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Editorial
O Franchising, a ABF Rio e a 
excepcionalidade da pandemia

Vivemos e enfrentamos a maior crise sanitária, 
econômica e social em mais de um século em 
todo o mundo. Vivemos um tempo desafiador, 
mas também transformador, de muito 
aprendizado e que já entra para a história.

A excepcionalidade causada pela pandemia 
provocou mudanças em todos os sentidos, 
capazes de mexer com todo o conhecimento 
humano. Certamente, do ponto de vista 
acadêmico, ela será estudada a fundo daqui a 
quinze, vinte, trinta anos por nossos filhos, netos, 
pelas futuras gerações. Seus efeitos podem ser 
observados no marketing, na economia, 
no comportamento, nos produtos, nos preços, 
nos valores, entre outros aspectos.

Estando à frente da Associação Brasileira de 
Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), 
eu e toda nossa Diretoria, que atuamos com 
responsabilidade associativa, temos o dever 
de estar muito atentos a todo esse cenário 
para poder captar tudo o que está acontecendo, 
além de observar tendências e orientar você, 
nosso associado, da melhor forma possível 
para que você tenha acesso às melhores 
informações e com isso possa buscar e alcançar 
os melhores resultados.

Uma das nossas iniciativas nesse sentido foi 
quando, no primeiro momento da pandemia, 
procuramos o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, e articulamos a 
parceria que resultou em linhas de crédito 
especiais e outros produtos exclusivos para as 
redes ligadas à ABF, divulgadas em uma 
Super Live que tive a honra de coordenar.

Nós explicamos a importância social do 
Franchising Brasileiro como gerador de 
emprego e renda, que o setor seria fundamental 
durante e muito mais após a pandemia, 
pois não haveria emprego e a solução seria 
empreender. Felizmente, tanto Pedro quanto 
o vice-presidente Celso Barbosa entenderam 
que o setor de Franquias não é somente uma 
atividade empresarial, mas também social, 
e muito rapidamente a Caixa disponibilizou 
esses benefícios que foram excelentes para 
franqueados e também franqueadores. 

Mesmo anteriormente, a ABF Rio sempre 
valorizou e investiu em capacitação e networking. 
Com a pandemia, investimos em diversos 
webinars, destacando também a live realizada 
com o já presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luiz Fux, como você verá em detalhes nesse 
Relatório de Gestão 2019-2021.

Esses tempos desafiadores também nos 
mostraram a importância de ser parte do 
Franchising, de atuar em rede. A forma sinérgica 
e colaborativa com que franqueadores e 
franqueados trabalham e desenvolvem seus 
negócios ficou ainda mais evidente. Por outro 
lado, a Covid-19 também mostrou o quão difícil 
é ser um empreendedor individual.

Encerrando minha quarta gestão à frente da ABF 
Rio, entidade que tenho a honra de integrar há 
mais de 20 anos, penso que o mais importante 
é o legado da valorização do modelo de sucesso 
do Franchising que nossa gestão deixa. Além de 
ser multiplicador de oportunidades de negócios, 
o sistema de Franquias possibilita a formação de 
um grande time de parceiros, trazendo uma força 
corporativa e empreendedora de inteligência 
para as marcas. A cada franqueado selecionado, 
o franqueador agrega à sua rede um 
empreendedor com diferentes talentos, 
capacidade e visão que sempre contribuem 
para o desenvolvimento do negócio.

O Franchising tem essa e outras características 
que o tornam único e, excepcional como é, 
tenho certeza, superará esse período de desafios 
com sua resiliência e sairá dele mais forte 
do que entrou.

Aproveite a leitura.

Saúde, sucesso e um forte abraço,

BETO FILHO 
Presidente
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2019-2021

Atuante e atenta

A missão da ABF Seccional Rio de Janeiro sempre foi desde 

o começo defender e fomentar o crescimento do sistema 

de Franchising no Estado por meio do conhecimento. Jamais a 

Diretoria da ABF Rio se baseou tanto nesses fundamentos 

para dar suporte aos seus associados como está sendo 

nesta pandemia, um dos mais difíceis períodos da história 

da humanidade. 

