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 1. Introdução

Diante da realidade que se apresentou devido ao novo Coronavírus, o mundo se mobilizou para conter o 

rápido avanço da doença e minimizar os impactos na saúde física, mental e �nanceira das pessoas e 

organizações.

Desde o início, a nossa maior preocupação foi a de cuidar de nossos colaboradores, franqueados e alunos, 

nos aproximando ainda mais deles.

O fato de já estarmos preparados para as transformações que vinham ocorrendo na vida das pessoas na 

forma de comprar, se relacionar, experimentar e estudar, �zeram com que a velocidade de resposta da 

Rockfeller fosse muito rápida. Em apenas 48 horas tudo estava pronto para que os alunos tivessem a mesma 

experiência de nossa metodologia Face-to-Face, no conforto de suas casas.

Nas próximas páginas você conhecerá, em detalhes, todas as ações que foram realizadas para que todas as 

pessoas envolvidas nesta cadeia de relacionamento pudessem estar extremamente satisfeitas.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL
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“Satisfazer as pessoas por meio da excelência no ensino de idiomas e na prestação de serviços, 

traduzindo esta intenção em valores percebidos pelas mesmas, conquistando a �delidade, 

garantindo a rentabilidade do negócio e desenvolvendo o potencial humano”. 

“Ser ponte para os sonhos e integração das pessoas”.
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 2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todo o plano de ação da Rockfeller foi baseado em 3 pilares: Pessoas, Serviços e Caixa.

    Pessoas

Uma série de treinamentos, vídeos, lives, webinars, tutoriais e comunicados foram disponibilizados em 

tempo recorde para que franqueados e colaboradores estivessem aptos e con�antes para atenderem nossos 

alunos de forma remota.

Foco na manutenção das atividades no ambiente remoto para todas as frentes: aulas, atendimento e vendas, 

com o objetivo de diminuir os impactos negativos na atividade comercial e no aprendizado dos alunos.

Oferta de atividades e cursos gratuitos para alunos e não-alunos utilizando nossos aplicativos e plataformas 

digitais com o objetivo de agregar valor e gerar prospecção comercial.

Colaboradores:

Franqueados:

Alunos:

Transmitir segurança quanto a manutenção dos empregos e cuidados com a saúde de 
todos os colaboradores e de seus familiares.

Aproximação com todos, comunicação rápida e e�ciente e inúmeras medidas foram 
tomadas visando a preservação do negócio e a manutenção integral dos serviços 
prestados, para que os principais indicadores permanecessem estáveis.

Migração das aulas para o ambiente remoto com o mesmo professor, nos mesmos dias e 
horários, causando o menor impacto possível, transmitindo segurança e mantendo o 
desenvolvimento do aprendizado com a mesma qualidade.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL

    Serviços

Foram tomadas medidas para preservar a saúde �nanceira dos franqueados, tais como o cancelamento da 

Convenção Nacional e dos eventos regionais e a �exibilização de pagamentos e isenção de taxas da franqueadora.

Para orientar sobre os procedimentos referentes às medidas provisórias, liberação de crédito para folha de 

pagamento e �uxo de caixa, foram realizadas lives, webinars e  disparo de comunicados para os franqueados. 

Além disso, foi desenvolvido um site para manter as informações sempre atualizadas e acessíveis.

Veja a seguir como cada setor da empresa participou ativamente para que os objetivos fossem cumpridos e 

obtivéssemos excelentes indicadores. Entre eles, índices de frequência e retenção de alunos 

expressivamente maiores do que em períodos anteriores à crise, além de um ótimo resultado em feedbacks 

tanto de alunos e pais como de franqueados, chegando a ultrapassar 90% de satisfação.

    Caixa
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 3. COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

Logo após as primeiras informações que indicavam uma possível paralização das atividades empresariais, a 
Rockfeller criou um Comitê de Crise multi áreas, formado primeiramente por colaboradores da Rockfeller 
Franchising e em seguida aberto para franqueados, com o objetivo de analisar o cenário e criar estratégias 
para minimizar o impacto na operação do franqueado, bem como no processo de aprendizagem de seus 
alunos.

Este comitê estabeleceu desde o início uma comunicação clara, transparente, objetiva e muito rápida com 
todos os públicos envolvidos, com o intuito de transmitir segurança e deixar todos muito bem informados e 
alinhados em relação às decisões que estavam sendo tomadas e aos próximos passos a serem dados.

