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SOBRE O GRUPO 

O Grupo BITTENCOURT é uma empresa  nacional que atua desde 1985 em redes de  franquias e negócios nas áreas 
de consultoria,  gestão, estratégia, educação e expansão. Assessora clientes em todas as fases do processo de 
expansão, na implementação de estratégias que contribuem com a sustentabilidade da rede de negócios no 
mercado.  

Por meio da excelência nos serviços de consultoria, com soluções e tecnologias adequadas à realidade e ao porte de 
cada empresa, a  BITTENCOURT já participou do processo de formatação e expansão de negócios em todos os 
setores da economia. Atuando em todos os segmentos e tendo desenvolvido inúmeros projetos  no mercado, o 
Grupo BITTENCOURT tornou-se uma referência em expansão de redes de franquias e negócios ao longo de mais de 
32 anos de história. 



O Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias & Negócios se 
consolidou como um dos mais importantes eventos no calendário do 
franchising brasileiro.  
 

Desde 2010 o evento traz para o mercado tendências, cases de 

sucesso, reflexões e inspirações para as redes de franquias e negócios 
aplicarem em suas empresas. 
 

São mais de 700 executivos, majoritariamente C-level, reunidos para 

esse importante momento de networking e oxigenação 
 

Nos dias 03 e 04 de OUTUBRO o Grupo BITTENCOURT convida você e sua 

empresa para estarem a conosco fazer parte desse seleto grupo. 

SOBRE O FÓRUM 



1° EDIÇÃO 2010 
Excelência em Gestão de Redes 

2° EDIÇÃO 2011 
Educação e Gestão de talentos 

3° EDIÇÃO 2012 
Melhores Práticas, Melhores Resultados  

4° EDIÇÃO 2013 
Rumo a Consolidação 

5° EDIÇÃO 2014 
Repensar Estratégico 

6° EDIÇÃO 2015 
Crescimento, Engajamento e Alta Performance 

7° EDIÇÃO 2016 

Unir forças e Reverter Cenários 

histórico 



Em 2017 o evento será ainda mais inovador.  
 
Com o tema REDES EXTRAORDINÁRIAS – PROPÓSITO – 
INOVAÇÃO – PERENIDADE o Grupo BITTENCOURT integrará 
experiências memoráveis e conteúdo relevante para as redes de 
negócios. 
 
Temas como Diversidade, Modelos de Negócios Disruptivos, 
Experiência e Inovação, Conexão com o Cliente, Marcas com Valor 
e muito mais. 
 
Além de ser um dos ÚNICO EVENTO COM PERFIL EDUCATIVO, 
NEGÓCIOS  e ENTRETENIMENTO 

VEM AÍ A 

8° EDIÇÃO  

2017 



PÚBLICO  

Executivos da indústria, do varejo, serviços, franqueadores  e 
fornecedores do sistema de franquias, cujo perfil majoritário 
é de tomadores de decisão: CEO’s, diretores e gerentes. 



PROGRAMAÇÃO 

A programação traz informações de 
mercado, tendências e dados que mostram 
a evolução do franchising no mundo e boas 
práticas. São dois dias de programação que 
incluem: 

• Sessões especiais com renomados 
palestrantes nacionais e internacionais  

• Painéis e debates com redes que são 
benchmarking em seus mercados 

• Apresentação de pesquisa inédita  
• Premiação de grandes redes de 

franquias - TOP 25 
• Área de parcerias e serviços. 
• Taste Of Franchising. 



CONTEÚDO – TEMAS PAINÉIS 2017 

PAINEL I- PROPÓSITO MAIOR 

PROPÓSITO MAIOR 

Palestrante: LUIZA HELENA TRAJANO – Magazine Luiza 

PAINEL II- UMA REDE REALMENTE EXTRAORDINÁRIA – KEYNOTE SPEAKER 

PAINEL III- MARCAS COM ALMA 

PAINEL IV- QUANDO AS TENDÊNCIAS VIRAM PRÁTICA! 

PAINEL V-  ALÉM DAS STARTUPS – COMO EMPRESAS CONSOLIDADAS TAMBÉM PODEM TER ACELERAÇÃO E CRESCIMENTO 

PAINEL VI- COMO CONSTRUIR REDES EXTRAORDINÁRIAS  - CASES INTERNACIONAIS 

PAINEL VII- FAZER O BEM! 



