
Akakia, marca catarinen-

se de cosméticos que in-

gressou no sistema de

franquias há apenas

dois anos, faz jus ao sig-

nificado de seu nome: renascimento
ou ressurreição, segundo a origem

grega da palavra. Com crescimento

superior a 500%, o número de lo-

jas saltou de 20, no final de 2005,

para 110 franquias em 19 Estados

brasileiros. "O crescimento aconte-
ceu porque tivemos muito foco e
atenção às necessidades dos fran-
queados. Acompanho o trabalho
deles em cada região do país e fico
atento para que nossos produtos
sigam a linha visual apontada pelas
tendências do mercado internacio-
nal", diz o diretor-presidente Guilher-
me Jacob.

O empresário também credita o

sucesso à adoção de quatro méto-
dos de venda. Além das unidades
convencionais (lojas ou quiosques),
a Akakia trabalha com venda porta
a porta (as consultoras compram
os produtos nas franquias com des-
conto, com pronta-entrega), loja
virtual e o store in store, sistema em
que o franqueado pode colocar os
produtos à venda em outro ponto
comercial dentro de sua área geo-



gráfica de exclusividade, como salões

de beleza e lojas de roupas. Segun-

do Jacob, essa opção ajuda a divul-

gar a marca, enquanto a venda porta

a porta amplia a rede de relaciona-
mentos e permite atender melhor o

cliente, pois as consultoras não pre-

cisam fazer pedidos à fábrica.

Essa não é a primeira experiência

de Jacob como empresário bem-su-

cedido. O paulista trabalhou duran-

te 15 anos no ramo de materiais de

construção e administrou o Grupo

Tigre - que engloba as empresas Pin-

céis Tigre e Tubos e Conexões Tigre -

criado por seu avô. "Aos 23 anos,

fui diretor do negócio familiar, traba-

lhando com desenvolvimento de pro-

dutos, e acabei transferindo essa ex-

periência ao meu negócio", diz. Can-

sado do ritmo acelerado de São Pau-

lo, fez o caminho inverso ao do avô

- que se mudou para a capital pau-

lista na década de 20 - e voltou para

Santa Catarina, onde montou a fá-

brica de cosméticos há cinco anos,

em Palhoça, município da Grande Flo-

rianópolis. "Foi aí que comecei a co-

nhecer melhor o varejo de cosméti-
cos", conta Jacob.

Com investimento aproximado

de R$ l milhão e três anos de pes-

quisas para desenvolvimento da li-



nha de produtos, o retorno veio

rápido. A empresa faturou R$ 3,5

milhões apenas nos primeiros seis

meses de funcionamento e mantém

faturamento médio semestral de R$

10 milhões. 'Temos produtos exclu-

sivos que só se encontram na nos-

sa loja, mas o diferencial está no

atendimento personalizado aos usu-

ários. Isso é totalmente diferente do

que acontece na loja do varejo tra-

dicional, onde você escolhe e com-

pra sem nenhuma orientação", diz.

São mais de 300 itens de beleza

para mulheres, homens e crianças,

e as metas continuam ousadas.

"Meu objetivo é lançar um produto

novo a cada semana em 2007 e aca-

bamos de fechar um acordo com

uma fornecedora alemã para o lan-

çamento de 14 itens no segundo

semestre deste ano", conta o execu-

tivo. A intenção é começar a expor-

tar a partir de 2008. Também esta-

mos com um padrão arquitetônico

novo desde o ano passado, com

melhor apresentação dos produtos

aos clientes, mas os franqueados

antigos terão um prazo para se ade-

quar, depois de recuperar o capital

inicial investido na abertura da fran-

quia", explica Jacob.

A decisão de transformar o ne-

gócio em sistema de franquias acon-

teceu no dia 25 de dezembro de

2004, quando Jacob encontrou um

antigo cliente de sua fábrica e aca-

bou comprando a empresa e o

know-how do amigo. "Em seis me-

ses, transformei o negócio na Akakia

e houve uma explosão de crescimen-
to", diz. No ano seguinte, a marca



foi apresentada durante a feira da

Associação Brasileira de Franchising

(ABF), organização da qual recebeu

apoio para entrar no negócio de

franquias. Desde então, a Akakia

está presente na feira da ABF todos

os anos. "No primeiro dia do even-

to deste ano, realizado de 27 a 30

de junho, atendemos mais de 100

pessoas e fechamos l O contratos de

negócios", diz Jacob.

negócio atraente
O desempenho e a qualidade dos

cosméticos da Akakia atraem inves-

tidores como Silvio Longo, proprie-

tário de uma loja e um quiosque no

bairro Santo Amaro, em São Paulo.