As primeiras medidas realizadas pela Franqueadora em caráter emergencial foram:

Orientações quanto à saúde e medidas preventivas para alunos e colaboradores (antes da suspensão 
completa das atividades e fechamento das unidades).

Produção de vídeos informativos com dados e situações que iriamos enfrentar, deixando a rede segura de 
que a franqueadora estava ciente dos acontecimentos e tomando todas as medidas necessárias.

Planejamento da migração das aulas presencias para o ambiente remoto. Em 48 horas o novo formato já 
estava em funcionamento.

Boletins online ao vivo - com o franqueador e a participação de 100% dos franqueados com o intuito de 
informar, orientar e transmitir segurança para todos os envolvidos - foram realizados com frequência, 
chegando a 3 vezes por semana no início. Essa aproximação foi importante para que todos pudessem, 
primeiramente, compreender a realidade, a visão da franqueadora, e o planejamento a ser seguido. Com 
isso, além de munidos de informação, nossos franqueados também foram capacitados para agir 
estrategicamente em suas unidades. Tudo o que você lerá neste material foi apresentado nesses boletins.

Desenvolvimento de treinamentos e tutoriais especí�cos ocorreram em até 72 horas após a divulgação dos 
primeiros decretos de suspensão total das atividades. Toda a rede, incluindo nossos alunos, recebeu estes 
conteúdos que capacitavam para o atendimento, vendas, aplicação e participação das aulas.

Apoio personalizado para franqueados que tinham escolas ainda em processo de consolidação, com 
destaque para aquelas recém inauguradas.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL



7

Lives, Webinars e Mesas Redondas Virtuais constantes com a participação de nossos gestores, convidados 
especialistas e franqueados com o intuito de capacitar toda a rede, com temas e abordagens relevantes ao 
momento e para a melhor adaptação dessa nova realidade para o nosso negócio.

Vídeos e comunicados para alunos e pais com o objetivo de deixá-los sempre informados e seguros.

Brand Content: Lives e webinars com conteúdos pedagógicos, educativos e informativos para alunos e não 
alunos. Temas como intercâmbios, importância do Inglês no mercado de trabalho e até Cooking Classes ao 
vivo, com competidores do Master Chef Brasil, foram realizadas.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL

Após o momento inicial e conforme o cenário foi �cando cada vez mais claro, uma série de novas ações  
foram tomadas para minimizar os impactos negativos e preparar todas as pessoas envolvidas na 
continuação das atividades. A seguir, detalharemos cada uma dessas ações, realizadas por cada 
departamento da Rede Rockfeller.
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Migração imediata das aulas dos jovens e adultos para o ambiente remoto. Em apenas 48 horas as aulas já 
estavam liberadas para as unidades e em 3 dias úteis 100% da rede estava ministrando as aulas 
normalmente a seus alunos.

Desenvolvimento e orientação de atividades extracurriculares para Kids e Teens.

Após �car claro que o período de paralisação se estenderia por tempo indeterminado, foi realizado o 
lançamento das aulas remotas curriculares para os alunos Kids e Teens.

Lançamento e liberação de cursos e aplicativos gratuitos para alunos e não alunos. Destacamos os cursos 
Rockfeller Experience módulos Travel e Business, o curso Rockfeller Duo através da plataforma Rockfeller 
Play e o Rockfeller Plus disponível no aplicativo My Rockfeller. Além disso, alunos Rockfeller já contam com 
atividades extracurricular online, também através do aplicativo My Rockfeller.

Desenvolvimento e realização de Treinamento para Franqueados, Coordenadores Pedagógicos e 
Professores capacitando-os para a realização das aulas remotas, em prazo recorde.

Reposição de aulas.

 4. ADAPTAÇÃO E LANÇAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS    Setor Pedagógico

A Rockfeller é reconhecida pela qualidade de sua metodologia e excelência na prestação dos serviços, 
visando o desenvolvimento pessoal e pro�ssional de nossos alunos.

Todo o cuidado necessário foi tomado para que a migração das aulas presenciais para o ambiente remoto 
ocorresse da forma mais suave possível, sem que houvesse perda da qualidade.

As aulas na Rockfeller são completamente interativas. O aluno assume o papel de protagonista para que haja, 
de fato, a prática da conversação entre as pessoas: algo essencial para o real aprendizado.  O maior desa�o 
era transportar este mesmo ambiente para o mundo digital. 

