‘Em 

nossa unidade franqueada aceitamos todas as orientações do franqueador’ obteve média de 

4,84 com um percentual de concordância de 91,1 % e o indicador ‘Equipe desta unidade 

franqueada cooperou para atender orientações na aplicação’ apresentou média de 5,05 e 

percentual de 94,9%. Esses resultados indicam que o nível de motivação do franqueado e sua 

equipe foi considerado alto na aceitação das orientações e diretrizes dos conhecimentos do 

processo de vendas com baixo índice de resistência. 

 

Objetivo específico 4 

 

Acerca da dimensão do ‘contexto’, o objetivo específico era identificar intensidade dos 

indicadores relativos às barreiras associadas ao contexto dos conhecimentos no processo de 

vendas. No modelo de Szulanski (1996) inserido no contexto havia a dimensão denominada 

de relacionamento entre fonte emissora e fonte receptora. Ao realizar a análise fatorial 

verificou-se a presença de apenas um fator, que foi denominado de ‘relacionamento’. Esse 

fator apresentou média baseada em escala somada de 4,52, alfa de Cronbach de 0,859 e 

variância de explicação de 64,43%. Além disso, o percentual de concordância dos informantes 

foi de 85% e o percentual de discordância de 15%.  

Logo, esses resultados revelam que mesmo o franqueado enviando informações 

periódicas ao franqueador e vice-versa, a comunicação entre as partes sendo eficaz e que 

encontros periódicos aconteçam para se discutir sobre a utilização, novidades e 

implementações da gestão do processo de vendas ainda sim fica evidente algumas 

dificuldades de relacionamento entre franqueador e franqueado. 

Essas dificuldades também podem ser explicadas pelo tempo que franqueado e 

franqueador se contatam. Na análise de frequência foi identificado que a maior concentração 

de respostas está no nível semestral. Logo, boa parte dos franqueados e responsáveis pelas 

unidades se encontram com seus respectivos franqueadores exclusivamente nos seminários e 

conferências promovidos pela franqueadora, assim como existe a falta de iniciativa dos 

franqueadores em procurar seus franqueados com mais intensidade para melhor ajustar as 

operações do processo de vendas e melhorar o desempenho dos membros de sua rede. 
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Objetivo específico 5 

 

O quinto objetivo dessa pesquisa buscava comparar os indicadores e fatores 

associados com as quatro barreiras visando identificar diferenças ou semelhanças entre eles. 

Foi realizado o teste de Wilcoxon que permite comparar as distribuições oriundas do mesmo 

informante. 

Ao comparar os dois fatores e os dois indicadores que foram obtidos na dimensão do 

‘conteúdo do conhecimento’ com o fator e o indicador da dimensão da fonte emissora foram 

realizadas oito comparações, das quais cinco foram significantes, ou seja, as médias eram 

diferentes.  

A diferença entre médias ficou concentrada entre os fatores ‘explicitação’ e 

‘adequação técnica’ e o indicador ‘omissão da informação’ com todos os indicadores e fatores 

da dimensão do conteúdo do conhecimento. Nesse sentido, fica evidente que a omissão de 

informações na transferência de conhecimento do processo de vendas, por parte do 

franqueador, compromete a operacionalização dessa atividade e dificulta na realização de 

adaptações para a unidade. 

No que se refere à comparação entre a dimensão do ‘conteúdo do conhecimento’ e a 

dimensão da ‘fonte receptora’ foram realizadas vinte e quatro comparações, das quais nove 

apresentaram médias diferentes. Foi verificado que o fator ‘competência para absorção’ 

diferiu do fator ‘adequação da equipe’ revelando que os franqueados se deparam com 

problemas no ajuste das orientações e diretrizes do processo de vendas para sua equipe indo 

ao encontro da avaliação inicial dos franqueados que indicava alta competência para absorção 

de conhecimento.  

O fator ‘comprometimento’ apresentou diferenças de médias com o fator ‘adequação 

técnica’ e com o indicador ‘contribuição para o faturamento’ indicando que o grau de 

motivação dos franqueados e dos informantes assumem que treinamentos e capacitações da 

equipe pode não impactar na geração das receitas da unidade.  

O indicador ‘criatividade’ se mostrou diferente dos demais indicadores e fatores da 

dimensão ‘conteúdo do conhecimento’. Em relação ao indicador ‘aceitação as orientações’ 

verificou-se que as médias foram diferentes ao ser comparado com o indicador ‘criatividade’. 

Logo, percebe-se rígida padronização acerca das orientações e requisitos dos conhecimentos 

do processo de vendas. 

O indicador ‘cooperação com o franqueador’ apresentou diferença em relação ao fator 

‘adequação da equipe’ e o indicador ‘contribuição para o faturamento’ resultando que 
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algumas informações voltadas ao ajuste da equipe e acerca das receitas da unidade não são 

transferidas do franqueado para o franqueador.  

Quando comparado à dimensão do conteúdo do conhecimento com a dimensão do 

contexto, a dimensão ‘explicitação’ foi considerada diferente da dimensão ‘relacionamento’ 

revelando que os franqueados compreendem os requisitos do processo de vendas, entretanto, 

ao se deparar com os franqueadores necessitam de mais informações e constante apoio 

operacional para a unidade. 

 Ao comparar o fator e o indicador da dimensão da fonte emissora com os três fatores 

e os três indicadores da dimensão da fonte receptora foi verificado que das doze comparações, 

onze apresentaram médias diferentes. E também, quando comparada a dimensão da fonte 

emissora com a dimensão do contexto fica evidente as diferenças no indicador ‘omissão da 

informação’. Portanto, esse indicador pode interferir na absorção plena do conhecimento, no 

grau de criatividade, no nível motivacional e na colaboração com o franqueador. 

A comparação entre as médias dos três indicadores e dos três fatores da dimensão 

fonte receptora e com o fator presente na dimensão contexto revelou que das seis 

comparações, todas apresentaram diferenças entre si. Essas diferenças reforçam que quanto 

menos contato entre o franqueador e o franqueado para ajustes operacionais, transferências de 

novas informações, implementações de estratégias personalizadas para cada unidade e 

reflexões da condução da gestão do processo de vendas menor é a proximidade que o 

franqueado tem da utilização adequada do modelo exigido pelo franqueador. 

