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EXPO FRANCHISING ABF RIO  
chega à 10ª edição e gera novas 
oportunidades aos empreendedores

Chegamos à Expo Franchising ABF Rio 

2016 e um mundo de possibilidades será 

explorado por investidores de todo o 

país em uma das dez maiores feiras de 

franquias do mundo. É uma excelente 

oportunidade para conhecer as novida-

des do setor e saber mais sobre o uni-

verso do franchising, que vem dando 

provas de resiliência e remando contra 

a maré da crise. 

A feira, que já faz parte do calendário 

anual de eventos do Rio de Janeiro, é rea-

lizada pela Associação Brasileira de Fran-

chising Rio de Janeiro (ABF Rio) em parce-

ria com a Fagga | GL events Exhibitions.  O 

evento que acontece das 13h as 21h terá 

a participação de mais de 200 marcas de 

diversos segmentos com a expectativa de 

gerar cerca de R$ 200 milhões em negó-

cios durante os três dias de evento. 

“O Brasil inteiro participa de nos-

sa feira. Isto sinaliza que o evento é 

nacional. Nossos visitantes não estão 

apenas curiosos, estão ávidos para em-

preender, efetivamente interessados 

em investir, inclusive já tendo realiza-

do uma pesquisa prévia”, ressalta Beto 

Filho, presidente da ABF Rio. 

Ponto importante para que o setor siga 

em franca ascensão, a democratização 

do franchising é pauta na 10ª Expo 

Franchising ABF Rio. A feira vai pro-

mover um ciclo de palestras que visa 

capacitar novos empreendedores na 

área, auxiliando-os em todas as etapas 

necessárias. “O negócio próprio conti-

nua sendo um dos principais desejos 

do brasileiro e o setor se mostra como 

uma alternativa mais segura dentro do 

cenário econômico atual do Brasil. O 

Fórum tem o papel de orientar o em-

preendedor para que possa ter sucesso 

nas novas escolhas e entender as etapas 
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necessárias para a implantação de uma 

unidade franqueada e os riscos envolvi-

dos”, declara Beto Filho.

Abertas e gratuitas para todos os visi-

tantes, as palestras irão abordar temas 

como “As etapas essenciais para esco-

lher uma franquia”, “Avaliando finan-

ceiramente a escolha da sua franquia” 

e “Como Escolher e Negociar Pontos 

Comerciais”, entre outros. As ativida-

des serão comandadas por profissionais 

conceituados do empreendedorismo 

como Beto Filho, presidente da ABF 

Rio e presidente do Grupo Astral, Julio 

Monteiro, conselheiro fiscal da ABF Rio 

e CEO da Megamatte, Rogério Gama, di-

retor executivo da YES! Idiomas, Tom 

Leite, CEO do Grupo Trigo (Spoleto, Do-

mino’s e Koni), e Flavio Maia, presiden-

te da BGT – Brasil. 

FRANCHISING CONTINUA EM 
CONSTANTE CRESCIMENTO 
APESAR DA CRISE
Beto Filho Diretor Presidente da ABF Rio 

Com a crise instalada no Brasil desde 

2014, diversos segmentos do mercado 

foram afetados, o que reflete de forma 

significativa na economia do país até 

hoje. Porém, essa regra não se aplica 

a todos os setores da Economia. O se-

tor de franchising, por exemplo, des-

de seu surgimento vem apresentando 

constante crescimento, inclusive nos 

últimos períodos. Os dados falam por 

si só: em 2014, mesmo com o PIB nega-

tivo, o franchising teve crescimento de 

7,7% e, em 2015, de 8,3%. No primeiro 

trimestre deste ano, foi registrado um 

crescimento de 7,6%, comparado ao 

mesmo período de 2015, o que prova 

o seu grande poder de reação e a sua 

constante expansão, apesar da crise.  

E não há dúvidas de que essa constante 

expansão tende a continuar. Prova disso 

foi o resultado da última edição da ABF 

Franchising Expo realizada em São Paulo 

no mês de junho. A feira de franquias, 

considerada uma das maiores do mundo, 

teve recorde de público com mais de 65 

mil pessoas interessadas em expandir o 

seu conhecimento e fazer negócios no 

mundo do franchising. E as oportunida-

des não param por aí. Agora será a vez do 

público interessado desfrutar de mais um 

grande evento do setor. O Rio de Janeiro, 

sede dos Jogos Olímpicos, também sedia 

a Expo Franchising ABF Rio 2016.  É uma 

ótima oportunidade para os investidores 

ampliarem sua rede de contatos e conhe-

cerem melhor grandes marcas de diversos 

segmentos do franchising e os melhores 

especialistas do ramo.

