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Transformando Negócios Através de Pessoas

Franqueados operam uma ou mais franquias licenciadas de uma grande organização. Utilizam a licença do
franqueador, marcas, publicidade, reconhecimento da marca e métodos operacionais comprovados. Em troca, o
franqueado tipicamente paga ao franqueador uma taxa recorrente, bem como um percentual das vendas brutas ou
lucros. Mesmo com o acesso a essas ferramentas e estrutura, os franqueados muitas vezes têm de definir de forma
independente a sua operação e gerar negócios.
Exemplos de Posições
Franqueados de Serviços de Alimentação, Concessionários Automotivos, Franqueados de Serviços para o Lar

Competências
Visão de Negócios - Franqueados tomam decisões de negócios com base em uma forte compreensão do modelo de negócio
da empresa, objetivos estratégicos e políticas pertinentes, bem como nas melhores práticas e tecnologias atuais da própria
disciplina ou área funcional.

Comunicação de Liderança - Eles geram um compromisso compartilhado com a organização, elevam o moral e incentivam a
apropriação da missão, objetivos e valores.

Geração de Resultados - Eles motivam os indivíduos a cumprir e superar as metas, definindo responsabilidades, clarificando
as expectativas de desempenho, estabelecendo elevados padrões e medidas, acompanhando e revendo desempenho e
fornecendo feedback relevante no momento oportuno.

Influência e Persuasão - Franqueados são eficazes em persuadir, convencer, influenciar ou impressionar os outros, a fim de
levá-los a apoiar uma agenda específica, gerar um tipo específico de impressão, ou tomar um curso específico de ação.

Raciocínio Estratégico - Eles desenvolvem e ajudam a conduzir uma compreensão compartilhada de uma visão de longo
prazo que descreve como a organização precisa funcionar agora e no futuro.

Formação de Relacionamentos - Eles desenvolvem relacionamentos profissionais de longo prazo com outros, baseados na
confiança de que trabalharão para o interesse de todos os envolvidos e de que são suficientemente competentes para prover
resultados.

Negociação - Eles identificam pontos de negociação chave para todas as partes e trabalham eficazmente na busca por
soluções ganha-ganha.

Comportamentos Representativos
•	Considera efetivamente implicações financeiras de
decisões, incluindo avaliação de risco e retorno

•	Busca iniciativas, investimentos e oportunidades que se
encaixam e apoiam as estratégias da empresa

•	Comunica claramente a visão e a estratégia em todos os
níveis organizacionais

•	Constrói relacionamentos colaborativos e alianças

•	Impulsiona a execução de planos de negócios
•	Defende ideias persuasivamente para obter apoio e
comprometimento

•	Utiliza várias técnicas de comunicação para obter
cooperação
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Modelo de Franqueado
Franqueados são chamados a assumir a liderança da equipe e a interagir eficazmente com os clientes, que são
atributos associados a competências das Dimensões de Liderança e Comunicação Ativa. Embora possam ter
algumas orientações de um escritório corporativo ou regional, os Franqueados também precisam tomar decisões
acertadas, de longo prazo, utilizando Visão de Negócios e Raciocínio Estratégico.
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Para mais informações sobre as Competências Caliper,
por favor ligue para 55 41 3075-3400 ou visite www.caliper.com.br

