


Desafios & Oportunidades

FRANCHISING - Educação



• CEO e Fundador da Praxis Business

• Com 26 anos de mercado, especialista em Franchising, Varejo e Empreendedorismo

• Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Marketing

• Mentor da Endeavor e da ABF (Assoc. Brasileira de Franchising) 

• Conselheiro de Administração e Consultivo de Franqueadoras

• Membro da Comissão da ABF de Varejo e Proximidade (2021/22).

Adir Ribeiro
11 anos

+ 470
empresas atendidas

+ 810
projetos realizados

93 NPS
fidelização de clientes

• CONSULTORIA
• TREINAMENTOS
• PALESTRAS
• ENSINO A DISTÂNCIA
• ACADEMIA DE GESTÃO



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Incorporar tecnologias digitais para mudar a 
maneira como a empresa opera, mudando 
muitas vezes, o seu modelo de negócios. 

Envolve basicamente os três pilares (PPT):

_PESSOAS   _PROCESSOS   _TECNOLOGIA



EVOLUÇÃO DO CONSUMIDOR

Fonte: Neoassist (https://www.neoassist.com/blog/consumidor-5-0/), acessado em Abr/2021. 

Consumidor 2.0 Consumidor 3.0Consumidor 1.0
Procura a empresa, 
usando a internet 

somente como apoio
para buscas, como

uma lista telefônica.

Ganha mais poder de 
informação e a usa ao
seu favor, ampliando

suas opções de 
compra.

Tem acesso a mais
informações e pode
compartilhar suas

opiniões com 
outros usuários da 

rede.

Consumidor 4.0
Serviço humanizado e

personalizado faz
parte de suas
exigências e a 

resolução de seus
problemas devem
chegar de maneira

rápida e eficaz. 

Consumidor 5.0

Possui o mundo nas
mãos e em forma 
de smartphone. 
Link, perfil, site 

precisam
estar disponíveis 24 

horas por dia.



NOVA VELOCIDADE#semtempoirmao



CONTEXTO ATUAL DO FRANCHISING 
(DESAFIOS & INSIGHTS)

EVOLUÇÃO & INOVAÇÃO
Atualização do Modelo de Negócios (FISITAL)
Velocidade e Performance
MVP contínuo (beta constante)

Novas habilidades e competências
Novos e dinâmicos programas de capacitação
Híbrido (presencial e remoto)

APRENDIZADO CONSTANTE 
(LIFELONG LEARNING)

Entendimento e atendimento estruturados
Momento de cada Unidade
Geração de valor efetivo 

SUPORTE SEGMENTADO E 
CLUSTERIZADO

Melhoria do Perfil
“Franqueado de Alta Performance”
Papel das partes – Franqueadora e Franqueados

PROTAGONISMO & 
EMPREENDEDORISMO

Jornada do Franqueado
Comitês de Franqueados mais ativos e participativos 
Alinhamento da rede (menos atrito)

COMUNICAÇÃO & 
ENVOLVIMENTO

Clareza dos princípios e diretrizes
Comunicação e prática constantes
Programa de Excelência – Gestão de Consequência

CULTURA & ENGAJAMENTO



_HIGH TECH _HIGH TEACH_HIGH TOUCH

ESTAMOS NA ERA DA 

FRANQUEADORA HIGH



MACROPROCESSO

FRANQUEADORA HIGH

EXPANSÃO IMPLANTAÇÃO CAPACITAÇÃO
GESTÃO DA REDE

HIGH TECH

SUPORTE PERFORMANCE COMUNICAÇÃO

HIGH TOUCH

HIGH TEACH

Uso intenso de tecnologia que gere valor para acelerar processos operacionais, facilitar a 
vida do franqueado e da equipe da franqueadora e mantenha o modelo de negócios 
atualizado.

Não basta atualização tecnológica sem o devido cuidado (“care”) com o aspecto humano 
das relações entre franqueadoras e franqueados (e suas equipes), ampliando a conexão 
humana.

Aproveitar cada interação com a rede franqueada para gerar aprendizado e insights na 
relação, gerando conhecimento prático e relevante e ampliando o alinhamento entre 
todos os participantes.



_CONCLUSÕES



O Controle leva à 
conformidade; 
Autonomia leva ao 
engajamento.

Daniel Pink



Saunda Kitchen, CFE, Owner, Mr. Rooter 
of Sonoma County, CA (IFA mar/21).

Precisamos lembrar 
que no franchising 
seguimos sistemas 
impecáveis, 
executados por 
pessoas imperfeitas.

A cultura está sempre 
em movimento. Nunca 
permanece a mesma. 
Ela melhora ou piora 
com base nas 
contribuições que 
recebe nesse sentido. 
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