A Rockfeller é uma escola moderna. Sua metodologia há anos é recheada de tecnologia e todo o conteúdo 
utilizado pelo professor em sala de aula é produzido para uso em TVs digitais interativas. Diante disso, a 
Rockfeller já estava preparada para sair na frente em uma situação como esta. Felizmente, a velocidade e a 
competência do time pedagógico da franqueadora �zeram com que tudo ocorresse perfeitamente.

Veja a seguir quais foram as principais ações realizadas:
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Acompanhamento pedagógico de alunos e pais de forma mais intensa.

Acompanhamento e orientações quanto ao controle de faltas nas aulas.

Realização de pesquisa de satisfação com alunos e pais, que apontou índice de satisfação acima de 95%.

Eventos para capacitação da equipe pedagógica de toda a rede foram realizados.

Realização de evento de capacitação especí�ca para aulas remotas, tratando de temas especí�cos para 
este momento.

Observação de aulas e acompanhamento de alunos intensi�cado durante o período.

Destacamos um aumento acima de 35% na quantidade de alunos quali�cados para a realização de testes 
internacionais de pro�ciência, oferecidos gratuitamente pelas escolas, em relação ao semestre anterior.



Lives constantes com Franqueados e seus times de vendas para capacitar e motivar.

Suporte e acompanhamento individual para Franqueados com mais di�culdades.

Desenvolvimento de novas ações estratégicas e promocionais para o novo momento, com ênfase em 
vendas, para início imediato de forma remota e também para os cursos presenciais focando no segundo 
semestre. Dentre eles, destacamos a criação de vouchers promocionais e a reativação de leads antigos.

Acompanhamento e análises constantes dos principais indicadores comerciais e compartilhamento com a 
rede.

Reformulação da rotina do setor comercial para a nova realidade de atendimento remoto em todas as 
frentes. O processo de matrícula envolve apresentação, aula demonstrativa, teste de nivelamento e 
assinatura do contrato de matrícula. Todo este processo passou a ocorrer de forma remota.

Orientação para renegociação de metas e boni�cações dos times das escolas.

Destacamos um perceptível desenvolvimento na habilidade de vender de forma remota, nas equipes 
comerciais das unidades, aumentando em 15% a conversão de atendimentos em matrículas.
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 5. VENDAS EM UM CENÁRIO TÃO ADVERSO    Setor Comercial

Gestão Comercial próxima e e�ciente é essencial em qualquer tipo de negócio. A área de vendas certamente 
foi a mais atingida. Mesmo assim, nosso suporte comercial se manteve extremamente ativo para auxiliar 
cada um dos franqueados e seus times a minimizarem os impactos negativos em relação a novas matrículas.
No mês de abril, auge da pandemia, apesar da queda acentuada das matrículas, houve unidades que tiveram 
resultados surpreendentes e atingiram suas metas. 

Veja quais foram as principais ações realizadas:

Após um primeiro momento de choque, incertezas e desmotivação, as matrículas, mesmo que em menor 
volume, voltaram a ocorrer. A disseminação das informações através dos canais de comunicação criados, 
bem como o benchmarking dentro da rede, contribuiram para que franqueados se motivassem com os 
resultados dos colegas.  Alguns não só conseguiram repôr as perdas que ocorreram, mas também cresceram 
neste período.
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 6. FORTALECIMENTO DA MARCA E AÇÕES PARA MATRÍCULAS    Setor de Marketing

O Departamento de Marketing é um dos elos entre os demais setores da empresa. Além de exercer toda a sua 
criatividade para lançar ações e peças comerciais com foco em fortalecimento da marca e matrículas para o 
ambiente físico e online, adaptar e atualizar todos os canais de comunicação como sites, redes sociais, 
também é responsável por auxiliar todas as demais áreas no que se refere a design e comunicação. 

Veja o que foi realizado durante a crise do Covid-19 com o objetivo de auxiliar a rede:

Criação de inúmeras campanhas de comunicação destacando que as aulas na Rockfeller não pararam, e 
que estavam ocorrendo normalmente no ambiente remoto. Inclusive com os lançamentos de cursos 
gratuitos como Experience Travel e Business, Plus e Duo.

Novas estratégias para captação de leads.

Realização de webinars e lives através das plataformas Instagram e Youtube, promovendo conteúdo. 
Destaque para a semana da educação no mês de abril que contou com a presença de convidados 
especialistas em diversos assuntos.

Orientações para a aplicação correta das peças, vídeos e demais materiais desenvolvidos.

Tutoriais e vídeos explicativos para alunos e pais referentes ao uso das novas ferramentas e plataformas
online.