Nessa gestão, a Diretoria se desdobrou para atender 

às necessidades impostas pelo cenário pandêmico. Ela 

desenvolveu diversas atividades nas áreas que envolvem 

o Franchising, sempre pautadas na manutenção dos valores 

que fazem a ABF Rio ser fonte de referência para todo 

o sistema de franquias no Estado. 

Com uma vasta experiência no sistema de Franquias, todos 

cumpriram o papel e tiveram a convicção de que o preparo, 

a empatia são fatores indispensáveis para manter o bom 

relacionamento, tanto entre os associados quanto com 

o público externo. O grupo que contribuiu para o 

desenvolvimento do Franchising no Estado do Rio de Janeiro 

durante essa gestão é o seguinte:
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Diretoria 
e o biênio 
2019-2021

MARCIO CHRISOSTIMO 
Cultura Inglesa 

Diretor de Projetos Especiais 

EDILSON JUNIOR 
CF Contabilidade 

Diretor 
Administrativo-Financeiro

GUILHERME GAGLIARDI 
CCAA 

Diretor de Expansão

HANNAH FERNANDES 
Di Blasi, Parente e 

Associados 
Diretora Jurídica

LUIZ FELIZARDO BARROSO 
Advocacia 

Felizardo Barroso 
Presidente

POLIANA FERRAZ 
Super Estágios 

Diretora 
Administrativa-Financeira

ALAIN GUETTA 
Guetta Franchising 
Diretor de Tecnologia e 

Soluções Digitais

ROGÉRIO GAMA 
Billy The Grill 

Diretor Relações Institucionais

DAVID NIGRI 
David Nigri Advogados 

Associados 
Conselheiro Fiscal

GABRIEL DI BLASI 
Di Blasi, Parente e 

Associados 
Diretor Jurídico

BETO FILHO 
Astral 

Diretor-Presidente

FLAVIO MAIA 
Parmê 

Diretor de Relacionamento

ROMUALDO AYRES 
Vizinhando 

Diretor de Capacitação

JOSÉ CASTRO SCHWARTZ 
Schwartz Consultores 

Conselheiro Fiscal

MARIO GOLDBERG 
Taco 

Diretor de Cursos e Eventos

LUIZ FELIPE COSTA 
Billy The Grill 

Diretor Vice-Presidente

DIRETORIA 
ESTATUTÁRIA

CONSELHO 
FISCAL

DIRETORIA 
ADJUNTA
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ABF Rio articula ação 
essencial às redes 
associadas

Atenta aos impactos negativos da pandemia 
da Covid-19 nos negócios desde seu início, 
a ABF Rio agiu rápido.

A entidade oficial do Franchising fluminense 
articulou uma parceria essencial para as redes 
associadas com a Caixa Econômica Federal, 
envolvendo também a ABF Nacional.

Pelo convênio firmado entre as instituições, 
as redes associadas e seus franqueados foram 
beneficiados com duas linhas especiais de 
créditos: uma pós-fixada, destinada a 
empresas com faturamento anual fiscal 
superior a R$ 360 mil, com juros a partir de 
0,83% ao mês mais TR, prazo de até 60 meses 
e carência automática de 3 meses; e outra 
pré-fixada, voltada a MPEs com juros a partir 
de 1,40% ao mês, prazo de 48 meses e 
carência automática de 3 meses.

O pacote de benefícios inclui também Cartão 
Empresarial com isenção da 1ª anuidade, 
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Cheque Empresa (com taxa de 8,9% ao mês), 
capital de giro com 28% de desconto em 
relação à taxa de balcão e desconto de 50% 
durante 6 meses na adesão à Cesta de 
Serviços novas ou upgrade de cesta existente.

