
Manual de Gestão do Negócio



Olá Franqueado, seja bem-vindo à leitura do Manual de Gestão da sua Operação!

Este Manual foi concebido com o objetivo de fornecer a você, Franqueado WiseHome, informações e dicas para 
que possa fazer um bom gerenciamento do seu negócio. Uma boa gestão é realizada através do equilíbrio dos 
seguintes pilares:

Introdução

Gestão de 
Equipe

Gestão de 
Marketing

Gestão de 
Indicadores

Gestão 
Financeira

Pedido
Inaugural



Introdução

No que se refere à atualização deste material, toda a atenção da Franqueadora 
WiseHome estará voltada aos aspectos operacionais, gerenciais e comerciais do negócio, 

não sendo sua atribuição o constante envio de informações de natureza tributária, 
trabalhista ou contábil. Este papel deve ser desempenhado pelo escritório de 

contabilidade contratado.



Você, Franqueado, deve se manter atualizado com a leitura de materiais referentes à Gestão de Pessoas e contar 
permanentemente com o aconselhamento do contador contratado, já que a legislação sofre frequentes mudanças. 
Para que sua gestão da equipe se mantenha eficiente, relacionamos algumas dicas que favorecerão o 
relacionamento entre toda a equipe:

Gestão de Equipe

Compartilhe com a 
equipe o objetivo 

comum: 
crescimento do 
faturamento;

Faça um 
acompanhamento 

constante e 
próximo;

Estabeleça também 
objetivos de curto 

prazo;

Ajude sua equipe a 
superar os desafios 
e conflitos do dia a 

dia de trabalho;

Compartilhe 
acertos e erros;

Mantenha boa 
relação a fim de 

estimular a 
cooperação;

Defina a direção e 
reme no mesmo 

sentido para 
alavancar vendas e 
criar ações internas 

e externas; 

Motive sua equipe;

Busque 
constantemente a 
compreensão e a 

paciência para 
resolução de 
problemas;

Estabeleça política 
de sugestões e 

críticas 
construtivas.



Primando ainda pelo bom desenvolvimento da equipe e da operação, você, Franqueado, deve estar atento aos 
seguintes itens:

Gestão de Equipe

Após a contratação 
de um novo colaborador, 
você, Franqueado, deve 
realizar a Capacitação

Inicial com base no 
treinamento recebido na 

etapa de Implantação pela 
Franqueadora WiseHome e 
nos Manuais da Franquia. 

Capacitação Inicial

Você deve remunerar 
mensalmente 

(salário e benefícios) sua 
equipe conforme a 

legislação vigente. Para 
verificar mais detalhes 
sobre a legislação e as 
regras de remuneração 
consulte seu Contador.

Remuneração
da Equipe

Para o registro de
horário de trabalho, 

sua equipe deve utilizar a 
marcação do ponto. Os 

registros feitos diariamente 
pelos colaboradores 

deverão ser encaminhados 
à empresa de contabilidade 

contratada para se 
processar o pagamento 

corretamente.

Controle 
das Horas Trabalhadas



Gestão de Equipe

Com base no horário 
de funcionamento, você 

deve escalonar os turnos de 
trabalho da sua equipe, 
evitando assim que haja 

desfalques. Você, junto ao 
seu contador, precisa estar 
atento ao cumprimento das 
exigências legais e também 

ao controle das horas 
extras e folgas. 

Escalas de Turnos

Um negócio só
prospera quando 

toda a equipe está motivada 
a alcançar os objetivos 

estipulados. Portanto, é 
importante que seus 

colaboradores se sintam 
motivados a atingir as 
metas. O sucesso do 

negócio depende, em 
grande parte, do 

desempenho 
da equipe.

Traçar Metas

Recomendamos que 
diariamente haja reuniões 
de 15 minutos entre você, 
Franqueado, e sua equipe 

para discussão de assuntos 
operacionais, pontuais, 

acompanhamento da meta, 
dentre outros assuntos que 

forem pertinentes. 

Reuniões Diárias



A seleção e a contratação de um funcionário devem ser baseadas nas competências e habilidades deste profissional 
para o cargo. Sendo assim, a contratação de um profissional é uma tarefa muito importante, pois influencia a 
dinâmica e o desempenho dos componentes da equipe e, por consequência, da sua operação

Sempre que precisar contratar profissionais para a equipe, você deve realizar os seguintes passos:

Recrutamento e Seleção

Recrutamento & 
Seleção Contratação Integração

Capacitação 
Inicial



Para que seja realizada a contratação de funcionários, você deve iniciar a divulgação da vaga de acordo com os 
Descritivos de Cargo, podendo usar diversas fontes de recrutamento de pessoas. A seguir as fontes de 
recrutamento mais utilizadas pela rede:

Divulgação da vaga

Internet 
@

A busca através do cadastro da vaga nos sites de empregos é atualmente umas das melhores 
opções. O processo é realizado com cadastro da vaga pelo site contendo a descrição de cargo, 
pretensão salarial e as informações necessárias adicionais solicitadas. Os currículos são 
enviados pela internet e direcionados para o e-mail cadastrado na inscrição.

