
UMA LO
Com estratégia
agressiva — e uma
rapidez notável
—, a desconhecida
Carol virou
a maior franquia
de óticas do país
DENISE CARVALHO

protagonizado pela atriz Mariana Xime-
nes, veiculado em horário nobre na Rede
Globo na capital paulista. Praticamente
desconhecida no principal mercado do
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Á CERCA DE UM MÊS, A

rede de franquias Óticas
Carol, com sede em So-
rocaba, no interior de
São Paulo, deu início a
uma campanha publici-
tária com um comerciH

Text Box
  



JA POR SEMANA
país, a rede usou a propaganda como for-
ma de abrir caminho para uma ousada eta-
pa de seu plano de expansão. Apenas no
mês passado, 14 lojas foram abertas na ci-
dade de São Paulo. Graças a um agressi-
vo modelo de negócios baseado em fran-
quias no interior do estado, a Óticas Ca-
rol tornou-se um fenômeno em um setor
ainda dominado por pequenos negócios,
muitos deles familiares. Desde 2003, mul-
tiplicou por 5 seu faturamento — de 14
milhões para 80 milhões de reais — e o
número de lojas cresceu seis vezes — de
25 para as atuais 150. Apenas nos últimos
18 meses foram abertas 110 lojas e, até
dezembro, a Carol vai franquear outras 50.
Em média, a rede abrirá uma nova unida-
de por semana. Com esse desempenho, a
Carol tornou-se a segunda maior rede de
óticas do país e a maior franquia do setor,
deixando para trás concorrentes respeitá-
veis, corno a Fotoptica, dona de 75 lojas.

O movimento frenético de inaugurações
é comandado por três jovens irmãos com
idade entre 25 e 29 anos—Ana Paula San-
tana, formada em administração de empre-
sas, e os advogados Odilon Santana Neto
e Daniela Santana. Eles decidiram abrir

duas óticas em São José dos Campos, em
1997, quando a fábrica de óculos do pai,
Odilon Santana Filho, entrou em crise de-
vido à concorrência das importações asiá-
ticas e dos produtos contrabandeados. Os
três irmãos traçaram uma estratégia de mul-
tiplicar o negócio por meio de franquias
em cidades com mais de 40 000 habitan-
tes. A entrada nesses novos mercados é
muito parecida: une campanhas publicitá-
rias veiculadas com atrizes jovens a uma

estratégia de persuasão
para atrair novos fran-
queados. Muitos deles
são donos de ótica que
passam a ostentar a
marca Carol graças a

um pacote de incentivos que a empresa
oferece. Além da propaganda, a empresa
presta assessoria na montagem das lojas,
obedecendo um padrão inspirado nas gran-
des redes nacionais, e fornece acesso a
mercadorias das grifes Dior, Gucci e Ar-
maní. Em troca, os proprietários da Carol
ficam com 8% do faturamento de cada
franqueado. Os que já são donos de ótica,
no entanto, sofrem uma pressão extra da
empresa. Quem não topa o acordo—eles
deixam bem claro nas negociações — cor-
re o risco de ter outra ótica logo ao lado.
"A propaganda em massa e o visual boni-
to atraíram os franqueados", diz Ana Pau-
la Santana, diretora de marketing. "Como
resultado, conseguimos expandir a rede
para mais de 90 cidades."

O rápido crescimento da Carol chamou
a atenção de investidores. No ano passa-
do, os donos da maior fabricante brasilei-
ra de armações para óculos, a Tecnol, com-
praram 50% da empresa, por 10 milhões
de reais. É esse aporte que está financian-

, do sua chegada a São Paulo, o maior mer-
cado do país. "Esse investimento era o em-
purrão de que a rede precisava", diz Sér-
gio Carniellí, presidente dá Tecnol. Ape-
sar do potencial, o crescimento da Óticas
Carol está limitado ao estado de São Pau-
lo. Um compromisso firmado entre os do-
nos da rede e os novos sócios bloqueia a
abertura de franquias em outros estados.
Segundo Carnielli, a Tecnol não quer dis-
putar mercado com as óticas do restante
do país, a maioria delas seus clientes. Ou-
tro desafio será enfrentar a concorrência
da Fotoptica, que já prepara a reação. A
mais antiga cadeia de foto e ótica do país,
com faturamento de 115 milhões de reais,
sofreu um violento baque com a expansão
do setor de câmeras digitais e enfrentou
problemas com franqueados. O resultado
foi o fechamento de 30 lojas. Recentemen-
te, a Fotoptica criou o projeto Ótica by Fo-
toptica para licenciar a marca em áreas que
não comportem uma franquia completa da
rede, como cidades do interior e comércio
de vizinhança na capital — justamente o
mercado-alvo da Óticas Carol. •

Ana Paula,
Odilon e
Daniela: tática
 de guerrilha
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