A Associação Brasileira de Franchising é uma 
entidade sem fins lucrativos, criada em julho 
de 1987. 
 
Responsável em conjunto com seus 
associados pelo fomento e desenvolvimento 
do franchising no Brasil, a ABF possui mais 
de 1.000 associados, divididos entre 
franqueadores, franqueados e colaboradores 
e desde a primeira edição do Fórum endossa 
a iniciativa com participação ativa de seus 
presidentes ao longo dos anos. 
 
 

ABERTURA DO EVENTO 
Altino Cristofoletti – Presidente da ABF e Sócio fundador da Casa do Construtor 



Jaime Troiano é fundador e presidente há 24 anos da 
TroianoBranding, empresa brasileira dedicada integralmente à 
gestão de marcas.  
Formado em Engenharia Química pela FEI e em Sociologia pela 
USP, com larga experiência em Planejamento e Consumer 
Insights em agências como Young & Rubican, MPM-Lintas e 
BBDO, é ganhador de prêmios e articulista de veículos como 
rádio CBN e Portal Mundo Marketing. 
 
Troiano foi responsável pelo prefácio do livro PROPÓSITO de 
Joey Reiman e é autor do livro “As marcas no divã: uma análise 
de consumidores e criação de valor”. 

PROPÓSITO E A CRIAÇÃO DE VALOR NAS EMPRESAS 

Palestrante: Jaime Troiano – Presidente da TroianoBranding 



O Grupo Mulheres do Brasil é composto 
por mulheres de vários segmentos de todo 
o Brasil que se reúnem mensalmente para 
discutir e propor ações em temas ligados à 
educação, empreendedorismo, cota para 
mulheres e projetos sociais. 
 
Como líderes que compõem o Grupo, Luiza 
Helena Trajano e Janete Vaz compartilham 
sua experiência como motivadoras e 
promotoras de um propósito maior. 

PROPÓSITO MAIOR 
Palestrante:  Luiza Helena Trajano – Grupo Mulheres do Brasil e Magazine Luiza 
 Janete Vaz - Coofudadora e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin  



A VF Corporation tem sua origem em 1899, e desde 
sua fundação agrupa marcas relevantes e de tradição 
como a Lee, Wrangler, The North Face, Nautica, Vans e 
muitas outras.  
 
Isabel Soriano, vice presidente e diretora geral da VF 
fala sobre a condução da construção e 
desenvolvimento de um portfólio de marcas atuantes 
nos mais diversos canais e sempre com foco em 
lifestyle e inovação. Como construir e manter 
relacionamento marcante e de longo prazo com os 
consumidores nos mais diversos países e culturas. 

COMO CRIAR REDES EXTRAORDINÁRIAS 
Palestrante: Isabel Soriano - VP & GM Lifestyle Brands VF Corporation 
 



Com um modelo inovador no mercado 
fitness brasileiro, a Spin ‘n Soul, academia 
de spinning brasileira, conquista seus 
espaço oferecendo liberdade para seus 
clientes. 
 
Sem mensalidades ou compromissos 
contratuais, a venda a granel de serviços 
faz sentido e ganha espaço no franchising. 
 

DE CORPO E ALMA NOS NEGÓCIOS! 
Palestrante: Daniel Nasser – CEO Spin’n Soul 



Mais recente case de estratégia 
Omnichannel, a Shoestock, conta como fez a 
integração de canais por meio da aplicação 
de tecnologia no ponto de venda trazendo 
toda a experiência do varejo online para o 
off-line e com forte apelo para a experiência 
de consumo. 
 
Como parte do Grupo Netshoes, a Shoestock 
voltou ao mercado e mostrou que é possível 
colocar tendências em prática no varejo 
nacional 

MARCA FORTE E ESTRATÉGIA OMNICHANNEL  - O RETORNO DA SHOESTOCK 
Palestrante: Graciela Kumruian – COO Netshoes 



Empresa brasileira com mais de 70 anos de mercado e 
está entre as maiores seguradoras do país, ocupando a 
primeira posição nos ramos de Seguro Auto e 
Residência. O Grupo Porto Seguro é formado por 27 
empresas, entre elas Azul Seguros e Itaú Seguros de 
Auto e Residência. 
 
Desde 2015 a Porto Seguro tem sobre seu guarda-chuva 
a Oxigênio, aceleradora de startups que estimula o 
empreendedorismo e oferece suporte para os jovens 
empreendedores. Além de fomentar a economia do país 
a aceleradora traz a inovação necessária para revigorar 
os negócios. 