Outro grande evento já realizado que 

promete trazer benefícios e gerar boas 

oportunidades para o setor do franchi-

sing é a Olimpíada. Durante o evento,  

todas as atenções estavam voltadas 

para o Brasil, o que gerou um impacto 

positivo para o País em todo o mundo, 

em especial ao Rio de Janeiro, o que 

favorece significativamente o cenário 

econômico local. 

Com todos os resultados apresentados, 

ouso concluir que o franchising já a 

provou ser capaz de vencer a crise  e 

vem se mostrando para os investidores 

como uma grande alternativa para en-

frentar a situação econômica do País. 

É certo que, paralelamente aos dados 

econômicos,  o espírito empreendedor 

do brasileiro é um dos grandes motivos 

do sucesso do franchising, já que ter 

um negócio próprio continua sendo um 

grande desejo. 
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COMO APROVEITAR AS FEIRAS 
DE FRANQUIAS PARA FAZER 
BONS NEGÓCIOS?
Ana Cristina von Jess Diretora Jurídica da ABF Rio

Chegamos à Expo Franchising ABF Rio, 

uma das maiores feiras de franquia da 

América Latina, cujo público esperado 

é de 25 mil pessoas, com expositores 

de todos os segmentos e que, obvia-

mente, representa, uma enorme opor-

tunidade para aqueles que pretendem 

encontrar um novo negócio e ainda não 

decidiram que rumo tomar.

A rigor, vários negócios surgem efetiva-

mente em razão da feira. Entretanto, é 

importante ter-se em mente que a feira 

não é o momento onde serão celebra-

dos contratos de franquia e, tampouco, 

pode ser usada com essa finalidade. 

Espera-se na verdade, dos expositores 

que dela fazem parte, que aproveitem 

a divulgação e o direcionamento do 

público presente para darem início às 

tratativas de novas operações.

O importante continua sendo a pes-

quisa. A feira concentra num só lu-

gar a maioria das informações que se 

precisa no momento inicial, quando 

se está procurando uma oportunida-

de. Do lado do franqueado, esta é a 

oportunidade de conhecer detalhada-

mente as principais informações do 

negócio pretendido, bem como, tra-

var com o franqueador os primeiros 

contatos que poderão fazer toda a di-

ferença lá na frente, quando ocorrer 

a contratação.

Para os franqueadores, é nesse encon-

tro que eles aproveitam para fazer o 

cadastro dos candidatos interessados e 

através do contato que com eles tra-

vam, podem fazer a primeira triagem 

em relação à adequação do perfil que 

esperam.

Há franqueadores que inclusive já 

fornecem aos potenciais futuros fran-

queados, o acesso ao conteúdo de suas 

Circulares de Oferta de Franquia que, 

como já dissemos aqui, constitui-se 

no documento prévio que, legalmente, 

deve ser fornecido a qualquer candida-

to, pelo menos 10 (dez) dias antes da 

assinatura de qualquer contrato ou do 

pagamento de qualquer valor ao fran-

queador.

Assim, mesmo não se formalizando a con-

tratação na feira, a sua utilização como 

canal entre franqueado e franqueador é 

uma importante ferramenta para ambas 

as partes. Portanto, a grande dica é usar 

a feira para aprofundar o conhecimento 

no mercado de franchising; iniciar ou 

estreitar o relacionamento com as fran-

quias que se tem interesse obter; todo 

o material prévio necessário à avaliação 

dos números e informações do negócio; 

participar dos fóruns, debates e palestras 

informativas que normalmente são pro-

movidos durante esse encontro. Com cer-

teza, agindo assim, se essa for realmente 

a sua intenção, será realmente muito di-

fícil ficar longe desse mercado. 
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Espaços  
ideais  
para você 

Ciente da necessidade constante 

das redes em realizar eventos, a ABF 

Rio coloca à disposição dos associa-

dos os dois Centros de Treinamentos 

da entidade, localizados no Centro 

e na Barra da Tijuca. Ambos contam 

com ambientes amplos, confortá-

veis e climatizados, que podem ser 

locados com preços competitivos 

pelos associados.