De acordo com a Caixa, até meados de 
fevereiro deste ano haviam sido firmados 
aproximadamente 14.971 novos contratos e 
concedidos R$ 243.981.173,01 em 
empréstimos às MPEs, incluindo as franquias.

O anúncio da parceria foi realizado no dia 22 
de junho do ano passado, em live conduzida 
pelo presidente Beto Filho. O evento teve 
transmissão ao vivo pelo canal da ABF Rio no 
YouTube e também pela rádio Ponto e Vírgula.

CAIXA
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Presidente 
do STF

8

ABF Rio leva à 
Suprema Corte os pleitos 
do Franchising

Uma das ações da ABF Rio de grande 
repercussão foi levar ao conhecimento 
da Corte mais alta do Judiciário brasileiro 
o conhecimento do Franchising e os pleitos 
dos associados no momento crítico da 
pandemia. Isso aconteceu principalmente 
na webinar “A crise da Covid-19 e a 
Jurisprudência no STF”, que contou com a 
participação inédita do atual presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), na época 
Ministro, Luiz Fux, realizado no dia 8 
de junho de 2020. 

O objetivo principal do webinar foi discutir as 
ações tomadas pela Suprema Corte em relação 
à Covid-19, doença que trouxe significativas 
mudanças nas relações humanas e 
consequentemente demandou diversas 
adaptações em todos os setores da sociedade, 
inclusive no Judiciário.

Com o discurso do presidente da ABF Rio 
sobre a cadeia produtiva das franquias, 
o Ministro entendeu a relevância do 
Franchising para o crescimento da economia 
brasileira e até mesmo do ânimo dos que 
estavam na informalidade. Para ele, a franquia 
permite uma difusão das atividades 
econômicas e tira a dependência 
do cidadão ao Estado.

“O Franchising é uma nova esperança para 
as pessoas que estão na informalidade para 
o País voltar a crescer. Realmente é um 
segmento importantíssimo. Se analisarmos 
a dificuldade das empresas, empregos e 
necessidade de tributação, nós vamos verificar 
que o franchising pode profissionalizar uma 
série de trabalhadores do mercado informal 
e gerar um crescimento até mesmo da auto-
estima, pois transforma o informal em 
empresário”, destacou o Ministro. 

Na ocasião do evento, o Ministro que assumiu 
a Presidência do Supremo no dia 10 de 
setembro e a Presidência do Conselho 
Nacional de Justiça se colocou à disposição 
do Sistema de Franchising para pensar juntos 
em formas de tirar a população da 
informalidade e trabalhar nos atos normativos, 
sendo umas das frentes do CNJ para contribuir 
com a retomada da atividade econômica 
pós-pandemia.
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Comunicação e Capacitação 
como antídotos 

A pandemia foi sem dúvida algo que o mundo 
todo não previa. E isso gerou diversos 
impactos econômicos, sociais e políticos. Para 
reagir a esse cenário, o sistema de Franquias 
teve que se reorganizar, fazer as contas e 
arrumar a casa para manter suas metas de 
crescimento. E assim rapidamente a ABF Rio 
entendeu e também se adaptou a esse 
momento. A entidade reformulou seus eventos 
e continuou a atender e capacitar associados, 
parceiros e interessados no setor de Franquias 
levando um conteúdo com a mesma qualidade 
e excelência de sempre. 
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18/5/2020  – Cooperativismo Financeiro 

1/6/2020  – Relações Trabalhistas 
  na Pandemia

8/6/2020  – A crise da Covid-19 e a   
  Jurisprudência no STF

22/6/2020  – Lançamento da Linha de   
  Crédito da Caixa

De março de 2020 até o fim da gestão em 
março de 2021, atendendo às restrições e 
exigências sanitárias de distanciamento social, 
foram realizadas mais de 20 lives com um 
conteúdo riquíssimo, visando levar informação 
sobre o dia a dia do mercado nesse período. 