É uma maneira simples e rápida, porém com um custo mais elevado. Recomenda-se 
procurar uma empresa conceituada no mercado e verificar os honorários 
estabelecidos. Mais indicado para contratações com número reduzido de 
funcionários. Bom custo x custo-benefício.

São inúmeras as pessoas com quem se tem contato e que despertam nossa atenção. 
Portanto, esta é uma fonte recomendada. Além disso, os próprios funcionários podem 
recomendar amigos interessados na vaga. Esta ação tem custo baixo e já permite uma pré-
seleção do candidato a ser analisado.

Agência 
de Emprego

Indicação



Em consequência da divulgação realizada, chegarão diversos currículos de pessoas interessadas nas vagas 
disponíveis. Você observará que, mesmo especificando o perfil desejado na divulgação, aparecerão vários 
candidatos que nele não se enquadram. Portanto, você deve proceder da seguinte forma:

Triagem dos Currículos

Elimine os currículos que não preencham o perfil exigido para o cargo;

Separe os currículos escolhidos em dois blocos: os que melhor se 
enquadram no perfil do cargo e os que poderão ser chamados 
como segunda opção;

Entre em contato pelo telefone com os 
candidatos que melhor se enquadram no perfil 
exigido para o cargo e marque uma entrevista 
com cada um;

Se não preencher a vaga após as entrevistas, entre em 
contato com os demais, ou, se necessário, divulgue-a 
novamente para receber novos currículos.



A entrevista com o candidato é o momento de conversar, de conhecê-lo e dar-lhe a oportunidade de conhecer a sua 
operação e a função à qual se candidata. É o método mais eficaz para obtenção de dados que permitam avaliar e 
projetar comportamentos e atitudes das pessoas. Para tanto:

Entrevista

Agende o tempo necessário (em média 30 minutos) para realizá-la;

Tenha em mãos, de preferência por escrito, todas as 
informações sobre o cargo, como horário, salário e 

responsabilidades;

Tenha em mãos e leia o currículo ou Ficha de 
Solicitação de Emprego para tomar 
conhecimento prévio das experiências e 
habilidades do candidato;

Caso o candidato não tenha preenchido a Ficha de Solicitação de 
Emprego, solicite seu preenchimento antes do início da entrevista.



Após todas as entrevistas é importante que se faça uma comparação geral de todos os candidatos com a definição 
das funções e perfil ideal do cargo para escolher aquele considerado o mais adequado.

Os candidatos devem ser selecionados a partir dos critérios técnicos determinados e a empatia mútua entre as 
partes. Em qualquer situação, quem entrevista deve ser extremamente profissional na seleção dos candidatos. Não 
deve se deixar levar por influências de amizades e outros fatores fora dos critérios objetivos de seleção.  O sucesso 
da sua operação dependerá do desempenho da sua equipe.

Entrevista

Para os candidatos que não foram aprovados no processo seletivo é recomendado que 
você entre em contato com cada um deles informando sobre a reprovação, 

agradecendo-lhes por participar do processo. 



A Contratação é a formalização da contratação do funcionário pelo regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). 
Para tanto, é preciso:

Contratação

Entregar a lista de 
documentos para 

admissão ao candidato

A

Entregar a guia de 
solicitação para 
exames médicos 

admissionais

B

Checar o resultado do 
exame. Se não for 

satisfatório, comunicar o 
candidato e recomeçar o 

processo de R&S

C

Checar se todos os 
documentos foram 
entregues. Se não, 
cobrar a entrega

D

Providenciar: e-mail e 
acesso às ferramentas, 
de acordo com o perfil 

de cada cargo

F

Encaminhar os 
documentos ao 

Contador para que 
possa providenciar a 

admissão

G

Providenciar o 
uniforme do 
funcionário

H

Solicitar ao funcionário 
a abertura de conta-
corrente no mesmo 

banco, em que a 
operação trabalha

E



É muito importante que você se prepare para receber o novo colaborador em sua operação, dedicando parte do 
seu tempo para integrá-lo junto aos demais membros da equipe. Para isso:

Integração

Recepcione o 
colaborador

Entregue-lhe o 
uniforme e solicite 
sua assinatura na 

Declaração de 
Recebimento de 

Uniforme 

Apresente :
 Postura e perfil exigidos 

pela empresa
 A rotina de trabalho
 Os colegas de trabalho
 A estrutura da empresa



Finalizado o processo de admissão e feita a integração, cabe a você, Franqueado, realizar o treinamento do novo 
colaborador. Para isto:

Treinamento Inicial

Treinamento 
Inicial

Organize a logística para que possa realizar o treinamento;

Ministre o treinamento com base no treinamento inicial recebido da 
Franqueadora WiseHome e nos Manuais de Operação.



