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Nós somos a mudança em nós
    

EDITORIAL

“Não serão estruturas políticas que vão mu-
dar o país, mas os brasileiros”. O franchising sabe 
bem o signifi cado dessa frase dita por Eduardo 
Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, em sua 
plenária na 18° Convenção ABF do Franchising. 
Durante décadas, franqueadores e franqueados 
passaram pelos mais diferentes obstáculos, mos-
trando que não é por outro motivo, a não ser a 
força do próprio segmento, que o franchising 
brasileiro cresce acima do PIB, mesmo em tem-
pos difíceis.

E tempos difíceis virão, simplesmente porque 
eles sempre veem. “Em uma viagem de 10 mil 
quilômetros é impossível que não aconteçam 
imprevistos”, disse Flavio Roberto Conrad, funda-
dor do Grupo Restaura, ao falar de sua paixão por 
viajar longas distâncias de moto, em um painel 
paralelo que mostrou como os esportes radicais 
podem benefi ciar os negócios. Todos nós sabe-
mos: a jornada do franchising é longa e, mesmo 
diante de imprevistos, será próspera. Prosperida-
de tão desejada no sertão nordestino que vive 
um oásis de oportunidades geradas pelo Amigos 
do Bem, ONG abraçada pela ABF e que, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, pode mostrar o muito que 
é possível fazer quando se trabalha em grupo.

Durante cinco dias, entre 17 e 21 de outubro, a 
18° Convenção reuniu 650 pessoas no Hotel Ilha 
de Comandatuba, na Bahia. Logo na abertura do 
evento, Altino Cristofoletti, presidente da ABF, fez 
um pedido: aproveitem esses dias. Refl itam so-
bre o tema da Convenção que é Propósito, Co-

laboração e Transformação. Vivam intensamente 
esse momento”.

E assim foi a cada plenária, a cada painel, a cada 
mesa-redonda. Conteúdo riquíssimo conden-
sado nesse e-book. Experiência única vivida por 
quem lá esteve e pode, a partir da colaboração 
mútua característica do franchising brasileiro, ab-
sorver melhores práticas para os seus negócios. 
Quem foi sabe ser impossível continuar vendo 
as coisas da mesma maneira após um encontro 
desses, com tanta diversidade e troca de experi-
ências. Se aprende e se ensina ao mesmo tempo.

Como não fi car impactado ao ouvir de David 
Passig, professor da universidade de Bar-Ilan, em 
Tel Aviv, que o homem está próximo de dar vida 
à primeira célula sintética? Um marco que revolu-
cionará a ciência, segundo ele. O que isso tem a 
ver com a sua franquia? Tudo. Afi nal, se a própria 
vida está nesse nível de transformação, o que dirá 
os negócios, diretamente impactados pelas von-
tades humanas? Aliás, os desejos, as necessidades, 
as experiências serão completamente outras. Essa 
mudança já está acontecendo na China, como 
mostraram os representantes da missão apoiada 
pela ABF que levou empresários àquele país.

Aproveite esse e-book feito com todo o cuida-
do para você. Nele você terá vários insights de 
gente que trabalha por um propósito. Verá exem-
plos de colaboração, porque é assim que conse-
guimos seguir mais longe. Entenderá a força da 
transformação, afi nal, ao nos reinventarmos, per-
manecemos vivos.

Boa leitura,
Associação Brasileira de Franchising
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TODOS SOB A  
MESMA BATUTA

ranchising é transformar vidas. 

Esse é um propósito presente 

em cada um aqui”. Assim, Alti-

no Cristofoletti Jr., presidente da Associação 

Brasileira de Franchising, abriu oficialmente a 

18° Convenção ABF do Franchising, na noite 

de 17 de outubro. Era o início de uma refle-

xão sobre propósito, colaboração e transfor-

mação, pilares que nortearam toda a trilha de 

conhecimento desenvolvida nos cinco dias 

de encontro.

Altino relacionou esses três conceitos a um 

símbolo que, na oportunidade, introduziu ao 

rito de transmissão do comando da entidade: 

a batuta. “Originária do italiano, batuta signi-

fica compasso. É conhecida por ser usada por 

maestros e remete a algo feito com maestria, 

excepcionalmente bom. Foi assim que pro-

curamos gerir a ABF e, tenho certeza, é assim 

que vocês administram as suas franquias”, diz 

Altino que entregou o símbolo aos dois úl-

timos presidentes da ABF, Cristina Franco e 

Ricardo Bomeny, como marco da excelência 

na gestão.

"F
Altino Cristofoletti Jr.
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PARCERIAS
A abertura da Convenção também foi mo-

mento para anúncios importantes. O primei-

ro deles foi o de Marcelo Maia, como novo 

diretor-executivo da entidade. Durante anos, 

Marcelo foi secretário de Comércio e Servi-

ços do MDIC, e teve atuação marcante para 

evolução das pautas do franchising junto ao 

governo federal. “A ABF sempre foi próxima 

e proativa no cumprimento de políticas pú-

blicas. Nesses anos trouxemos resultados po-

sitivos para o setor e, agora, trabalhando do 

‘mesmo lado do balcão’, faremos boas entre-

gas para esse setor tão importante da econo-

mia nacional”, diz Marcelo.

Também foram assinadas parcerias que 

projetam internacionalmente o franchising 

brasileiro, como a renovação do convênio 

com a Apex-Brasil. “É uma parceria funda-

mental para desenvolver marcas brasileiras 

no exterior”, diz Altino. Hoje, 142 franquias 

nacionais exportam ou levam o conceito de 

suas marcas para o exterior.

A parceria com a ESPM, existente desde 

2010, também foi renovada. Por meio dela 

é realizado o estudo de internacionalização 

das marcas brasileiras. Ainda no campo in-

ternacional, foi firmado convênio com a FIAF 

- Federação Ibero-americana de Franquicias - 

representada por seu secretário geral Gabriel 

Grasiuso. “Assinamos um convênio com a ABF 

para trabalharmos em conjunto na pesquisa 

e desenvolvimento do franchising na Améri-

ca Latina”, diz.

O Acordo de Cooperação Técnica entre a 

ABF e o Ministério da Indústria, Comércio Ex-

terior e Serviços - MDIC - também foi renova-

do. “Não adianta fazermos políticas públicas 

se não estivermos próximos das entidades 

que desenvolvem os setores da economia. 

Esse acordo representa a continuidade para 

gerarmos o Brasil que queremos”, diz Dou-

glas Finardi, do MDIC.

Marcelo Maia é  
apresentado como novo  
diretor executivo da ABF

Convênio entre ABF e FIAF,  
representada por Gabriel Grasiuso 
vai gerar cooperação mútua

Douglas Finardi, do MDIC,  
elogia acordo de cooperação  
técnica com a ABF
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O ABF HALL DA FAMA 
TEM A HONRA DE HOMENAGEAR...

LUIZ GAMA, fundador da CNA, é o mais novo integrante 

do ABF Hall da Fama. Ele foi homenageado na abertura da 18° 

Convenção ABF como personalidade do franchising 2018. “Es-

tou duplamente feliz. Por fazer parte desse grupo e por com-

pletarmos 45 anos de CNA. Quero agradecer meus colabora-

dores e deixar aos presentes uma frase: ‘o trabalho de pensar 

grande ou pequeno é o mesmo. O que muda é o resultado’”.

Luiz Gama
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Luiz Gama, CNA

Filipe Sisson, IGUI

Artur Grynbaum, O Boticário

Caito Maia, Chilli Beans

Richard Hugh Fisk, Fisk

Lindolfo Martin, Multicoisas

Humberto Ribeiro,Secretário de Comércio e Serviços do  
Governo Brasileiro de Fev/2011 a Jun/2014

Delfino Golfeto, Água Doce Cachaçaria

Altino Cristofoletti Junior, Casa do Construtor

Fernando Perri, Vivenda do Camarão

Jae Ho Lee, Morana

Luiz Felizardo Barroso, Advocacia Felizardo Barroso & Associados

Elói D’Ávila, Flytour

Luiz Sebastião Rosa, Imaginarium

Robinson Shiba, China in Box

Ricardo Bomeny, Bob’s

AGORA, O ABF HALL DA FAMA  
É FORMADO POR:



8 9

PLENÁRIAS

1 2 3

4 5 6



9

O FRANCHISING
AMIGO DO BEM

o sertão, para se chegar a qualquer 

lugar, é preciso andar muito”. Essa 

frase de Alcione Albanesi, criadora 

e gestora do Amigos do Bem, ONG que atende 

a milhares de nordestinos carentes, abriu um ví-

deo apresentado por ela, na 18° Convenção ABF 

do Franchising.

 O vídeo, aliás, foi produzido durante a segun-

da caravana do franchising para o sertão nor-

destino. Ele registrou alguns dos resultados da 

parceria entre a ABF e o Amigos do Bem, que 

festeja dois anos. E não foram poucas as con-

quistas, expressas nas palavras de alguns dos 

componentes da caravana. “Vim para conhecer 

e digo que é um trabalho de gente séria”, diz Ri-

cardo Bomeny, presidente do Conselho da ABF. 

“Esse é o tipo de lugar que você pensa que vem 

para oferecer algo e termina saindo muito mais 

rico pessoalmente do que chegou”, completa 

Décio Pecin, presidente da CNA. Já o presidente 

da ABF, Altino Cristofoletti Jr., afi rma que “o proje-

to é uma fábrica de realização de sonhos”. E Ales-

sandra Restaino, da Le Postiche, não deixa por 

menos:  “dá vontade de multiplicar isso e fazer

"N

Alcione Albanesi
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crescer muito". 

E justamente alimentados pelo sonho de  

“franquear” a experiência do Amigos do Bem 

que os gestores da ABF assinaram um novo 

convênio para ajudar no projeto, ao menos pe-

los próximos dois anos. 

 Essa parceria, que começou em 2016, arre-

cadou, no primeiro ano, aproximadamente R$ 

102 mil em dinheiro, além de apoio logístico, 

mercadorias e infraestrutura. “Naquele ano, pas-

samos um de nossos piores reveses quando 

um incêndio destruiu nossa beneficiadora de 

castanhas de caju, que financiava grande par-

te do projeto. Foi um alento”, afirma Alcione. 

No ano passado, foram arrecadados cerca de                      

R$ 118 mil.

 A campanha lançada neste ano tem como 

objetivo que 500 crianças sejam atendidas pelo 

novo Centro de Transformação criado pela Ami-

gos, que proverá escola em tempo integral, ali-

mentação e ensino de inglês a crianças em ida-

de escolar. Isso complementará as atividades da 

entidade que já atende a mais de dez mil pes-

soas, com ensino profissionalizante, emprego e 

renda. “Uma senhora veio me contar que havia 

recebido o primeiro salário da vida, aos 58 anos. 

E que, pela primeira vez, pode escolher uma das 

coisas que iria comprar com aquele dinheiro – 

um chinelo para o filho”, conta Alcione.

 E para colocar essas 500 crianças no 

Centro de Transformação, qualquer pes-

soa pode ajudar. Basta entrar no site  

doar.amigosdobem.org/convencaoabf2018 

e fazer a contribuição sugerida de R$ 100 por 

mês, “adotando” uma criança, ou da quantia  

que desejar.