15/7/2020  – O Papel do Direito Financeiro e  
  Tributário na Crise da Covid-19

26/8/2020  – O Comportamento do   
  Consumidor Pós-Pandemia

SEGUEM ALGUNS DESSES MOMENTOS:
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LIVES

Além do conteúdo produzido pela ABF Rio, 
o presidente da Associação, Beto Filho, 
participou de algumas lives, difundindo o 
nome da entidade e do Franchising Brasileiro: 

2/4/2020  – Programa Flavio Maia   
  Empreendedor 

2/4/2020  – Live com o diretor da ABF   
  Regional Nordeste Leonardo  
  Lamartine

16/4/2020  – Guelt Investimentos

30/4/2020  – Geruza Fonseca

1/5/2020  – Fábio Azevedo

13/5/2020  – Sebrae 

13/5/2020 – Fernando Marchesini

27/5/2020 –  BWA

10/6/2020  –  Dois no Varejo

17/6/2020  –  Rádio Ponto e Vírgula

22/7/2020  –  Ancar

6/8/2020  –  Programa Flavio Maia   
  Empreendedor
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Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, 
mais uma vez a ABF Rio uniu forças com 
diversas instituições para ajudar, orientar e dar 
suporte às franquias fluminenses. 

Os bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal, 
parceiros da ABF Rio de longa data em outros 
convênios, e o Sistema Sicoob Rio, em virtude 
das dificuldades econômicas enfrentadas por 
micro, pequenas e médias empresas, 
ofereceram linhas de crédito emergenciais aos 
associados da ABF Rio. A AgeRio ofereceu um 
financiamento específico para bares e 
restaurantes. 

Por meio dessas iniciativas, realizadas em 
virtude da união e do apoio de grandes 
parceiros como esses, a ABF Rio torna-se uma 
entidade ainda mais forte, trabalhando em 
prol dos associados, na aplicação das boas 
práticas e no desenvolvimento sustentável do 
Franchising no estado do Rio de Janeiro.

Parcerias
Distantes sim, 
isolados nunca

Uma entidade não é nada sem seus parceiros. 
Nessa gestão, a ABF Rio contou com diversos 
parceiros no fomento do Franchising e 
crescimento do empreendedorismo no Estado. 
São eles:

Em 2019, para o estímulo à profissionalização 
do sistema, a ABF Rio renovou a parceria com 
o IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio e a 
Universidade Estácio de Sá para oferecer 
desconto nos cursos aos associados, 
franqueados e colaboradores. 

A Associação também tem grandes parceiras 
de eventos:

Com o Grupo Bittencourt para a promoção 
do Fórum Bittencourt. 

Com a Associação Comercial de Volta Redonda 
(Aciap-VR) e a Prefeitura de Teresópolis, para 
levar a Feira de Franquias para o interior do 
Estado. 

Com o Sebrae a parceria vem de longa data, 
de forma colaborativa, como o Circuito de 
Franquias, realizado em Três Rios e o Sebrae 
na Mesa, em Volta Redonda, que visam levar 
informações sobre o Franchising para o 
interior do Rio de Janeiro. Além do Click 
Empreendedor e a Expo Franchising ABF Rio. 



parcerias

Incentivo ao conhecimento

A ABF Rio sempre apoia publicações com o objetivo 
de disseminar a cultura do sistema como os livros 
“Franchising em 101 Perguntas” e “Franquia sem 
Fronteiras”. O primeiro, escrito por Rogério Gama, 
ex-presidente da ABF Rio e atual diretor de Relações 
Institucionais, responde a questões para quem quer 
comprar uma franquia ou franquear um negócio. 
O segundo, de autoria do presidente do Conselho 
Fiscal da ABF Rio, Luiz Felizardo Barroso, trata 
da internacionalização do Franchising.

2019
Parceiros

Parceiros
2020

12
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ABF Rio
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O momento mágico 
do Franchising

Em três dias por ano, o Franchising vive seu 
momento mágico. A Expo Franchising ABF Rio, 
um dos maiores eventos do setor no mundo e 
o segundo maior do Brasil, faz parte da agenda 
carioca há mais de 14 anos.