É uma importante ferramenta de desenvolvimento profissional. Ela permite o alinhamento das expectativas entre 
os líderes e sua equipe, além de explorar o potencial de cada colaborador e auxiliar no desenvolvimento das 
competências.

Avaliação de Desempenho é uma ferramenta utilizada para quantificar os resultados do trabalho de cada um dos 
colaboradores e, com base nesses dados, elaborar ações para motivá-los, promovendo sempre que houver 
oportunidade ou orientando os que estiverem aquém do desejado.

Avaliação de Desempenho

Como 
Avaliar

Ao realizar a avaliação de desempenho, você deve ser imparcial e usar 
critérios nítidos para os funcionários. Eles devem saber que serão 
avaliados, além de ter conhecimento dos itens que farão parte da 

avaliação. A seguir veremos algumas dicas.?

Quando
Avaliar

Trimestral ou semestralmente.

Funcionários em período de experiência: primeiros 45 dias e ao final dos 
90 dias subsequentes. ?



Avaliação de Desempenho

Comece pelo que 
há de bom

O início da reunião 
deve ser leve e se 

concentrar nos 
pontos positivos do 

avaliado. Elogios 
sinceros ajudam a 
minimizar a tensão  

da conversa.

Crie um ambiente 
estratégico

Procure um ambiente 
calmo para que não 

haja interrupções 
durante a avaliação.

Evite o tom acusatório

Em vez de lançar 
frases como “você é” 

ou “você fez”, é 
melhor usar sentenças 
que comecem com “o 

WiseHome espera 
que”, por exemplo. 

Escute também

Durante o processo de 
avaliação esteja atento 
e dê espaço para que o 

funcionário possa 
também se posicionar 

sobre os pontos 
avaliados.

Não seja genérico
Tanto comentários 
positivos quanto 

negativos precisam 
ser reconhecíveis. Os 
funcionários tendem 
a materializar o que 

está sendo dito 
quando são citados 
exemplos concretos.

Dicas de Como Realizar a Avaliação



Avaliação de Desempenho

Consequências da avaliação de desempenho:

Adequar o colaborador ao 
cargo e promover possíveis 

aumentos salariais

Levantar necessidades 
de novas capacitações

Estimular à maior 
produtividade 

Estimular o 
potencial

Desligamento

Vale lembrar que não somente o feedback negativo deve ser dado. Caso o colaborador 
tenha atingido ou superado os resultados, aproveite o momento da avaliação de 

desempenho para lhe dar o feedback positivo!



Treinamento Recorrente

Você deve sempre estar atento à equipe a fim de identificar a 
necessidade de treinamento. Uma vez identificada a necessidade de 
novo treinamento, você, Franqueado, deve planejá-lo e aplicá-lo.

Durante a visita do Consultor de Campo, ele pode identificar a necessidade de 
treinamento para a equipe e realizá-lo. Caso necessite de material específico ou mais 
tempo para aplicá-lo, o Consultor de Campo deve solicitar o auxílio e aprovação do 
Gestor da Rede, e agendar, junto com você, uma data para que este ocorra.

A Franqueadora deve definir o treinamento dos Franqueados e sua 
equipe com base nas suas necessidades, dúvidas e anseios, sendo 
responsável por planejá-lo e aplicá-lo, a distância ou presencialmente.

Realizado pelo 
Franqueado

Realizado pela 
Franqueadora

Realizado pelo 
Consultor de 

Campo



O desligamento de um funcionário pode ocorrer por motivos de interesse dele próprio ou do Franqueado. Caso o 
funcionário não esteja seguindo as regras e procedimentos operacionais e o código de ética e conduta de acordo 
com o preestabelecido na contratação, recomenda-se o desligamento. 

Para ambos os casos existem alguns procedimentos que devem ser realizados decorrentes das disposições da CLT.

Caso nos últimos 90 dias tenha sido realizado exame médico ocupacional, não será preciso proceder ao exame 
demissional.

Desligamento

Quando o desligamento ocorre por interesse e iniciativa do funcionário, oriente-o a apresentar o pedido de 
demissão por meio de uma Carta de Demissão, datada e assinada, detalhando os motivos de sua solicitação de 

dispensa, com 30 dias de antecedência. 

Procure seu Contador para realizar os trâmites de desligamento e o cálculo da 
indenização trabalhista, e fique atento a possíveis mudanças na Legislação vigente.



Gestão financeira é um conjunto de procedimentos e ações administrativas vinculados à análise, ao controle e ao 
planejamento de todas as atividades financeiras da unidade. Para fazer a sua gestão financeira, você, Franqueado, 
deverá utilizar o sistema indicado pela Franqueadora WiseHome.

Por meio de registros adequados e de um bom acompanhamento, é possível obter informações que 
contribuam para o planejamento do negócio e para a otimização dos resultados como um todo.

A seguir, noções básicas dos aspectos que você deve levar em consideração para realizar sua 
gestão financeira.

Gestão Financeira

Conte sempre com o apoio de seu Contador para auxiliá-lo na questão administrativa 
financeira.