Após a realização das comparações entre dimensões, verificou-se que a hipótese 

principal não foi evidenciada. 

 

Objetivo específico 6 

 

O sexto objetivo específico dessa pesquisa foi verificar se a intensidade das barreiras 

difere segundo a marca da franquia, porém a hipótese principal ficou subdivida na mesma 

quantidade de fatores e indicadores que cada dimensão possuiu após a realização da análise 

fatorial. Portanto, para atender a esse objetivo realizaram-se dois testes estatísticos. O 

primeiro foi o teste de significância de Jonckheere-Terpstra, o qual tinha a finalidade de 

identificar se havia diferenças entre cada fator e indicador comparado pelas marcas das redes 

de franquias. O segundo foi o teste de significância utilizando ANOVA, que por sua vez, teve 

a finalidade de apontar quais escolas que detinham essa diferença. 
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Os dois indicadores e os dois fatores da dimensão do conteúdo do conhecimento 

apresentaram diferenças, quando comparados por marca. Destacou-se menor explicitação do 

conhecimento, menor avaliação que o processo de vendas traz resultados positivos e contribui 

significativamente para geração de receitas na rede YAZIGI. Os franqueados da rede CNA 

avaliaram positivamente os indicadores ‘trazer resultados’ e ‘contribuição para o 

faturamento’, entendendo que a boa execução do processo de vendas gera resultados 

significativos e aumento do faturamento da rede. Além disso, os franqueados e informantes da 

rede WIZARD têm maior facilidade em adequar os requisitos e diretrizes do processo de 

vendas para entendimento da equipe. Logo todas as quatro sub hipóteses dessa dimensão não 

foram evidenciadas. 

Quanto à dimensão da fonte emissora, a rede CNA diferiu das outras redes conforme à 

adaptação das estratégias do processo de vendas de acordo com o porte, localização e metas 

da unidade. Porém, no que se refere ao indicador omissão da informação, a redes tiveram 

médias iguais indicando que algumas deixaram de ser transferidas. Portanto a primeira sub 

hipótese relativa ao indicador ‘adequação técnica’ não evidenciada e a segunda voltada ao 

indicador ‘omissão da informação’ foi evidenciada. 

Na dimensão da fonte receptora, a rede CNA apresentou alta média de absorção do 

conhecimento concomitantemente com as competências necessárias para adquirir as 

orientações do processo de vendas, quando comparadas com as demais redes. Dessa forma, as 

duas sub hipóteses não foram evidenciadas. 

Em relação ao fator ‘comprometimento’ e o indicador ‘criatividade’ as médias foram 

altas e não houve destaque de nenhuma escola. Em outras palavras, os franqueados dessas 

redes são empenhados com a gestão do processo de vendas e se utilizam de certo grau de 

criatividade nas etapas do processo de vendas. Logo, como não houve diferenças de médias as 

sub hipóteses relativas a esse fator e indicador foram evidenciadas. 

Os indicadores ‘aceitação das orientações’ e ‘cooperação com o franqueador’ 

apresentaram grupos distintos, quando realizado a ANOVA. No primeiro indicador, os 

franqueados das redes CNA e FISK apontaram maiores médias relativas ao cumprimento das 

orientações e requisitos do processo de vendas. Em contrapartida, no que concerne ao 

indicador ‘cooperação com o franqueador’ as redes YAZIGI e CCAA apresentaram médias 

menores, quando comparadas com as demais escolas. Isso indica que o franqueado e sua 

equipe apresentaram certo grau de resistência na aplicação do processo de vendas. Nesse 

sentido, as duas sub hipóteses pertinentes as esses indicadores não foram evidenciadas.  
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Na dimensão contexto, o fator ‘relacionamento’, quando comparado com as redes 

estudas obteve média significativamente maior na marca CNA. Dessa forma, os franqueados 

dessa marca se encontram com mais frequência para discutirem novas ideias, estratégias de 

adaptações, fornecimento de informações e feedback da operação do processo de vendas. 

Portanto, a sub hipótese desse fator não foi evidenciada. 

 

Limitações da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa algumas limitações foram encontradas e não 

permitiu maiores conclusões. A primeira delas se refere à amostra de 79 escolas. Mesmo o 

pesquisador visitando in loco 170 unidades, boa parte dos potencias informantes se recusaram 

a preencher a pesquisa em razão de pedirem autorização para a franqueadora, como também 

não demonstrarem interesse no objetivo da pesquisa. Outros informantes que foram 

contatados previamente, por telefone, para preenchimento da survey também alegaram os 

mesmos motivos. 

Outra limitação está associada às escalas do instrumento de Szulanski (1996). A rigor, 

não foram utilizadas todas as assertivas do questionário, sendo selecionadas as assertivas que 

melhor se adequassem aos propósitos da pesquisa. Em razão disso, algumas análises foram 

realizadas exclusivamente com indicadores. 

Por fim, outra limitação está relacionada às etapas do processo de vendas. Como 

existem diferenças de treinamentos entre as marcas, não se estudou a incidência dessas 

barreiras em cada etapa. Para futuros estudos pretende-se realizar uma etapa qualitativa para 

entender quais as etapas do processo de vendas que as barreiras ficam mais evidenciadas. 
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APÊNDICE A - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA 

PESQUISA 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

 

O mestrando em Administração de Empresas Davi Lucas Arruda de Araújo e o 

professor Dr. Silvio Popadiuk, da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão desenvolvendo 

uma pesquisa com franqueados pertencentes às redes de franquias de escolas de idiomas, 

tendo como objetivo a produção de uma dissertação de mestrado sobre características 

associadas ao gerenciamento de uma unidade de franquia.  

Assim, gostaríamos de contar com a sua colaboração no sentido de responder ao 

questionário anexo que contém as orientações necessárias para o seu preenchimento.  

Esclarecemos que será mantida estrita confidencialidade sobre as informações e seu 

uso será exclusivamente para fins acadêmicos.  Essas informações solicitadas, ao nosso ver, 

não possuem caráter estratégico e muito menos consistem em dados contábeis dessa 

organização.    

