
Convenções são um passo adiante no relacionamento 
 
Motivar funcionários e colaboradores é objetivo dos encontros 
 
Confraternizar, aproximar colaboradores, expor os pontos negativos e traçar metas são apenas 
alguns dos objetivos das convenções realizadas regularmente por empresas e entidades de médio 
ou grande porte. A consultora de recursos humanos da Manager, Pérola Lucente, reforça que as 
convenções são fundamentais para definir os rumos e fazer com que colaboradores e fornecedores 
conheçam a filosofia da empresa. 
 
Eventos dessa natureza servem também para passar informações sobre novas políticas e, de 
quebra, permitir que as pessoas se conheçam, criando um sentimento de unidade. Além disso, as 
palestras são fonte de informação e reciclagem. "Essa aproximação entre as pessoas faz com que 
elas se comprometam a alcançar melhores resultados. As convenções possibilitam que a 
comunicação entre patrões e empregados ocorra sem ruídos", afirma Pérola. 
 
Desde 2001 a Associação Brasileira de Franchising (ABF) realiza convenções anuais, unindo 
informação a lazer. Segundo o diretor executivo da ABF, Ricardo Camargo, o evento deste ano - 
no hotel Sofitel, Costa do Sauípe (BA) - contou com a participação de cerca de 400 pessoas. A 
convenção, que reuniu franqueadores, franqueados, advogados e consultores, aconteceu de 20 a 
24 de outubro e teve palestras sobre temas relacionados a varejo mundial, recompra de franquia, 
questões jurídicas, entre outros. 
 
- Esse evento foi o mais bem avaliado de todos. Conseguimos dosar bem o lazer com as 
informações. Além dos painéis com palestrantes conceituados, organizamos duas festas. Um dos 
principais objetivos é fazer com que as pessoas fiquem por dentro das tendências do setor - diz 
Camargo. As convenções da ABF ocorrem sempre em outubro  e são realizadas em hotéis. Neste 
ano, os participantes pagaram R$ 1,9 mil, sendo R$ 900 pelos quatros dias de hospedagem.  
 
A consultora de RH da Manager acrescenta que muitas empresas aproveitam a ocasião para 
premiar funcionários que se destacaram. O empregado contemplado se sente motivado e os 
demais passam a se dedicar mais, buscando conquistar o mesmo benefício nas próximas 
convenções. "O ambiente informal ajuda a relaxar a mente e o participante se sente valorizado 
diante dessa descontração", arremata Pérola. 
 
Congregando franqueados, funcionários, fornecedores e consultores, a convenção bienal do Bob"s 
acontece há quatorze anos. A de 2004 aproveitou o espaço de um hotel em Angra dos Reis. 
Antônio Dimas de Oliveira - que começou como atendente e hoje é dono de uma franquia situada 
em Copacabana, no mesmo local onde foi inaugurada a primeira loja do Rio - esteve presente. 
 
- Conversamos sobre novos equipamentos e processos de informatização, ficamos conhecendo os 
novos franqueados. Também houve a palestra do treinador de vôlei, Bernardinho, que falou sobre 
motivação, e painéis sobre economia e trabalho em equipe. O melhor de tudo foi a integração 
entre as pessoas - conta Oliveira, que se tornou franqueado em 1997, após 27 anos como 
empregado.  
 
Para o diretor de marketing e expansão em franquias do Bob"s, Flávio Maia, o resultado superou 
as expectativas. "Toda a equipe parecia disposta a encarar a volta ao trabalho com mais garra. A 
cada convenção, conseguimos melhorar nossos resultados e reforçar a equipe. Tenho certeza de 
que, após esse evento, os garotos de 17 a 19 anos verão a empresa com outros olhos e 
trabalharão com mais dedicação para poderem participar novamente daqui a dois anos", conclui. 
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