Os espaços são ideais para treina-

mento de equipes, reuniões, sele-

ção de novos colaboradores e/ou 

franqueados, entre outros.  

Para mais informações, entre em 

contato na ABF Rio e procure por 

Eduarda Monteiro nos telefones 

(21) 2292-5104 ou 2504-7573  
ou ainda pelo e-mail  

eduarda.monteiro@abfrj.com.br

AS OPORTUNIDADES 
DO MERCADO COM A 
EXPO FRANCHISING 
ABF RIO 2016 

A Expo Franchising ABF Rio é um dos 

eventos mais aguardados do ano. Es-

tamos com uma expectativa muito alta 

porque no último ano a procura por 

informações sobre franquias cresceu 

vertiginosamente. Além disso, na feira 

o visitante terá acesso a muitos dados 

e novidades.

São vários os movimentos que hoje im-

pulsionam o desejo de muitas pessoas 

para empreender. Um deles é o maior 

acesso à informação. Com as novas tec-

nologias e as redes sociais, as notícias 

estão circulando e a todo momento as 

pessoas têm acesso a histórias de pes-

soas que estão mais felizes à frente do 

seu próprio negócio. Muitas delas dei-

xando um emprego em que se sentiam 

presas, amarradas a estruturas e a am-

bientes pouco propícios para inovações 

ou crescimento, ou também por terem 

perdido emprego em empresas que so-

frem desaceleração.

E é nesta fase de retração econômica 

que muitos pequenos negócios estão 

crescendo e atraindo as atenções dos 

interessados em investir. E por quê? Ve-

jam que, junto com o aumento da circu-

lação de informações, cresce o desejo 

das pessoas de viver novas experiências 

e de ter maior qualidade de vida. Há um 

verdadeiro estímulo ao “saia de casa e 

aproveite mais a sua vida”.

E é assim que surgem novas oportuni-

dades ligadas aos diversos setores que 

sejam mais apropriadas para cada esti-

lo de vida. O lema do momento é “seja 

mais feliz”. E também “seja mais inova-

dor e realizador”.

Muitas marcas novas surgiram. Somente 

as franquias, por exemplo, passaram de 

duas mil marcas em 2011 para mais de 

três mil em 2015. Um aumento de 50% 

em quatro anos em épocas difíceis é 

realmente animador. É a prova mais con-

creta de que negócios abertos com pes-

quisa, planejamento, gestão e, sobretu-

do, pleno conhecimento do negócio têm 

grande chance de dar certo. Fora isso, 

temos o mercado imobiliário que, após 

anos subindo consideravelmente, expe-

rimenta uma estagnação e, na esteira, 

temos aluguéis comerciais baixando. Os 

estoques estão altos. E para o lojista 

não há nada melhor do que o aluguel 

mais acessível. É realmente o momento 

de se conhecer e buscar oportunidades 

que podem ser únicas! 

Janssen Murayama 
Diretor Administrativo  
Financeiro da ABF Rio
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MERCADO DE FRANQUIAS DO RIO DE JANEIRO 
FATURA R$ 7,4 BI NO 1º SEMESTRE

Segundo o mais recente balanço da 

Associação Brasileira de Franchising 

– ABF, o mercado de franquias do Rio 

de Janeiro faturou cerca de R$ 7,4 

bilhões no primeiro semestre deste 

ano, o que representa 10,7% do fa-

turamento do mercado nacional de 

franquias no período, que foi de R$ 

68,890 bilhões. 

De janeiro a junho de 2016, o mer-

cado nacional de franquias teve um 

crescimento nominal de 7,9% no fa-

turamento. Dentre os segmentos que 

apresentaram maior crescimento no 

segundo trimestre de 2016 compara-

do a igual período do ano anterior, 

destacam-se: Esporte, Saúde, Beleza 

e Lazer (15%), Acessórios Pessoais e 

Calçados (10%), Negócios, Serviços 

e Outros Varejos (10%), Lavandaria, 

Limpeza e Conservação (9%) e Servi-

ços Automotivos (9%). O segmento de 

Esporte, Saúde, Beleza e Lazer reflete 

a tendência já consolidada da busca 

pela saúde e bem estar, mas neste tri-

mestre ainda teve a seu favor a proxi-

midade da Olimpíada, realizada no Rio 

de Janeiro, contribuindo muito para 

esse resultado positivo e deixando o 

tema Esportes em evidência.

