


DIRETORIA ABF RIO



Objetivo:
Promover ações para melhorar a qualidade dos dados financeiros da entidade e equilibrar as finanças.

Plano de ação:
Criar programa de capacitação em administração e finanças para franqueados com foco em auxiliar a reduzir 
mortalidade das franquias, melhorar a lucratividade das franquias em atuação e dar ao franqueador um 
treinamento, sem custo para ele, visando ajudar sua rede.

Criar um programa de captação de fornecedores / patrocinadores em parceria com o marketing da ABF 
Nacional com o objetivo de desenvolver um novo modelo de parcerias para fornecedores e patrocinadores 
para dar visibilidade aos benefícios que eles podem ter junto à ABF.

Criar um grupo de discussão com associados da ABF Rio e outras regionais com o objetivo de discutir a 
melhoria das finanças da associação, de tal forma que sejam criadas ideias e benchmark para que haja uma 
evolução da saúde financeira da ABF.

Aumentar nossa receita em mais 20% em 2021 comparado com 2020.

Aumentar nossa receita em mais 20% em 2022 comparado com 2021.

Discutir com todas as Diretorias da ABF Rio a criação de metas de receita para cada uma das áreas de tal 
forma que consigamos bater a meta de incremento de recursos nos dois próximos anos.

Reduzir em 10% as despesas (alugar sala da Barra da Tijuca e fazer permuta com empresa de Contabilidade 
para redução honorários).

DIRETORIA
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA



Objetivo:
Manter o ritmo de cursos e eventos voltados para o interesse dos associados, com o objetivo de capacitar e 
atualizar franqueadores, franqueados sobre o sistema de franchising.

Plano de ação:
Aplicar pesquisa qualitativa com uma pequena amostra de associados com objetivo de planejar eventos mais 
setoriais.

Criar um projeto social próprio da ABF Rio, envolvendo empresas do sistema de franchising carioca. 

Retomar o tradicional Café com Franquia com temas ligados ao cenário econômico atual como tecnologia, 
market place e digital para que os associados ABF e interessados no sistema possam estar sempre 
abastecidos de informação e conhecimento.

Realizar o Simpósio Jurídico e de Gestão Empresarial com temas ligados ao momento jurídico e empresarial 
que o país atravessa.

Realizar o Programa de Capacitação em Franchising, curso que trata com profundidade aspectos vitais para 
implantação, operação e gestão de uma rede franqueadora com acesso às melhores práticas do franchising e 
troca de experiências com redes maduras durante a visita técnica. 

Realizar o Entendendo o Franchising, curso com linguagem simples e exemplos práticos. Trata-se da 
capacitação ideal para quem deseja conhecer e se envolver com o universo das franquias.

Realizar a Expo Franchising ABF Rio 2021 nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Centro de Convenções 
SulAmérica.

DIRETORIA DE
CURSOS E EVENTOS



Objetivo:
Disseminar informações jurídicas atuais e promover a capacitação do franchising fluminense, através da 
criação de canais e produtos de comunicação periódicos, sem deixar de lado a organização de eventos para 
tratar de temas estratégicos e relevantes para as operações dos nossos associados.

Plano de ação:
Elaborar um informativo jurídico bimestral, em formato eletrônico, a ser enviado a todos os associados da ABF 
Rio, com um apanhado de assuntos relevantes e atuais para o franchising fluminense e nacional, tais como 
as relações contratuais, decisões judiciais relevantes, contratos de aluguel, relacionamento com shopping 
centers, movimento de interiorização de marcas, entre outros.

Elaborar cartilha com artigos elaborados pelos mais variados atores do franchising fluminense sobre o 
primeiro ano de vigência da nova Lei de Franquias, com seus avanços e desafios, não só sob o ponto de vista 
jurídico, mas também empresarial. A distribuição será eletrônica.

Realizar a 2ª Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial, nos moldes de sucesso do evento realizado em 
2020.

Participar do Café com Franquia para promover o debate de temas jurídicos junto aos associados da ABF Rio.

Apoiar a ABF Rio em todas as questões jurídicas.

DIRETORIA 
JURÍDICA



Objetivo:
Fortalecer e ampliar as relações institucionais da ABF Rio com entidades públicas e privadas por meio de 
parcerias e convênios, sejam eles educacionais ou voltados para o estímulo do ambiente de negócios.

Plano de ação:
Dirigir as duas próximas edições da Expo Franchising ABF Rio em novembro de 2021 e 2022.

Realizar da feira de franquias em Volta Redonda, em 2022.

Manter a parceria com o IAG PUC-Rio na realização do curso “Gestão Estratégica de Franquias”, destinado a 
profissionais ligados ao setor de franquias, ou interessados em nele atuar.

Negociar parceria com o IBMEC, inicialmente para concessão de desconto especial para associados ABF.

Reforçar a parceria com a Universidade Estácio para concessão de desconto para associados ABF.

Manter e expandir a parceria com o Sebrae RJ, com atuação em várias frentes: palestras e seminários a serem 
realizados em cidades do interior do estado; participação institucional nas ações do Sebrae RJ voltadas para o 
empreendedorismo, notadamente aquelas relacionadas ao Franchising; e condução conjunta de cursos sobre 
o sistema de franquias. 

Manter a parceria com a AgeRio, tendo como foco o acesso a soluções financeiras disponibilizadas por esta 
agência de fomento.

Realizar Road Show de palestras gratuitas em parceria com as associações comerciais dos municípios 
do estado, a fim de divulgar o Franchising para interessados em adquirir uma franquia e para aqueles 
empresários que desejam franquear seu negócio.

Ampliar o número de instituições financeiras que tenham ou possam criar linhas para o setor de franquias.

Buscar parceria com plataformas digitais de educação executiva, alcançando temática para além do 
Franchising.

DIRETORIA ADJUNTA
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS



Objetivo:
Colaborar para o permanente avanço digital e atualização tecnológica da ABF Rio.

Plano de ação:
Auxiliar a ABF Rio na criação de um polo FIGITAL (físico + digital) para renovação de nossos serviços pró-
franchising aos associados e ao público interessado em franquias, mediante replanejamento do uso e destino 
das atuais sedes próprias. 

Criar e implantar o ReconFIG: ciclo de palestras em apoio à reconfiguração FIGITAL do franchising.

Apoiar o processo de atualização tecnológica  e adequação da ABF Rio em relação às mudanças culturais e 
aceleração sem precedentes do conhecimento no pós pandemia.

DIRETORIA ADJUNTA
TECNOLOGIA E SOLUÇÕES 

DIGITAIS



Gerência Administrativa-Financeira:
Elizete Castro – (21) 97158-0266

Gerência de Eventos e Marketing:
Rita Lamosa – (21) 97138-9946

E-mail:
atendimento@abfrj.com.br

INFORMAÇÕES

c abf.seccional.rio  f/ABFSeccionalRio  i company/abf-rio

o www.abfrj.com.br