Contas a pagar são as contas e obrigações que a empresa tem para pagar, podendo ser a prazo ou à vista.

O controle de contas a pagar deve contemplar as contas que muitas vezes são pagas sem boleto de cobrança ou 
estão em débito automático.

Contas a pagar 

Observe também outras formas de controle; por exemplo, o DDA – Débito Direto 
Autorizado de pagamento ou o débito automático.

Pagamentos em atraso podem gerar multas e quebras contratuais. Fique atento para não 
se esquecer de pagar qualquer obrigação que prejudique o andamento do seu negócio.



Fique atento para contemplar todas as contas a pagar no seu controle financeiro; por exemplo:

Contas a pagar 

Impostos e 
taxas

Royalties, 
investimento 
e marketing 

local 

Pagamento de 
funcionários

Contrato de
terceiros

Ocupação Fornecedores
Tarifas

bancárias
Telefone e 

internet



Contas a pagar 

Mantenha uma pasta com as contas devidamente separadas, organizadas por ordem 
cronológica de vencimento;

Com relação aos impostos (todos), quando o vencimento cair em feriado ou final de 
semana, deverão ter seus pagamentos efetuados antecipadamente;

Retire os documentos a serem pagos naquela data,  monte a relação de pendências a serem pagas 
no dia, sempre observando sua previsão de Fluxo de Caixa;

Após todos os pagamentos efetuados, verifique se os documentos estão corretamente 
autenticados;

Baixe as contas no sistema e encaminhe quinzenalmente os documentos pagos ao seu 
Contador;

Evite emitir cheques. Caso você utilize cheque, deve anotar o banco, valor do pagamento, número 
do cheque e histórico do pagamento no formulário Cópia de Cheque;

Anexe os comprovantes de pagamento às cópias dos cheques (caso os tenha utilizado).

Organizando o 
Contas a Pagar



A  Franqueadora WiseHome recomenda que o controle de contas da sua unidade seja feito no sistema ERP, por 
meio de um plano de contas padrão, e que você defina:

Contas a pagar 

Despe
sas

Remuneração 
Variável

Despe
sas

Despesas

Despe
sas

Orçamento 
Financeiro

Despe
sas

Fundo 
Fixo

Controle as despesas da sua unidade como: contas de luz, 
ocupação etc.

Registre as pequenas despesas diárias da sua 
unidade, como: compras emergenciais.

Atribua condições para bonificação da sua equipe, como 
comissão de vendas, bônus de avaliação de desempenho, etc.

Planeje quanto será a receita da sua unidade, 
despesas, salário dos funcionários, entre outros.

O Plano de Contas permite que todos os Franqueados classifiquem suas receitas e despesas da mesma forma. 
Isto é importante, pois permite, por exemplo, que a Franqueadora  WiseHome compare, por exemplo, os 

custos de pessoal das unidades e informe a você, Franqueado, caso o valor esteja acima da média.



Contas a receber são receitas que a empresa tem a receber. Através do sistema,  será possível controlar Quanto a 
operação tem a receber e O que já foi recebido. Para isso você, Franqueado:

Contas a Receber

Abre seu sistema

Avalie as datas de recebimentos do dia

Verifique seu extrato bancário 

Faça a conciliação bancária

1

2

3

4



Conciliação bancária consiste na:

Durante a conciliação, é muito importante verificar se o que estava previsto de entrada realmente entrou na conta, 
assim como acompanhar se os débitos na conta e descontos de taxas foram realizados corretamente. 

Conciliação Bancária

Abra seu sistema
Avalie as datas 

de recebimentos 
do dia

Verifique seu 
extrato 

bancário 



Fluxo de caixa é um instrumento que permite melhor visualização dos direitos a receber e das obrigações a pagar, 
com periodicidade que pode ser diária, semanal ou mesmo mensal, de acordo com a sua conveniência. Organize  as 
entradas e saídas financeiras de forma a visualizar as datas com melhores fluxos de pagamentos. O controle do 
fluxo de caixa o auxiliará nesta gestão.

Com os lançamentos das entradas e saídas, você conseguirá visualizar os compromissos com maior clareza, assim 
podendo evitar que faltem recursos para efetuar os pagamentos nas respectivas datas. 

Fluxo de Caixa

Entradas 
de Caixa

São todos os 
recebimentos 

decorrentes das vendas

Saídas 
de Caixa

São todos os compromissos 
financeiros da operação 

em função do
pagamento de despesas 

fixas ou variáveis



Gestão administrativa financeira é uma atividade de controle essencial para você conseguir gerir as receitas 
e despesas e também planejar seu negócio no curto e médio prazos. Estruture todas essas informações 
financeiras no sistema ERP, em seu plano de contas (DRE), e faça uma análise financeira periodicamente.

Analise de resultado

Para avaliar o resultado mensal do seu negócio é importante observar alguns fatores, como:

Quanto cada despesa representa do seu faturamento?

Quais gastos mais impactam na receita?

Quais gastos podem ser reduzidos?

Como melhorar a receita da sua unidade?