O presidente da ABF Rio, Beto Filho, 

ressalta que além da capital carioca, 

tem muito potencial de mercado em ci-

dades do Grande Rio como Niterói, São 

Gonçalo, Duque de Caxias e em cidades 

próximas, de outros estados, como Juiz 

de Fora e Vitória. “O Sudeste corres-

ponde a 59% de todo o faturamento. 

O Estado do Rio tem um campo muito 

vasto a desbravar com a interiorização 

do franchising. São regiões com dinâ-

micas econômicas próprias e que, em 

geral, são ávidas por marcas e produtos 

das franquias”, afirma. 

O foco da ABF Rio é avançar ainda mais 

no trabalho em prol dos empreendedores 

do Estado, levando mais informação e 

democratizando o franchising. De acordo 

com o presidente, ”esse é um processo 

fundamental para o desenvolvimento ple-

no do potencial de geração de oportu-

nidades desse modelo de negócios em 

todo o Brasil. A economia brasileira e o 

franchising parecem se encaminhar para 

uma situação de maior estabilidade. Nes-

se sentido, a Associação  está empenha-

da em criar o melhor ambiente possível 

para o desenvolvimento do empreende-

dorismo via franquias, ofertando cursos 

de capacitação tanto para franqueadores 

como para franqueados e levando infor-

mações sobre o sistema para todas as 

cidades do Estado, conclui Beto Filho. 

www.pelozero.com.br
pelozerodepilacao
@pelo_zero

19 anos no mercado
de depilação expressa

31 lojas no Brasil

500 mil clientes

SUA MELHOR ESCOLHA
EM FRANQUIA DE
DEPILAÇÃO EXPRESSA
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FRANQUIA COM “ESPÍRITO 
OLÍMPICO” É CERTEZA DE  
UM NEGÓCIO CAMPEÃO
Luiz Felipe Costa Diretor Adjunto de Projetos Especiais da ABF Rio

Considerando-se a Olimpíada o evento 

desportivo de maior importância e vi-

sibilidade em todo o mundo, ela não é 

uma mera competição.  Seu sentido é 

expor o que a humanidade pode fazer 

de melhor.  

Acreditar e trazer à tona o que de me-

lhor tem a natureza humana certamen-

te ajudará a sua empresa a ser perene 

e a ter um negócio que realmente con-

tagie colaboradores, franqueados, for-

necedores e clientes. Por isso, que tal 

tirar da experiência e da proximidade 

que vivemos este ano com a Olimpíada 

no Brasil um estímulo para construir 

um legado também para sua franquia?

Separamos algumas atitudes e carac-

terísticas do “espírito olímpico” que 

podem inspirar você a buscar na sua 

relação franqueador - franqueado um 

sentimento único de congraçamento: 

A alegria do esforço - Ter um negócio 

não é nada fácil. Viver uma luta diária 

como empreendedor com satisfação e 

alegria é indispensável. Acorde todo 

dia pensando “hoje eu vou com tudo 

e vou fazer esse negócio prosperar!” 

Como o atleta que vence o cansaço, 

as dificuldades e todo dia treina, sen-

te dor, mas acredita na conquista da 

medalha.

Jogo limpo - Tenha sempre em mente 

que o combinado não sai caro. Desde a 

escolha da franquia, ser franco, sincero 

e transparente é requisito tanto para 

o franqueador quanto para os candida-

tos. O franqueador deve deixar claras 

as regras do negócio, as chances de 

êxito e as dificuldades que serão en-

frentadas. O candidato deve ser trans-

parente quanto as suas expectativas, 

suas competências e seu real desejo de 

se dedicar integralmente ou não àquele 

negócio que está buscando. 

Respeito pelo outro - O respeito é fun-

damental para que se estabeleça uma 

relação de negócio amiga, baseada em 

confiança e no sentimento de interde-

pendência positiva entre franqueador e 

franqueado.  O franqueador é como um 

técnico, que trabalha para desenvolver 

o atleta para que o resultado aconteça. 