Após o término da pesquisa, caso seja seu desejo, poderá ser lhe enviada uma cópia 

com os principais resultados da pesquisa, em formato de dados agregados, protegendo, assim 

a identificação de cada informante.  

Cientes de poder contar com a colaboração de vossa senhoria, ficamos à disposição 

para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Professor Dr. Silvio Popadiuk 

spopadiuk@mackenzie.br 

 

Davi Lucas A. de Araújo 

davi_lucas89@hotmail.com

mailto:spopadiuk@mackenzie.br
mailto:davi_lucas89@hotmail.com
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA QUANTITATIVA 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

PESQUISA DE MESTRADO 
 

 

O tema central dessa pesquisa é direcionado à identificação das dificuldades e facilidades relativas aos conhecimentos transferidos do franqueador sobre o 

PROCESSO DE VENDAS para essa unidade de franquia.  Especificamente, conceituamos o processo de vendas sendo composto das etapas de: (i) prospecção de 

clientes; (ii) pré-abordagem; (iii) abordagem; (iv) apresentação de vendas; (v) objeções e resistências dos clientes; (vi) fechamento; (vii) atendimento pós-

venda.  

 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome do informante: ________________________________ 

Gênero: (1) Masculino (2) Feminino 

Formação: (1) Fundamental (2) Médio (3) Graduação (4) Pós-Graduação 

Faixa etária: (1) Até 30 (2) 31 a 40 (3) 41 a 50 (4) Mais de 50 

Tempo no ramo de franquia de idiomas:________________ 

Nível Hierárquico: 

(1) Proprietário(Franqueado) 

(2) Gerente Administrativo  

(3) Gerente Comercial 

(4) Auxiliar Administrativo 

(5) Coordenador Pedagógico 

(6) Outro: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________________ 

Telefone: _________________________________________ 

 

2. DADOS DA UNIDADE FRANQUEADA 

Franqueado Responsável:___________________________________ 

Marca da Franquia de idiomas:______________________________ 

Número de unidades de franquias de idiomas que possui:_________ 

Número de funcionários nessa unidade:__________ 

Tempo de vínculo com a franqueadora: __________ anos 

Número de alunos da unidade: (1) 0 – 100 alunos (2) 101 – 200 alunos (3) 

201 – 300 alunos (4) mais de 300 alunos 

Tipos de idiomas oferecidos: (1) Inglês (2) Espanhol (3) Outros: Quais? 

__________________________________ 

Marque um “X” na estrutura organizacional dessa unidade: 

(1) Direção Administrativa (2) Departamento Comercial (3) Departamento 

Financeiro (4) Departamento de RH (5) Coordenação Pedagógica (6) Suporte 

de TI (7) Outros ________________________ 
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3. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOENTRE FRANQUEADOR E O FRANQUEADO 

 

Marque um “X” na coluna correspondente a sua resposta. Elas deverão ter como foco os conhecimentos sobre o processo de vendas, transferidos do 

franqueador para essa unidade franqueada. Orienta-se que a sua resposta será CONCORDANTE ou DISCORDANTE das frases. Quanto mais próximo de “1” 

maior será a sua DISCORDÂNCIA e quanto mais próximo de “6”, maior será a sua CONCORDÂNCIA.  

 
 

CONTEÚDO DO CONHECIMENTO TRANSFERIDO: AMBIGUIDADE E COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO 
DISCORDO CONCORDO 

1 2 3 4 5 6 

Utilizamos integralmente os conhecimentos transferidos do franqueador sobre os procedimentos necessários para o planejamento do processo de 

vendas. 

      

O franqueador entregou um conjunto requisitos necessários para o planejamento do processo de vendas.       

O conjunto de requisitos entregues pelo franqueador define com clareza como obter os resultados esperados a partir do planejamento do processo 

de vendas. 

      

O franqueador disponibilizou integralmente os procedimentos operacionais sobre o processo de vendas.       

O franqueador disponibilizou manuais que orientam detalhadamente o processo de vendas.       

Para implementar as orientações sobre o processo de vendas, foram contratados profissionais que entendessem do assunto.       

As orientações do franqueador sobre o processo de vendas foram adaptadas para esta unidade franqueada.       

Os conhecimentos transferidos sobre o processo de vendas estavam completamente explícitos para o nosso entendimento.       

As orientações do franqueador sobre o processo de vendas foram suficientes.       

Ao recebermos os conhecimentos sobre o processo de vendas, tínhamos comprovação do franqueador de que a aplicação desses conhecimentos 

traria resultados positivos. 

      

Ao receber os conhecimentos sobre o processo de vendas tínhamos clareza sobre a contribuição desse processo para a geração de nosso 

faturamento. 

      

 
 

FRANQUEADOR: MOTIVAÇÃO E CONFIANÇA 
DISCORDO CONCORDO 

1 2 3 4 5 6 

Avalio que o franqueador sempre esteve motivado positivamente para nos transferir todos os seus conhecimentos sobre o processo de vendas.       

O franqueador foi capaz de ajustar o seu processo de vendas às nossas necessidades.       

Ao recebermos o treinamento sobre o processo de vendas nos pareceu que o franqueador omitiu parte das informações.       

Os resultados obtidos com a prática do processo de vendas atingiram as expectativas dessa unidade.       

Entendemos que o franqueador tinha uma estrutura de suporte preparada para nos passar os conhecimentos sobre o processo de vendas.       

O franqueador possui um histórico de sucesso com o seu processo de vendas.       
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FRANQUEADO: MOTIVAÇÃOE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 
 

DISCORDO CONCORDO 

1 2 3 4 5 6 

Em nossa unidade franqueada aceitamos confortavelmente todas as orientações do franqueador relativas ao processo de vendas.       

A equipe desta unidade franqueada cooperou integralmente para atender orientações do franqueador na aplicação do processo de vendas.       

Sempre tivemos uma visão clara do objetivo a ser atingido a respeito do processo de vendas.       

A equipe desta unidade franqueada tem um claro entendimento sobre o processo de vendas.       