 No sentido de fomentar o que já é conhecido 

no mercado como Franchising do Bem, Altino diz 

que sustentabilidade é um conceito que está inti-

mamente ligado ao franchising brasileiro. “Por isso, 

um sonho pessoal, da Alcione, virou nosso sonho  

coletivo”. Cristina Franco, membro do Conselho 

da ABF, foi quem promoveu a aproximação entre 

a entidade e o Amigos do Bem. E ela avisa que 

essa parceria será de longo prazo. “Levamos duas 

caravanas e temos uma outra programada para 

março de 2019. Ela vai mudar a vida de quem 

for”, afirma. “Nessas viagens, aprendemos como 

é bom sermos acolhidos em lugares que as pes-

soas nos dão tudo o que elas têm de melhor,  

mesmo que tudo o que elas tenham seja um 

abraço carinhoso”. 
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UMA BREVE HISTÓRIA DE UMA  
EMPREENDEDORA SOCIAL

Alcione Albanesi é uma empresária 
paulis ta de sucesso, que vendeu sua 
indústria de lâmpadas, líder de mercado, 
depois de uma viagem ao sertão nor
destino, em 1993. Diante de tamanha 
misé ria abandonou tudo para ajudar 
como pudesse.

Reuniu vinte amigos e começou a 
ONG Amigos do Bem. Hoje são cerca de 
8,5 mil voluntários e quatro Cidades do 
Bem com completa infraestrutura para 
desenvolver o potencial de cada região.

Os Centros de Transformação estão no 
sertão de Pernambuco, Alagoas e Ceará. 
Promovem atividades extracurriculares 
e cursos profissionalizantes, desenvol
vendo mais de 10 mil crianças e jovens. 
Muitos, moradores em casas de taipa 
em povoados isolados.

Mais de 1.500 alunos do ensino regu
lar que vivem em regiões de extrema 
vulnerabilidade são beneficiados pelos 
programas dos Amigos do Bem.

Para transformar vidas, gerando 
e mpre go e renda, a ONG mantem algu
mas frentes: a plantação e a fábrica 
de beneficiamento de caju, fábrica de 
doces e mel, plantação de pimenta, 
oficinas de costura e artesanato.

Com a ajuda de médicos e dentistas 
voluntários dão a populações que 
vivem em localidades distantes e de 
difícil acesso, atendimento médico, 
odontológico e oftalmológico.

Alcione diz que seu lema continua 
o mesmo nesses 25 anos de ONG: “se 
não posso fazer tudo o que devo, pelo 
menos vou fazer tudo o que posso”.
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O FUTURO 
DE 9 EM 9 ANOS

azer previsões para o futuro 

sempre foi uma atividade que 

dividiu opiniões. Por séculos, a 

sociedade, sedenta por entender o que vi-

ria adiante, dividiu-se entre os caminhos da 

ciência e o esoterismo. De um lado, havia a 

matemática estatística, com seus modelos 

complexos. De outro, os astrólogos e carto-

mantes, por exemplo, com interpretações 

encaradas por muitos como subjetivas.

 O israelense David Passig é fruto de uma 

nova era. Ele representa um novo tipo de 

profissional, que há décadas vem se conso-

lidando nas universidades e grandes empre-

sas, mundo afora: o futurólogo.

 Na 18° Convenção ABF do Franchising, ele 

veio falar “Quais são as previsões para tecno-

logias, indústrias e sociedade?” – assuntos 

que podem parecer carregados de subjeti-

vidade, mas que, no caso, vêm recheados de 

estatística e matemática avançada.

 Ph.D em Estudos Futuros, colaborador do 

governo de seu país em assuntos de Pesqui-

sa e Desenvolvimento e professor da Uni-

versidade de Bar-Ilan, em Tel Aviv, Passig é 

ainda  consultor em filmes de ficção cien-

F
David Passig
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tífica. Entre seus feitos, está listada a previ-

são de que aconteceria um grande aten-

tado nos Estados Unidos, previu isto com 

uma década de antecedência do fatídico 11  

de setembro.

 Ao mesmo tempo em que faz previsões 

surpreendentes, como a de que em alguns 

anos entenderemos as leis que regem a gra-

vidade e a velocidade da luz nos arredores 

de buracos negros – que são diferentes das 

leis que as regem aqui no Sistema Solar. E 

isso vai revolucionar a ciência porque, nes-

ses lugares distantes do cosmos, a luz viaja 

muito mais devagar. “Quando atingirmos e 

dominarmos essas velocidades, vamos revo-

lucionar as ciências ligadas a transportes e 

energia, por exemplo”, diz.

 O cientista usa o termo mega tendências 

globais para as grandes descobertas cientí-

ficas que transformarão a humanidade. E lis-

ta algumas como a criação de vida sintética, 

células vivas totalmente criadas em labora-

tórios, o forte desenvolvimento do turismo 

espacial que, em questão de duas décadas, 

contará com transporte seguro e hotéis gra-

vitando ao redor da Terra. “Há uma explosão 

silenciosa de transformação tecnológica. 

Pouco vemos. É muito mais do que temos 

conhecimento”, afirma.

 Mas como é possível que Passig diga o 

que vai acontecer e o tempo aproximado em 

que esses fatos ocorrerão? Ele é taxativo em 

afirmar que, a partir de um certo “lançamen-

to do conceito”, o ciclo de desenvolvimento 

até que uma ideia transformadora se concre-

tize em conquistas é de apenas nove anos. 

E garante que esse intervalo foi estabeleci-

do por renomados matemáticos, estatísticos  

e futurólogos.

Pensando assim, Passig contabiliza que há 

8 anos os primeiros passos em direção da 

vida sintética foram dados concretamente. 
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“Por isso a célula viva sintética estará entre 

nós em 2019, no máximo em 2020”, crava.

 Pela lógica dos nove anos, algumas con-

quistas transformadoras da humanidade fo-

ram listadas na palestra:

   Será lançado em meses o Scanadu Scout - 

um aparelho que diagnostica uma lista de 

doenças com a mesma eficiência de uma 

junta médica. Trata-se de uma espécie de 

scanner que lê precisamente indicadores 

como pressão arterial e saturação de oxi-

gênio e pode prevenir várias doenças.

  Não demorará mais de três anos para a 

empresa VSS Enterprise colocar pequenas 

espaçonaves em funcionamento, lançando 

a primeira empresa de turismo espacial de 

linha no mundo.

  No mesmo intervalo de tempo serão colo-

cados em órbita mini estações com capa-

cidade de seis a nove hóspedes. Isso dará 

impulso aos planos do empresário Robert 

Bigelow, que quer construir a primeira ca-

deia de pequenos hotéis espaciais.

NA PRÁTICA

Outro elemento que fortalece 
as convicções de Passig, são as 
transformações demográficas 
radicais que vêm acontecendo no 
mundo e que se aceleraram muito, 
nas últimas décadas. Por meio 
delas, o cientista chega a algumas 
conclusões:

 A primeira é que o número de 
mulheres, que hoje é maior do 
que o de homens, será menor, em 
alguns anos. Hoje, essa diferença 
é de pouco mais de 6% (mais 
mulheres) e passará a ser de 17% 
(mais homens).

 Outro fenômeno será o que 
o professor chama de “inverno 
demográfico”. Segundo ele, até 
no máximo 2040, a relação entre 
pessoas com 15 anos ou menos, 
que representam 15% da população 
mundial, cairão para 5% dela. 
Enquanto as pessoas com 65 anos 
ou mais, que representam 5% 
da população, irão pelo caminho 
contrário, e chegarão a 15% do total, 
no mesmo período. “Isso mostra  
que as relações humanas vão 
mudar. As dos negócios terão que 
seguir essa tendência e a pergunta 
é: quem aqui está preparado?”

FORMA E  
CONTEÚDO
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FORMA E 
CONTEÚDO
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A CHINA 
SEM PRECONCEITOS

que você sabe sobre a China? 

Que tem uma indústria que só 

faz cópias baratas e de pouca 

qualidade de produtos criados por empre-

sas do restante do mundo? Bem... a segunda 

missão apoiada pela ABF, que levou 53 em-

presários brasileiros à China, sendo 14 deles 

ligados ao franchising, diz que esse concei-

to tem que ser revisto, e rápido. “Acho que 

chegou a hora de a gente imitar um pouco 

a China, pois ela inova de forma muito mais 

rápida do que muitos países do ocidente”, diz 

Alberto Serrentino, da Varese Retail Strategy.

A revolução comercial que o maior país da 

Ásia Oriental está realizando foi o tema da 

plenária “China: a gigante mundial do e-com-

merce aponta os novos modelos e três pon-

tos de atenção para o franchising”, realizada 

por alguns dos representantes da missão e 

mediada por Marcelo Maia, novo diretor-exe-

cutivo da ABF. Apesar de ter o e-commerce 

como foco principal, a experiência mostrou 

O

Alberto Serrentino
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A CHINA 
SEM PRECONCEITOS

que a China trabalha de forma muito mais 

ampla, criando ecossistemas que protegem 

as empresas e colocam o cliente como pon-

to central de suas ações.

Para começar a entender como se dá essa 

revolução, Eduardo Terra, da BTR Educação, 

explicou o que Jack Ma, CEO do Alibaba, cha-

ma de New Rentail, alicerçado em:

1. Mobilidade

2. Meios de pagamento e fintechs

3. E-commerce cross-border

4. Uso de dados

5. Ecossistemas

6. Digitalização da loja

A EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE
Eduardo cita o surgimento dos smartpho-

nes como um capítulo da própria evolução 

humana. “Com eles começamos a fazer coi-

sas que nunca imaginamos, o que muda 

completamente a forma como nos relacio-

namos, compramos, pagamos e nos comu-

nicamos”, diz.

Essa nova condição aproxima o indivíduo 

dos serviços e do varejo. “Quando as pesso-

as compram pela internet é uma coisa. Mas 

quando fazem isso de qualquer lugar pelo 

smartphone, a loja também se torna mobile”, 

avalia Eduardo.

Hoje, o e-commerce brasileiro é responsá-

vel por 50% das vendas do varejo. Na China, 

esse índice salta para 90%.

Uma demanda que gerou o segundo ele-

mento do New Retail. As formas de paga-

mento que têm grandes peculiaridades en-

tre China e Brasil. Enquanto lá não existem 

financiamento para compra ou cartões de 

crédito, no Brasil as fintechs precisam criar 

soluções que sejam diferentes das oferecidas 

pelas instituições bancárias.

O QR Code é a forma de pagamento pre-

ferida no varejo chinês. Do ponto de vista 

do consumidor, elimina o atrito na hora de 

pagar a conta, é simples, prático e chega a 

ser lúdico. Já para o lojista, diminui custos. Na 

China, os pagamentos móveis representam 

70 vezes o que se movimenta em dinheiro 

nos Estados Unidos.

Eduardo Terra



18 19

VAREJO SEM FRONTEIRAS
O cross-border é o terceiro elemento do New 

Retail. Um varejo sem fronteiras que gera um 

problema e uma oportunidade.

O problema deve ser combatido com um 

movimento de defesa. Hoje o cross-border 

representa 20% dos negócios no e-com-

merce brasileiro. Um faturamento de R$ 12 

bilhões por ano com brasileiros comprando 

em sites de todo o planeta.

A oportunidade é a das empresas nacio-

nais venderem para todo o mundo. Cerca de 

75% das marcas mais conhecidas do mundo 

estão em uma plataforma vendendo para os 

chineses. Apenas 15 delas são brasileiras.

CLIENTE REALMENTE  
NO CENTRO

Muitas empresas hoje tentam redesenhar 

seu modelo de negócios a partir do cliente. 

Mas nada, segundo Serrentino, se compara 

ao que acontece na China. “O principal ativo 

estratégico dos negócios na China é a base 

de clientes e a captura de dados. Eles são ob-

cecados por isso. Uma empresa só consegui-

rá colocar o cliente realmente no centro se 

for obcecada pelos dados dos clientes”, diz.

Com a base dos clientes como principal 

ativo estratégico dos negócios as lojas se 

transformam de acordo com os desejos e 

necessidades desses clientes. Elas come-

çam a se digitalizar para apurar os dados e 

promover experiências. A loja física repensa 

o seu papel. “Ela passa a ser um ponto de 

experiência e relacionamento, um lugar de 

entrega com atendimento individualizado e 

personalizado”, afirma Serrentino.