O franqueado é um atleta, precisa ser 

determinado, mas disciplinado tam-

bém, para ouvir e seguir o seu técnico, 

confiante de que ele o instruirá sempre 

para o melhor. 

Busca pela excelência - Somos ven-

cedores quando superamos nossos li-

mites. Há sempre uma nova meta, um 

objetivo maior, uma nova medalha, 

uma nova competição. Pense nisso e 

supere-se a cada dia.

Uma franquia campeã se faz com 

franqueador e franqueados que te-

nham dentro de si o mais genuíno 

espírito olímpico. Você tem? Então, 

boas conquistas! 

Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no Maracanã.
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FRANQUIA:  
O EMBATE DO CORAÇÃO E DA 
RAZÃO NA HORA DA ESCOLHA

Então você descobriu que o franchi-

sing pode ser a porta de entrada para 

os seus sonhos. Um ponto de partida 

para uma nova vida ou de chegada 

num porto seguro que garantirá o 

seu futuro. Não importa a perspecti-

va, em qualquer uma delas você está 

certo.

Aqui você não precisa ser um mestre 

em gestão. O risco é menor porque a 

operação já foi testada e você rece-

berá todo o conhecimento adquirido. 

Este é o grande motivador e, prova-

velmente, foi por isso que você se de-

cidiu por ele. 

Mas, talvez, uma dúvida persista: 

agora que já se decidiu, por onde 

começar? Resposta óbvia: numa feira 

de franquias. Mas ainda assim, com 

tanta oferta, onde estará o fio des-

se novelo? Resposta franca: em você 

mesmo! 

Comece definindo o que toca seu cora-

ção, o tipo de negócio, o segmento, os 

produtos... Depois defina quanto você 

tem para investir e selecione as marcas 

que se enquadram no seu orçamento. 

A partir daí é mergulhar no universo de 

cada uma das marcas escolhidas pra en-

tender o negócio, avaliar a reputação 

e detectar com qual delas seu coração 

bate mais forte.

Só isso? Não. Não negligencie uma boa 

análise econômico-financeira, afinal aqui 

o risco é menor, mas não é inexistente. E 

quanto de retorno você precisará no seu 

futuro, isso só você sabe dizer. 

Paulo Mendonça  
Diretor Adjunto de Capacitação em Franchising da ABF Rio

Sob o tema Conexão e Resiliência, a 

16ª Convenção ABF do Franchising 

acontecerá entre os dias 26 a 30 de 

outubro no Hotel Transamérica - Ilha 

de Comandatuba – Bahia, propiciando 

a interação, discussão dos temas atuais 

do segmento e o debate sobre as ten-

dências da prática do sistema no Brasil 

e nos outros países, contando com pa-

lestras e painéis de alto nível.

A Convenção já é considerada o 

maior congresso e encontro de fran-

queadores da América Latina, sen-

do o principal evento dedicado aos 

empresários do franchising, com o 

intuito de fomentar o desenvolvi-

mento do setor. 

Este ano, a programação traz novi-

dades e conta com  grandes nomes 

do mercado. O diretor de Cursos e 

Eventos da ABF Rio, Clodoaldo Nas-

cimento, fará uma palestra no dia 27 

de outubro sobre o tema “Franchising 

News - Análises econômicas, políti-

cas e grande debate sobre o setor de 

franquias”. 

O evento também englobará a 16ª ABF 

Expo Service, uma mostra de forne-

cedores e prestadores de serviços do 

sistema de franchising, que ocorrerá 

em paralelo ao congresso e oferece 

aos participantes a oportunidade de 

conhecer novas soluções desenvolvi-

das especialmente para as franquias.

http://convencaoabf.com.br/

16ª CONVENÇÃO ABF DO FRANCHISING
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FRANQUIA, ICMS-ST E COBRANÇA INDEVIDA

Como se sabe, o regime de substitui-

ção tributária do ICMS é um artifício 

do Fisco para concentrar a fiscalização 

nos contribuintes que, em regra, en-

contram-se no início da cadeia produti-

va/comercial de algumas mercadorias, 

ou seja, o fabricante ou o importador 

dessas mercadorias específicas.

