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Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, 

o número de novas unidades franqueadas no Brasil 

cresce a um ritmo constante nos últimos 5 anos, e a 

previsão é que o crescimento se mantenha. Novas 

marcas nacionais e internacionais surgem a todo 

momento aumentando a competitividade no mercado de 

franquias.

 

Dentro desse cenário competitivo, as marcas precisam 

buscar inovação constante, excelência em gestão e um 

ótimo planejamento de expansão. Manter uma rede 

saudável é o primeiro passo para ter um crescimento 

sustentável a longo prazo.

Administrar de perto a gestão da rede e a expansão do negócio é 
uma tarefa árdua e priorizar apenas um dos lados pode ser 
frustrante.
 
De um lado a má gestão do negócio e da rede cria sérios 
problemas que podem se tornar irreversíveis. Do outro lado, a não 
execução de um projeto de expansão pode travar todo o 
crescimento do negócio. Como ter tempo e eficiência para atender 
todas essas necessidades do negócio?
 
Um alternativa para ganhar fôlego e velocidade no seu negócio é 
terceirizar a área de expansão, porém muitas dúvidas surgem 
sobre qual o melhor caminho. Devo internalizar ou terceirizar o 
departamento de Expansão? Qual é mais seguro? Qual é mais 
barato e rápido?
 
Neste material você vai aprender como funciona um projeto de 
expansão bem estruturado e quais as vantagens de buscar um 
parceiro de negócios.

INTRODUÇÃO
 



PILARES DA 
EXPANSÃO
 

Pessoas engajadas
A equipe de vendas e todos os envolvidos no processo 
de expansão devem estar motivados e alinhados com a 
marca. O engajamento será fundamental para atrair e 
converter leads em candidatos com potencial de se 
tornarem franqueados.

Visibilidade de Marca
Sem divulgação não há expansão. Investir em 
ações de marketing é fundamental para atrair 
candidatos com o perfil correto e evoluírem no 
processo.

Gestão
Ferramentas de gestão e processos devem ser 
implementados desde o início do projeto de expansão.
É necessário se definir o processo de atendimento e 
qualificação dos candidatos para ganhar agilidade e 
escala com qualidade.

Satisfação do Franqueado
Seus atuais franqueados são os porta-vozes da 
sua marca para os novos candidatos. Cuidar 
para que todos estejam satisfeitos é 
fundamental para crescer uma rede 
consistente.



O FUNIL DE VENDAS 
DA EXPANSÃO
O processo de atendimento aos candidatos 

deve ser tratado em 3 etapas principais:

1. ATRAÇÃO DE LEADS: Ações para capturar possíveis candidatos a franquia.

 

2.RECRUTAMENTO E QUALIFICAÇÃO: Processo de avaliação do perfil do 

candidato.

 

3.APRESENTAÇÃO: Etapa avançada do processo, onde já foi comprovado a 

adequação do perfil do candidato com a marca.



EXPANSÃO INTERNA 
OU TERCEIRIZADA

É importante entender quais são os benefícios de 

cada modelo para avaliar qual o melhor caminho 

para a sua empresa nesse momento. Veja 

algumas diferenças entre os modelos:

AVALIE AS OPÇÕES

EXPANSÃO INTERNA
Criar seu processo de qualificação

Contratação e gestão de colaborador

Real aproveitamento do lead?

Apresentação do negócio pelo dono

Aumento do custo fixo

EXPANSÃO TERCEIRIZADA
Padronização de atendimentos, scripts e speeches

Gestão dedicada da equipe

Participação em feiras como co-expositor

Captação de leads através de múltiplos canais

Foco imparcial e profissional nas análises de candidatos

Redução dos custos fixos



Na expansão terceirizada, algumas etapas ficam sob 

responsabilidade da empresa contratada, mas em 

determinados estágios é necessário o envolvimento da marca. 

Veja no gráfico abaixo como fica a divisão desses papéis.

EXPANSÃO 
TERCEIRIZADA
 

MARCA + EXPANSÃO TERCEIRIZADA
1.Atração de Leads

EXPANSÃO TERCEIRIZADA
2.Recrutamento e qualificação

EXPANSÃO TERCEIRIZADA
3.Apresentação 



DIFERENCIAÇÃO 
TECNOLÓGICA

 
A COMBINAÇÃO PERFEITA DE TECNOLOGIA 

PARA OTIMIZAR A SUA EXPANSÃO.
Trabalhamos com um sistema único que otimiza o processo 
de expansão da sua franquias. As melhores práticas do 
mercado, as metodologias de expansão e vendas e as 
melhores ferramentas de automação e integração em uma 
plataforma completa para expansão.

CAPTAÇÃO
Redes sociais
Portais de Franchising
Website da Marca

SELEÇÃO E NUTRIÇÃO
FPQ Online
Automação de e-mails
Follows Up's

NEGOCIAÇÃO
Estudo e qualificação
Reunião de BP
Entrega da COF

ANÁLISES
Captação de Leads
Ações da Equipe
Tempos dos processos



DÚVIDAS FREQUENTES

 

Ninguém conhece o negócio tão bem quanto eu
Com certeza, você, mais do que ninguém domina e conhece 
seu próprio negócio. Portanto, é de grande responsabilidade 
da empresa terceirizada realizar a imersão e, a cada 
entrevista, o domínio do negócio se tornar mais forte e 
coerente.

Não sei se é o momento certo de terceirizar
Não existe um momento certo. O que existe é a 
necessidade do Franqueador estar pronto para Expandir 
terceirizando a força de vendas. Ou seja, confiar, delegar, 
acreditar e investir em ações de marketing para atrair 
leads.

Terceirizar é um custo muito alto
Atualmente é mais barato terceirizar. Além do franqueador 
conseguir direcionar seus esforços apenas no suporte e 
atendimento da rede e na inovação de produtos/serviços, 
existe uma economia no custo, pois a produtividade de uma 
empresa especializada em vendas de franquias é mais alta. 
Com velocidade na expansão, os royalties chegarão mais 
rápido e com profissionalismo na qualificação, será evitado 
perdas com o custos para desligar franqueados da rede.



 

VAMOS TRABALHAR 
JUNTOS?

EMAIL

contato@beabadosnegocios.com.br

TELEFONE 

11 9.8207-8860

11 3963-6887

ENDEREÇO

R. Eloy Chaves, 178 - Bl1 - 406 - 

Jundiaí - SP

FB.com.br/beabadosnegocios

Instagran/beaba_negocios