Criação de hotsite com informações de boas práticas, divulgação e orientação de documentos 
importantes referente a Decretos, Medidas Provisórias e Liberação de Crédito, feedbacks de alunos e 
franqueados e benchmarking de uma forma geral.

Desenvolvimento de peças, divulgação e suporte técnico para o ciclo de 10 webinars e mesas redondas 
virtuais com nossos gestores de área, especialistas e franqueados convidados com foco em capacitação 
dos próprios franqueados e colaboradores da rede.

Desenvolvimento de ações e ciclo de 5 webinars voltado para a área de expansão com foco em 
oportunidades de negócio em tempos de crise com a participação de nossos gestores, franqueados e 
especialistas do setor de franquias.

Lançamento do Rock Club, plataforma online de relacionamento com foco em retenção e prospecção de
novos alunos. Foi realizado em parceria com a área de comunicação e relacionamento.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL
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 7. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE E FORTALECIMENTO DO CAIXA   Setores Administrativo e Financeiro

A maior preocupação desde o início da paralisação foi sobre como manter a roda girando e proteger a saúde 
�nanceira da empresa. A Rockfeller preza muito pelo sucesso de seus franqueados. O respeito pela con�ança 
a nós depositada e pelo investimento �nanceiro realizado no negócio é muito grande. Nosso propósito é ser 
ponte para a realização dos sonhos e integração das pessoas e quando isso é vivido na prática, tudo o que 
está ao nosso alcance para o bem de nossos parceiros e amigos será feito. Con�ra quais foram as principais 
medidas tomadas:

Sistema de comunicação, abertura e transparência total com a rede. Passamos a divulgar semanalmente
dentro do boletim online ao vivo, os principais indicadores da rede que estavam sendo minuciosamente 
controlados diariamente. São eles: frequência nas aulas, cancelamentos, inadimplência e matrículas. O 
objetivo era que o franqueado pudesse identi�car como estava sua performance diante da média da rede.

Orientações para a gestão e negociações com alunos inadimplentes e pedidos de cancelamento.

Orientações para negociação com fornecedores, parceiros e em especial com os proprietários dos imóveis.
Modelo de carta solicitando negociação dos valores dos aluguéis foi disponibilizado e 60% dos 
franqueados conseguiram reduções durante o período de fechamento das escolas.

Pesquisas de satisfação com alunos, pais, franqueados e colaboradores quanto as ações tomadas pela rede 
e também de opinião quanto a segurança e intenção de cada um em relação à retomada das atividades 
presenciais.

Pesquisa de gestão e comportamento com franqueados para entender como cada um estava 
administrando o momento que estávamos vivendo.

Apresentação e orientação via comunicados, lives e webinars quanto às Medidas Provisórias editadas para
as relações trabalhistas, liberação de crédito e edição de decretos e portarias, sempre com o auxílio de 
nossos Departamentos Jurídico e de Recursos Humanos.

Orientação quanto a relação com os colaboradores, com foco na saúde �nanceira da empresa mas 
também na manutenção dos empregos.

Webinars com orientações sobre DRE e Fluxo de Caixa com estabelecimento de cenários pessimistas,
realistas e otimistas.

Criação de aditivos contratuais para uma série de alterações e �exibilizações realizadas durante o período 
de crise. 

#SOMOSAMELHORDOBRASIL
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Renegociação de boletos.

Desenvolvimento e habilitação de novos recursos em nossos softwares de Gestão, Relacionamento e 
integração com outras plataformas parceiras visando alterações e evoluções causadas pelo momento de crise.

Suspensão temporária e renegociação de todos os pagamentos dos Franqueados perante a Franqueadora.

Cancelamentos de todos os eventos presenciais do ano, em especial a Convenção Nacional que ocorreria
em outubro na cidade de Porto de Galinhas - PE.

Isenção de pagamento da taxa do software de gestão, para novos franqueados, sobre os meses de maio 
e junho.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL
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 8. CONSULTORIA DE CAMPO E NEGÓCIOS

O Consultor de Campo e Negócios tem como missão ajudar o franqueado a ter resultados cada vez melhores.

Na Rockfeller, o foco é no trabalho do franqueado com ênfase na Gestão de Pessoas, Comercial e Finanças.
Mesmo longe, nunca estivemos tão próximos. Durante a crise do Covid-19 as principais ações foram:

Monitorar todas as ações tomadas pela franqueadora, certi�cando-se de que o franqueado compreendeu 
e colocou em prática tudo o que foi transmitido.