Após trabalhar por 20 anos como

executivo em uma multinacional de

cosméticos, ele conheceu a marca
ao visitar a loja de uma amiga no

Rio de Janeiro. "A identificação foi

imediata", diz. A certeza de que era

o negócio certo para investir veio

antes mesmo de fazer pesquisas de

mercado. "A exclusividade dos pro-

dutos na região, a opção de traba-

lhar com venda porta a porta, o

apelo da marca e o apoio oferecido

pela franqueadora foram funda-

mentais para a escolha", revela. O

cadastro das consultoras de bele-

za é feito na própria loja, onde elas

adquirem um kit de amostras e re-

cebem um treinamento rápido. São

10 revendedoras e, por enquanto,

não é feita venda pela internet, mas

o empresário já estuda a amplia-

ção do negócio.

Desde que abriu a franquia em

setembro do ano passado, Longo

descobriu mais duas vantagens da

Akakia: o reconhecimento e a cre-

dibilidade da marca. "O consumidor

já conhece a marca, em função da

divulgação e do marketing da fran-

queadora, então muitos chegam

pedindo produtos específicos e vá-

rios clientes voltaram para novas

compras", diz Longo. Outros pon-

tos fortes da Akakia citados pelo

franqueado são os treinamentos e

a agilidade no lançamento de pro-
dutos, importantes em um merca-

do movido a novida-

des.

Embora seja sua

primeira experiência

como dono do pró-

prio negócio, Longo

mantém o faturamen-

to dentro do previsto

e vê as receitas au-

mentarem dia após

dia. "Aqui o céu é o li-

mite: quanto mais

você vender mais vai

ganhar", comemora.

Por isso, adquiriu o

hábito de atender e
conversar com os con-

sumidores na loja e al-

gumas vezes até ata-

ca de vendedor. "Cos-

tumo brincar com mi-

nhas funcionárias di-

zendo que vendo mais

do que elas", diz.

Com uma história

bem diferente, a fran-

queada Vanessa Mo-

ritz, de Florianópolis,

conta que conheceu a

Akakia quase por aca-

so, quando encontrou

o empresário Guilher-

me Jacob em um even-

to e comentou que gostaria de ter

uma franquia da (M.A.C.) Make-up

Art Cosmetics. O preço dos produ-

tos da cobiçada marca norte-ameri-

cana de cosméticos e maquiagens,

no entanto, freava o desejo de Va-

nessa de estrear como empreende-

dora no ramo de cosméticos. "En-

tão ele (Guilherme) me falou sobre

os produtos da Akakia e acabei le-

vando meu pai para conhecer e ava-

liar o negócio, pois já tínhamos um

ponto comercial no Shopping Igua-

temi", diz. Foi o primeiro passo para

a abertura de sua franquia, que co-

incidiu com a inauguração do

shopping em abril deste ano, na ca-

pital catarinense. "Achei a oportuni-

dade muito interessante porque os

produtos são baratos, feitos aqui

(com exceção da linha de maquiagem,

cuja matéria-prima é importada) e
com muita qualidade", explica.



A FRANQUEADA Vanessa Moritz desistiu

A empresária não tinha experi-
ência prévia no mercado de cosmé-
ticos, mas acredita que a oportu-
nidade chegou na hora certa. "Já ti-
nha trabalhado por dois anos no
setor administrativo de uma imo-
biliária e saí para ter meu filho. De-
pois fui cursar Enfermagem, mas vi
que não era aquilo que eu queria
fazer", lembra. Agora, comemora
os primeiros resultados. "O movi-
mento no primeiro mês surpreen-
deu bastante, motivado pela aber-
tura do shopping e pelo Dia das
Mães, e já temos.várias ideias de
promoções até o Natal", diz. 'Tam-
bém aproveitamos as pessoas que
vêm procurar emprego na loja ou
se oferecem para serem revendedo-
ras e estamos montando uma es-
tratégia para começar a realizar ven-

de abrir uma loja de cosméticos importados depois que conheceu a rede Akakia

das no sistema porta a porta", re-
vela. Na loja, Vanessa atua mais
no gerenciamento fazendo controle
de estoque, atendimento no caixa
e dando suporte às quatro funcio-
nárias.

parceiros afinados
Reconhecida como uma das re-

des de franquia que mais cresceu
em 2006, a Akakia qualificou no-
vos e antigos parceiros em um trei-
namento realizado no último dia
l 6 de julho, em sua sede em Palho-
ça. Segundo o franqueador Guilher-
me Jacob, os treinamentos são im-
portantes para afinar a equipe e
permitir que os franqueados co-
nheçam melhor cada produto. "O
consumidor é exigente e precisamos
estar bem informados para sanar

todas as dúvidas", diz. Além do trei-
namento, a Akakia oferece a seus
parceiros o projeto de planta baixa
da loja, o manual do franqueado,
assessoria na inauguração, asses-
soria administ rat iva, setor de
marketing, assessoria de imprensa
institucional, materiais de apoio e
promocionais. Também faz análise
da região e ponto comercial, com a
participação do franqueado, e au-
xilia na criação do projeto arquite-
tônico da loja, além de campanhas
de mídia nacionais e regionais. 
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