


TEMOS O
PODER DA

TRANS-
FORMAÇÃO





O QUE FAZ UMA
CONSULTORIA EM
FRANQUIA?

Ensinamos o empresário como gerenciar seu negócio, 
como comprar, excelência no atendimento aos clientes, 
padronização de serviços. Todas suas normas de trabalho 
no dia a dia são transportadas para manuais de 
procedimento que são divididos em vários setores da 
empresa como, operação, gestão, etc. Estes manuais se 
tornarão em normas e regras onde a empresa deixará de 
tomar decisões emotivas e passará a tomar decisões 
baseadas no manual de procedimentos. A proposta é 
permitir que os clientes sintam-se à vontade para atuarem 
em suas empresas enquanto os nossos profissionais 
desenvolvem o seu projeto de expansão que envolve a 
concessão e transferência da marca, consultoria 
operacional, tecnologia, etc.

Nós temos o que o
seu negócio precisa.

“Se você esperar condições
perfeitas, nunca vai fazer nada.”



ESPECIALISTAS
SOMOS



POR QUE ESCOLHER
A REZENDE?

Criada em 1991 a Rezende Franquia não demorou muito 
para mostrar o quanto era arrojada e inovadora. No início 
implantamos a consultoria para Shoppings Centers o que 
nos deu muito conhecimento e uma boa visão deste 
mercado de varejo, altamente profissional ligado aos 
Shoppings Centers. Como também, nos aproximou a um 
mercado que começaria a destacar no Brasil: O mercado 
de franquias. Logo no início, nos atraiu e na medida que 
fomos conhecendo, nos sentimos encantados a esse 
seguimento, fazendo implantar esse setor em nossa 
estrutura mostrando mais uma vez nossa raiz com a 
modernidade.

Estudando, pesquisando e levantando informações tanto 
dentro do Brasil como a outros países como Estados 
Unidos, México, Argentina, Paraguai e Chile, inclusive a 
maior parte com visitas locais e negociações consolidadas. 
Isso com o passar do tempo passamos a ser especialista na 
área, não só pelo conhecimento adquirido, mas também 
por sermos apaixonado pelo nosso negócio. Hoje 
podemos afirmar que, completamos todo o ciclo de 
negociações que envolvem o setor franquias.

Entendemos Planejamos Desenvolvemos



ACONTECER
FAZEMOS



CRESCEMOS
JUNTOS COM
NOSSOS CLIENTES

Foi a empresa responsável pelo processo de 
formatação de franquia de várias marcas 
expressivas, tais quais; CHOPP TIME, MÔNICA 
SANCHES, PASSALACQUA, ÓTICAS BRASILEIRA, 
etc. Desenvolveu o processo de expansão da rede 
HABIB´S, Café do Ponto, Bob’s e Casa do Pão de 
Queijo no interior de SP. Trabalhamos hoje com a 
franquia do Chopp Time choperia e restaurante, 
mesmo sendo pouco conhecida no mercado, 
implantamos 32 pontos de venda.

“Ter um sonho grande dá o mesmo 
trabalho que ter um sonho pequeno.”

CLIENTES 
ATENDIDOS

300

FORMATAÇÕES

50

COMERCIALIZAÇÕES

300



FRONTEIRAS
SEM



REGIÕES ONDE
JÁ ATUAMOS 
Atuamos também nos Estados Unidos, 
México, Argentina, Paraguai e Chile.



BEM
FAZEMOS



O QUE
FAZEMOS
A Rezende Consultoria é especializada em Formatação, 
expansão de negócios e Franquias. Para isso detemos:

o Conhecimentos técnicos;
o Dominamos métodos de 

desenvolvimento do franchising;
o Adequamos a cada modelo de negócio;
o Relação com clientes é pautada na 

confiança e qualidade;
o Buscamos incessantemente o 

conhecimento;
o Promovendo o estudo, a análise do seu 

seguimento;
o Procuramos a antecipação das 

tendências do mercado.

Manualizamos os 
seguintes processos:

PRODUTO • IMPLANTAÇÃO • GESTÃO

RECURSOS HUMANOS • OPERAÇÃO

CONSULTORIA DE CAMPO • CAPACITAÇÃO



O QUE
FAZEMOS

o Definição de áreas onde iremos 
implantar novas unidades;

o Localizar essas áreas em Shoppings ou 
locais de grande fluxo;

o Assumir as negociações e receber os 
pagamentos;

o Cuidar das cláusulas dos contratos de 
locação;

o Cuidar das renovações dos contratos de 
locações;

o Administrar os problemas que surgirem 
ligados ao negócio.

• CONTRATO DE FRANQUIA

• CIRCULAR DE OFERTA

• PLANO DE NEGÓCIO



PROCESSO
FORMATAÇÃO

PROCESSO
EXPANSÃO

• Estudos de franqueabilidade;

• Estruturação dos processos;

• Manualização;

• Transformar o seu negócio em uma franquia?

• Desenvolvimento do Business Plan;

• Mapeamento dos Mercados Potenciais;

• Mapeamento dos Processos;

• Desenvolver o planejamento de expansão;

• Seleção de empreendedores / franqueados
com perfil adequado.

“Metas são como flechas. Quanto mais 
alto você mira, mais longe você alcança.”



GESTÃO DE
MARKETING
Dentro deste modelo da gestão de marketing, atuaremos 
como um departamento interno de marketing, publicidade 
e internet. Oferecendo serviços de criação, planejamento e 
consultoria.

