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ABF : Uma entidade de sonhos

Ousamos sonhar num contexto de tantas dificuldades, porque os sonhos nos movem e conseguimos 
enxergar nas crises as oportunidades.

A ABF é hoje a segunda maior entidade do franchising no mundo, reunindo cerca de 1.100 associados e 
representando o setor que em 2016 cresceu 8,3% e faturou R$ 151,2 bilhões, empregando cerca de 1,2 
milhão de pessoas. E pelo 26º ano realizou a ABF Franchising Expo que está entre as maiores feiras de 

franquias do mundo, tendo recebido 65 mil visitantes em 2017.

Saiba mais www.abfhistoria.com.br

“Criada em 7 de julho de 1987, confirmamos que o lema que coroa este ano tão especial é ‘Atitudes que fazem a diferença – ética, 
inovação e eficiência’. Esta é a diretriz das nossas ações em 2017, cujos reflexos, tenho certeza, perdurarão ao longo do tempo, pois ao 
agirmos com ética e foco na inovação e eficiência, construímos as bases sólidas para o desenvolvimento sustentável das nossas empresas”. 

Presidente da ABF, Altino Cristofoletti Junior.
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ABF Franchising Expo 2017 aponta 
caminhos para o crescimento do setor

Realizada pela Associação Brasileira de Franchising e organizada 
pela Informa Exhibitions, a 26ª ABF Franchising Expo mostrou 
a face de um Brasil pouco evidente nos últimos meses: 
empreendedores que acreditam no País e estão dispostos 
a investir, gerar empregos e renda nos mais variados 
setores da economia. 

Essa disposição foi verificada tanto entre as marcas 
expositoras da feira, como entre os visitantes, que 
demonstraram conhecimentos elementares do sistema, 
interesse direcionado para determinados segmentos 
ou marcas e, acima de tudo, disposição em abrir e/ou 
desenvolver novos negócios. 
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A maior feira de franquias da América Latina

400 
Marcas Expositoras

Franquias, Shopping 
Centers e fornecedores

65 Mil 
visitantes

empreendedores

31 Mil 
m2 de exposição

Há 26 anos promove o grande encontro de empresários, empreendedores 
e investidores, com marcas do franchising, oferecendo ótimas 

opções de investimento nos mais variados segmentos da economia. 
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400 Marcas Expositoras em 2017
apontaram as tendências nos setores 
do franchising
| Alimentação
| Casa e Construção
| Comunicação, Informática e Eletrônicos
| Entretenimento e Lazer
| Hotelaria e Turismo
| Limpeza e Conservação
| Moda
| Saúde, Beleza e Bem Estar
| Serviços Automotivos
| Serviços e Outros Negócios
| Serviços Educacionais 

84 novas marcas participaram da Feira, com grande diversidade de segmentos. 
Além dos tradicionais, novos nichos como: marketing sensorial, recreação infantil, 
cuticularia, tiro ao alvo, culinárias étnicas, ensino digital de crianças e adolescentes, 
e novos formatos (trailers, containers, venda direta, venda online, etc.). 
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Perfil dos Expositores

3 a cada 4 expositores promovem a feira, apresentando um NPS de 73.
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dos expositores apontam a ABF Franchising Expo a 
melhor feira de empreendedorismo na América Latina89%

95%

88%

consideram que participar do evento é bom ou 
essencial para o seu negócio

pretendem expor na ABF Expo 2018, e 90% indicam que irão 
manter ou aumentar o seu orçamento para participar
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2018

Depoimentos de algumas marcas

“Os empreendedores que visitaram a feira este ano estavam mais 
capitalizados e estrategicamente informados sobre os negócios no qual 
queriam aportar seus recursos. Isso elevou o nível da feira. Certamente 
esse fator foi bastante positivo para as franquias que expuseram 
suas lojas” 

- Guilherme Siriani, sócio-diretor da ba}STOCKLER.

“A rede participou da ABF Franchising Expo 2017 com estande que 
retratou o atual modelo da loja 100% digital. Foram cerca de 2 mil 
visitantes e 200 fichas de interesse preenchidas. A expectativa é que 
15 novas franquias sejam abertas a partir de negócios iniciados na feira” 

- Bob’s.

“Estamos muito otimistas com os resultados da feira e podemos destacar 
que atendemos mais de 600 investidores interessados em abrir uma 
franquia, o que cria uma projeção de abertura de 40 novas unidades, 
tanto em território nacional quanto internacional. Após a ABF Expo, 
novas unidades em shoppings centers surgirão” 

- Alisson Ramalho, vice-presidente do Grupo Sobrancelhas Design.

“Saímos da feira muito satisfeitos e entusiasmados, em função da 
enorme quantidade e qualidade dos visitantes. A ABF foi muito feliz na 
divulgação do evento, pois conseguiu atrair um público bem qualificado e 
interessado. A julgar pelo perfil do público que nos visitou, temos certeza 
de que a taxa de conversão superará nossas expectativas iniciais” 

- Rogério Gama, diretor executivo da Yes! Idiomas.



Qual o perfil dos visitantes?

20 Países - Presença Internacional

Presença Nacional

dos visitantes consideram a ABF 
Franchising Expo a feira com melhores 
oportunidades de negócio do setor.

88%

93%
consideram que visitar o evento é bom 
ou essencial para abrir o seu negócio.

97%
reforçam que irão manter 
ou aumentar o seu orçamento 
para investir.
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(Resultados de pesquisa com visitantes de 2017).

ALEMANHA
ARGENTINA
BOLÍVIA
CHILE
CHINA
CUBA
ESPANHA

ESTADOS UNIDOS
HOLANDA
HONDURAS
ITÁLIA
JORDÂNIA
MARROCOS
MÉXICO

PARAGUAI
PERU
PORTUGAL
TRINIDAD
URUGUAI
VENEZUELA



Interesse por setor
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2017 
com muitas
novidades!

O investidor de hoje quer 
muito mais que contatos 

para fechar bons negócios. 

Por isso, reunimos em 
um só lugar EXPERIÊNCIAS 
COM A MARCA em diversas 

plataformas e canais.
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Pelo 2o ano a feira compõe a programação da ABF 
Franchising Week, uma semana de imersão no universo 
das franquias, formada por simpósios, congressos, 
eventos de capacitação e ações da ABF. 

A ABF Franchising Week reuniu mais de 2 mil pessoas para 
debater temas variados como: 

• O mercado de Alimentação Fora do Lar (Food Service);

• Boas práticas na expansão de redes;

• A presença e liderança da mulher no mercado de franquias;

• Multifranqueados;

• Franquias educacionais;

• Metodologias de gestão e atualizações no campo jurídico.

www.abffranchisingweek.com.br

19 A 24 DE JUNHO  |  EXPO CENTER NORTE



A ABF Franchising Expo 2017 foi marcada por 
atrações e muitas novidades
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Patrocinadores e Parceiros
2017



TV 14%                 Radio 12%           Digital 29%                     Press 44%

DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA
2017



MÍDIA ESPONTÂNEA - Principais cadernos especiais

Mais de 900 matérias publicadas sobre o evento em 2017.
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