Qual o plano de ação para a redução do gasto em 
excesso?

Há algum investimento necessário para melhorar o 
faturamento ou reduzir os custos operacionais?

Atue nos pontos de impacto identificados como responsáveis pelo resultado não satisfatório.  Estude seu 
Fluxo de Caixa e o Plano de Contas (DRE) através do sistema e elabore um plano de ação para reverter o 

resultado insatisfatório. Se precisar, solicite apoio do seu Consultor de Campo.



Você, Franqueado, deve avaliar as vendas diárias realizadas pelo time comercial. Este é o momento para analisar, 
monitorar e avaliar as vendas, afim de alinhar metas junto ao time comercial e traçar planos de ação visando 
melhorias e seu aumento. Para isto, você, Franqueado:

Analise de Vendas

Verifica as vendas realizadas através do sistema 

Analisa relatórios e indicadores 

Elabora possíveis planos de ação para melhoria/ 
crescimento

1

2

3



Durante a analise, é imprescindível, que verifique os seguintes indicadores:

Após analisar os resultados do relatório de vendas, você, Franqueado, deve apresentar o plano de ação para 
melhoria das vendas  à equipe do comercial  e monitorá-lo.

Analise de Vendas

Quantidade 
de Leads

Fechamentos Instalações
Assistências 

Técnicas



Para a prosperidade do seu negócio é fundamental tomar alguns cuidados. Veja a seguir algumas dicas para manter 
a saúde financeira:

Dicas para uma gestão financeira saudável

Não misture 
despesas 
pessoais 

com as da 
unidade

Esteja atento ao 
seu pró-labore. 
Retire apenas o 
valor estipulado

Antecipe os 
pagamentos que 

oferecem desconto, 
sempre que

possível
Em caso de 
dificuldade 

para realizar 
algum 

pagamento, 
renegocie-o Separe um 

caixinha para 
gastos 

emergenciais da 
unidade 

Registre todas 
as suas contas 

a pagar



Existe uma série de tributos, nos níveis municipal, estadual e federal, que você deve recolher. Tanto as alíquotas 
quanto os próprios tributos podem mudar e ser diferentes conforme o local onde estiver estabelecido sua unidade. 

Gestão Contábil

Para ficar sempre atualizado, conte com o auxílio do seu Contador, que deve informá-lo a respeito de 
qualquer alteração tributária que ocorra.

Caso o dia do vencimento desses tributos ocorra no final de semana ou feriado, o pagamento deve ser 
antecipado para o dia útil anterior ao do vencimento. Após o vencimento, incidirão sobre o 

recolhimento encargos moratórios (multa, juros e correção monetária).



Ter uma gestão de marketing de sucesso é muito importante para trazer resultados para sua unidade. Uma gestão 
de marketing eficiente faz a diferença no resultado de qualquer empresa. Afinal, trata-se da atividade que, em sua 
essência, tem a responsabilidade de atrair e reter clientes para o negócio.

Gestão de marketing

Uma boa gestão de marketing deve, com o menor custo possível, gerar vendas para a unidade. Veja, a seguir, 
a responsabilidade de cada uma das partes em relação ao marketing:

Franqueadora – WiseHome Franqueado

Realização do marketing institucional

Realização do marketing on-line

Desenvolvimento de ações padrão

Mercado Global

Solicitação de aprovação de ações locais

Divulgação Local

Relacionamento com o cliente

Mercado Local



Conceitos de Marketing em Redes de Franquias

É o conjunto das ações de imagem e comunicação referentes à marca e ao conceito de negócio como
um todo:

Marketing 
Global

Geralmente são ações de alcance global, ou 
seja, não regional;

As ações de marketing institucional são de 
responsabilidade da Franqueadora.

É o conjunto das ações de marketing que abrangem apenas um território localizado e visam à
divulgação do negócio em termos comerciais das unidades franqueadas localizadas neste território
de alcance.

Marketing Local 
A criação dessas ações pode ser tanto da Franqueadora – que distribuirá as peças / ações criadas 
para a Rede Franqueada veicular ou aplicar no seu território; quanto da Franquia – neste caso, a 
Franqueadora deve ter conhecimento de cada ação criada e aprová-la antes que seja veiculada 

ou executada.



Conceitos de Marketing em Redes de Franquias

Fundo de 
Marketing

O Fundo de Propaganda, ou de Marketing, é um fundo de valores destinado a investimentos em
Marketing e ações que gerem benefícios comuns à toda Rede de Franquia.

Este Fundo funciona como uma conta-corrente, no qual as entradas são os depósitos ou
contribuições mensais das Franquias, e as saídas os gastos e despesas com ações de comunicação,
marketing, propaganda, campanhas etc. As grandes vantagens de ter um fundo de propaganda são:

Viabilizar as ações e campanhas 
promocionais;

Padronizar todas as ações de Marketing da 
Rede;

Manter maior controle sobre a imagem da 
empresa no mercado;

Proporcionar maior benefício coletivo e 
equitativo a toda Rede;

Alcançar maior ganho de escala na produção de materiais de Marketing.



