










Entenda como vamos 

te ajudar 

a ser um(a) 

empresário(a) 

de sucesso no ramo de 

consultoria!



Público Alvo

Pequenas e médias empresas de todos os seguimentos

que precisam de um bom modelo de gestão para crescer

de forma sustentável.

Empresas que necessitam melhorar continuamente seus

processos para atingir melhores resultados.



Nossas Soluções

Capacitação Consultoria Outsourcing Auditoria



Trabalhamos com modelos 

e ferramentas reconhecidos 

mundialmente, o que

nos assegura bons resultados.

A gestão faz a diferença. Em 

um mundo cada vez mais 

complexo, investir em gestão é 

uma questão de sobrevivência.

Perspectiva de mercado



Desenvolver negócios com rentabilidade e crescimento 

sustentável, nas áreas de consultoria, auditoria, outsourcing 

e treinamentos, com metodologias e suporte diferenciados, 

proporcionando sucesso, satisfação pessoal e 

reconhecimento de nossos franqueados e de seus clientes.

Nossa Missão



A meta é expandirmos nos

próximos 5 anos, o nosso negócio

para 80 franquias no Distrito Federal

e em todas as regiões do Brasil.

Vitória – ES (unidade piloto)

São Paulo – SP (Berrini)

Plano de Expansão

6 Franqueados

16 Franqueados

8 Franqueados

29 Franqueados

21 Franqueados Salvador – BA (Caminho das Árvores)

NORDESTE

NORTE

CENTRO OESTE

SUL

SUDESTE

Rio de Janeiro – RJ (Barra da Tijuca)

Goiânia – GO (Setor-sul)

Recife – PE (Pina)

Santos – SP (Boqueirão)



Risco muito menor que abrir um

negócio sozinho. Custos fixos

menores que unidade própria.

Suporte e parceira de quem já tem

experiência.

Padronização das operações e da gestão.

Ser seu próprio patrão em um negócio já

consolidado no mercado há mais de 13

anos.

Treinamento e aprimoramento

contínuo

Iniciar um negócio apresentando amplo

portfólio de produtos e clientes, tendo

referência de profissionais consolidados e

respeitados no mercado.

Lançamento de novos produtos e

serviços pela franqueadora.

Uso de metodologias já

validadas.

Motivos para ser um franqueado Zorzal



Davidson Martins Ronceti - Engenheiro

Mecânico graduado pela UFES e pós-

graduado em Gerência de Projetos pela

UVV.

Profissional com domínio em Gestão de

Frotas e ampla vivência em Gestão

Operacional. Desde 2004 atuando no

mercado nacional como gestor em

conceituada empresa de transportes de

passageiros com certificação NBR ISO 9001.

Depoimento de Franqueado  

Salvador - BA

“O modelo de franquia da Zorzal visa a expansão do negócio, por meio da construção de uma rede

sólida e sustentável. Vivenciei isso, no momento em que me interessei pela oportunidade de ser um

franqueado, e principalmente na condução do processo de consolidação da franquia, de forma madura,

transparente e, sobretudo, pautada em um planejamento detalhado.

Além de representar uma marca bem sucedida com know how de 11 anos de atuação na área de

consultoria em gestão empresarial, tenho a disposição modelos testados e aprovados, e conto com a

plena assessoria da competente equipe da Zorzal.

A experiência de se tornar um franqueado Zorzal tem sido fantástica e não me deixa dúvidas de que

nasce uma parceria de muito sucesso.”



Giancarlo Oliveira - Bacharel em Ciência

da Computação, pós-graduado em

Administração de Empresas (FGV).

Profissional certificado em ITIL, ISO

20000 e ISO IEC 27002. Desde 2008

atuando em Gerenciamento de Projetos

de Média e Alta complexidade em

Industrias Nacionais e

Multinacionais. Gestor de Projetos de

Sistemas e Negócios com experiência

na gestão de escopo, finanças e

recursos de projetos, com mais de 100

projetos implantados.

Depoimento de Franqueado  

São Paulo – SP 

“Com uma base familiar de perfil empreendedor sempre tive o sonho de empreender a fim de atingir

uma realização pessoal/profissional. Seguindo esse sonho venho pesquisando há anos ideias e modelos

de negócio que fossem compatíveis com as minhas experiências profissionais.

Escolhi a Zorzal, pela transparência e estruturação do negócio. O processo de franquias está muito bem

definido e tem como base num negócio já testado há anos, maduro com uma base de clientes

satisfeitos criando um sólido relacionamento entre as partes.

Com um atendimento rápido e preciso desde o início dos nossos contatos, a Zorzal Franquias se

posicionou de forma extremamente profissional e madura durante todo o período em que trabalhamos

para viabilizar o negócio. Fato esse se tornou ainda mais claro após contato com os clientes, que

demonstraram em seus depoimentos, grande satisfação com os serviços prestados pela empresa.”