Como exemplo ele cita o segmento de ali-

mentos em que os mercados têm nas lojas 

físicas um espaço de consumo e serviços, 

deixando para o ambiente on-line a venda 

de itens não perecíveis. “Os clientes vão até 

a loja para vivenciarem o que gostam, en-

quanto utilizam a tecnologia para compra-

rem o que precisam”, define Serrentino.

DENTRO DO ECOSSISTEMA
A origem das grandes empresas chinesas 

pode ser diferente, mas todas têm um pon-

to em comum: a criação de ecossistemas. 

Isso pode ser visto quando se compara a 

Alibaba, Tecent e JD.com, que trabalham em 

segmentos diferentes, mas que mantêm pla-

taformas que integram o comércio on-line 

com o off-line, meios de pagamentos, e utili-

“Podemos nos 
apavorar com a 

transformação ou 
nos apaixonarmos 
por ela, que é um 

caminho mais lógico”
Eduardo Terra
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zam plataformas de mídia, conteúdo e servi-

ços baseados em tecnologia para criar redes 

de proteção.

“Um dos aprendizados que podemos absor-

ver da China é impor a disciplina como estra-

tégia em nossa cultura, entendendo que os 

dados e os clientes são os maiores ativos das 

empresas”, finaliza Serrentino.

CHINA OU VALE DO SILÍCIO?
É inegável que o Vale do Silício é um polo 

de avanço tecnológico nos Estados Unidos. 

Mas segundo Eliane Bernardino, diretora-

-presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro, 

a China é ainda mais surpreendente. “Nos 

Estados Unidos as startups conseguem es-

cala global de forma rápida pela abertura do 

país. Na China, mesmo com soluções me-

lhores, elas são mais restritas pela imposição 

do governo, mas é impressionante como 

crescem com velocidade por terem foco  

e disciplina”. 

Ao mesmo tempo que o governo chi-

nês se impõe para setores estratégicos da 

economia, ele dá liberdade para empreen-

dedores crescerem. Isso mostra, segundo 

Douglas Finardi, do Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, como é viá-

vel o trabalho em parceria entre governo e 

iniciativa privada. “Ficou claro para mim o 

apoio que o governo pode dar às empresas 

no cross-border, por exemplo. Não basta co-

locar a marca em uma plataforma na China. 

Ela precisa de estratégia que deve ser cons-

truída de maneira contínua, e o governo 

pode ajudar nisso”.

Marcelo Maia
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DESAFIOS PARA  
O FRANCHISING
Para Décio Pecin, CEO do CNA, o que foi visto 

na China pode ser resumido em três palavras: 

foco, disciplina e pragmatismo. “Se a gente 

conseguir trazer um pouco disso ao nosso dia 

a dia teremos saltos exponenciais. O grande 

desafio é conseguir incorporar esses conceitos 

por toda a cadeia”, diz.

Incorporar o olhar digital para quem está 

habituado a trabalhar em lojas físicas também 

é um desafio para a China in Box e todos os 

seus franqueados, segundo Carlos Sadaki, do 

Grupo Trendfoods. “Começamos com o deli-

very de forma simples em 2011. Representa-

va de 3 a 4% das vendas. Hoje batemos os 

50%. Quando começamos nossa meta era de 

30%. Agora, voltando da China, já penso que 

devemos vender 90% pelo digital por uma 

simples razão: é assim que vamos capturar 

os dados dos clientes que, pelo que apren-

di na missão, passam a ser mais importantes 

que a comida em nosso negócio.  

“O processo de 
pagamento deveria 

desaparecer em 
uma operação  

de varejo”
Alfred Kelly, CEO da Visa.
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"VAI QUE DÁ" 

duardo Lyra se define como um 

líder. Mas ao ver sua palestra per-

cebe-se que ele é líder não por 

ser o fundador e estar à frente de ONG Ge-

rando Falcões, que capacita e abre oportuni-

dades no mercado de trabalho para crianças 

carentes e que está migrando para o modelo 

de franquia social. 

Eduardo Lyra é líder por ter a sensibilida-

de de entender que a vida é feita de ensi-

namentos e você tem que estar atento às 

lições que ela te apresenta. A primeira delas 

veio logo ao nascer. “Depois que você nasce 

alguém te leva para morar em algum lugar. 

No meu caso fui para um barraco de terra 

batida dentro da favela. Meu berço era uma 

banheira azul. Aprendi que ninguém escolhe 

para onde quer ir ao nascer. Isso me livrou de 

preconceitos, porque os ricos também não 

escolhem ser ricos. O que interessa mesmo 

são as respostas que você dá para o que ga-

nha da vida. É a escolha entre ficar reclaman-

do ou escrever uma história diferente”, diz. O 

título da plenária, “Não importa de onde se 

vem, mas o lugar para onde a sua decisão e a 

atitude podem levar”, feita por Eduardo com a 

participação de Marcelo Cherto, membro do 

Conselho da ABF, é a segunda lição, desta vez, 

E
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"VAI QUE DÁ" 

dada pela mãe do Eduardo. Uma diarista que, 

segundo ele, sempre chegava em casa de ca-

beça erguida e que dizia ao pequeno meni-

no que ele poderia ganhar o mundo. “Minha 

mãe mostrou que mesmo partindo do nada 

eu poderia ir para o tudo, e eu acreditei”.

ESCAPANDO DAS  
ESTATÍSTICAS
Eduardo cresceu visitando o pai preso por 

assalto a banco. Para entrar no presídio 

passava pelo constrangimento de ver sua 

mãe nua sendo revistada. “Daí nasceu meu 

respeito pelas mulheres”, diz. Na favela, sua 

vida era cercada por crises. Falta de dinheiro, 

abundância de violência, degradação do am-

biente social e, principalmente, a crise mais 

severa de todas: a que existia dentro de si. 

Cruel, lhe roubava a confiança e a esperança 

no futuro. Aí, vem a terceira lição, possível 

de ser aplicada no dia a dia de qualquer ges-

tor de franquias. “Nosso desafio enquanto 

líderes é resolver a crise interna que temos. 

Problemas econômicos ou de governo não 

podem permitir que a crise fique instalada 

em nossa alma”.

Para Eduardo, um verdadeiro líder não sai 

da cama ao amanhecer. Ele pula da cama 

com vibração suficiente para reverter cená-

rios e encorajar todos ao seu redor. Um líder, 

para ele, não foca o pensamento no dia em 

que não brilhou. Não chora pelos erros do 

passado. Ele engaja pessoas e é capaz de di-

zer ao mundo que não tem medo do que ele 

pode oferecer.

“Quem vai mudar 
o país não são as 

estruturas  
políticas, mas os 

brasileiros”
Eduardo Lyra
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O SENTIMENTO  
QUE TRANSFORMA
Há cinco anos a ONG Gerando Falcões esta-

va quebrada. Eduardo precisava superar uma 

crise que se apresentava e a vida, por meio 

do exemplo de sua mãe, já havia mostrado 

que um líder não joga a toalha antes da luta 

acabar. Então, pediu a um amigo que lhe 

apresentasse a alguém, qualquer alguém, 

que tivesse dinheiro. De pronto o amigo dis-

se que faria isso, mas com uma condição. 

“Eu te apresento a Jorge Paulo Lemann, mas 

você não pode pedir dinheiro a ele”.

É claro que Eduardo aceitou, mas sob o 

crivo do contraditório. “Como conseguir o 

apoio financeiro de um dos homens mais ri-

cos do mundo se eu não pedir?”

A resposta mais uma vez estava em si. 

“Mandei um e-mail para ele de dentro do 

meu barraco. As paredes não tinham rebo-

co, mas eu estava sendo conduzido pelo so-

nho. Contei a minha história, o que fazia, e 

ele marcou um dia para me receber. Cheguei 

ao encontro na data acertada com o dilema 

na cabeça. ‘Como ele vai me dar dinheiro se 

eu não pedir?’. Comecei mostrando um ví-

deo da ONG preparado de forma amadora. 

Enquanto ele assistia o vídeo agarrei-me à 

minha fé. No país em que vivemos precisa-

mos ter muita fé, porque ela é que vai nos 

ajudar na travessia que temos e que não é 

nada fácil. Temos que ter uma vibração na 

alma gigante. Ao final do vídeo ele me fez 

uma única pergunta: ‘como a sua ONG está 

de dinheiro?’. Era a deixa que eu precisava. 

Falei a nossa realidade, mas não pedi dinhei-

ro, como prometi”.

Eduardo Lyra
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Como Marcelo Cherto definiu na plenária, 

Jorge Paulo Lemann não doa dinheiro simples-

mente. Ele investe. Quer que as coisas aconte-

çam, evoluam. Foi desse encontro que nasceu 

o projeto de franquear a ONG e estruturá-la 

para ganhar o Brasil e, porque não, o mundo. 

Em 2018 foram estabelecidas três unidades 

e, para 2019, o plano é crescer muito rumo a 

meta de mandar a atual favela para o museu.

Gerando Falcões talvez seja uma das pou-

cas franquias em que o franqueado não in-

veste. Ao contrário, é investido. O perfil do 

franqueado é de alguém que mora e conhe-

ce os problemas da favela e, como o Eduardo, 

quer livrar as crianças, do tráfico para “viciá-

-las” na busca por oportunidades.

Mas Eduardo quer continuar quebrando 

barreiras. Ele acredita que a mudança acon-

tece quando empresários e suas empresas se 

aproximam da favela. “Minha ONG tem muita 

gente boa. Preparamos os jovens para traba-

lhar, para viver longe do tráfico. Mostramos 

que como eu, eles também podem crescer. 

Vocês podem não ter dinheiro para doar, 

mas talvez tenham empregos para oferecer. 

Eu tenho verdadeiros Falcões que estão a es-

pera de uma oportunidade”, diz.

Mas voltando ao primeiro encontro que teve 

com Jorge Paulo Lemann, Eduardo cita a lição 

que hoje está gravada em sua mente, alma e 

escrita em uma tatuagem no braço esquerdo. 

“Estava indo embora e ele me acompanhou. 

Quando o elevador chegou, segurou a porta 

com uma das mãos e me disse: ‘aqui no Grupo, 

quando vamos fazer algo grande e alguém se 

mostra inseguro eu sempre digo: vai que dá’”.

A frase foi surpreendentemente simples, 

mas impulsionou Eduardo a fazer mais e a 

dizer a todos os presentes para não desisti-

rem de seus objetivos, independentemente 

de condições do governo ou econômicas.  

“Vai que dá”.
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GOVERNANÇA,
SUSTENTABILIDADE E PERENIDADE

uando uma empresa nasce tem 

que ter dois objetivos: abrir o 

capital e ser vendida. Não pre-

cisa exatamente acontecer, mas se você 

nascer com esse propósito vai agregar valor 

à empresa.

 Quando não há governança corporati-

va, especialmente nas empresas familiares 

como é o caso de inúmeras franqueadoras, 

patrimônio, questões familiares e o próprio 

negócio misturam-se irremediavelmente.

 Essa é a questão que norteou a plenária 

“Governança Corporativa e Conselhos Con-

sultivos: como elevar a qualidade das ope-

rações, competitividade e rentabilidade das 

redes adotando estas  práticas?”. Participa-

ram dos debates Andrea Kohlrausch, da Bibi 

Calçados; Eliete Martins, da KPMG; Geovana 

Donella, da Donella Partners; e Expedito Elo-

el Arena, da Casa do Construtor; mediados 

por Carlos Zilli, da Imaginarium.