A equipe desta unidade franqueada já tinha tido experiências como processo de vendas de cursos em geral.       

A partir das orientações do franqueador sobre o processo de vendas, pudemos desenvolver outros projetos aplicados em outras atividades de nossa 

franquia. 

      

Para implementar integralmente as orientações sobre o processo de vendas, foi necessária a incorporação de tecnologias de informática e sistemas 

administrativos. 

      

Nossa equipe possui as competências necessárias para aplicar integralmente o modelo do processo de vendas do franqueador.       

Para nós está bem claro como solucionar novos problemas relativos ao processo de vendas.       
 

FRANQUEADO: CAPACIDADE DE RETENÇÃO 
 

      

Periodicamente promovemos treinamentos com nossa equipe visando aprimorar o processo de vendas.       

Temos mecanismos para verificar se o processo de vendas está sendo conduzido eficazmente por nossa equipe.       

Corrigimos regularmente os problemas relativos ao processo de vendas.       

Temos mecanismos de recompensa para nossa equipe de acordo com o desempenho no processo de vendas.       

Cada elemento de nossa equipe tem algum grau de liberdade para ser criativo nas atividades do processo de vendas.        

Nossa equipe tem clareza sobre a importância de um bom desempenho no processo de vendas.       

 
 

RELACIONAMENTO ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADO 
 

DISCORDO CONCORDO 

1 2 3 4 5 6 

Periodicamente enviamos ao franqueador informações sobre o processo de vendas.        

Periodicamente o franqueador nos envia informações sobre o processo de vendas.       

Sempre que preciso de orientação do franqueador, o diálogo é fácil.       

Avalio que o franqueador tem a preocupação constante em me apresentar novidades sobre o processo de vendas.       

Procuro apresentar para o franqueador sugestões para o aprimoramento do processo de vendas.       

 
1. Em geral, o FRANQUEADOR contata o franqueado para discutir sobre o processo de vendas: 

 

a. Semanalmente 

b. Mensalmente 

c. Semestralmente 

d. Anualmente 
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2.   Em geral, o FRANQUEADO contata o franqueador para discutir sobre o processo de vendas: 

 

a. Semanalmente 

b. Mensalmente 

c. Semestralmente 

d. Anualmente 

 

 

 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

Davi Lucas A. de Araújo 

davi_lucas89@hotmail.com 

(11) 98627 – 1011 

 

Professor Dr. Silvio Popadiuk 

spopadiuk@mackenzie.br 

(11) 2114 – 8246 

 

 

 

 

mailto:davi_lucas89@hotmail.com
mailto:spopadiuk@mackenzie.br
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114 

APÊNDICE D – LOCALIZAÇÃO E CONTATO DAS FRANQUIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP 

 

Marcas Endereço Bairro E-mail 

CCAA Rua Guandu, 1  Vila Regente Feijó aguarasa@ccaa.com.br  

CCAA Av. Angelica, 1076  Santa Cecília angelica@ccaa.com.br 

CCAA Rua dos Franceses, 471  Morro Dos Ingleses belavista@ccaa.com.br 

CCAA Rua Cajuru, 956  Belem belem@ccaa.com.br 

CCAA Rua Guararapes, 392  Brooklin Paulista brooklin@ccaa.com.br 

CCAA Rua Manoel Jacinto, 57 e 59  Vila Sonia butanta@ccaa.com.br 

CCAA Estrada do Campo Limpo, 3677  Campo Limpo campolimpo@ccaa.com.br 

CCAA Rua Luis Pinto, 529  Vila Carrão carrao@ccaa.com.br  

CCAA Av. Professora Ida Kolb, 86  Casa Verde  casaverde@ccaa.com.br  

CCAA Rua Macarani, 21  Bosque da Saude cursino@ccaa.com.br 

CCAA Av. Imirim, 1266  Santana imirim@ccaa.com.br 

CCAA Av. Barao de Alagoas, 76  Itaim Paulista itaimpaulista@ccaa.com.br 

CCAA Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 1670  Jabaquara jabaquara@ccaa.com.br 

CCAA Rua Benjamin Pereira, 690  Jacanã jacana@ccaa.com.br 

CCAA Av. Presidente Altino, 801 Jaguare jaguare@ccaa.com.br 

CCAA Rua João Gomes Júnior, 13  Jardim Bonfiglioli jardimbonfiglioli@ccaa.com.br 

CCAA Rua Dr. Paulo Ribeiro Coelho, 111  Jardim Ester Yolanda jardimester@ccaa.com.br 

CCAA Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2722 Jardim Paulista jardimpaulista@ccaa.com.br 

CCAA Rua Barão de Jundiaí, 524 Lapa lapa@ccaa.com.br 

CCAA Av. Zumkeller, 122  Mandaqui mandaqui@ccaa.com.br 

CCAA Av. Ibirapuera, 1879  Moema moema@ccaa.com.br 

CCAA Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, 765  Parque São Domingos parquesaodomingos@ccaa.com.br 

CCAA Rua Santo Afonso, 92 Penha penha@ccaa.com.br 

CCAA Av. Pompéia, 581  Pompéia pompeia@ccaa.com.br 

CCAA Av. Nossa Senhora do Sabará, 2225  Vila Santana sabara@ccaa.com.br 

mailto:aguarasa@ccaa.com.br
mailto:carrao@ccaa.com.br
mailto:casaverde@ccaa.com.br
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CCAA Rua Benjamin Constant, 77  Centro saopaulocentro@ccaa.com.br 

CCAA Av. Sapopemba, 8600 Jardim  Grimaldi sapopemba@ccaa.com.br 

CCAA Rua Luis Gois, 1384  Saude saude@ccaa.com.br  

CCAA Rua Heitor Penteado, 1509  Vila Madalena sumarezinho@ccaa.com.br 

CCAA Rua Tijuco Preto, 415  Tatuapé tatuape@ccaa.com.br 

CCAA Rua Professor Pedro Pedreschi, 20  Tremembé tremembe@ccaa.com.br  

CCAA Av. Mazzei, 179 Vila Mazzei tucuruvi@ccaa.com.br 

CCAA Rua Maria Candida, 1820  Vila Guilherme vilaguilherme@ccaa.com.br 

CCAA Av. Julio Buono, 1995  Vila Gustavo vilagustavo@ccaa.com.br 

CCAA Rua Araritaguaba, 1076  Vila Maria vilamaria@ccaa.com.br 

CCAA Rua Pinheiro Guimarães, 915  Parque da Vila Prudente vilaprudente@ccaa.com.br 