No segmento de franquias, esse artifício 

gera impactos negativos sobretudo para 

os franqueados, pois a grande maioria é 

optante pelo Simples Nacional. Assim, 

quando as mercadorias estão sujeitas 

ao ICMS-ST (Substituição Tributária), o 

varejista deixa de recolher o ICMS com 

alíquotas reduzidas, passando a adquirir 

as mercadorias com o custo do ICMS-ST 

embutido, calculado sem os benefícios 

do regime especial.

Do lado do grupo empresarial dos fran-

queadores, que comercializam em suas 

redes produtos de fabricação própria, o 

impacto é no fluxo de caixa, pois o re-

gime de substituição tributária impõe 

o recolhimento do ICMS próprio e do 

ICMS-ST, ainda que este seja repassado 

posteriormente aos franqueados.

Daniel Mariz Gudiño Conselheiro Fiscal da ABF Rio

O problema se agrava quando os Esta-

dos decidem incluir na base de cálcu-

lo do ICMS-ST o valor dos royalties de 

franquia, como se estes integrassem o 

custo de produção das mercadorias co-

mercializadas nas redes. Com isso, se o 

ICMS-ST não for calculado considerando 

tais royalties, as empresas correm o ris-

co de serem autuadas por recolhimento 

de ICMS-ST a menor. Quando isso acon-

tece, além da diferença do imposto, o 

Fisco cobra multa e juros.

Ocorre que, por definição, royalties de 

franquia não integram o custo de pro-

dução/comercialização de mercadorias. 

Custo está associado diretamente à pro-

dução/comercialização da mercadoria, 

ou seja, se o varejista não realizar esse 

tipo de dispêndio, a mercadoria não 

tem condições de ser comercializada. 

Já a despesa é um gasto que, embora 

seja necessário à manutenção da ati-

vidade da empresa, está dissociado do 

processo produtivo/comercial.

Mesmo que um franqueado não pague 

royalties ao franqueador, ele conseguirá 

revender a mercadoria. Por outro lado, se 

o franqueado não colocar a mercadoria 

na gôndola do seu estabelecimento, por 

falta de pagamento do frete, a mercado-

ria não estará em condições de comercia-

lização. Neste exemplo, fica claro que, 

diferentemente do frete, os royalties de 

franquia não integram o custo de produ-

ção/comercialização das mercadorias.

Partindo dessas brevíssimas conside-

rações, é possível afastar eventuais 

cobranças de ICMS-ST recolhido supos-

tamente a menor, por falta de inclusão 

de royalties de franquia na sua base de 

cálculo. A jurisprudência ainda é es-

cassa, mas há precedentes favoráveis. 

No evento de uma autuação fiscal, 

deve-se buscar o assessoramento ade-

quado para que a linha de defesa ora 

apresentada seja explorada da melhor 

maneira possível, a fim de consolidar 

essa jurisprudência. 
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ABF Rio promove o Programa de 
Capacitação em Franchising 2016

Mesmo com a instabilidade econômica, 

o Franchising é um dos setores que mais 

cresce e gera empregos no País. Pensan-

do no desenvolvimento do sistema, a 

Associação Brasileira de Franchising Rio 

de Janeiro (ABF Rio) começou em setem-

bro, a 11ª edição do Programa de Ca-

pacitação em Franchising (PCF) para os 

interessados no sistema e ou executivos 

do setor. O programa oferece conteúdo 

profundo e oportunidade de capacita-

ção para se tornar um profissional do 

franchising. 

De acordo com o presidente da ABF Rio, 

Beto Filho, o objetivo é formar os par-

ticipantes com perfil empreendedor e 

fortalecer ainda mais o sistema. “O cur-

so é dinâmico e representa uma grande 

oportunidade para se aprofundar nos 

temas relacionados ao Franchising”. 

O curso é ministrado na sede da ABF 

Rio, localizada na região central da ci-

dade. São 11 módulos de 8 horas/aula 

cada um. Os interessados podem se ins-

crever no programa inteiro ou optar por 

módulos de forma avulsa.  O primeiro 

módulo teve início no dia 15/09 e as 

aulas serão ministradas todas as quin-

tas-feiras, até o próximo dia 01/12. 

Mais informações procure Felipe Leitão 

no email: cursos@abfrj.com.br ou no 

telefone (21) 2504-7573. 