Sempre que você, Franqueado, tiver interesse em realizar uma ação local para alavancar vendas, precisa checar se a 
ação a ser realizada é ou não homologada pela Franqueadora, ou seja, se é uma ação padrão ou se será tratada 
como local. 

Para cada uma das situações as etapas a ser percorridas são diferentes, conforme apresentado a seguir.

Marketing local

Ação é homologada

Você, Franqueado, deve:

Preparar e realizar a ação de acordo com os padrões WiseHome;

Mensurar o resultado de vendas atingido com a ação e informar à Franqueadora.



Marketing local

Preencher o Formulário de Ação Local e disponibilizá-lo para avaliação da área de Marketing da Franqueadora. A área de
marketing dará seu parecer:

 Não aprovado: Reflita e refaça seu Formulário de Ação Local com novas ideias;
 Aprovado com restrições: Siga as alterações recomendadas pela Franqueadora;
 Aprovado sem restrição: Execute a ação conforme planejado.

Após a aprovação, a área de Marketing da Franqueadora desenvolverá todo o material de apoio necessário para a execução
da sua ação local. Aqui vale lembrar que a ação é custeada integralmente por você;

Com o material em mãos você deve realizar a ação local conforme planejado e descrito no Formulário de Ação Local. Lembre-
se de que você sempre deve acompanhar e monitorar a ação para verificar sua eficiência, retorno e assertividade;

Você, Franqueado, deve:

Mensure o resultado de vendas atingido com a ação.

Ação não é homologada



Marketing local

Sempre após a realização de uma ação local, você deve acompanhar se houve aumento nas 
vendas. Ao fazer essa análise, será possível perceber se a ação realizada foi satisfatória e atingiu 
seu objetivo;

Aproveite a visita do Consultor de Campo para discutir com ele sobre o retorno esperado e o 
atingido com a realização da ação local e o que pode ser melhorado ao desenvolver outras ações 
locais na unidade;

Caso o resultado da ação tenha sido positivo, a Franqueadora avaliará a possibilidade de divulgá-la 
aos demais Franqueados, armazenando-a como uma melhor prática da Rede.



Sempre que identificar a necessidade de reposição dos materiais de marketing da unidade, você, Franqueado, deve  
solicitar a arte dos materiais à área de Marketing da Franqueadora. Após receber sua solicitação, a área de Marketing:

Após receber a arte dos materiais da área de marketing da Franqueadora,  você, Franqueado:

Ao receber seu pedido, o fornecedor local:

Material de marketing

Cria e/ou envia a arte para realização da impressão no fornecedor local1

Envia a arte disponibilizada pela Franqueadora ao fornecedor local2

Confecciona o pedido de acordo 
com os padrões WiseHome

3

Fatura o pedido e entrega a você, 
Franqueado

4

Você, Franqueado, deve receber os materiais de marketing e disponibilizá-los conforme orientação da 
Franqueadora



Periodicamente, você deve elaborar e revisar seu planejamento estratégico. Para isso, preencha a ferramenta 
Planejamento Estratégico e avalie:

Se precisar, solicite o apoio de seu Consultor de Campo.

Planejamento Estratégico

O desempenho da sua unidade em relação
aos anos anteriores;

O desempenho da 
sua unidade em 
relação aos anos 

anteriores;

O mercado local em 
que a WiseHome

está inserido;

Como sua unidade 
está em relação à 
concorrência da 

região;

Os pontos 
fortes/fracos, 
ameaças e as 

oportunidades de 
seu negócio.



Cabe a você, Franqueado, ter ciência do controle de estoque, porque altos níveis de estoque podem comprometer 
o capital de giro,  causando problemas de caixa no curto e médio prazos.

Gestão de Estoque

Como manter os 
níveis de estoque 

otimizados?

Com elas pode-se determinar indicadores do estoque da unidade, que servirão de 
base para decisões de níveis de estoque – quanto comprar, quanto estocar etc. 

Informações:

Se necessário e em caso de dúvidas, a Franqueadora poderá apoiá-lo no 
planejamento de compras, gestão de estoque e elaboração de pedidos. 

Apoio da Franqueadora: 

Este influencia diretamente os estoques, diminuindo o capital de giro e 
aumentando o custo operacional. Com um bom planejamento de compras 
realizado, a tendência é sempre a diminuição do custo operacional. 

Processo de Compras: 



Gestão de Estoque

Também apurado por produto, é o 
número de vezes que o volume total do 
estoque gira  dentro de determinado 
período de vendas (geralmente semanal 
ou mensal). Quanto mais  rápido o giro, 
mais disponibilidade de caixa a empresa 
estará proporcionando; logo estará 
contribuindo para acelerar o Capital de 
Giro

Giro de Estoque

Apurado por produto, é a quantidade 
mínima que se deve manter estocado 
para que haja tempo suficiente para o 
recebimento de uma nova compra sem 
que falte o produto para venda. 
Manter um estoque bem próximo do 
mínimo é o ideal para que este nunca 
seja um dos fatores que causem perda 
de Capital de Giro.