CABEÇA DE STARTUP - COMO A PORTO SEGURO TROUXE OXIGÊNIO PARA A SUA OPERAÇÃO 

Palestrante: Bruno Garfinkel – Membro do Conselho Porto Seguro 



Maior emissora de televisão brasileira a Rede 
Globo é assistida por mais de 200 milhões de 
pessoas diariamente, sejam elas no Brasil ou no 
exterior, por meio da TV Globo Internacional 
 
Em 2016 implantou os Hackathons em sua 
estratégia de manutenção da inovação que está 
em seu DNA. Os Hackathons são maratonas de 
programação e, na edição de 2017, teve 52 
programadores correndo contra o tempo para 
criar e colocar para funcionar tecnologias e 
serviços conectados para a emissora.  
 

OS HACKATHONS E A ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO DA REDE GLOBO 
Palestrante: Suzana Freitas - HR Executive Supervisor – Rede Globo 



Dr. Hitendra Patel, é líder global na área de inovação e traz sua 
experiência sobre aceleração exponencial de empresas através 
da inovação disruptiva.   
 

Já auxiliou grandes corporações como HP, LG, P&G, Johnson 
Controls e outras a se tornarem líderes em inovação.  Hoje está 
à frente da IXL Center que tem sede em Cambridge e foi 
destaque da Forbes como uma das 20 melhores empresas 
americanas na área de inovação, crescimento e modelagem de 
negócios. 
 

No Fórum vai dar ferramentas para o público identificar e levar 
ideias para o mercado de forma rápida, econômica e assertiva. 
 

COMO GERAR CRESCIMENTO 10X NA PRÁTICA 
Palestrante: Dr. Hitendra Patel – Diretor Executivo – IXL Center 



A Cuponeria é um serviço de mídia de performance para o 
varejo offline através de cupons de desconto no mercado 
desde de 2011. Seu modelo de negócios se baseia na 
oferta de cupons de desconto em diferentes. 
 
Só em 2016, alcançou mais de 2 milhões de usuários e no 
Fórum de Franquias vai mostrar como um mindset 
empreendedor e visionário pode mudar a forma de se 
fazer negócios no Brasil. 
 
Thiago, é economista formado pela FGV, passou por 
empresas com foco em inovação e tecnologia como 
Órama, Dux Investimentos e Disney. 

IMPORTANDO A CULTURA DO VAREJO – COMO UMA STARTUP BRASILEIRA 
CONSEGUIU SER O APLICATIVO QUE MAIS VENDE NAS PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO? 
Palestrante: Thiago Brandão  - Co Fundador e CEO da Cuponeria 



Em 1950, uma simples combinação de café e 
donut’s criado por William Rosenberg nasce 
o Dunkin' Donuts, um negócio totalmente 
inovador para a população de Massachusetts 
- EUA, com a missão de oferecer o melhor 
café para seus clientes. 
 
Mundialmente conhecida pelas suas 
rosquinhas, a marca tem espaço cativo no 
coração de milhares de consumidores ao 
redor do mundo. 

MELHORES PRÁTICAS NO RELACIONAMENTO COM  + DE 12 MIL LOJAS  

Palestrante: Jeremy Vitaro – Vice Presidente de Desenvolvimento Internacional Dunkin Brands 



No painel internacional, o Fórum de 
Franquias traz o Carl’s Jr, rede de franquias 
americana de lanchonetes com mais de 70 
anos de mercado e 3.600 unidades ao redor 
do mundo. Marc Mushkin traz os segredos 
de manutenção da essência e cultura da 
marca mesmo em diferentes culturas. 
 
Possui mais de 70 anos de mercado e 3.665 
unidades ao redor do mundo. 

FRANCHISING OVERSEAS – REDES EXTRAORDINÁRIAS INTERNACIONAIS 
Palestrante: Marc Mushkin – Vice Presidente de Expansão Internacional 



A Localiza é a maior rede de aluguel de 
carros da América do Sul, com 561 
agências em sete países e uma frota de 
mais de 141 mil carros.  
 