Depoimento de Franqueado  

Rio de Janeiro – RJ 

Bruno Ferreira Moura – Economista - Pós

Graduado em Engenharia de Produção pelo

INT/COPE-UFRJ- Pós Graduado em

Administração Financeira pela EPGE/FGV.

Mais de 30 anos de experiência em funções de

Gestão e Consultoria nas áreas Comerciais e de

Finanças, Gestão (Planejamento & Controle),

Planejamento Estratégico, Planejamento

Financeiro, Custos, Orçamentos, Indicadores de

Performance (KPIs), Inteligência de Negócio, TI,

Planejamento e Controle de Produção,

Faturamento e Formação de Preço de Venda,

além de forte experiência como Controller

Comercial, com cinco anos de experiência no

apoio às áreas Comercial e Marketing.

“Já sou parceiro da Zorzal desde 2012. Desenvolvemos juntos vários projetos de Consultoria.

Com a Zorzal como parceira, estou sempre me desenvolvendo e com novos horizontes.

Da parceria para a franquia foi um passo natural, que significa a construção de sólida credibilidade e

compatibilidade entre os Valores da Zorzal e meus, pois o desenvolvimento (melhor performance das

empresas) é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, gerando mais empregos e

prosperidade.”



Depoimento de Franqueada  

Goiânia – GO 

Paloma Assis Silva – Administradora –

Formada pela Universidade Estadual do

Goiás (UEG). pós graduanda em

engenharia de produção com ênfase em

qualidade e produtividade

Especialista na norma NBR ISO 9001;

Profissional com inglês fluente e experiência

internacional;

Certificada em auditoria interna da

qualidade; Iniciou suas atividades na área

da qualidade no ano de 2013, atuando

em Escritório de Gerenciamento de

Projetos, Processos e Qualidade (EGPPQ);

Experiência na realização de auditorias

internas e treinamentos;

“Quando tive meu primeiro contato com a Zorzal estava à procura de uma empresa que se alinhasse aos

meus valores pessoais e expectativas de crescimento profissional. Como resultado, após um mês de interação

eu estava embarcando rumo à cidade de Vitória-ES, para realizar minha preparação como franqueada.

O processo de capacitação superou todas as minhas expectativas, pois a confiança que tive no decorrer das

minhas primeiras reuniões, via Skype, perdurou durante todo o processo de treinamento, onde fui recebida

por uma equipe acolhedora e altamente competente, que me proporcionou todo suporte necessário para

trazer a essência da empresa para o estado de Goiás.

Minha experiência com a Zorzal tem sido muito positiva, tenho certeza que fiz a escolha certa e hoje faço

parte de um grupo íntegro, formado por profissionais de excelência que me asseguram todo suporte sempre

que necessário.”



Depoimento de Franqueado  

Recife - PE

Romero Lincoln – Engenheiro Mecânico 

graduado pela UFPE;

Pós graduado em Gestão da Qualidade e 

Produtividade pela UPE;

Profissional com mais de 18 anos de 

experiência profissional nas áreas de 

produção, processos e principalmente 

gestão da qualidade atuando em empresas 

nacionais e multinacionais de diversos 

portes e segmentos;

Larga experiência na implantação, 

manutenção e auditorias de sistemas ISO 

9001, 14001, 17025 e outras normas;

Profundo conhecimento em mapeamento 

e otimização de processos, lean six sigma, 

planejamento estratégico, indicadores de 

performance, etc.

“Ingressar no grupo Zorzal foi uma das decisões mais acertadas de toda a minha vida. Já 

poderia afirmar isto antes mesmo de iniciar a operação da franquia ou mesmo passar pelos 

treinamentos de capacitação inicial, providos com maestria.

O suporte prestado e a capacitação do pessoal da Zorzal encantam o franqueado desde os 

primeiros contatos. Poder contar com este apoio na cidade de Recife-PE, aplicando os valores 

estabelecidos pela empresa e podendo contribuir com o sucesso de outras organizações é 

algo desde muito tempo almejado por mim. Tenho a plena convicção que serão muitos e 

muitos anos de uma parceria verdadeira e de sucesso.”



Wagner Carnaval- Graduado em

administração de empresas, MBA em

gestão de recursos humanos e Gestão

de empresas (FGV);

Possui mais de 20 anos de experiência

na área de recursos humanos, estando

à frente dos processos de

Desenvolvimento de Pessoal, Gestão do

Desempenho, Plano de Sucessão,

Pesquisa de Clima, Gestão de

Benefícios, Negociação Trabalhista junto

ao Sindicato da Categoria,

Remuneração, Saúde e Segurança do

Trabalho e Administração.

Depoimento de Franqueado  

Santos – SP 

“Encontrei na Zorzal Franquias a Segurança para empreender e dar continuidade em minha carreira

como executivo. Desde o início tive a certeza de que a Zorzal é a escolha certa, pois possui

metodologia diferenciada e destaque no mercado, conquistado pela excelência de seus projetos e foco

nas necessidades de cada cliente.