Estoque Mínimo

Visando uma 
realizar uma 
boa gestão de 
estoque, você, 
franqueado, 
deve estar:



Você, Franqueado, deve analisar a necessidade de reposição de todos os equipamentos utilizados durante a 
execução das Ordens de Serviços, com base  no estoque apresentado via sistema. A partir deste momento, existem 
duas situações a considerar:

Compras 

Compras de Itens 
dos Fornecedores 

Homologados 
Pela Franqueadora

Compras de Itens 
dos Fornecedores 
Locais, de acordo 

com as exigências e 
critérios 

estabelecidos pela 
Franqueadora 



Você, Franqueado, deve:

Fornecedores Locais

Fornecedores Homologados

Compras 

Realizar a busca de fornecedores locais

Realizar no mínimo 3 orçamentos para averiguação de valores 

1

2

Fechar o pedido de compra com o fornecedor local, sempre avaliando preço, prazo, forma de pagamento3

Fechar o pedido de compra com os Fornecedores Homologados1

Caso haja mais de um fornecedor homologado para o mesmo item, deve-se fazer orçamentos para 
averiguação do melhor preço, prazo e forma de pagamento.



Após o fechamento do pedido, os Fornecedores Locais e os Fornecedores Homologados irão:

Você, Franqueado, deve:

Compras 

Realizar a separação dos produtos

Emitir a Nota Fiscal e o boleto de pagamento

Acompanhar o recebimento e armazenamento dos produtos – Conforme descrito a Seguir

Enviar NF, boleto e produtos à sua Franquia

Realizar o pagamento do boleto, conforme vimos no tópico Contas a Pagar deste Manual

1

2

3

1

2



Sempre que houver a necessidade de realizar o recebimento dos equipamentos, você, franqueado:

Recebimento e Conferência

Deve conferir:

Condições de limpeza e integridade das embalagens;

Nota fiscal, boleto e comparar com o pedido de compra realizado 
(equipamento, quantidade e razão social).

Pedido está de acordo e sem divergência?

 Assinar a nota fiscal.

 Realizar o processo de armazenamento 
dos equipamentos conforme veremos 
a seguir.

 Acionar imediatamente a Franqueadora ou
o Fornecedor Homologado.

Não Sim



Armazenamento de Equipamentos 

Dê entrada de todos os equipamentos no sistema;

Separe os equipamentos de acordo com a tecnologia e/ou funcionalidade;

Mantenha o ambiente sempre arejado, sem umidade ou calor em excesso;

Conserve as paredes limpas e observe o surgimento de frestas ou buracos, assim 
como a presença de goteiras, vazamentos ou infiltrações;

Os equipamentos devem ser colocados nas prateleiras de forma organizada, 
separados por tecnologia/ tipo de equipamento/ material;

Manter o local sempre limpo e organizado.

Após a avaliação e 
recebimento dos 
equipamentos é 

necessário que você 
armazene todos os 

equipamentos.  Para 
isso:



Basicamente, inventário é uma lista de todos os equipamentos disponíveis em estoque. A contagem dos 
equipamentos é importantíssima e deve ser feita semanalmente, pois permite uma melhor apuração dos 
resultados, controlar entrada e saída dos equipamentos e identificar possíveis desvios e perdas. Para realizar o 
inventário, você, Franqueado:

Inventário

Realiza a contagem dos produtos 
de acordo com Lista do 

Inventário; Confere listagem x sistema de acordo 
com os itens contados;

Analisa as diferenças entre 
“Contado e Teórico”;

Registra o inventário no 
sistema após analisadas e 

apuradas as diferenças.

Solicita para os Instaladores as 
devidas justificativas, caso haja 

divergências;

1

3
4

2

5



É fundamental para a gestão de seu negócio que você acompanhe periodicamente os indicadores chave de sua 
unidade e avalie seus resultados.

Gestão de Indicadores

Indicadores são instrumentos de gestão, essenciais nas atividades de monitoramento, porque 
permitem acompanhar a busca das metas, identificar avanços, ganhos de qualidade, problemas a 
serem corrigidos, necessidades de mudança, etc. 

Eles medem o que aumentou, o que cresceu, o que diminuiu, dando a você, Franqueado, uma ideia 
clara sobre em que assunto intervir. 

Indicadores 
Chave:

Ticket 
médio/ 

Itens
CMV

Cadastro 
de Clientes

Faturamento



Gestão de Indicadores

Continue acompanhando os resultados dos indicadores chave da 
WiseHome.

Acima Ou Dentro Do Esperado

Elabore um plano de ação e execute as ações com o objetivo de 
alavancar os indicadores que estão com resultado ruim. Se 
precisar, solicite apoio ao seu Consultor de Campo.

Abaixo do Esperado

Se os indicadores 
estiverem:



A forma mais eficiente de comunicação entre você, Franqueado, e a Franqueadora é por meio do Consultor de 
Campo.