Ser o elo o�cial entre franqueado e franqueadora para que não houvesse falhas no processo de 
comunicação em nenhum momento.

Ser um porto seguro e de con�ança para o franqueado. Neste momento difícil muitos precisavam apenas 
ser ouvidos.

Apesar dos desa�os, o franqueado foi orientado a encarar a realidade e trabalhar sempre com o foco na 
solução.

Acompanhamento constante dos resultados de cada unidade, estabelecendo planos de ação especí�cos 
para cada situação.

Auxílio em relação a negociação com fornecedores, parceiros e em especial proprietários dos imóveis.

Auxílio em relação ao Fluxo de Caixa, DRE, negociações bancárias e possíveis soluções �nanceiras.
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 9. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS

Esta área foi fundamental para que a ações planejadas e implementadas pela rede tivessem sucesso. Desde 
o primeiro dia não foram medidos os esforços para que franqueados, colaboradores e alunos da rede 
soubesse perfeitamente como agir em cada situação que se apresentava. 

Veja resumidamente quais foram as principais ações realizadas, já detalhadas nos itens anteriores:

Boletins diários com franqueados para atualizações, informações e lançamentos.

Desenvolvimento e realização de treinamento para franqueados, coordenadores pedagógicos e 
professores capacitando-os para a realização das aulas remotas, em prazo recorde.

Tutoriais pedagógicos para colaboradores e alunos com foco na utilização das ferramentas e plataformas online.

Desenvolvimento e orientação de atividades extracurriculares para Kids e Teens.

Capacitação e vídeos tutoriais para os cursos Rockfeller Experience módulos Travel e Business, o curso 
Rockfeller Duo através da Plataforma Rockfeller Play e o Rockfeller Plus, disponível no aplicativo My Rockfeller.

Treinamentos de vendas dentro da nova realidade para franqueados e seus times.

Lives e webinars para orientar quanto a decretos, edição de Medidas Provisórias e liberação de crédito para 
folha de pagamento e Fluxo de Caixa foram realizados.

Capacitação de franqueados para lidar com casos de desistência, inadimplência e negociações em geral.

Realização de um ciclo de 10 webinars e mesas redondas virtuais com nossos gestores de área, 
especialistas e franqueados convidados com foco em capacitação dos próprios franqueados e 
colaboradores da rede.

Treinamentos convencionais gratuitos por um mês.

#SOMOSAMELHORDOBRASIL
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  10. A RETOMADA

Além do Comitê de Crise instituído inicialmente, um Comitê de Oportunidades com a participação de 
vários franqueados foi formado logo após o cenário se estabilizar e tinha por objetivo colaborar com as 
decisões que viriam a ser tomadas pensando na Retomada.

Muitas ações foram planejadas e desenvolvidas para este momento, com o objetivo de recuperar o 
“tempo perdido” e buscar os grandes resultados que estavam previstos antes da crise.

Indicadores de resultados, o relacionamento diário e pesquisas realizadas com os franqueados da rede, 
demonstram um claro amadurecimento de cada um como gestor, maior engajamento com o negócio e 
forte espírito de união. 

Assim como ocorreu em outros momentos, a demanda por capacitação aumenta muito no pós crise, em
especial em cenário de altas taxas de desemprego. Nosso segmento costuma ser um dos menos 
atingidos e um dos que cresce rapidamente, justamente por trabalharmos com educação.

Por todas as medidas que tomamos de forma estratégica e imediata, o aluno Rockfeller pôde, sem 
interrupções, dar continuidade no aprendizado da língua estrangeira, em uma experiência muito próxima 
da realidade presencial, sem qualquer prejuízo pedagógico. 

Todo este cenário nos trouxe ainda mais con�ança na qualidade do serviço que oferecemos, conectados 
com os avanços tecnológicos que o momento exige. Mais do que nunca, temos a certeza de que estamos 
no caminho certo e preparados para os desa�os do novo mundo.
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 11. CONCLUSÃO    Resultados surpreendentes

Em um momento delicado como este, a união da rede e todas as medidas tomadas �zeram com que o 
impacto negativo em nossas operações fosse muito minimizado.

Além de conseguirmos manter nossos principais indicadores de resultados estáveis, com cada uma das 
escolas funcionando normalmente no ambiente remoto, uma energia positiva e um sentimento de orgulho 
se espalhou por toda a rede e fortaleceu ainda mais o nosso propósito.