Daniel Mariz Gudiño Conselheiro Fiscal da ABF Rio

Curso é dividido em módulos  
e vai até o dia 01/12

DATA PALESTRA PALESTRANTE

13/out Plano de Expansão Mônica Lindo

20/out Venda de Franquia: Prospecção e Seleção Adriana Araújo

27/out
Administrando o Relacionamento  
com a Rede

Flávio Maia

03/nov Manuais e Programas de Treinamento Rogério Gama

10/nov Suporte Operacional Paulo Mendonça

17/nov Sustentabilidade Romualdo Ayres

24/nov
Praticando seus conhecimentos  
de Franchising

Jaqueline Garcia

01/dez Visita Técnica  

LOCAL
Centro de Treinamento ABF-Rio: Rua Treze de maio, 23, grupo 401. Centro
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Expansão de Redes (31/05) 
O especialista Mario Ponci apresentou a palestra “Fazer Expansão ou Vender 

Franquias? Como pensar expansão de franchising e não somente crescimento”. 

O debate focou na necessidade de planejamento e estratégia antes de sair 

expandindo. 

Mídias Sociais e as Franquias (28/06)

Nada mais atual para se debater do que o impacto das mídias sociais no compor-

tamento do consumidor e nas redes de franquia. Esse foi o tema da palestra do 

especialista e professor da ESPM, Denis Santini. Muito aplaudido, ele apresentou 

cases e discursou sobre o avanço das redes sociais, o volume de informações diá-

rias que estamos submetidos e como as franquias devem usar as redes a seu favor.

Empreendedorismo no Franchising (26/07)

Os especialistas Adir Ribeiro e Tonini Junior, da consultoria Praxis Business trouxeram 

o tema “O Empreendedorismo no Franchising – Desafios, Oportunidades e Competên-

cias” para discutir com cerca de 60 participantes que estiveram na sede da ABF Rio.

 

Muitos temas importantes foram tratados. Entre eles, os desafios de assumir a 

função de franqueado, empresário e empreendedor ao mesmo tempo, atribuições 

que, segundo eles, exigem competências muito distintas. 

Fundos de Propaganda (30/08)

Questões sobre a utilização das verbas de propaganda para promover as estratégias 

corretas para a divulgação da marca e como as ações devem ser repassadas aos fran-

queados foram debatidas na palestra “Fundo de Propaganda e Marketing – Estru-

turação e Gestão”, com a especialista em Direito Civil e Comercial Andrea Oricchio. 

Aconteceu na ABF Rio… 
Café com Franquia segue levando conteúdo ao associado  
Últimos encontros debateram temas de interesse do franchising  
e lotaram o auditório da ABF Rio
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Pós-NRA ABF Rio destaca as tendências do 
mercado de alimentação
Durante o “Pós-NRA Show 2016”, promovido pela entidade no dia 21 de junho, o 

conselheiro fiscal da ABF Rio e CEO da rede Megamate Julio Monteiro e o diretor de 

treinamentos e eventos da ABF Juarez Leão trouxeram os principais temas, desafios 

e tendências do mercado de food service dos Estados Unidos, que foram apresenta-

dos na maior feira deste segmento no mundo. Eles estiveram na NRA Show, promo-

vida pela entidade americana National Restaurant Association, que congrega bares 

e restaurantes dos Estados Unidos, e fizeram uma correlação com o setor no Brasil.

ABF Rio nas redes sociais
Já curtiu a página da ABF Rio no Facebook? São mais de 3 mil seguidores espe-

rando por você. Além disso, para estar presente ainda mais no dia a dia dos asso-

ciados e interessados no sistema de franchising, a ABF Rio possui também o site 

www.abfrj.com.br, Instagram, Twitter e Linkedin.

Curta, participe, interaja!

   facebook.com/ABFRIO 
  Instagram.com/abf.rio
  twitter.com/ABFRio 
  linked.in/abf-rio

Workshop GSPP
No dia 28 de julho, o presidente da ABF Rio, Beto Filho, ministrou a palestra “O 

franchising na contra mão da crise” durante o evento Happy Hour Corporativo, no 

auditório da consultoria GSPP, na Barra da Tijuca. 

O presidente falou para cerca de 80 participantes entre franqueadores, investidores, 

executivos e potenciais clientes sobre as vantagens do sistema de franchising e os 

cuidados que os empreendedores devem ter para obter sucesso nos negócios. 