 Logo no princípio a pergunta que não cala 

na cabeça da maioria dos gestores, quando 

se fala em governança corporativa, apareceu 

nas discussões: será que empresas de porte 

pequeno ou médio têm musculatura e ma-

turidade para adotar práticas como criar um 

conselho consultivo, estabelecer rotinas ad-

ministrativas e investir nos instrumentos jurí-

dicos para que tudo fi que transparente? 

Q
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  O primeiro a responder foi Expedito Are-

na. Ele é taxativo ao afirmar que “uma empre-

sa pequena, que fica na informalidade, não 

cresce. Primeiro tudo deve ser legalizado e 

formalizado para permitir o crescimento. Se 

as empresas atualmente precisam ter com-

promisso com sustentabilidade, então têm 

que ter governança. Elas tornam-se confiá-

veis e, por consequência, escaláveis”.

 A Casa do Construtor, que recém chegou 

a 25 anos de existência, foi fundada por dois 

amigos do interior de São Paulo (Expedito 

Arena e Altino Cristofolleti) e tornou-se líder 

no segmento, no Brasil e na América Latina, 

ao chegar a mais de 250 lojas. “Já tínhamos 

cem lojas quando procuramos a Endeavor 

para entender o que era e como implantar 

a governança. “A primeira pergunta que nos 

fizeram já nos surpreendeu”, afirma Arena. 

“‘Vocês têm um acordo de acionistas?’. Não 

tínhamos isso sequer entre nós”, completa 

Arena ao se referir a um dos instrumentos 

mais básicos de uma empresa.

 Hoje, a Casa do Construtor não só tem o 

acordo de acionistas, como constituiu um 

conselho composto pelos dois sócios e três 

profissionais de fora – um ligado ao franchi-

sing, outro ao varejo e um terceiro ao seg-

mento financeiro, focado em avaliação de 

empresas. “Mas essa constituição depende 

do momento de cada companhia”, conta 

Arena. “Digo isso porque a empresa tem a 

cara dos sócios e precisamos nos preparar 

para que nos substituam e o negócio cresça. 

Nosso sonho é chegar a mil lojas”, diz o sócio 

da Casa do Construtor.

 Um pouco diferente é o caso da Bibi Cal-

çados, apresentado na plenária por Andrea 

Kohlrausch. Primeiro por se tratar de uma 

indústria de quase 70 anos e que já está na 

Carlos Zilli
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sua terceira geração de gestores. Além das 

mais de cem lojas franqueadas, a Bibi con-

ta com uma rede de distribuição com cerca 

de 3,5 mil lojas multimarcas. “A sucessão da 

primeira para a segunda geração foi muito 

traumática. Ela aconteceu no final da década 

de 1980 e a companhia tinha 22 centavos de 

receita para cada Real que devia”, diz Andrea. 

Para complicar, quem sucedeu o fundador 

foi o seu genro.

 Há cinco anos, a empresa resolveu adotar 

práticas de governança corporativa. Ela fez 

seu primeiro acordo de acionistas depois de 

65 anos de funcionamento. “Imagine que só 

então situações privadas como separações 

familiares foram formalizadas. Mas as coisas 

evoluíram e, neste ano, sete executivos fi-

zeram mini MBAs na Fundação Dom Cabral 

para apoiar a profissionalização da Bibi. “Esta-

mos nos preparando para as próximas suces-

sões”, diz a executiva.

 Especialista na implantação de governan-

ça em empresas familiares como o Grupo 

Multi e a Cel Lep, Geovana Donella afirma 

que esse processo não é exclusivo de em-

presas grandes e ou de capital aberto. Ele 

é, isso sim, recomendável para uma startup 

ou para empresas que estão prestes a abrir 

capital. “É importante entender e respeitar a 

musculatura financeira da organização”, diz. 

O certo é implantar processos que acompa-

nhem a velocidade da empresa e dos exe-

cutivos”, completa. Para isso é necessário 

separar cada círculo – o dos sócios, o con-

selho, o de gestores, a diretoria. Os passos 

seguintes são criar códigos de conduta e 

ética, rotinas de relatórios e indicadores de 

performance. Isso tudo norteado por uma 

agenda disciplinada de reuniões, para que 

tudo funcione.

Eliete Martins
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RETRATO DAS EMPRESAS 
FAMILIARES DO BRASIL
Pesquisa da KPMG, apresentada pela sócia 

de Governança Corporativa Eliete Martins, 

mostra o quanto a governança ainda tem 

que evoluir no País:

1.  21% das empresas familiares do Brasil são 

de atacado e varejo e 20% de serviços;

2. 43% delas estão na segunda geração e 

38% na primeira. No caso de terceira e 

quarta gerações os percentuais dimi-

nuem bastante – 13% e 4%, respectiva-

mente;

3.  Em 55% dos casos, 3 membros da família 

trabalham na empresa. Quando pergun-

tados quantos dos outros têm interesse 

em participar, a resposta é 50%. Mas des-

ses, apenas 45% são indicados como pre-

parados para isso;

4.  53% têm conselho deliberativo ou consul-

tivo composto por um número de quatro 

a seis conselheiros, na grande maioria das 

vezes com membros da família incluídos;

5. Em 50% das empresas pesquisadas há 

um conselho de família – especificamen-

te cuidando de assuntos familiares;

6. Quando o quesito é número de reuniões 

do conselho por ano, a média brasileira é 

de 10 reuniões anuais, em 53% dos casos. 

Isso está dentro do que é tido internacio-

nalmente como boa prática (mínimo de 6 

e máximo de 12);

7. Entre os comitês formados nas empresas, 

os mais frequentes são os de gestão de 

pessoas, auditorias, finanças e investi-

mentos;

8. Em  81% dos casos o diretor presidente 

é da família e em 69% se diz que não há 

necessidade de que seja uma pessoa de 

fora;

9. 52% responderam que para implantar as 

práticas de governança contrataram aju-

da especializada.
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O QUE DIZEM OS ESPECIALISTAS SOBRE  
GOVERNANÇA CORPORATIVA

“Quando for começar, pense em 
quais práticas já existem na sua 

empresa e onde você quer chegar 
– IPO, acionista, sucessão? A 

partir dessa conclusão, estabeleça 
um plano de ação e comece”

“Cada empresa é individual. Nós, por exemplo, somos de serviço de locação.  
Como ainda estamos começando na governança, achamos melhor colocar primeiro 

um conselho consultivo para, depois de aprendermos a lidar com as instâncias  
de poder, torná-lo deliberativo. E digo que, mesmo no caso de um conselho  

consultivo, é preciso ter humildade para aceitar os conselhos”

“O conselho te ensina a não pensar 
sozinho. É muita responsabilidade 

carregar tudo nas costas. O objetivo é criar 
regras sustentáveis – financeira, social 
e ambientalmente. É daí que nasce a 

imagem e a boa reputação da companhia. 
Investidores olham boas práticas  
de governança. Sustentabilidade  

gera perenidade”

“Não importa o seu tamanho,  
mas o lugar para onde sua decisão 

e atitude podem te levar”

“Compor o conselho depende  
do momento pelo qual a empresa  

está passando. O perfil deve  
obedecer aos objetivos de curto,  

médio e longo prazos”

Eliete Martins

Expedito Arena

Geovana Donella

Carlos Zilli

Andrea Kohlrausch
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SOLUÇÕES DIGITAIS 
PARA O FRANCHISING

inco startups, cinco soluções di-

ferentes para o franchising. Essa 

foi a proposta da parceria entre 

a OasisLab, empresa de inovação especializa-

da em varejo, e a ABF. 

Na plenária “Soluções colaborativas para 

transformação digital e inovação nas redes 

de franquias”, mediada por e Helio Biagi do 

Oasis Lab, foram apresentadas cinco empre-

sas selecionadas e as respectivas soluções.

COMO FOI A SELEÇÃO
O objetivo do projeto foi o de fomentar o 

sistema de franquias apresentando soluções 

que auxiliassem o processo de inovação di-

gital. O primeiro passo foi identificar as prin-

cipais dores das redes franqueadoras. “Prio-

rizamos um problema de cada segmento 

- educação, alimentação, moda, saúde, bele-

za e serviços - e um comum a todos, que foi 

a comunicação”, explica Helio.

C
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Participaram do processo de seleção mais 

de 194. Destas, cinco foram as escolhidas e 

estiveram presentes na 18° Convenção ABF 

do Franchising.

100° MARKETING E LEARNING  
Solução na área de educação

No Brasil existe uma grande deficiência na 

educação acadêmica. Dos quase 10 milhões 

de estudantes do ensino médio, apenas 400 

mil que se formam compreendem a sua atu-

ação no mercado de trabalho. Um problema 

repassado aos empresários.

Como transmitir conhecimento se a pessoa 

não entende o que está sendo ensinado?

Essa foi a pergunta que a 100° Marketing e Le-

arning, representada por Ricardo Infantozzi, bus-

cou responder. “A empresa tem que se adaptar 

a uma nova forma de treinamento baseada em 

metáforas, games e linguagem lúdica”, diz. 

 Nesse sentido, expôs uma série de soluções 

para transmissão de conteúdos. De pílulas de 

conhecimento, já que ninguém mais gosta de 

ler textos grandes, a gibis, games e realidade 

aumentada. “Precisamos gerar interatividade 

aos treinamentos para as pessoas assimilarem 

o conteúdo, aumentando o patrimônio de co-

nhecimento da empresa”, diz Ricardo.

CONSU.ME  
Fidelização na área de alimentação

Sabe aquela classificação dos estabeleci-

mentos por estrelas, comuns em alguns si-

tes? Na área de alimentação, de acordo com  

estudo da Harvard Business Review, cada 

EMPRESAS E IDEIA

José Jarbas Pereira Jr.Ricardo Infantozzi
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estrela que o estabelecimento deixa de ga-

nhar significa 9% a menos no faturamento, 

segundo José Jarbas Pereira Jr., da Consu.

me. Ele completa dizendo que 67% dos con-

sumidores são influenciados por avaliações 

on-line.

A fidelização foi a principal dor do seg-

mento de alimentação combatida pela em-

presa, que desenvolveu uma plataforma 

que ajuda na gestão da reputação de es-

tabelecimentos como bares e restaurantes, 

por exemplo. “Com ela é possível gerenciar 

as avaliações e a reputação on-line, acom-

panhar campanhas, gerar leads e enriquecer 

os dados sobre os clientes. Desenvolvemos 

ferramentas para gestores e varejistas identi-

ficarem os pontos críticos para melhorarem a 

satisfação do consumidor”, diz.

DEEPEN
Solução focada em CRM

A 18° Convenção ABF do Franchising dei-

xou claro que um dos maiores valores que 

uma empresa pode ter são os dados dos 

seus clientes. Mais do que tê-los, é preciso 

analisá-los e utilizá-los de forma estratégica. 

“Ter dados do cliente não é mais diferencial. 

A questão é utilizá-los para vender mais e 

direcionar o marketing da empresa, identifi-

cando gaps e oportunidades para melhorar 

os resultados”, diz Roberta Timboni Kuzolitz, 

da Deepen.

A startup de Florianópolis aprofunda a 

análise dos dados. “É menos feeling e mais 

informação”, diz Roberta. A base da opera-

ção está em cruzar os dados dos clientes 

com bases públicas, privadas e sócio-de-

Roberta Timboni Kuzolitz
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mográficas, usando a tecnologia e modelos 

matemáticos para interpretação das infor-

mações. “Também é possível fazer análises 

de regiões para direcionar a expansão da 

rede, determinar a área de influência, pon-

tos de interesse e melhor concentração de 

consumidores”, afirma Roberta.