#JUNTOSSOMOSMAISFORTES        #ORGULHODESERROCK           #WEAREROCK

Ser presente com o olhar no futuro. A realidade imposta gerou transformações radicais que nos 
transportaram para um novo mundo, um "novo normal". As formas convencionais de ensinar e aprender 
tiveram de se reinventar... novos produtos, plataformas e ferramentas foram criados para atender da 
melhor forma o processo de aprendizado e transmissão de conhecimento. Saímos deste momento de 
crise ainda mais fortalecidos, com um vínculo ainda maior entre todas as pessoas envolvidas nesta cadeia 
de relacionamento. 

A Rockfeller segue, com orgulho, cumprindo com a missão de oferecer a melhor jornada possível para seus 
alunos e a segurança necessária para seus franqueados e colaboradores, seja no ambiente presencial ou remoto.

Nenhuma escola fechada.

Índices de frequência nas aulas, ainda maiores do que antes do ínicio da crise, ultrapassando 85%.

Aumento superior a 35% na quantidade de alunos quali�cados para a realização de testes 
internacionais de pro�ciência no idioma.

Índice de Satisfação dos Franqueados com todas as medidas tomadas e o suporte durante a crise: 94%

Índice de Satisfação de Alunos e Pais em relação às aulas remotas: 95%

Retenção de alunos acima de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso signi�ca menos 
desistências e mais renovações contratuais.

Tempo necessário para que 100% da rede estivesse apta para ministrar as aulas remotas: 72 horas.

A habilidade de vender remotamente fez com que nossa conversão de atendimentos em matrículas 
aumentasse 15%.



FRANQUEADOS
ROCKFELLER

Obrigada pelo apoio e troca de ideias, está sendo 
fundamental para vencer esse momento. Parabéns 
a todos pelo trabalho.
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Jaina Mezari | Rockfeller Criciúma - SC

Gostaria de parabenizar a forma rápida que a 
franqueadora conseguiu se reinventar diante da situação.

Dimas Diniz | Rockfeller Fortaleza - CE, Palmas - TO e Brasília - DF 

Aqui na Palhoça as aulas remotas estão funcionando 
muito bem, acredito que agimos bem rápido diante 
dessa situação. Me preocupa mais o futuro muitas 
pessoas desempregadas, mas vendemos educação 
então sempre teremos público.

Luciana Borba | Rockfeller Palhoça - SC

A modalidade remota se mostrou um novo produto 
com grandes possibilidades para comercialização. 
Teremos que nos ajustar a esse novo tempo.

Cristiano Almeida | Rockfeller unidades Joinville  - SC e Itajaí - SC



FRANQUEADOSFRANQUEADOS
ROCKFELLERROCKFELLER

2020 para mim é um ano de superação e reinvenção. 
A Rockfeller, mais uma vez, saindo na frente com 
muita união e trabalho. Obrigado por tudo!
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Eder Leal | Rockfeller unidades de Passo Fundo - RS

Foi fundamental, nesse momento de pandemia, ter a 
franqueadora nos apoiando e nos guiando para não deixar 
nossos alunos sem aula. Sempre com visão no futuro!

Badih Bittar | Rockfeller Francisco Beltrão - PR

Encontrei na Rockfeller grande Protagonismo no 
momento impar que vivemos, isso �cou notório na 
Gestão, Processos, Apoio ao Franqueado e o 
principal Foco no Aluno, garantindo a entrega da 
Metodologia e Desenvolvimento as Pessoas!

Antônio Carlos | Rockfeller Curitiba Champagnat - PR 

A orientação e o suporte que a franqueadora nos deu 
desde o início da pandemia, nos trouxeram a segurança 
necessária para enfrentar esse momento desa�ador. 
Nunca estivemos tão unidos, mesmo à distância.

Iara Dietrich | Rockfeller Cascavel - PR
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120 horas
 SESSÕES E HORAS DE BOLETINS

+425 horas
DE SUPORTE EXCLUSIVO DA CONSULTORIA
DE CAMPO E NEGÓCIOS

+300
ARTES E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO
CRIADAS PELO MARKETING

+500
CALLS E AGENDAMENTOS DO DEPARTAMENTO
COMERCIAL DA ROCKFELLER FRANCHISING

+110mil
AULAS REMOTAS JÁ REALIZADAS EM
TODA A REDE ROCKFELLER

+1500
À REDE ROCKFELLER E AO PÚBLICO EXTERNO

REUNIÕES, MESAS
REDONDAS, WEBINARS
E LIVES

+700mil
MINUTOS DE MUITO CONTEÚDO E SUPORTE 
PARA A REDE ROCKFELLER