Segmento de moda no pós-crise (27/09)
A especialista no segmento de moda, Lisete Almeida, palestrou sobre o tema “O 

novo comportamento do consumidor e os desafios do franchising de moda no pós-

-crise”.  O impacto desses novos hábitos no segmento de moda no sistema de fran-

chising e qual a postura das marcas em relação ao novo cenário de consumo foram 

algumas questões debatidas no evento. 
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FranchisingRio é um informativo 
da Associação Brasileira  
de Franchising Rio de Janeiro

Av. Treze de Maio, 23 Gr. 401 
Centro – RJ / CEP. 20.031-007 
Tel. (21) 2504-7573 / 2292-5104 

Rua Gildásio Amado, 55 – Gr. 2108 
Barra da Tijuca – RJ 
CEP. 22.631-020 
Tel. (21) 3597-1034 / 3597-1035 

www.abfrj.com.br

Jornalista responsável: 
Fabiola França - MTB 27935/RJ
DFreire Comunicação

Projeto gráfico e diagramação: 
Ohpá! www.ohpa.art.br

DIRETORIA DA ABF-RIO

Diretor-Presidente
Beto Filho

Diretora-Vice Presidente
Margarete Prata

Diretor Administrativo Financeiro
Janssen Murayama

Expediente 
Diretora Jurídica
Ana Cristina von Jess

Diretor de Cursos e Eventos
Clodoaldo Nascimento

Diretor Adjunto Jurídico
Gabriel Di Blasi

Diretor Adjunto de Capacitação  
em Franchising
Paulo Mendonça

Diretor Adjunto de Projetos Especiais
Luiz Felipe Costa

Diretor Adjunto de 
Relações Internacionais
Daniel Tornovsky

Diretor Adjunto de Sustentabilidade
Romualdo Ayres

Diretor Adjunto de Franqueados
Valter Fernandes

CONSELHO FISCAL

Presidente do Conselho Fiscal
Luiz Felizardo Barroso

Conselheiros Fiscais
Daniel Gudiño
Julio Monteiro

STAFF ABF RIO

Gerente Adm. Financeira
Elizete Castro

Analista Administrativa 
Catherine Radino

Analistas de Marketing
Eduarda Monteiro e Felipe Leitão

Auxiliar Administrativo
Valdecir Brandão

06 a 08  EXPO FRANCHISING ABF RIO 2016 
Das 13h00 às 21h00 
Riocentro – Pavilhão 2  
Av. Salvador Allende, 6555  
Barra da Tijuca – RJ

13  PCF – Módulo 4 - Plano de Expansão 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

20  PCF – Módulo 5 - Venda de Franquia: 
Prospecção e Seleção 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

22   ENTENDENDO FRANCHISING  
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

25  CAFÉ COM FRANQUIA - Gestão da 
equipe Consultoria de Campo 
Das 8h30 às 11h30 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

27  PCF – Módulo 6 - Administrando  
o relacionamento com a rede 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

03  PCF – Módulo 7 - Manuais e Programas 
de Treinamento 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

08  ENTENDENDO FRANCHISING 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

10  PCF – Módulo 8 - Suporte Operacional 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

17  PCF – Módulo 9 - Sustentabilidade 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

17  FÓRUM EXECUTIVO DE FRANQUEADOS 
Das 9h00 às 18h00 ACRio - Rua da 
Candelária, 9 - Centro

24  PCF – Módulo 10 - Praticando seus 
conhecimentos de Franchising 
Das 9h00 às 18h00 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

29  CAFÉ COM FRANQUIA JURÍDICO 
Das 8h30 às 11h30 
Av. Treze de Maio, 23, GR 401, Centro.

01  PCF – Módulo11 (VISITA TÉCNICA)

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

PATROCINE OU APOIE NOSSOS EVENTOS:

10 11 12
AGENDA ABF RIO

  eduarda.monteiro@abfrj.com.br

    2504-7573 / 2292-5104

BIBLIOTECA ABF RIO
ASPECTOS JURIDICOS DO FRANCHISING

FRANCHISING NAS LINHAS E ENTRELINHAS

FRANCHISING - APRENDA COM OS ESPECIALISTAS

MARCAS DE SUCESSO DO FRANCHISING CARIOCA