JAMES TIP
Solução para gestão de estoque

Estoque é um ponto sensível no varejo. Por 

isso, a James Tip trouxe uma solução que visa, 

por meio de inteligência artificial, resolver si-

tuações como ruptura ou excesso de merca-

doria. “Os maiores problemas do varejo estão 

no estoque. O que comprar? O que e quando 

vender? Essas são perguntas comuns. Nossa 

plataforma on-line e responsiva trabalha com 

o histórico da empresa. Capaz de fazer mais 

de dois milhões de cálculos por segundo, en-

tregamos ações baseadas em dados transa-

cionais”, afirma Guilherme Masseroni Santos.

Para mostrar que isso é possível, Guilher-

me trouxe o exemplo de um cliente que fa-

tura cerca de um milhão de Reais por mês 

e que, por meio de sua ferramenta, passou 

a economizar R$ 100 mil todos os meses. 

“Organizamos o seu estoque otimizando as 

compras. Além da economia, reduzimos em 

68% a ruptura da empresa”, diz.

Inteligência artificial pode parecer algo 

complexo demais, mas a James Tip criou al-

gumas alternativas para desmistificar o as-

sunto. Primeiro, não trabalha com gráficos. 

As informações são transmitidas de forma 

mais amigável integrando as áreas da em-

Guilherme Masseroni Santos Alberto Silva Filho
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presa. Em seguida, classifica os produtos de 

forma bem humorada. Tem o produto Bom-

ba, o Abacaxi, o Cavalo, o Ímã e o Ostra.

POLICHAT
Solução transversal  
na área de comunicação

Comunicação foi identificado como um 

problema que toda empresa tem. Alberto 

da Silva Filho, da Polichat, trouxe um solu-

ção que todo mundo já usa, mas adapta-

da para o mundo corporativo: o WhatsApp. 

“Para o cliente é um WhatsApp normal, mas 

para a empresa é segmentado. A plataforma 

permite receber e enviar mensagens, regis-

trar conversas, dividir o atendimento direcio-

nando-o para a pessoa adequada, identificar 

quem está atendendo a chamada e ter uma 

avaliação por meio de gráficos de como está 

a performance do atendimento, contando o 

número de pessoas atendidas e o tempo mé-

dio de cada atendimento”, diz.

Entre as vantagens destacadas por Alber-

to está a familiaridade que todos têm com o 

WhatsApp e a centralização da comunicação 

em um celular da empresa, e não do vende-

dor. “Geralmente o vendedor se comunica pelo 

WhatsApp com o cliente. Com o Polichat o 

número do celular é o da empresa, mas todos 

têm acesso do seu dispositivo móvel”, diz.
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PAINÉIS PARALELOS

1 2 3

4 5 6
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que será o amanhã? Perspecti-

vas políticas e cenários possíveis 

para 2019”, esse painel paralelo, 

moderado por Leonardo Lamartine, do Gru-

po Bonaparte, teve a participação da jornalis-

ta Thais Herédia e um grande desafio. Decifrar, 

dentro de um panorama econômico e político 

conturbado como é o brasileiro, os desafios a 

serem superados por nós no próximo ano.

Para entender o que poderá acontecer no 

futuro é indispensável entender os problemas 

e desafios do presente que, segundo Thais, são:

MAIORES DESAFIOS
 Concentração de renda - necessidade de 

uma melhor distribuição de renda;

 Insolvência fiscal - necessidade de refor-

mas da previdência, do Estado e promover 

privatizações;

 Baixa produtividade - que pode ser melho-

rada com a reforma tributária, baseada na 

simplificação de impostos federais, micro-

reformas, que facilitem acesso ao crédito, e 

investimento pesado em educação;

 Falência dos Estados.

O

O BRASIL
QUE NOS AGUARDA 

"
Thais Herédia
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Outros fatores que  
contribuem  para  
combater os riscos:
 Lei das Estatais;

 Lei da Infraestrutura;

 Lei das Agências Reguladoras;

 Pré-sal;

 Revisão dos Benefícios Fiscais;

 Lei da Oneração;

 Nova Lei Trabalhista;

 Terceirização;

 Teto de Gastos.

Crescimento do PIB para 
2018 (projetado): 1,4%.

Crescimento por segmento:
 Indústria: 1,3%;

 Comércio: 4,3%;

 Serviços: - 0,7%;

 Agronegócios: 1,5.

Próximo governo
 Criação de super ministérios.

Condições para girar a Roda
da Fortuna:
 Reformas;

 Investimento;

 Crescimento;

 Inflação e juros;

 Consumo;

 Confiança;

 Emprego;

 Renda.

Expectativas do mercado 
financeiro
 Qualidade do programa de governo;

 Força do Paulo Guedes, ministro da  

Economia, para realizar o plano;

 Aprovação de reformas nos  

6 primeiros meses de governo.
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AVENTURAS QUE VÃO
ALÉM DOS NEGÓCIOS 

m um posto de gasolina, numa 

estrada que cortava um deserto 

na Argentina, vários motociclis-

tas abasteciam suas motos. Afinal, esse era o 

único posto em quilômetros, muitos quilô-

metros. E sabe como é... motociclista quan-

do se encontra, mesmo sem se conhecer, 

conversa, faz amizade, é unido. Foi assim, em 

um encontro casual em um posto de gasoli-

na em um ponto isolado da Argentina, que 

conheci um brasileiro que hoje tem quatro 

franquias minhas”, diz Flavio Roberto Conrad, 

fundador do Grupo Restaura.

Esse é apenas um exemplo curioso, como 

Flavio define, de como “aventuras” podem 

ajudar nos negócios, tema explorado no 

painel paralelo “Adrenalina nos negócios: 

como a prática de atividade de aventura se 

torna fonte de inspiração e transformação 

para empresários e suas redes?, mediado por 

Danyelle Van Straten, da Depyl Action.

Mas esse exemplo mostra apenas um dos 

muitos benefícios da prática de esportes 

de aventuras. “Adoro fazer longas viagens 

de moto, percorrer cinco, dez mil quilôme-

tros. Nessas viagens aprendi que planejar é 

importante, mas saber flexibilizar o plane-

jamento é fundamental, afinal, em uma dis-

"E
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tância dessas, surpresas acontecerão, assim 

como nos negócios. Também aprendi que 

você pode ter o dinheiro que for, mas em 

determinadas situações, quando se está em 

uma estrada deserta e a moto quebra, por 

exemplo, a solução está em você mesmo. 

E, além de me comunicar muito melhor, 

aprendi a reconhecer os limites de cada um 

da equipe”, afirma Flavio.

VIDA NOVA
Trabalhar melhor em equipe também foi um 

aprendizado para Lucy Onodera, sócia-dire-

tora da Onodera, quando começou a praticar 

esportes de aventura. Hoje, ela não dispensa 

as competições de Enduro e Dow Rio. “Antes 

de começar uma prova de Enduro a equipe 

tem que definir muito bem os papéis de cada 

um. É uma competição que traz um desgaste 

emocional grande. Já fiquei duas noites sem 

dormir. Já me perdi na floresta. Mas a satisfa-

ção pessoal pela conquista de concluir algo 

tão difícil e desafiador é enorme. Quando 

você chega ao escritório vê que é capaz de 

superar qualquer problema”, diz.

 Ao conhecer esses esportes Lucy passou 

por uma grande mudança pessoal. “Antes 

só trabalhava e estudava. Chorava aos finais 

de semana de tão cansada e estressada”, diz. 

Mas para ela, o caminho para introduzir os 

benefícios da prática esportiva aos negócios 

não passa, necessariamente, pelas ativida-

des mais radicais. “Todo esporte tem algo a 

ensinar. Você pode começar com algo sim-

ples. Logo vai se sentir melhor, mais dispos-

to e tomando decisões mais rapidamente”. 

Como dica final ela aconselha a envolver a 

equipe de trabalho para, juntos, praticarem 

algum esporte. “Você trabalha a questão da 

confiança entre as pessoas, fazendo com que 

esse comprometimento seja vivido no dia a 

dia dos negócios”.
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AGORA É COM VOCÊ

ucessão. Um tema que todo 

em presário, líder de sua orga-

nização, sabe que terá que en-

frentar um dia, mas poucos se preparam o 

sufi ciente para esse momento. 

No painel paralelo “Processos de sucessão 

e novas lideranças no franchising”, três jovens 

mostraram como vivenciam essa transição. 

A começar pelo mediador, Fabio Khouri de 

Oliveira, da Flytour, que considera a sucessão 

um processo muito delicado em que toda a 

família deve ser envolvida. “Na Flytour nós já 

passamos por esse processo. Hoje meu pai 

está no Conselho. Toda família participou. 

Montamos um conselho familiar com reuni-

ões mensais e profi ssionalizamos ao máximo 

o processo. É um grande desafi o”, diz.

Participaram também Bruno Arena, fi lho 

de Expedito Arena, sócio da Casa do Cons-

trutor, e Bruno Semenzato, fi lho de José 

Carlos Semenzato, do Grupo SMZTO. Am-

bos já trabalham nas empresas de seus pais, 

mas têm a consciência que isso não signi-

fi ca, necessariamente, que serão os substi-

tutos nos negócios. “Meu pai está em plena 

atividade. Eu e minha irmã nos preparamos 

para sermos bons profi ssionais em nossas 

áreas, independentemente de sermos nós 

os sucessores, apesar de herdeiros. São coi-

sas diferentes”, diz Bruno Semenzato.

Os dois seguiram caminhos diferentes. 

Enquanto Bruno Semenzato foi estudar 

nos Estados Unidos, Bruno Arena come-

çou a trabalhar com 12 anos na loja do pai. 

S
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“Sempre vi como é difícil construir uma em-

presa e chegar no patamar que chegamos. 

Quando mais jovem e como filho do dono, 

via as coisas acontecendo e atropelava a es-

trutura como um todo. Depois de trabalhar 

muito no desenvolvimento pessoal, aprendi 

que esse comportamento na verdade estava 

acabando com a própria estrutura”, diz.

Um aprendizado comum é de que nunca 

é cedo demais para falar do assunto e que  

transparência e comunicação são os melho-

res caminhos para essa transição.

Da experiência transmitida pelos empresá-

rios é possível destacar:

“Cuidamos da sucessão com muita responsabilidade 
porque ela não impacta apenas a nossa família, mas 
outras 180 que são as de nossos franqueados”. 

“Quem tem que começar a puxar essa discussão  
são os fundadores e, em paralelo, têm que dar rito  
e ritmo para a história”.

“Como empresa temos a visão de chegar a mil  
lojas até 2025, mas não deixamos de nos preocupar  
com os interesses particulares nessa estrutura.  
Temos que ter a visão de longo prazo, sem atropelar  
as expectativas individuais”.

“Temos o anseio que, se possível, um dos filhos dos 
sócios estejam preparados para assumir essa estrutura. 
Mas isso, necessariamente, não é uma verdade. Em 
determinado momento, daqui a dez anos, por exemplo, 
podemos precisar de um outro perfil para a gestão dos 
negócios que não seja o de nenhum de nós”.

“Hoje o controle da companhia está na primeira geração. 
O jeito deles administrarem dá forma à empresa. Não 
adianta ter uma empresa estruturada, se a família não 
estiver preparada para integrar essa estrutura”.

BRUNO ARENA

Sair do comando da 
empresa não significa 
deixar o controle. Esse 
é outro aprendizado 
no processo. Eles 
podem sair da 
empresa, mas não tem 
como não reunir todos 
na mesma mesa nas 
decisões importantes”.
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“Quando voltei dos Estados Unidos a empresa  
era familiar e com uma dependência muito grande  
do meu pai, principalmente na escolha dos 
investimentos a serem feitos. Voltei para estruturar  
o departamento de novos negócios e colocar um  
pouco de ‘ciência’ nessa escolha, tentando não  
encontrar a fórmula de sucesso, pois essa não existe, 
mas sim a fórmula perfeita do fracasso”.