        

CNA Av. Vereador João de Luca, 549  Jabaquara aeroporto@cna.com.br  

CNA Av. Sapopemba, 3392  Água Rasa aguarasa@cna.com.br  

CNA Av. Nazaré, 624  Ipiranga altodoipiranga@cna.com.br  

CNA Av. Inconfidência Mineira, 2089  Aricanduva aricanduva@cna.com.br  

CNA Rua Desembargador Rocha Portela,757  Artur Alvim arturalvim@cna.com.br  

CNA Rua Dr. Clementino, 479 Belém belem@cna.com.br  

CNA Rua Três Rios, 109  Bom Retiro bomretiro@cna.com.br  

CNA Rua Parapuã, 1089  Brasilândia brasilandia@cna.com.br  

CNA Rua Nova York, 743 Itaim Bibi brooklin@cna.com.br  

CNA Av. Lins de Vasconcelos, 1045  Cambuci cambuci@cna.com.br  

CNA Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1032  Campo Belo campobelo@cna.com.br  

CNA Av. Cangaíba, 2324 Cangaíba cangaiba@cna.com.br  

CNA Av. Conselheiro Carrão, 2708  Carrão carrao@cna.com.br  

CNA Rua Antônio Lopes Marin, 41 Casa Verde casaverde@cna.com.br  

CNA Rua Américo Brasiliense, 1501  Santo Amaro chacarasantoantonio@cna.com.br  

mailto:saude@ccaa.com.br
mailto:tremembe@ccaa.com.br
mailto:aeroporto@cna.com.br
mailto:aguarasa@cna.com.br
mailto:altodoipiranga@cna.com.br
mailto:aricanduva@cna.com.br
mailto:arturalvim@cna.com.br
mailto:belem@cna.com.br
mailto:bomretiro@cna.com.br
mailto:brasilandia@cna.com.br
mailto:brooklin@cna.com.br
mailto:cambuci@cna.com.br
mailto:campobelo@cna.com.br
mailto:cangaiba@cna.com.br
mailto:carrao@cna.com.br
mailto:casaverde@cna.com.br
mailto:chacarasantoantonio@cna.com.br
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CNA Av. Yervant Kissajikian, 1517  Cidade Ademar cidadeademar@cna.com.br  

CNA Av. Café, 276  Jabaquara conceicaosp@cna.com.br  

CNA Av. do Cursino, 1933  Cursino cursino@cna.com.br  

CNA Av. Itaberaba, 692  Freguesia do Ó freguesiadoo@cna.com.br  

CNA Av.Dona Belmira Marim, 1308  Grajaú grajausp@cna.com.br  

CNA Rua Prof. Francisco Pinheiro, 231  Guaianases guaianases@cna.com.br  

CNA Rua Itambé, 287  Higienópolis higienopolis@cna.com.br  

CNA Av. do Jangadeiro, 166  Interlagos interlagos@cna.com.br  

CNA Estrada Dom João Néry, 71/75  Itaim Paulista  itaimpaulista@cna.com.br  

CNA Rua Victório Santin, 307  Itaquera itaquera@cna.com.br  

CNA Estrada de Taipas, 335  Jaraguá jaragua@cna.com.br  

CNA Av. Comendador Alberto Bonfiglioli, 693  Butantã bonfiglioli@cna.com.br  

CNA Av. Júlio Buono, 2627  Tucuruvi juliobuono@cna.com.br  

CNA Rua Clélia, 2292  Lapa lapa@cna.com.br  

CNA Av. Liberdade, 851  Liberdade liberdade@cna.com.br  

CNA Rua Roque de Moraes, 57  Limão limao@cna.com.br  

CNA Rua Voluntários da Patria, 4584  Mandaqui mandaqui@cna.com.br  

CNA Alameda dos Maracatins, 1131  Moema moema@cna.com.br  

CNA Av. Paes de Barros, 1818  Mooca mooca@cna.com.br  

CNA Av. Jorge João Saad, 560 Vila Sonia morumbi@cna.com.br  

CNA Estrada de Itapecerica, 3337  Capão Redondo morumbisul@cna.com.br  

CNA Av. Padre Tiago Alberione, 68  Rio Pequeno pqdosprincipes@cna.com.br  

CNA Av. do Oratório, 2885  São Lucas pqsaolucas@cna.com.br  

CNA Rua Doutor João Ribeiro, 170  Penha penha@cna.com.br  

CNA Rua Turiassú, 480  Perdizes perdizes@cna.com.br  

CNA Av. Dr. Silvio de Campos, 75  Perus perus@cna.com.br  

CNA Av. Pedroso de Morais, 832  Pinheiros pinheiros@cna.com.br  

CNA Av. Paula Ferreira, 2926  Pirituba pirituba@cna.com.br  
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CNA Av. Pompéia, 551  Pompéia pompeia@cna.com.br  

CNA Av. São Miguel, 4015 Ponte Rasa ponterasa@cna.com.br  

CNA Av. Bosque da Saúde, 242  Saúde pracadaarvore@cna.com.br  

CNA Av. Vieira de Carvalho, 48 - 50  Arouche republica@cna.com.br  

CNA Alameda AlGlete, 1031  Santa Cecília santacecilia@cna.com.br  

CNA Rua Voluntários da Pátria, 3063  Santana santana@cna.com.br  

CNA Av. Adolfo Pinheiro, 1838 Santo Amaro santoamaro@cna.com.br  

CNA Av. Mutinga, 2051 Pirituba saodomingos@cna.com.br  

CNA Av. MateoBei, 2909  São Mateus saomateus@cna.com.br  

CNA Rua Salvador de Medeiros, 150  São Miguel Paulista saomiguel@cna.com.br  

CNA Av. Jabaquara, 2000  Saúde saude@cna.com.br  

CNA Rua Frei Canísio, 116  Campo Grande socrates@cna.com.br  

CNA Rua Padre Estevão Pernet , 77  Tatuapé tatuape@cna.com.br  

CNA Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1890  Tremembé tremembe@cna.com.br  