Em 2019, o evento foi ainda mais marcante. 
Numa atitude corajosa, depois de muito 
tempo, a ABF Rio iniciou um novo capítulo 
nessa história de sucesso. 

Com o tempo, o público interessado em 
adquirir uma franquia evoluiu, os hábitos das 
pessoas mudaram e a oferta de oportunidades 
no mundo das franquias também mudou. 
A feira precisava acompanhar os novos 
anseios do mercado.   

Ao mudar de endereço e agregar novos 
atrativos à exposição, a edição de 2019 
ficará na memória de todos como uma das 
melhores já realizadas.

Ao trazer o evento do Riocentro, região oeste 
da capital carioca, para o Espaço SulAmérica, 
no centro da cidade, a feira ganhou uma nova 
dinâmica e ganhou mais expositores e 
visitantes. 

Com nova personalidade, o conceito de Salão 
de Negócios agradou de cara os mais de 200 
expositores participantes. Passaram pelo 
evento cerca de 22 mil visitantes, que além 
de visitarem os estandes também puderam 
participar do Fórum de Franchising e degustar 
de palestras na Ilha de Inovação. 

Flavio Fachel, 
apresentador da Tv 

Globo, no Forum de 
Franchising.

Foto: André Cyriaco.

Na abertura da feira, os presidentes da ABF Rio Beto Filho, 
da ABF Nacional André Friedheim juntamente com 

diretores, associados e convidados. Foto: André Cyriaco.

O consultor de Segurança Pública e instrutor do BOPE, Paulo 
Storani, apresentou o tema  “Como montar sua tropa de elite no 
Franchising”.
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O momento 
mágico do 
franshising

Palestra de destaque do Fórum de Franchising 
durante a Expo ABF Rio Virtual. Felipe Leal, sócio e 
head da StartSe, com o tema “Nova Economia – 
New Retail”.

Marcas participantes do evento.

Palestra de Gustavo Furtado, CEO da Economapas.

Ambiente virtual da Expo Franchising ABF Rio.

Expo Franchising 
ABF Rio Virtual

Em 2020, a ABF Rio não se intimidou e inovou 
mais uma vez. Por conta da pandemia, migrou 
o evento para o ambiente online. Apesar dos 
desafios que toda novidade impõe, a Expo 
Franchising ABF Rio Virtual também 
surpreendeu. 

Mais de  quatro mil pessoas visitaram o 
evento, assistiram às palestras e participaram 
de rodadas de negócio, durante uma semana. 
Tudo isso aconteceu 100% dentro de um 
ambiente online interativo. Cerca de 80 
marcas entenderam que não era o momento 
de tirar o pé do acelerador e foram pioneiras 
em mais essa iniciativa proporcionada 
pela ABF Rio. 

Presidente Beto Filho e diretor Rogério Gama na abertura 
do evento 100% online.
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ABF Rio e a interação 
com o Franchising 

Com uma gestão integrada, a ABF Rio manteve 
durante esse biênio um ritmo forte de ações 
e eventos voltados para o interesse dos 
associados, preparando o mercado em geral e 
atualizando os franqueadores, franqueados e 
estudiosos do sistema de Franquias brasileiro.

Em 2019, a ABF Rio deu continuidade a uma 
série de encontros, como Workshops, Fóruns 
Jurídicos, Café com Franquia, além do curso 
PCF (Programa de Capacitação em 
Franchising), entre outros. 

Café com Franquia:

Tradicional evento da ABF Rio, sempre com temas atuais e relevantes do mercado. 
A instituição proporciona ao público um encontro com personalidades do Franchising, 
apresentando cases de sucesso e as melhores práticas, bem como a oportunidade de networking 
e de troca de ideias entre os participantes. No ano de 2019 foram realizados seis encontros: 

30/04 - As novidades do maior festival de 
inovação do mundo, o SXSW, foram 
apresentadas pelo publicitário Lucas Daibert, 
sócio da agência Binder. 