• Planejamento e criação de campanhas publicitárias
• Planejamento e contratação de mídias
• Produções em mídia eletrônica (criação roteiros e spot) 

organização e distribuição de material promocional

Publicidade e Propaganda 

• Conteúdo e estratégia para redes sociais
• Administração e monitoramento
• Planejamento de veiculação de anúncios

Redes Sociais

• Materiais promocionais
• Displays e mobiles
• Menu boards
• Banners

Ponto de Venda



DIFERENCIAIS
NOSSOS



SOMOS PIONEIROS

Esse é um pensamento que está presente em toda área da nossa 
empresa, como pensamos assim desenvolvemos o aplicativo FRANROUT, 
onde todos os processos suas normas de trabalho no seu dia a dia 
definidos na formatação da franquia são transportados e inseridos para 
dentro deste aplicativo permitindo que todos os procedimentos sejam 
acompanhados em tempo real / online, por todos envolvidos no sucesso 
dessa unidade ou seja Franqueado / Franqueador, permitindo a correção 
de imediata de qualquer anormalidade que venha ocorrer, aumentando 
significativamente a taxa de sucesso deste novo negócio. RAPIDEZ NA 
INFORMAÇÃO esse é o primeiro valor que é representado nesse nova 
forma de formatação, onde agrega significados como:

Um “Especialista Não Prevê Problemas, Antecipa Soluções”.

Firmeza • Organização • Sobriedade • Estrutura • Estabilidade



FEIRAS
NAS MELHORES



Select USA Consulado AmericanoFeira de Franquais Rio Verde - GO Feira ABF São Paulo - SP



Feira de Franquias Shopping Cocais - Timon - MaranhãoFeira de Franquias Timon - MA Abrasce São Paulo - SP



Feira de Franquias Brasília - DF Feira de Franquias Teresina- PI



PARCERIAS
AS MELHORES



PARCEIROS COMERCIAIS



CLIENTES
NOSSOS





O QUE FIZEMOS

A empresa tinha como objetivo expandir seu mercado 
e área de atuação, mas não através de franquias e sim 
de lojas próprias. Nosso trabalho foi desenvolver essa 
expansão dentro de Shoppings Centers, implantando 
32 lojas em 5 estados brasileiros.

NOSSO CASE COM LOJAS MILANO

COMERCIALIZAÇÃO

32 Lojas presentes em 5 estados





O QUE FIZEMOS

Loja de fast food com preços populares, mas com 
muita qualidade de produtos. Estruturamos todo o 
operacional e transformando essa tradicional marca da 
cidade em uma franquia para expandir em todo o 
território nacional.

NOSSO CASE COM XIS RP

FORMATAÇÃO

1500 Lanches por dia

EXPANSÃO





O QUE FIZEMOS

Em 1992, o Habib’s abriu sua primeira franquia. Hoje 
tem mais de 400 restaurantes pelo Brasil. 
Desenvolvemos todo o trabalho de expansão, 
negociação de contratos e avaliação de ponto para 
algumas lojas no interior de São Paulo.

NOSSO CASE COM HABIB’S

400 Franquias no Brasil

COMERCIALIZAÇÃO





O QUE FIZEMOS

A Canadá Saúde é uma de casa de repouso de alto padrão. 
Nosso trabalho foi transformar essa consolidada marca em 
franquia, tornando-a referência no segmento de hotelaria para 
idosos. Como somos exclusivo na sua expansão estamos 
instalando unidades no pais todo com negociações avançadas.

NOSSO CASE COM CANADÁ SAÚDE

30 Milhões de idoso no Brasil

FORMATAÇÃO EXPANSÃO





O QUE FIZEMOS

É uma rede consolidada no segmento de restaurante e 
choperia, que tem como objetivo oferecer um produto de 
qualidade e um ambiente agradável para os clientes que 
procuram pelos seus serviços. Desenvolvemos todos os 
processos de estruturação e expansão, como também 
avaliação de perfis dos candidatos e negociação de pontos 
comerciais tanto em shoppings centers quanto rua.

NOSSO CASE COM CHOPP TIME

32 Franquias implantadas

FORMATAÇÃO EXPANSÃO





O QUE FIZEMOS

A PASSATEMPO é uma empresa que busca oferecer às 
crianças um espaço lúdico onde elas possam ter momentos de 
alegria e entretenimento em Shoppings Centers. Estruturamos 
todo o operacional e transformando esse novo modelo de 
negócio que já é sucesso em uma franquia. Estamos em 
negociações avançadas com os principais shoppings do país 
para implantar a expansão desta operação. 

NOSSO CASE COM PASSATEMPO

FORMATAÇÃO EXPANSÃO

38 Milhões de crianças no Brasil





O QUE FIZEMOS

A Franquia Açaí Raiz é uma rede de açaí especialista em aliar 
alimentação com qualidade de vida. A marca é a primeira a 
adotar o selo de Fit Food no Brasil. Estruturamos todo o 
operacional e transformando esse novo modelo de  negócio 
que já é sucesso em uma franquia. Realizamos os início da 
expansão da operção, que se encontra hoje com 22 franquias 
implanatadas.

NOSSO CASE COM AÇAI RAIZ

FORMATAÇÃO EXPANSÃO

22 Franquias implantadas



REZENDEFRANQUIAS.COM.BR
contato@rezendefranquias.com.br 

16 99991.8878 
Rezende

16 99991.3509 
Gabriel
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