CNA Av. Tucuruvi, 590  Tucuruvi tucuruvi@cna.com.br  

CNA Rua Guaraitá, 240  Vila Curuçá vilacuruca@cna.com.br  

CNA Rua Nossa Senhora das Mercês, 1292 Vila das Mercês viladasmerces@cna.com.br  

CNA Av. João XXIII, 116  Vila Formosa vilaformosa@cna.com.br  

CNA Rua Maria Cândida, 240 Vila Guilherme vilaguilherme@cna.com.br  

CNA Rua Schilling, 456 Vila Leopoldina vilaleopoldina@cna.com.br  

CNA Av. Guilherme Cotching, 1968  Vila Maria vilamaria@cna.com.br  

CNA Rua Vergueiro, 3032 Vila Mariana vilamariana@cna.com.br  

CNA Av. Marcondes de Brito, 1460  Vila Matilde vilamatilde@cna.com.br 

CNA Av. Parada Pinto, 107 (1º andar)  Vila Nova Cachoeirinha cachoeirinha@cna.com.br 

CNA Rua Ibitirama, 489  Vila Prudente vilaprudente@cna.com.br  

CNA Av.Itinguçu, 1665  Vila Ré vilare@cna.com.br  
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FISK Rua Muniz de Souza, 1110  Aclimação aclimacao.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 228  Anália Franco analiafranco.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Sousa Bandeira, 48  Artur Alvim arturalvim.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Corifeu A. Marques, 2301  Butantã fiskbutanta@fisk.com.br 

FISK Rua Louis Boulanger, 113 Campo Limpo climpolouis.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Felipe Nagi Haddad, 26  Campo Limpo climpofelipe.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Estrada de Itapecerica, 3295  Capão Redondo  credondo.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Doutor César Castiglioni Júnior, 204 a 206  Casa Verde casaverde.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Senador Teotônio Vilela, 1623C Cidade Dutra cdutra.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Itaberaba, 422  Freguesia do Ó fiskfreguesia@fisk.com.br 

FISK Rua Prof. Cosme Deodato Tadeu, 112 Sobreloja Guaianases guaianases.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Angélica, 2156 Higienópolis higienopolis.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Imirim 1209 Sobreloja  Vila Nova Cachoeirinha vnovacachoeirinha.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Dom Pedro I, 1061  Ipiranga fiskipiranga@fisk.com.br 

FISK Rua João Cachoeira, 775  Itaim Bibi itaimbibi.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Manuel de Castilho, 193  Itaim Paulista ipaulista.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Fontoura Xavier, 1180   Itaquera fiskitaquera@fisk.com.br 

FISK Av. Jabaquara, 2345  Jabaquara fiskjabaquara@fisk.com.br 

FISK Av. Guapira, 2203  Jaçanã fiskjacana@fisk.com.br 

FISK Rua Dr. Rafael de Araújo, 252  Jaraguá jaragua.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Estrada do Alvarenga, 881  Jardim da Pedreira jdpedreira.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Embira, 207  Jardim Popular fiskjpopular@fisk.com.br 

FISK Rua Barão de Jundiaí, 325  Lapa fisklapa@fisk.com.br 

FISK Av. Santa Inês, 572  Mandaqui mandaqui.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Ministro Gabriel de Rezende Passos, 400  Moema moema.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Paes de Barros, 426 / 432  Mooca mooca.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Estrada da Itapecerica, 1449  Vila das Belezas msulvbelezas.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Maestro Cardim, 1307  Paraíso paraiso.sp@escolasfisk.com.br 
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FISK Av. Maria Luiza Americano, 567  Parque do Carmo pqcarmojdnscarmo.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Elisio Cordeiro de Siqueira, 969  Parque São Domingos pqsaodomingos.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Dr. João Ribeiro, 582  Penha fiskpenha@fisk.com.br 

FISK Rua Caiubi, 583 Perdizes perdizes.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Baltazar Carrasco, 77  Pinheiros pinheiros.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Benedito de Andrade, 188  Pirituba fiskpirituba@fisk.com.br 

FISK Rua Nicolau Paganini, 13  Parque Brasil pqbrasil.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Januário Cicco, 41  Parque São Lucas pqsaolucas.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Vinte e Quatro de Maio, 247  Centro pcarepublica.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Francisco Bautista, 592  Sacomã sacoma.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Amaral Gama, 60 Santana santana.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Padre José de Anchieta, 244  Santo Amaro fiskstoamaro@fisk.com.br 

FISK Rua São João Clímaco, 546  São João Clímaco sjoaoclimaco.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Mario Rodrigues Fon, 89  São Miguel Paulista smpaulista.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Avenida Sapopemba, 8165  Sapopemba fisksapopemba@fisk.com.br 

FISK Rua Filipe Cardoso, 351 Saúde fisksaude@fisk.com.br 

FISK Rua Heitor Penteado, 1230  Sumaré fisksumare@fisk.com.br 

FISK Rua Domingos Agostin, 134  Tatuapé fisktatuape@fisk.com.br 

FISK Av. Nova Cantareira, 1581  Tucuruvi tucuruvi.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Três Pedras, 15 sala 5 e 6 Vila Alpina valpina.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Charles Spencer Chaplin, 315 Vila Andrade vandrade.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Conselheiro Carrão, 2952 Vila Carrão vcarrao.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Avenida Sapopemba, 3610  Vila Diva  vdiva.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Salvador do Vale, 40  Vila Formosa vformosasalvadordovale.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av João XXIII, 2702  Vila Formosa vformosa.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Carlos Weber, 344 Vila Leopoldina vleopoldina.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Silvio Leandro, 29  Vila Maria vmaria.sp@escolasfisk.com.br 
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FISK Rua Dr. Pinto Ferraz, 285  Vila Mariana fiskvmariana@fisk.com.br 