10/05 - O consultor Pedro Mello 
apresentou como as marcas podem se 
beneficiar de modelos mais 
colaborativos de gestão. 
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No último ano, o mundo foi surpreendido com a 
pandemia da Covid-19, mas a ABF Rio logo reagiu 
e reformulou sua atuação com lives e eventos 
virtuais para atender aos seus associados e 
interessados no sistema. 

As iniciativas de capacitação têm importância 
central na entrega de valor aos associados e ao 
mercado. Confira os eventos e cursos realizados 
de abril de 2019 a março de 2021 pela ABF Rio:
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23/05 - O consultor e professor 
Claudio Goldberg expôs ideias para 
buscar a excelência no atendimento e 
gerar valor durante a experiência da 
compra.

25/07 - O especialista em varejo, 
Luiz Antonio Secco, falou sobre Gestão 
Moderna de Lojas e mudanças 
importantes para garantir o sucesso 
das vendas.

01/10 - Antônio Carlos Morim, 
pesquisador e professor da ESPM, fez 
uma relação da neurociência com o 
comportamento dos clientes, explicando 
o porquê de algumas decisões na hora 
da compra de produtos e serviços. 

10/12 - A nova Lei da Franquia e suas 
consequências para os negócios foram 
debatidas por Hannah Fernandes, 
diretora adjunta Jurídica da ABF Rio, e 
José Roberto Almeida, advogado do 
escritório Di Blasi, Parente e Associados.
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Workshops

Em junho de 2019, com a parceria do 
Bradesco, Fernando Azevedo, sócio da Silicom 
Minds, apresentou estratégias digitais como o 
funil de vendas para franquias. 

Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) – 
Empresas associadas apresentaram em painéis 
como a LGPD impacta nos negócios e a 
necessidade de adequação. Na ocasião, foi 
distribuída uma cartilha com a LGPD comentada, 
produzida para a ABF Rio pelos escritórios Daniel 
Advogados e Di Blasi, Parente e Associados.

Encontro de Comunicação Expo 
Franchising ABF Rio

Mais de 50 expositores participaram do 
encontro promovido pela ABF Rio na primeira 
semana de agosto de 2019 para apresentar as 
novidades da feira que foi realizada pela 
primeira vez no Centro de Convenções 
SulAmérica.

Programa de Capacitação em 
Franchising – PCF 

O PCF é um curso que tem como objetivo 
promover um conhecimento profundo e capacitar 
profissionalmente em Franchising. Nessa gestão, a 
atividade foi realizada entre 24 de julho e 9 de 
outubro, terminando com uma visita técnica ao 
restaurante Billy The Grill do Bossa Nova Mall. 

Circuito de Franquias e 
Sebrae na Mesa

Dois eventos em parceria com o Sebrae RJ 
que visaram a levar informações sobre o 
Franchising para o interior do Estado do Rio 
de Janeiro. O Circuito de Franquias foi 
realizado em Três Rios e o Sebrae na Mesa, em 
Volta Redonda. 
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Slum Summit

O presidente da ABF Rio Beto Filho foi 
convidado para apresentar o sistema de 
franquias no Slum Summit 2019 – 1º 
Encontro do G10 Favelas, na comunidade 
de Paraisópolis, em São Paulo.

A ABF Rio reuniu associados em dezembro de 2019 para apresentar os principais assuntos 
discutidos na Convenção ABF (outubro) e no Web Summit 2019 (novembro). 

Encontro de fim de ano 
com os associados ABF

Feira de Lisboa

Graças à boa relação entre a ABF Rio e 
a Associação Portuguesa de Franquias 
(APF), o presidente Beto Filho esteve 
presente pela primeira vez na Expo 
Franchise Lisboa. Ele aparece na foto 
com a Cristina Matos, da APF.