“É desafiador, em um momento de opiniões  
divergentes, bater de frente com seu próprio pai.  
Você olha para ele com a admiração de estar diante  
de um vencedor, mas a gente tem que se colocar  
na posição de que a nossa realização profissional  
não está no sucesso que ele teve”.

“Além da empresa também tem que profissionalizar  
a família, que precisa entender e respeitar o processo”.

“Procuramos criar um ambiente em que a crítica 
construtiva é muito bem-vinda”.

“Eu e minha irmã, que trabalha no marketing, 
entendemos que nossa função atual dentro da  
empresa é nosso principal papel”.

“Conflitos entre pais e filho sempre vão ocorrer. Um 
ambiente sem conflito, sem confrontamento, sem 
abertura para ideias diferentes, não evolui. Temos sim 
nossas discussões, mas me sinto seguro e com abertura 
para trazer novas ideias e pensamentos diferentes”.

BRUNO SEMENZATO

Minha principal 
dica é ter muita 
comunicação e 
transparência. Esse 
é um tema que 
não tem hora para 
começar a falar. 
Nunca é cedo para 
se organizar nesse 
sentido. Quando  
se deixa a sucessão  
ao acaso, a sorte 
pode nos faltar”.
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ruto da parceria entre a ESPM - Es-

cola Superior de Propaganda e 

Marketing - e a ABF, o  5° estudo de 

internacionalização de franquias brasileiras foi 

tema do painel paralelo “A construção das mar-

cas nos processos de internacionalização das re-

des de franquias”, com a participação de Juliana 

Prado, da IGUI, Thelma Valeria Rocha, da ESPM, e 

moderação de Bruna Saraiva, do Habib’s.

Ao analisar a evolução da internacionalização 

das franquias brasileiras entre 2010 e 2018, iden-

tificou-se que:

F

FRANQUIAS BRASILEIRAS
PELO MUNDO 
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Moda

Beleza, Saúde e Bem-estar

Alimentação

Casa e Construção

Educação

Outros (informática, Hotelaria, 
Serviços, Limpeza)

Total de redes de franquias

19

15

11

5

9

6

65

36

24

22

19

17

24

142

89%

60%

100%

280%

89%

300%

118%

EVOLUÇÃO POR SEGMENTO 2010 2018 CRESCIMENTO

Por segmento a evolução surpreendeu pela participação de setores 
não tradicionais como Casa e Construção e Limpeza.  

 Estados Unidos (com todos os 

cuidados que devem ser tomados pela 

alta competitividade do mercado);

 Portugal;

 Paraguai;

 Bolívia;

 Colômbia;

 Argentina;

 Chile;

 Uruguai;

 México;

 Angola.

Entre os destinos 
preferidos das marcas 
brasileiras destacam-se:

Juliana Prado
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95% das franquias se 

dedicam exclusivamente 

ao mercado doméstico;

56,2% têm um 

crescimento chamado 

experimental com 

avanço preliminar da 

expansão internacional;

27,5% se envolvem 

ativamente mantendo 

a exploração 

sistemática da expansão 

internacional;

16% têm alto compro-

metimento a longo 

prazo com mercados 

internacionais.

Passo a passo da 
internacionalização

CONCLUSÃO DO ESTUDO
1. Não existe mais espaço para amadorismo no processo de internacionalização;

2. Manter um núcleo padronizado e o mesmo posicionamento para otimizar a 

ação de comunicação em uma região;

3. Conhecer a cultura local de onde se pretende trabalhar é fundamental;

4. Necessidade de se ter uma estrutura dedicada e mantê-la ao longo do tempo;

5. A internet e redes sociais apresentam novas oportunidades;

6. Existem 200 redes estrangeiras no Brasil. Na média têm 26 anos de experiência 

em mercados internacionais.

Agentina

Brasil

Colômbia

Equador

Guatemala

Mexico

Peru

Uruguai

Venezuela

90%

95%

           55% 

13%

20%

84%

35%

20%

56%

10%

5%

           45% 

87%

80%

16%

65%

80%

44%

PAÍS
FRANQUIAS 

LOCAIS
FRANQUIAS 

ESTRANGEIRAS

O mercado de franquias na América Latina 
está estruturado da seguinte maneira:
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PREPARE-SE PARA A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 

quilo que apenas se falava sobre 

o varejo asiático e a Amazon – 

que revolucionariam o varejo 

mundial, introduzindo um novo conceito 

conhecido como New Retail - agora é fato. 

E quem não entender que a hora da trans-

formação já chegou, será atropelado por ela. 

Isso cria um momento de tensão em qual-

quer empresário do ramo, inclusive do Brasil.

 A discussão desse cenário foi o principal 

objetivo do painel paralelo “Transformação 

Digital: estamos preparados?", na 18° Con-

venção ABF do Franchising. Participaram 

José Renato Hopf, da 4All, e Gustavo Schifi-

no, da Pier X, mediados por Juarez Leão, do 

Conselho da ABF.

 “Antes muito se falava de QR Codes, Big Te-

chs, experiências e meios de pagamentos re-

volucionários, e a pergunta sempre foi como 

faremos para que essas tecnologias e práti-

cas cheguem aos franqueados?”, pergunta 

José Renato.

Parte dessa resposta vem de um paradoxo. 

A evolução das tecnologias em velocidade 

exponencial, que faz com que elas pareçam 

inalcançáveis para a maioria, provoca o ba-

rateamento rápido dos sistemas e equipa-

mentos. “Ainda ontem, tudo era muito caro. 

A
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Hoje, é possível fazer coisas bem legais com 

menos dinheiro”, completa.

 Os objetivos centrais desse New Retail são 

levar o consumidor para o centro da experi-

ência e pegar todos os dados dessa interação. 

Provocar uma experiência focada na centra-

lização e integração de todos os pontos de 

contato com o cliente: da pesquisa e o flu-

xo, à experimentação, passando pela venda, 

meios de pagamento, entrega e pós venda.

 A integração compõe o que se denomina 

“single profile”. Um arquivo único que reúne 

tudo o que se sabe de cada consumidor: onde 

vai, quanto gasta, onde mora etc... Daí devem 

derivar as conclusões do tipo: “ele tem 90% de 

possibilidade de tomar cerveja artesanal nes-

ta semana. A mágica está em oferecer uma 

coisa única para cada um”, afirma Schifino.

“A briga no mundo atual é sobre a proprie-

dade da audiência – esse é o novo jogo que 

está sendo jogado”, completa.

 O New Retail entrega ao empresário a ca-

pacidade de fazer, com milhões de pessoas, o 

atendimento singularizado que antes só era 

possível no pequeno varejo local. E isso está 

disponível inclusive para pequenos negócios.

 Na prática, José Renato e Schifino junta-

ram-se em uma experiência para construir 

um marketplace Phygital  (físico e digital 

simultaneamente) no Brasil e provar que já 

existe tecnologia brasileira para construir o 

que está sendo feito na China e nos EUA.

 Schifino empreendeu unindo a tecnologia 

da 4All num espaço de 600 m² em um sho-

pping de Porto Alegre, negociado em con-

dições especiais, e criou a Pier X – um lugar 

de experiência e vivência, em que o consu-

midor entra, come, se diverte, tem aulas, vê 

José Renato Hopf
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mercadorias, experimenta e, por meio de um 

aplicativo próprio, escaneia QR Codes, com-

pra, paga e recebe a mercadoria em 24 horas, 

em casa.

 “Dessa forma as redes podem multiplicar 

por dez as vendas do franqueado e dividir 

por dois as despesas”, afirma Schifino. De 

uma só vez, e em um único lugar, resolvo os 

dois maiores problemas do franqueado: di-

minuo estoque e atraio fluxo”, completa. 

 “No Pier X, a cada dois dias, promovo três 

eventos. Entendi que o consumidor de hoje 

quer viver tudo aqui e agora: se divertir, 

consumir, aprender, se alimentar. É como  

se o lema dele fosse ‘O nosso mundo é viver 

o mundo’”.

Segundo Schifino, os cinco Ps que regiam 

o varejo no passado – Ponto, Produto, Pro-

paganda, Preço e Promoção, sozinhos, não 

bastam mais. A eles, é preciso somar expe-

riência, curadoria e logística. Nesse sentido, 

na Pier X, 100% do estoque é da indústria. 

O aplicativo tem um wallet e toda a solução 

de pagamento embarcada. Por isso, basta o 

cliente ler o QR Code do que quer e já pagou, 

não precisa passar pelo caixa. Sai da loja e re-

cebe o produto em casa. “Isso elimina o cus-

to do estoque, de gestão, vendedores, caixas, 

embalagens etc... Por isso é mais barato”, afir-

ma Schifino.

 Mas nem tudo são flores. Schifino e José 

Renato alertam que há perdas pelo fato de 

consumidores quererem sair da loja levando 

a mercadoria com eles. Os shoppings mais 

tradicionais, por sua vez, oferecerão resistên-

cia na hora de negociar um custo de ocupa-

ção mais baixo e, em alguns estados brasilei-

ros, há problemas de legislação que proíbe 

alguns formatos de vendas diretamente da 

indústria ou por meio de vending machines.

 Mas Schifino não tem dúvidas quanto ao 

caminho e promete: vai abrir uma segunda 

Pier X, em breve, em outro shopping center, 

desta vez, na cidade de São Paulo.  

FORMA E  
CONTEÚDO
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uase todos os aspectos da ges-

tão de um negócio, atualmente, 

tem ligação entre os mundos 

físico e digital: soluções de estoque, paga-

mentos, controles financeiros, tudo passa 

por ferramentas digitais, além das práticas já 

consolidadas do olho no olho. E com a ges-

tão de pessoas não poderia ser diferente. Nas 

palavras de Fabiana Estrela, da Caverna do 

Dino e diretora de Capacitação ABF, o líder 

dentro de uma empresa é um influencer físi-

co que se utiliza de ferramentas digitais.

 Com a diversidade existente entre os co-

laboradores, são necessários estímulos dife-

rentes para pessoas diferentes. “Coisas como 

feedback esporádico não funcionam mais. 

Hoje ele precisa ser contínuo, 360 graus, com 

práticas de mentoria reversa e rotinas mais 

informais, além das tradicionais”, diz.

 Fabiana mediou o painel paralelo “Gestão de 

Talentos: você está cuidando bem dos recur-

sos que são um fator decisivo para o sucesso 

da sua empresa?”, do qual também  participa-

ram, Pedro Paulo Chiamulera – CEO da Clear-

Sale - e Rodrigo Azevedo, da Comunique-se.

 Como exemplo do que fala Fabiana, Pedro 

contou sobre como a ClearSale, uma empre-

sa de prevenção de fraudes na internet qua-

Q

NOSSAS EMPRESAS,
NOSSA GENTE 
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se quebrou, em 2005, e tornou-se uma das 

melhores empresas para se trabalhar no seg-

mento no Brasil, segundo o GPTW. “A cultura 

se faz no dia a dia e se fortalece nas crises”, 

afirma. “Temos que nos ver como líderes”, 

completa. Ele conta que o que mudou foi 

que, durante a crise, começou a falar com as 

pessoas, por uma hora por dia, e perguntar 

qual era o prazer delas. A empresa formulou 

várias iniciativas para colocar os funcioná-

rios em contato com o que lhes trazia ale-

gria: arte, dinâmicas e conversas coletivas, 

por exemplo.

 Em 2010, contratou os serviços de uma 

psicopedagoga que colocou essas práticas 

em um “formato científico” e transformando 

em parte da cultura da empresa. “Uma espé-

cie de cultura feita por todos e para todos, 

formou-se um ambiente formativo que trou-

xe confiança", descreve.