Durante todo o processo de estudos e de treinamento para a abertura da Unidade em Santos, ficou

evidenciado que a escolha pela Zorzal Franquias foi realmente a mais acertada, pois prestam total apoio

ao franqueado, com transparência e acompanhamento em todas as fases do processo.

Por meio dos modelos de Gestão de Empresas, desenvolvidos em clientes de diferentes segmentos,

além da assessoria da competente equipe Zorzal, tenho a certeza de que estou trazendo para a minha

região o que há de melhor em gestão de Empresas, e que dessa forma, nasce uma história de sucesso.”



Perfil  do franqueado

Noções de gestão de pessoas (liderança, motivação,

treinamento).

Pós-graduação em gestão, qualidade, produção ou áreas

relacionadas (concluído ou em curso)

Residir na cidade na qual pretende abrir o negócio há

pelo menos 1 ano.

Nível básico de inglês.



Perfil  do franqueado

Apresentar diversas qualificações pessoais 

inerentes a qualquer empreendedor de sucesso 

como: 

Empreendedorismo

Dinamismo

Pró-atividade

Responsabilidade 

Persistência 

Disponibilidade 

Dedicação



Processo completo

Reuniões Iniciais Circular de oferta de 

franquia (COF)
Formalização e 

contratos

Estruturação e 

treinamento

A partir de análise de 

currículo são agendadas 

reuniões via Skype para 

eliminação de dúvidas

A COF é enviada, analisada 

pelo candidato e todos os 

pontos são esclarecidos 

entre as partes.

São elaborados o pré-

contrato (Pessoa física) e 

contrato (Pessoa jurídica)

Toda a infraestrutura é 

concluída e o franqueado 

recebe todo treinamento 

para iniciar a operação.



Módulos do treinamento inicial

Processos comerciais

Gestão técnica e de projetos

Gestão empresarial e finanças

Estratégias, marketing e gestão 

executiva



Suporte ao franqueado Zorzal

Sistema de gestão da qualidade implementado na franqueadora e na 

franqueada

Software de gestão e controle disponibilizado pela franqueadora

Software de CRM disponibilizado pela franqueadora

Serviço de atendimento ao franqueado

Lançamento de novos produtos e metodologias, já validados pela 

unidade piloto

Acordo de metas e suporte personalizado com as necessidades de cada 

franqueado

Acompanhamento efetivo da unidade 

franqueada.

Suporte contínuo com treinamentos periódicos

Produção e atualização dos manuais da 

franquia

Monitoramento e suporte da unidade 

franqueada por consultor de campo.

Suporte mercadológico informando 

periodicamente os lançamentos de novos 

serviços, as tendências do mercado, e suportes 

administrativos.



Investimento Inicial

Taxa de franquia R$ 50.000

Instalação R$ 5.200 à R$ 6.400 (aproximado)

Capital de giro R$ 5.000 à R$ 6.000,00 (a ser utilizado em 3 meses)

Total R$ 60.200,00 à R$ 62.400,00

Royalties: 12% do faturamento bruto

Fundo cooperado de Marketing: R$ 650 (mensal)

Prazo de retorno: 8 à 10 meses

Faturamento médio mensal estimado: R$ 25.000

Estimativa de lucratividade: 30%



Abrir uma franquia Zorzal, é realizar o seu sonho em ter seu próprio negócio já

tendo toda nossa experiência incorporada.

Para ser um empresário de sucesso é muito importante, a cada dia, tomar as

melhores decisões.

Durante esses 20 anos no mercado de consultoria, sendo mais de 13 com a Zorzal

Consultores, além de aprender como ter sucesso nesse tipo de negócio, aprendi

muito com os erros. Saber o que não deve ser feito, faz toda a diferença para quem

está começando. Foi mais difícil ainda, porque nos cinco primeiros anos eu era

sozinho, sem sócios.

Não foi fácil chegar até aqui, mas valeu a pena. Por isso resolvemos lançar as

Franquias Zorzal. Podemos ajudar você a ter sucesso, sem ter que passar por tudo

que passam os empresários iniciantes.

Venha aproveitar e compartilhar todo nosso conhecimento e estrutura.

Trabalharemos para o seu sucesso!

Torne-se agora mesmo um franqueado Zorzal!

Mensagem do fundador

Luciano Zorzal é engenheiro, pós-

graduado em Qualidade e Produtividade

(UFES/FCAV-USP), Desde 1997 consultor,

instrutor e auditor. Desde 2005 auditor

Líder ISO 9001 da FCAV– USP. De 2006 à

2015 professor de cursos de pós-graduação

– MBA. Auditor Líder certificado pelo RAC-

ABENDI. Participou do GT1 – CB-25 ABNT

(Grupo de apoio direto aos delegados

brasileiros que representaram o Brasil na

ISO durante a revisão 2015 da norma ISO

9001).



Entrar em contato para eliminar suas dúvidas é o 

primeiro passo para transformação que você deseja

na sua vida profissional!

www.zorzal.com.br

0800 28 9001

zorzal@zorzal.com.br

@zorzalconsultoria

/company/zorzal-consultores-&-auditores-associados