Suporte em Campo

O Consultor de Campo tem como função:

Verificar se está tudo de acordo com os métodos, normas 
e procedimentos determinados pela Franqueadora, 

especialmente no que se refere à qualidade do 
atendimento ao cliente, dos produtos, bem como no que 

se refere ao cumprimento das obrigações contratuais.

Ajudá-lo a atingir todo seu potencial, auxiliando-o a analisar 
problemas e oportunidades, recomendando linhas de ação 
e indicando os profissionais especialistas ou prepostos da 

Franqueadora para auxiliá-lo diretamente no que for 
necessário.

Você e toda sua equipe sempre devem dar livre acesso a todas as dependências da unidade a qualquer 
profissional enviado pela Franqueadora para desempenhar seu trabalho de acompanhamento. Tal 
acesso é imprescindível para o devido suporte e também para a supervisão da operação, abrangendo 
todas as dependências da unidade, como também o acesso aos sistemas de informática em qualquer 
momento. A negativa de acesso acarretará muitos problemas e pode ser motivo de rescisão do 
Contrato de Franquia.



Também é fundamental que você, Franqueado, sempre deem o devido retorno aos representantes da 
Franqueadora, atendendo suas ligações e visitas ou retornando o mais rápido possível quando houver qualquer 
desencontro, bem como comparecendo, pessoalmente, às reuniões solicitadas. O Consultor de Campo 
desempenha, para a Franqueadora, as seguintes funções:

Além das atividades de consultoria propriamente dita, caberá também ao Consultor de Campo, ou outro preposto 
da empresa Franqueadora, realizar auditorias na unidade para verificar se todos os compromissos contratuais estão 
sendo cumpridos regularmente. É importante que todos os Franqueados da Rede operem suas unidades de acordo 
com todos os padrões estabelecidos pela Franqueadora, de modo que a organização apresente uma imagem 
uniforme e consistente para o público.

Suporte em Campo

Representá-la no 
relacionamento com

o Franqueado

Verificar se
tudo na unidade
está sendo feito
de acordo com

os métodos, normas 
e procedimentos

padrões  
WiseHome

Avaliar
o desempenho

da operação, tanto 
do ponto de vista da

qualidade do 
atendimento quanto

dos resultados
econômicos
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OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Fluxo de caixa

Controlar seus compromissos e recebimentos para 
evitar problemas de caixa, ou seja, falta de recursos 

para efetuar pagamentos nas respectivas datas.

Na etapa de gestão financeira.

Checar os dias em que haverá maior necessidade de 
caixa, bem como aqueles em que há receitas a entrar 

na conta.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

DRE

Apurar o resultado da unidade: lucro ou prejuízo.

Alimentar e analisar o DRE periodicamente.

Checar os dias em que haverá maior necessidade de 
caixa, bem como aqueles em que há receitas a entrar 

na conta.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Descrição de Cargo

Identificar o perfil do funcionário que será contratado.

Na etapa de recrutamento de funcionários.

Verificar o perfil do funcionário e usar esta informação 
para divulgar a vaga.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Ficha de Solicitação de Emprego

Coletar informações do candidato interessado em 
trabalhar na operação.

Na etapa de recrutamento
de funcionários.

Solicite que o candidato preencha a ficha com seus 
dados para averiguação.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Roteiro de Entrevista – de Acordo com Cada Cargo

Direcionar as perguntas a serem feitas ao candidato e 
sugerir aspectos a ser questionados.

Na etapa de recrutamento
de funcionários.

Utilizar a ferramenta para a entrevista com os 
candidatos.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Feedback Negativo

Agradecer a participação do
candidato no processo seletivo

(não aprovação).

Após entrevistar o candidato
e definição da não aprovação.

Enviar por e-mail o feedback negativo ao candidato.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Lista de Documentos

Entregar ao funcionário a lista de documentos que 
precisa providenciar.

Após a seleção de um novo funcionário.

Entregar a lista ao funcionário
para que possa providenciar a documentação para sua 

contratação.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Planejamento Estratégico

Refletir sobre o negócio.

A cada seis meses.

Refletir sobre os resultados do seu negócio, pontos 
positivos e pontos de melhoria e preencher a 

ferramenta com os pontos de melhoria necessários.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Plano de Ação

Planejar e monitorar a execução das ações de melhoria.

Sempre que for necessário elaborar um plano para 
melhorar resultados.

Preencher as ações planejadas,
os prazos e os responsáveis por

cada uma delas.



OBJETIVO

Para verificar esta ferramenta na íntegra, consulte o anexo que acompanha este Manual

QUANDO USAR

COMO USAR

Formulário de Ação Local

Elaborar o briefing da ação
de inauguração com apoio da Franqueadora

Durante a divulgação inaugural da operação .

Preencher o formulário e enviar para Franqueadora 
validar. Caso não seja validado, você deve fazer os 

ajustes necessários seguindo as orientações da 
Franqueadora.