Com mais de 6 milhões de clientes e 43 
anos de mercado, a Localiza é pioneira em 
inovações e oferece soluções e produtos 
que garantem mais agilidade no processo 
de locação de veículos 
 

Palestrante: Cristiano Barros – Gerente de Franchising Internacional Localiza 

EXCELÊNCIA NA GESTÃO DA REDE - A CONSTRUÇÃO DA MAIOR REDE DE ALUGUEL DE 
CARROS DA AMÉRICA DO SUL 



O modelo de gestão RE/MAX foi criado em 
1973, nos EUA, por Dave e Gail Liniger 
baseado em três princípios: máximo 
serviço para o cliente, máxima comissão 
para o corretor e máxima rentabilidade 
para o franqueado. Hoje, com 44 anos, a 
RE/MAX é a maior rede imobiliária do 
mundo em transações imobiliárias, e está 
presente em mais de 100 países, com mais 
de 113 mil corretores, mais de 7.400 
unidades franqueadas. 

Palestrante: Larry Oberly - Vice-Presidente de Desenvolvimento Global 

LIDERANÇA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA MAIOR REDE DE FRANQUIAS IMOBILIÁRIAS 
DO MUNDO 



O Grupo Danone é um dos líderes mundiais no 
setor de alimentos e reúne quatro empresas: 
Produtos Lácteos Frescos, Early Life Nutrition, Águas 
e Nutrição Especializada. Sempre de forma 
inovadora e saborosa, a Danone está presente em 
mais de 130 mercados e conta com mais de 100 mil 
colaboradores. Cotada nas bolsas da Euronext Paris 
e na OTCQX através de um programa de ADR, a 
Danone é uma das ações que compõem os 
principais índices de responsabilidade social, como 
os Índices de Sustentabilidade Dow Jones, Vigeo e o 
Índice de Sustentabilidade Ethibel. 

Palestrante: Ligia Camargo – Head de Sustentabilidade Danone 

PROJETO SOCIAL, LUCRO E TRANSFORMAÇÃO - CONHEÇA A DANONE E 
O PROJETO KITEIRAS 



PESQUISA INÉDITA 
Propósito que Engaja de Fato 

• Anualmente o Grupo BITTENCOURT realiza uma pesquisa 
inédita com a intenção de trazer ao mercado reflexões que 
possam gerar insights práticos para seus negócios. 
 

• As pesquisas são proprietárias, e contam com a participação de 
franqueadores dos mais diversos segmentos. Trata-se de um 
momento aguardado e um ponto alto do evento! 



TOP 25 

Premiação criada pelo Grupo BITTENCOURT para celebrar as 
empresas que mais contribuíram para o desenvolvimento do 
franchising no Brasil. 

 
A cada ano, 25 empresas franqueadoras recebem o troféu que 
desde 2013 premia as franqueadoras de acordo com temas 
relevantes para o franchising nacional. 

Temas já levantados: 
 
• Contribuição para o desenvolvimento do 

franchising no Brasil 
• Inovação 
• Engajamento 
• 2017 – Propósito que Engaja de Fato 
 



TASTE OF 

FRANCHISING 

O Taste of Franchising é um grande sucesso no Fórum  de Franquias. No 
momento em que os participantes vão para o coffee break, marcas parceiras 
do evento colocam seus  produtos à disposição do público. O objetivo dos 
organizadores  é disponibilizar um amplo espaço às importantes redes de  
franquias para aliarem a exposição de suas marcas, produtos e serviços ao 
contato com o seleto público do Fórum de Franquias, oferecendo-lhe uma 
agradável experiência de degustação e descontração. 



SOCIAL 
O Fórum de Franquias sempre integra em sua programação a ativação social com a intenção 
de movimentar a comunidade empresarial sobre a necessidade de se engajar com causas 
maiores e de impacto na melhoria da vida das pessoas sob os mais diversos aspectos. 



EVENTO ENTERTAINMENT 

Em 2017 o evento terá um caráter ainda mais impactante. 
Nas edições anteriores músicos, bailarinos e personalidades 
fizeram parte do conteúdo. 
 
Para a 8ª Edição, a EXPERIÊNCIA do participante será elevada 
com apresentações de artistas performáticos aliadas à 
tecnologia e inovação. 



 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Itaim Bibi, São Paulo - SP 

LOCAL:TEATRO  

COMPLEXO JK IGUATEMI 

03-04 OUTUBRO 2017 



APOIADORES DESSE GRANDE EVENTO 



+55 11 3660-2201  
Avenida Paulista, 171 – 9º andar – CEP 01311-904 – São Paulo – SP – Brasil  

www.grupobittencourt.com  