FISK Av. Nossa Sra. Do Loreto, 774 Vila Medeiros vmedeiros.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, 798 Vila Santa Catarina vsantacatarina.sp@escolasfisk.com.br 

FISK Av. Prof. Francisco Morato, 2911  Vila Sonia fiskvsonia@fisk.com.br 

        

WIZARD Rua Pedra Azul, 648  Aclimação sp-aclimacao@wizard.com.br 

WIZARD Av. Água Fria, 1878  Água Fria sptremembe@wizard.com.br 

WIZARD Rua Cerro Corá, 577  Alto de Pinheiros  spaltodepinheiros@wizard.com.br 

WIZARD Rua Prates, 475  Bom Retiro spbomretiro@wizard.com.br 

WIZARD Rua Samambaia, 610  Bosque da Saúde spcursino@wizard.com.br 

WIZARD Rua Ribeiro do Vale, 363  Brooklin Paulista spbrooklin@wizard.com.br 

WIZARD Rua Prof. Máximo Ribeiro Nunes, 359  Butantã  spbutanta@wizard.com.br  

WIZARD Av. Professor Francisco Morato, 236  Butantã cid_jardim@wizard.com.br 

WIZARD Av. Professor Francisco Morato, 3919 Butantã vilasonia@wizard.com.br 

WIZARD Rua João de Souza Dias, 647/651  Campo Belo spcampobelo@wizard.com.br 

WIZARD Estrada do Campo Limpo, 3394  Campo Limpo spcampolimpo@wizard.com.br 

WIZARD Av. Cangaíba, 2604  Cangaíba spcangaiba@wizard.com.br 

WIZARD Av. Ellis Maas, 65  Capão Redondo spcapaoredondo@wizard.com.br 

WIZARD Rua Jaguarete, 424 (Casas 1 e 2) Casa Verde  spcasaverde@wizard.com.br  

WIZARD Rua da Quitanda, 139 2ª andar  Centro spcentrorepublica@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Rebouças, 1357  Cerqueira Cesar spjardins@wizard.com.br 

WIZARD Rua Haddock Lobo, 347  Cerqueira César sppaulista@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Cupêce, 2362  Cidade Ademar sp-cupece@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Itaquera, 2995  Cidade Líder cid_lider@wizard.com.br 

WIZARD Rua Onze de Fevereiro, 30 Cidade Vargas spjabaquara@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Itaberaba, 980  Freguesia do Ó sp-freguesiao2@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Dona Belmira Marin, 988  Grajaú spgrajau@wizard.com.br 

WIZARD Rua Prof. Francisco Pinheiro, 216  Guaianazes spguaianazes@wizard.com.br 

mailto:spbutanta@wizard.com.br
mailto:spcasaverde@wizard.com.br
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WIZARD Rua Gabriel dos Santos, 55  Higienópolis sphigienopolis@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Imirim, 1138  Imirim spbrazleme@wizard.com.br 

WIZARD Av. Interlagos, 6914 (Casa 2) Interlagos spsocorro@wizard.com.br 

WIZARD Rua Correia Salgado, 256  Ipiranga spipiranga@wizard.com.br 

WIZARD Rua Joaquim Floriano, 831  Itaim Bibi spitaimbibi@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Marechal Tito, 4028  Itaim Paulista spitaimpaulista@wizard.com.br 

WIZARD Rua Ken Sugaya, 353  Itaquera spitaquera@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Paulo Lincoln do V. Pontim , 225  Jaçanã  sp-jacana@wizard.com.br 

WIZARD Av. General Mac Arthur, 840  Jaguaré  sp-jaguare@wizard.com.br 

WIZARD Av. Aricanduva, 5555 - Shopping Jd Aricanduva  Aricanduva aricanduva@wizard.com.br 

WIZARD Av. General Asdrúbal da Cunha, 918  Jardim Arpoador arpoador@wizard.com.br 

WIZARD Praça Isai Leiner, 125  Jardim Bonfiglioli spbonfiglioli@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Interlagos, 2460  Jardim dos Prados spinterlagos@wizard.com.br 

WIZARD Avenida do Oratório, 3569  Jardim Guairaca sporatorio@wizard.com.br 

WIZARD Rua Pamplona, 1349/1353  Jardim Paulista pamplona@wizard.com.br 

WIZARD Rua Nanterre, 20 Jardim Primavera spgrajau@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Águia de Haia, 3522  Jardim Soraia cid_carvalho@wizard.com.br 

WIZARD Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 482  Lapa  splapa@wizard.com.br 

WIZARD Avenida da Liberdade, 1078  (1ª e 2ª andar)  Liberdade spliberdade@wizard.com.br 

WIZARD Rua Roque de Morais, 86  Limão splimao@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Santa Inês, 456  Mandaqui spmandaqui@wizard.com.br 

WIZARD Alameda dos Arapanés, 1298  Moema spmoema@wizard.com.br 

WIZARD Av. Paes de Barros, 2937  Mooca spmooca@wizard.com.br 

WIZARD Av. Raimundo P. de Magalhães, 12530 (1ª andar)  Parada de Itaipas paradadetaipas@wizard.com.br 

WIZARD Av. Luiz Dumont Villares, 1030 (2° andar)  Parada Inglesa spvilaguilherme@wizard.com.br 

WIZARD Av. Bernardino de Campos, 185 Paraíso spparaiso@wizard.com.br 

WIZARD Av. Guarapiranga, 1973  Parque Alves de Lima sp-guarapiranga@wizard.com.br 
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WIZARD Rua Doutor Campos Moura, 122  Parque Artur Alvim arthuralvim@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Boturussu, 222  Parque Boturussu spponterasa@wizard.com.br 

WIZARD Av. Baronesa de Muritiba, 79  Parque São Rafael  pqsaorafael@wizard.com.br 

WIZARD Rua Padre Benedito de Camargo, 862  Penha de França sppenha@wizard.com.br 

WIZARD Rua João Ramalho, 579  Perdizes spperdizes@wizard.com.br 

WIZARD Rua Aimberê, 477  Perdizes spperdizes2@wizard.com.br 

WIZARD Rua Diogo Moreira, 99  Pinheiros sppinheiros@wizard.com.br 

WIZARD Rua Rosálio José da Conceição, 29  Pirituba sppiritubachinglesa@wizard.com.br 