20
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Pós-NRF 

Abrindo os trabalhos do ano de 2020, 
o consultor Adir Ribeiro apresentou 
uma síntese das provocações e 
discussões mais importantes da NRF 
Big Show 2020, considerada um dos 
maiores eventos de varejo do mundo. 
Realizada em Nova York, a convenção 
reúne anualmente mais de 700 
expositores de todo o mundo.

Semana Onda Digital ABF Rio 

Em parceria com a Agência Flex, a ABF Rio realizou virtualmente, em fevereiro de 2021, 
a Semana Onda Digital. No evento foram debatidos alguns temas sobre o 
comportamento do consumidor, a importância da comunicação para o Franchising, 
Educação a Distância, entre outros.

Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial 

Devido à pandemia da Covid-19, a ABF Rio realizou a 1ª Semana Virtual Jurídica e de 
Gestão Empresarial. O evento contou com a palestra magna do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ministro Luiz Fux, e outros diversos palestrantes ao longo de toda 
a semana com assuntos sobre os aspectos legais e empresariais das franquias. 



22 22



23

Quem não se comunica....

A comunicação sempre foi um pilar importante 
para a ABF Rio. Levar informações sobre o 
Franchising para todo o ecossistema que 
engloba desde franqueadores e seus parceiros 
comerciais até futuros franqueados e o poder 
público exige muita comunicação.

Informar e engajar cada ator desse ambiente 
exige uma estratégia clara, baseada em 
credibilidade e transparência.

Nesse contexto, o relacionamento com a 
Imprensa tem sido um grande aliado. 
Principalmente neste último ano, quando todos 
estavam realmente sem saber por onde 
começar, a ABF Rio incentivou ainda mais as 
iniciativas de comunicação.

Ao longo desta gestão, a Imprensa publicou 
1.730 matérias sobre o Franchising que 
contaram com a ajuda da ABF Rio, seja com o 
fornecimento de informações, entrevistas ou 
indicação de personagens. Todo esse trabalho 
foi orquestrado pela Diretoria da ABF Rio e pela 
DFreire Comunicação e Negócios.

Em nossos eventos – físicos ou digitais – sempre 
convidamos a Imprensa e vários jornalistas nos 
prestigiam. A Imprensa tem acesso livre em 
todas as atividades da Expo Franchising ABF Rio 
e também a todos os eventos online que 
promovemos nesse último ano.

Além da divulgação na grande imprensa, a ABF 
Rio possui perfis em algumas das principais 
mídias sociais, para informar sobre as ações e 
manter em interação com empreendedores, 
associados e todos os interessados no sistema 
de franquias. E, além do site www.abfrj.com.br, 
a Associação conta com páginas no Facebook, 
Instagram, Twitter e Linkedin. Todo o 
gerenciamento e criação desse conteúdo é 
realizado pela agência Flex, parceira nessa 
função desde setembro de 2020, com a 
supervisão da equipe da ABF Rio.

 facebook.com/ABFRIO 

 Instagram.com/abf.rio

 twitter.com/ABFRio 

 lnked.in/abf-rio



Até março de 2020, como forma de se tornar mais abrangentes e aprofundadas as 

informações sobre o sistema de Franchising, a ABF Rio possuía uma parceria com o Jornal 

Extra. O veículo publicava mensalmente artigos dos diretores da entidade com assuntos 

atuais relacionados ao setor. A coluna foi suspensa devido à pandemia. 

A tecnologia tem revolucionado a forma como as pessoas consomem notícias 

e conteúdos. No meio desse turbilhão, o rádio segue firme levando 

informação aos quatro cantos do País, e, pela internet, a qualquer lugar 

do mundo. Em 2020, a ABF Rio firmou uma parceria com a rádio JB FM e criou o Minuto 

da Franquia. Foram diversos spots curtos, chamados de “pílulas” que desvendaram o 

Franchising. Com linguagem clara e objetiva, o presidente Beto Filho e o diretor 

Rogério Gama gravaram os programas que foram ao ar de março a junho de 2020.
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