 “Um dos erros básicos que cometi foi ima-

ginar que todo colaborador tem ou deve 

ter cabeça de empreendedor”, explica. Mas 

uma coisa é certa, segundo o executivo: o 

sucesso da nossa empresa é porque a gente 

tem gente. 

 Já Rodrigo Azevedo, da Comunique-se, 

conta de onde vem o foco em gente que 

ele emprega na empresa. “Trabalhei na pior 

empresa para se trabalhar e fundei uma que 

Pedro Paulo Chiamulera
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queria que fosse a melhor”, conta. “Você não 

quer trabalhar num inferno”, conclui.

 Ao fundar o Comunique-se, Rodrigo pro-

curou o GPTW e passou a trabalhar nos gaps 

que o relatório da consultoria apontou. Hoje 

ele fala com orgulho que a empresa tem 17 

anos e a média de permanência de seus fun-

cionários é de 8 a 9 anos. “Isso impacta dire-

tamente o resultado porque a perda de uma 

pessoa custa de seis meses a um ano de salá-

rio dela”, afi rma.

 As pesquisas no Comunique-se aponta-

ram que uma boa companhia para trabalhar 

signifi ca um lugar onde se confi a no líder, se 

gosta dos colegas, se tem orgulho da própria 

função e, depois, que se é bem remunerado.

 “Minha conclusão é que se deve investir 

em líderes capazes de criar confi ança e que 

transmitam o propósito da empresa. Esse 

gestor deve ter foco em resultados, mas não 

a qualquer custo”, resume.

 Rodrigo explica que a sequência do suces-

so é inspirar, falando e escutando / agradecer, 

desenvolver e cuidar / celebrar e comparti-

lhar resultados. Isso sem nunca esquecer do 

princípio de tudo, que é contratar quem tem 

aderência com a cultura da empresa.

 Para consolidar o time e as boas práticas, o 

Comunique-se conta com quatro rituais que 

formam o que eles chamam de  círculo virtu-

oso: planejamento anual participativo, ferra-

menta de acompanhamento individual com 

pontuação que vai de zero a cem, reuniões 

com quem está com performance acima de 75 

pontos e abaixo de 50, e o café Comunique-se 

que junta todos para apresentar os resultados.

 “Quando uma pessoa está imersa em uma 

cultura empresarial consolidada e transpa-

rente, fi ca evidente se ela está no lugar e 

na função certas”, diz Rodrigo. “E se não há 

aderência entre a pessoa e a empresa, nós 

muitas vezes nem precisamos mandá-la  em-

bora, ela se sente desconfortável e termina 

saindo”, completa Pedro.

FORMA E 
CONTEÚDO

Rodrigo Azevedo
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ESTAÇÕES 
DO FRANCHISING
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Soluções práticas para 
problemas comuns

DESAFIO
Quais são as novas soluções de suporte que podemos agregar  
em nossas redes para aumentar o engajamento e os resultados das franquias?

As Estações realizadas na 18° Convenção da ABF, foram uma oportunidade para debater temas 
que impactam a performance das redes. Organizados em oito grupos, cada um tratando de as-
suntos diferentes, os participantes puderam trocar experiências, tirar dúvidas e levar para as suas 
empresas insights possíveis de serem aplicados imediatamente. Ao final, cada estação gravou 
um vídeo rápido com os maiores desafios e as principais conclusões.
Conheça as conclusões extraídas nas Estações do Franchising:

1.  Separar as ações de auditoria e consultoria;

2. Valorizar o suporte dos consultores de 

campo. A forma pode variar entre presen-

cial, por telefone ou reuniões virtuais;

3. Registrar por escrito o que foi feito e com-

binado entre consultor e franqueado, in-

dependentemente da forma que foi reali-

zado o suporte;

4.  Ter indicadores que meçam a eficiência 

das ações planejadas;

5. Alinhar a expectativa inicial do suporte 

para o franqueado não ser surpreendido 

negativamente;

6.  Deixar um canal aberto entre a rede e o 

franqueado para que ele exponha suas 

dores e problemas;

7.  Promover reuniões com o franqueado sem 

uma pauta fixa para que ele possa colabo-

rar com o crescimento do suporte.

 

Como diversificar os canais  
de suporte para aumentar a  
percepção de valor, o  
engajamento e os resultados  
dos franqueados.

Estação 1

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 



62 63

DESAFIO
Quais serão os novos modelos de negócios e como os shoppings,  
franqueadores e franqueados terão que se adaptar? 

1.  Fazer um melhor uso dos dados dos clientes 

coletados pelo shopping e também pelos 

varejistas para realizar ações que aumentem 

o fluxo nas lojas; 

2.  Preservar o bom atendimento;

 

3.  Observar o que impacta o consumidor   

como a convivência, conveniência e a expe-

riência oferecidas; 

4.  Identificar e amenizar os efeitos das obje-

ções do consumidor como, por exemplo, 

dificuldades de acesso.

 

Estação 2

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 

Como será o shopping do futuro e a  
relação com o varejista e com o consumidor?
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DESAFIO
Como utilizar o omnichannel para gerar fluxo às lojas físicas? Como melhorar  
os resultados dos franqueados através da participação no e-commerce?

1.  Inserir definitivamente o e-commerce ao 

modelo de negócios da franquia;

2.  Aproximar os franqueados para que eles fa-

çam parte dessa nova tecnologia;

3.  Cuidar para que as margens de todos sejam 

preservadas, independentemente dos ca-

nais de vendas utilizados;

4.  Conciliar o e-commerce e a loja física, fazen-

do com que o mundo digital gere fluxo ao 

ponto de venda;

5.  Dar liberdade de escolha ao consumidor 

para ele decidir se quer retirar o produto na 

loja ou recebê-lo em casa nas compras via 

e-commerce.

 

Estação 3

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO

Como trabalhar o e-commerce para gerar fluxo nas lojas físicas?
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DESAFIO
Quais os canais e os tipos de comunicação mais eficazes para atrair leads qualificados?

1.  Participar de eventos setoriais e da ABF 

Franchising Expo;

2.  Contratar uma assessoria de imprensa para 

gerar notícias sobre a marca;

3. Ser atuante no LinkedIn na publicação  

de conteúdo. Evite links patrocinados para 

não ser classificado como oferta de vaga  

de trabalho;

4. Produzir conteúdo para as redes sociais;

5. Utilizar ferramentas de automação de 

marketing trabalhando os leads para enten-

der se o perfil e o capital do candidato têm 

a ver com a marca;

6. Fazer parcerias com outros estabelecimen-

tos como supermercados e postos de gaso-

lina que, geralmente, disponibilizam áreas 

para negócios paralelos.

Estação 4

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 

Como aumentar a quantidade de leads qualificados  
para estimular a expansão de sua rede?
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DESAFIO
Quais os caminhos e soluções para engajar os colaboradores das unidades fran-
queadas no propósito da marca? 

1.  Focar em um bom processo de seleção 

que identifique os perfis mais alinhados 

com a marca;

2.  Ter um plano de carreira baseado na meri-

tocracia para atrair e reter talentos;

3.  Implantar treinamentos guiados por trilhas 

de conhecimento e avaliações periódicas;

4.  Alinhar os propósitos do colaborador à cul-

tura da empresa:

5.  Dar ao colaborador sentimento de perten-

cimento e de dono.

 

Estação 5

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO

Como maximizar o empenho dos colaboradores  
para aumentar os resultados das redes?
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DESAFIO
Como isto afeta o modelo de negócios vigente e nos desafia?

1.  Colocar a tecnologia no modelo de negó-

cios, no DRE e compreender se é necessá-

rio adaptar ou reinventar o negócio diante 

de novas formas de venda e de expectati-

vas do consumidor;

2.  Ter transparência sobre as questões que 

impactam o tempo do cliente, como a es-

pera na fila ou para a entrega do pedido;

3.  Entender a percepção de tempo e o valor 

que ele tem para o seu cliente em toda a 

sua jornada de compra; 

4.  Medir ganhos específicos de cada solução 

conquistada pela tecnologia; 

5.  Mapear os comportamentos dos consumi-

dores e suas necessidades para otimizar os 

processos;

6.  Integrar o e-commerce com o “last mile” do 

franqueado;

7.  Prototipar as mudanças. Pilotar e ensinar o 

franqueado novas formas de fazer;

8. Preparar as lojas físicas para que ofereçam 

novas experiências ao consumidor.

Estação 6

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 

O tempo é a nova moeda. Como se preparar para esta nova era?
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DESAFIO
Quais as melhores práticas e os principais problemas que podem surgir com  
a liberação do uso das mídias sociais para franqueados e como administrá-los?

1.  Definir uma política de participação nas redes sociais em que a rede tenha o contro-

le e a aprovação das ações; 

2.  Ensinar o franqueado a trabalhar com a marca;

3.  Ter indicadores para definir quais ações geram os melhores resultados.

Estação 7

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 

Mídias sociais e os impactos que elas geram  
na gestão de uma rede de franquia.
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DESAFIO
Quais os melhores formatos de clusterização da rede de franqueados  
para potencializar uma expansão com qualidade?

1.  Criar cluster com dimensões qualitativas e 

quantitativas onde se considere o desempe-

nho do franqueado e dos pontos de venda;

2.  Dar suporte customizado aos diferentes 

clusters de franqueados; 

3.  Desenvolver o modelo com a participação 

dos franqueados;

4.  Validar o modelo com toda a equipe, seja 

ela de consultoria de campo ou operações.

Estação 8

SOLUÇÕES SUGERIDAS PELO GRUPO 

Como expandir com a estratégia de clusterização da rede?
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O QUE SE OUVIU, 
O QUE SE FALOU

“O Brasil tem mais de 5 mil municípios. A di�culdade é que existe 
uma grande concentração de renda e consumo que restringe as 
áreas de atuação”

“Não é aconselhável delegar a parte comercial na venda 
de franquias. É preciso acompanhar de perto para ver se o 
novo franqueado não está entrando apenas por interesse do 
vendedor ganhar a comissão pelo fechamento do negócio”

“Criar uma segunda marca para aju dar o crescimento do 
franqueado é re comendado, mas tem que considerar alguns 
cuidados. O primeiro deles é criar uma marca completamente 
diferente da primeira para não concorrer consigo”

MESA  

1
Franchising emergente:  
como ultrapassar a barreira  
das 100 unidades?

Alguns dos principais insights que surgiram nas mesas-redondas  
da 18° Convenção ABF do Franchising:
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O QUE SE OUVIU, 
O QUE SE FALOU

“Muitas redes têm um discurso de venda baseado 
em planilhas. É preciso que elas, além de números, 
tenham vivência, histórico para não prejudicar o 
segmento em que atuam e o modelo de franquias”

“Como franqueadores, temos que ter 
responsabilidade na hora de crescer porque  
envolve a vida de um terceiro e a reputação  
de nossa empresa”

Estratégia para expansão de redes
MESA  

2
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“A transparência de informação é o melhor elo entre 
franqueados e franqueadores”

“Os franqueados têm que participar das decisões da 
rede. Montar um comitê com franqueados voluntários 
e organizar reuniões mensais para compartilhar as 
informações é um bom caminho”

“Não precisa ter medo em compartilhar informações  
com o franqueado. A sua experiência pode ajudar muito  
no negócio e tira uma responsabilidade das costas  
do franqueador”

Como criar redes de confiança  
e conexão entre franqueados e  
franqueadores?

MESA  

3
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“É preciso abrir um canal com os franqueados para eles dizerem 
suas demandas em publicidade”

“O valor do fundo pode ser bipartido, com contribuições do 
franqueado e da franqueadora. O que precisa é uma prestação 
de contas constante. Quanto menor o período, melhor”

Como a gestão eficiente do fundo de  
propaganda, minimiza os conflitos, engaja  
os franqueados e traz resultados mais  
efetivos para toda a rede?

