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A Solution Network Corp. está

presente em vários países

participando ativamente da

globalização da economia mundial,

otimizando resultados, formando

parcerias e joint ventures.



Empresa Global



Possuímos sete núcleos de negócios:

• Solution Internacional;

• Solution Franchising;

• Solution Participation 

• Solution Consultoria;

• Solution Marketing;

• Solution Tecnologia;

• Solution Negócios.



Missão e Valores

• Missão

Desenvolver soluções por 

um mundo melhor.

• Visão

“Promover a excelência,

construindo sucessos”.



Missão e Valores

INTEGRIDADE

• Respeito, confiança, lealdade, transparência, 

CONSISTÊNCIA

• Visão sistêmica e estratégica da situação

• Avaliação das relações de causa e efeito e o impacto de cada ação.

EFETIVIDADE

• Geramos soluções efetivas, alcançando resultados significativos que

fazem a diferença.

INOVAÇÃO

• Agregamos valores, buscamos soluções de vanguarda sem deixar 

a humildade para aprendermos sempre, usando a imaginação para

criar e coragem para inovar o que é preciso.

A SOLUTION atua como parceira, disponibilizando recursos, criando

condições e orientando franqueados e colaboradores. Abaixo seguem os

valores que desejamos construir, solidificar e propagar:



Sistemas 

de

Franquias
A parceria entre empresas vem aumentando nos 

últimos anos como a melhor alternativa para o 

crescimento. 

Mas o mais surpreendente e bem sucedido 

sistema de parceria é o Franchising. Este é um dos 

principais responsáveis pelo crescimento da 

economia mundial e o maior acontecimento do 

marketing global nos últimos anos.



O Franchising surge como uma 
excelente alternativa de expansão, uma 
vez que possibilita:

• Um maior grau de eficácia em cada unidade da rede;

• Expansão acelerada da rede de custos baixos;

• Consolidação da empresa em novos mercados;

• Liberação do franqueador pelo trabalho do 
franqueado;

• Administração descentralizada;

• Fortalecimento da marca;

• Maior poder de compra;

• Maior profissionalização do negócio;



Formatação Completa do Negócio

1. Diagnóstico Situacional

2. Levantamento do mercado consumidor

3. Levantamento Situacional

4. Pesquisa de concorrência

5. Plano Estratégico

6. Plano de Ação



7.    Plano de Franchising

8. Elaboração dos manuais e demais materiais 

necessários à franquia:

• Manual de Operação;

• Manual de Arquitetura;

• Manual de Recursos Humanos; 

• Manual do Ponto Comercial;

• Manual de Padronização Visual;

• Contrato da Franquia;

• Circular de Oferta;



Nossos Clientes



Nossos Clientes



Nossos Clientes



Projetos de Franchising



Partners



Partners

INTERMART / AUSTIN

AD

http://www.mzweb.com.br/brmalls/web/default_pti.asp?idioma=0&conta=45
http://www.sonaesierra.com/Web/en-GB/home/default.aspx


Partners Globais



Parceiros



Roberto C. Biscaro 

Consultor de Planejamento Estratégico da TOTAL e Shell

robertobiscaro@gmail.com

A Palavra dos Clientes 

“Tínhamos grandes desafios para grandes clientes. Precisávamos mostrar 

confiança, competência e capacidade para executar grandes trabalhos para 

Multinacionais e a Solution nos deu suporte e transformou o desafio numa 

tarefa agradável com alto grau de profissionalismo, com resultados que 

superaram em muito a expectativa de nossos clientes.”



A Palavra dos Clientes 

John Chen,

Diretor de Planejamento da Saúde Líder

diretoria.saudelider@gmail.com

”Quando procuramos a Solution Network Group. apresentamos um 

desafio, pois tínhamos uma exigência maior em relaçã o ao prazo e qualidade 

do desenvolvimento.

A nossa resposta foi uma surpresa, recebemos um trabalho de alta qualidade: 

limpo, objetivo e dentro do prazo; isso foi acima de nossas expectativas.

A Solution Network Group. nos inspirou credibilidade e praticidade, sendo 

indispensável para nossa empresa. 



A Palavra dos Clientes 

Flavio Yoo,

PRESIDENTE da AMOR COLLECTION

diretoria.amorcollection@gmail.com

Leo Lee,

Diretor do Grupo ASITEC

marcelolee@asitec.com.br

”A Solution Network Group. demonstrou capacidade técnica e expertise, além do alto

grau de perspicácia, profissionalismo e seriedade. Durante todo o tempo de

convivência não só pudemos atestar como também comprovar, como diferencial

competitivo de sua organização, a união, a humildade para absorver idéias diferentes,

a devoção total ao cliente, a vontade de servir aliada a criatividade e o pragmatismo

construtivo e realizador.”

“A dedicação aos projetos aliado á rapidez, pontualidade e a alta qualidade foram os

serviços da Solution Network Group. É a melhor relação Custo x Benefício que já

realizei na vida.”
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