WIZARD Rua Eurípedes Torres, 188  Pirituba  sppiritubapqsaodomingos@wizard.com.br 

WIZARD Rua Luís Gonzaga de Azevedo Neto, 193  Real Parque realparque@wizard.com.br 

WIZARD Rua Pedro Doll, 83  Santana spsantana@wizard.com.br 

WIZARD Rua Verbo Divino, 500   Santo Amaro sp-stoamaro@wizard.com.br 

WIZARD Rua São João Clímaco, 589 (1ª  andar)  São João Clímaco spsacoman@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Jabaquara, 2319  São Judas spsaojudas@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Mateo Bei, 2882  São Mateus spsaomateus@wizard.com.br 

WIZARD Av.Prof.  Alfonso Bovero, 377   Sumaré spsumare@wizard.com.br 

WIZARD Rua Jericó, 291  Sumarezinho vlmadalena@wizard.com.br 

WIZARD Rua Tuiuti, 1248  Tatuapé  spbelem@wizard.com.br 

WIZARD Rua Euclides Pacheco, 528  Tatuapé sptatuape@wizard.com.br 

WIZARD Rua Platina, 175  Tatuapé tatuapemetro@wizard.com.br 

WIZARD Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 836  Tucuruvi sptucuruvi@wizard.com.br 

WIZARD Rua Palacete das Águias, 242  Vila Alexandria  spaeroporto@wizard.com.br 

WIZARD Rua José Ramon Urtiza, 608 Vila Andrade  spmorumbi@wizard.com.br 

WIZARD Rua Parapuã, 1771  Vila Brasilandia sp-brasilandia@wizard.com.br 

WIZARD Av. Deputado Cantídio Sampaio, 25  Vila Brasilandia brasilandiaexpress@wizard.com.br 

WIZARD Avenida Conselheiro Carrão, 3290  Vila Carrão spvilacarrao@wizard.com.br 

WIZARD Rua Loefgren, 1570  Vila Clementino spsaude@wizard.com.br 

WIZARD Rua Nossa Senhora das Mercês, 949  Vila das Mercês spmerces@wizard.com.br 
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WIZARD Avenida João XXIII, 681  Vila Formosa spvilaformosa@wizard.com.br 

WIZARD Rua Carlos Weber, 1040  Vila Leopoldina spvilalobos@wizard.com.br 

WIZARD Rua Maria Cândida, 1730  Vila Maria vilaguilherme@wizard.com.br 

WIZARD Av. Guilherme Cotching, 556/ 562  Vila Maria Baixa spvilamaria@wizard.com.br 

WIZARD Rua Dona Matilde, 371 Vila Matilde spvilamatilde@wizard.com.br 

WIZARD Av. Jardim Japão, 557  Vila Medeiros spvilamedeiros@wizard.com.br 

WIZARD Av. Parada Pinto, 1940 (Sala 1)  Vila Nova Cachoeirinha  spcachoeirinha@wizard.com.br 

WIZARD Av. Quarto Centenário, 1524  Vila Nova Conceição spvilanovaconceicao@wizard.com.br 

WIZARD Av. Flamingo, 1603/1607  Vila Nova Curuçá sp-vlcuruca@wizard.com.br 

WIZARD Av. Dr. Cardoso de Melo, 723  Vila Olímpia spvilaolimpia@wizard.com.br 

WIZARD Rua Firmino Barbosa, 51  Vila Pedroso spsaomiguelpta@wizard.com.br 

WIZARD Av. Dr. Sylvio de Campos, 424  Vila Perus spperus@wizard.com.br 

WIZARD Praça dos Cartógrafos, 236  Vila Prel vilaprel@wizard.com.br 

WIZARD Rua Madalena Júlia, 44  Vila Ré sppenha2@wizard.com.br 

WIZARD Rua Coriolano, 437  Vila Romana sppompeia@wizard.com.br 

WIZARD Rua Prof. Herbert Baldus, 237  Vila São Francisco spsaofrancisco@wizard.com.br 

WIZARD Rua Sócrates, 250  Vila Sofia spmarajoara@wizard.com.br 

WIZARD Av. Zelina, 1301  Vila Zelina spvilaprudente@wizard.com.br 

        

YÁZIGI Rua Apeninos, 390  Aclimação clma@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Palacete das Águas, 877  Vila Mascote vncosme@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Heitor Penteado, 2004  Sumarezinho miro@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Soror Angélica, 315  Casa Verde ivichesi@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Dr. Jesuino Maciel, 360  Campo Belo campobelo@yazigi.com / lornabys@yazigi.com 

YÁZIGI Estrada de Itapecirica, 3632  Capão Redondo marcela@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Capitão Manoel de Freitas Novaes, 45  Jardim Marajoara irabelo@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Colônia da Gloria, 336  Vila Mariana Não informado no site 
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YÁZIGI Rua Visconde de Taunay, 1004  Vila Cruzeiro juanropero@yazigi.com 

YÁZIGI Av. Santa Marina, 2719  Freguesia do Ó miro@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Bom Pastor, 1056  Ipiranga ipiranga@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Flores do Piaui, 169  Itaquera itaquera@yazigi.com 

YÁZIGI Rua das Perobas, 225  Jabaquara marketingj@yazigi.com 

YÁZIGI Av. Com. Alberto Bonfiglioli, 600  Jardim Bonfiglioli sitebonfa@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Vespasiano, 293  Lapa lapa@yazigimail.com.br 

YÁZIGI Rua Roque de Morais, 71  Bairro do Limão betoliendo@yazigi.com 

YÁZIGI Av. Zumkeller, 101 / 103  Mandaqui cfanganiello@yazigi.com 

YÁZIGI Rua Inhambu, 845  Moema cassiawm@yazigi.com 

YÁZIGI Av. Paes de Barros, 2005  Mooca mooca@yazigi.com 

YÁZIGI Rua José Jannarelli, 105  Morumbi marly@yazigi.com 
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