“Campanhas em TV são caras e geram dúvidas quanto ao 
resultado. Nas mídias digitais é diferente. Gastamos muito 
menos e temos maior alcance”

MESA  

4
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“O problema do repasse é a falta de informação financeira 
e de um plano de ação para que a pessoa nova comece no 
negócio com o mínimo de segurança”

“Alguns advogados orientam o franqueador a não se 
envolver na negociação entre as partes para não assumir 
riscos desnecessários”

“Algumas redes encerram o contrato com o franqueado 
que está repassando a franquia e formalizam um novo 
com quem está assumindo o negócio”

“As informações financeiras têm que ser muito 
transparentes. É preciso que o novo franqueado saiba 
exatamente o valor da franquia em que está investindo 
para não reclamar depois. Por isso, precisa haver o registro 
de todas informações e, depois de ciente, o comprador 
tem que oficializar a concordância por escrito”

Boas práticas para a gestão  
de repasse de unidades

MESA  

5
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“Os indicadores são fundamentais para a criação e 
execução de qualquer ação de marketing”

“Não adianta falar de qualidade se não praticá-la. O 
treinamento deve ser diário. Uma das formas é por meio de 
vídeos que podem ser distribuídos pelo site e com pequenos 
testes para aferir se o aprendizado foi assimilado”

“As melhores ações de marketing que podemos tomar 
é ter uma loja linda, bem localizada, com produtos de 
qualidade e pessoas que tenham um bom astral para fazer 
o atendimento”

Indicadores de desempenho: como  
aumentar a inteligência de mercado  
do negócio e a assertividade nas  
tomadas de decisão

MESA  

6
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“Um influenciador digital pode aumentar o faturamento, 
mas são necessárias várias outras ações em mídias 
digitais para dar sustentação”

“O setor de serviço marca posicionamento pela 
qualidade do que é realizado”

“Em muitos casos o melhor influenciador não  
é o digital, mas aquele que vem até a sua loja e sai  
fazendo propaganda boca a boca. Para isso acontecer  
é preciso ter qualidade”
 
“Não adianta escolher um influenciador famoso  
se ele não tem envolvimento com a sua marca e  
não mostrar autenticidade”

“Ao medir a comunicação pelas redes sociais é preciso 
tomar cuidado porque ninguém sabe ao certo como são 
gerados os indicadores de alcance. Existem consultorias 
que prometem ter a fórmula para medir esse alcance, mas 
nem sempre elas são confiáveis porque a internet é muito 
dinâmica e as referências mudam a todo instante”

Influenciadores sociais: como  
utilizar este recurso para aumentar  
o reconhecimento da marca?

MESA  

7
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“O plano de mídia tem que ser feito junto com o franqueado 
porque é ele que conhece bem a região em que está”

“O franqueador precisa ensinar os franqueados a 
executar planos de marketing para que tenham 
melhores resultados”

“É imprescindível a análise dos dados dos clientes para 
traçar as ações de marketing e escolher as melhores 
ferramentas para executá-las”

“Às vezes as melhores soluções estão na simplicidade. Sair 
pela redondeza da loja, perguntando se alguém conhece 
a marca e o que pensa dela é uma boa estratégia”

“Fazer parcerias é mais trabalhoso, mas em contrapartida 
é mais barato e gera bons resultados”

Gestão transmídia no franchising:  
como gerir diferentes tipos de mídias  
on e off-line, via fundo de propaganda  
e junto com o comitê de franqueados?

MESA  

8
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“Quando o assunto é WhatsApp, quanto 
maior a rede, mais risco se corre”

“Uma boa prática é ter representantes de todas as regiões no 
Conselho de Franqueados e cada um deles criar um grupo de 
WhatsApp, assim não vira uma bagunça e a franqueadora tem 
contato com ao menos uma pessoa de cada grupo”

“Outra estratégia que funciona é sempre ter a mesma pessoa  
da franqueadora, em todos os grupos de WhatsApp da rede.  
Ela é a responsável por levar as informações, inclusive as 
reclamações, para os níveis pertinentes, chegando até os 
principais gestores, quando necessário”

“Algumas perguntas que sempre aparecem quando cria-se  
um novo grupo são: quem é o administrador, quem controla  
a entrada e saída de participantes? Pessoas de fora  
da rede, podem participar?”

Grupos de franqueados no  
WhatsApp: quais as melhores  
práticas para realizar essa gestão?

MESA  

9
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“Três pilares são fundamentais quando se fala de perfil de 
franqueados: aderência, engajamento e satisfação. E isso 
funciona, inclusive, na questão dos comitês de que eles 
participam. Não se deve ouvir vozes isoladas. O ideal é que 
quando se ouve os comitês, se está ouvindo a rede”

“Gerar conhecimento nos Comitês de Franqueados  
e levá-lo à rede, mesmo que o conselho seja apenas 
consultivo, gera um valor gigantesco e melhora a 
performance da rede como um todo”

MESA  

10 Comitês de franqueados:  
como estruturar, gerir e obter  
excelentes resultados?
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“Uma boa estratégia é manter os canais de diálogo com os 
franqueados sempre no âmbito do Conselho de Franqueados 
para que não haja dispersão entre canais de comunicação e 
se perca o controle sobre as reclamações”

“Uma primeira política foi de tentar ter uma chapa única, 
nacional, para a eleição de representantes de franqueados 
no Conselho. Só que isso provocou muito desgaste. Agora, 
a ideia é termos eleições regionais para compormos um 
Conselho Nacional, com representantes de todas os locais”

“Já existem franqueadoras que convocam e promovem 
eleições de Conselho de Franqueados por e-mail e isso é 
legal. Basta que esteja tudo registrado e bem documentado”

“Transparência nos processo de eleições de Conselhos de 
Franqueados é fundamental, inclusive deixando claro que 
o franqueador tem direito a voto e a veto” 

Comunicação com o franqueado: canais 
e ferramentas para engajamento

MESA  

11
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“Para conseguirmos vencer empresas muito maiores do 
que a nossa, temos que levar influenciadores para dentro 

“Ao trabalharmos com consumidores influenciadores 
perto de nós, conseguimos resultados e retorno muito 
melhores do que quando anunciamos em programas 
na grande mídia”

“Comece tornando os colaboradores das unidades,  
os primeiros embaixadores"

Como transformar clientes em  
embaixadores da sua marca?

MESA  

12
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“Lucratividade e processos são coisas ligadas. Por isso, 
franquia só dá certo quando os modelos estão bem 
formatados”

“É essencial ter um CMV real. Por isso um sistema que 
realmente meça a relação entre o verdadeiro custo 
de compra de cada item e o valor de venda final é 
extremamente importante e útil” 

“Não há franqueado feliz sem resultado”

Como a redução de custos e a  
otimização de processos tornam  
as operações mais lucrativas e  
os franqueados mais felizes?

MESA  

13
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“Uma coisa é fazer uma lista genérica, informando e 
exigindo tudo o que o franqueado precisa fazer para 
melhorar. Outra é entender o perfil dele e focar naquilo 
que ele realmente precisa fazer”

“Na COF, algumas vezes, parece que estamos 
selecionando o Papa. Pedimos para o franqueado fazer 
tudo o que a gente mesmo não faz”

“Quando há problemas de infidelidade de franqueados, 
o certo é documentar tudo sem nunca deixar de dar 
assistência e consultoria. Isso facilita muito na hora de 
alguma mediação ou disputa judicial”

Bom para o franqueado, bom para  
o franqueador. Como a cultura  
de confiança e transparência  
gera alinhamento de expectativas  
e lucro mútuo?

MESA  

14
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“Muitas vezes, o envolvimento demasiado do 
franqueado com o operacional prejudica a 
prestação de contas dele com o franqueador”

“É incrível mas, no início, muitos franqueados não estão 
preparados para as rotinas administrativas, especialmente 
àquelas ligadas às vendas”

“Existe um custo para que o franqueador venda para o 
franqueado. E é legítimo que esse custo seja cobrado”

Seus franqueados passam a maior 
parte do tempo com o foco em rotinas 
operacionais? Como virar esse jogo 
para priorizar a gestão comercial,  
aumentando o volume e a retenção  
de clientes?

MESA  

15
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“Um aspecto delicado é que o vendedor tem comissão 
e o atendente não. Por isso, é necessário premiá-lo pela 
excelência, que muitas vezes é subjetiva naquela atividade”

“Por deficiências, geralmente na comunicação, nem 
sempre o que você dá de ferramenta é o que vai 
funcionar. Muitas vezes o franqueador sequer pergunta 
do que o franqueado precisa”

“É muito difícil impactar o consumidor final, na ponta, 
por meio da nossa relação com o franqueado. É querer 
impactar o C, numa relação B2B”

Como aumentar o engajamento e os  
resultados de programas através de  
reconhecimento e incentivos para  
franqueados e equipes das unidades?

MESA  

16
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JUNTOS SOMOS O
FRANCHISING BRASILEIRO

último dia da 18° Convenção foi 

marcado pelo início de um novo 

ciclo para a ABF. Altino Cristofo-

letti passou a “batuta” do comando da enti-

dade pelos próximos dois anos para André 

Friedheim, então vice-presidente. 

Antes porém, Altino fez questão de home-

nagear colaboradores da ABF, parceiros, dire-

tores,  conselheiros e membros dos comitês 

e prestar contas da sua gestão. Um relatório 

detalhado foi entregue a cada um dos pre-

sentes com as ações dos últimos dois anos 

que seguiram seis pilares:

1. Governança e Compliance

2. Advocacy: Representatividade e Influência

3. Educação e Capacitação

4. Empreendedorismo e Inovação

5. Estrutura e Serviços

6. Comunicação

Foram destacadas iniciativas no campo do 

Advocacy descritas na Carta de Comandatuba, 

que listou reivindicações como a regulamen-

tação do trabalho intermitente, desburocrati-

zação, reforma tributária, atualização do marco 

legal de franquias e a não incidência de ISS so-

bre royalties, entre outras questões.

O

O trabalho nesses dois anos não foram fáceis. Quero agradecer a Deus por ter me dado a 
oportunidade de conviver com vocês. O maior sentimento que tenho é de profunda gratidão"
Altino Cristofoletti Junior.

FORMA E  
CONTEÚDO
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FUTURA GESTÃO 

omo prevê o estatuto da ABF,

quando uma única chapa é ins-

crita, os candidatos serão auto-

maticamente considerados eleitos para os 

respectivos cargos. Dessa forma, André Frie-

dheim será aclamado o novo presidente da 

ABF no fi nal de novembro.

Em sua fala de apresentação, André desta-

cou a importância da ABF e do por que  par-

ticipar de uma associação. “Temos que buscar 

nosso protagonismo o tempo todo. Em um 

mundo mais global e complexo é difícil para 

as empresas estarem conectadas com tudo. É 

fundamental a união de empresas do mesmo 

segmento. Mesmo que concorrentes, elas têm 

objetivos comuns. Somos a segunda maior as-

sociação de franchising do mundo”, diz.

Sobre sua gestão André aponta que, devi-

do ao momento difícil do país e dos enormes 

desafios que surgem com novos modelos 

de negócios, é imprescindível a necessidade 

de se reinventar. “Serei incansável. Seremos 

mais modernos, inclusos, dinâmicos e co-

nectados com o mundo e com nossa comu-

nidade. Não teremos barreiras para buscar 

conhecimento e inspiração. Quero que co-

nheçam o meu caráter, meu jeito e compro-

metimento de fazer as coisas acontecerem. 

Venham, participem, questionem, tragam 

ideias e soluções”, diz.

C

RELACIONAMENTO & 
NEGÓCIOS
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RELACIONAMENTO & 
NEGÓCIOS
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JUNTOS SOMOS O 
FRANCHISING BRASILEIRO!
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