
A internet motiva cada vez mais negócios,
entretanto as empresas de médio e pequeno
portes nem sempre aproveitam este canal para
mostrar seus produtos e ganhar novos clientes.
Além da necessidade de acordar para essa rea-
lidade, a principal dificuldade dos empreende-
dores é encontrar um profissional que faça um
site interessante, deixe as informações atualiza-
das e ajude a companhia a ser vista no mundo
virtual. Para ocupar esse mercado ainda pouco
atendido, chegam as franquias de internet e
marketing digital, que prosperam rapidamente
nas principais capitais.

A Linkwell é uma das redes que formatou
seu projeto de franquia recentemente, com
material de divulgação e manual do franquea-
do desenvolvido por profissionais especializa-
dos. Os franqueados não precisam conhecer
profundamente a parte técnica da internet, já
que o negócio envolve muito mais habilidade
comercial para conquistar clientes e vender as
soluções. Os serviços oferecidos pelos fran-
queados envolvem a comercialização de sites,
e-commerce, sistemas de web, e-mail marke-
ting, hospedagem e adequação da interface
de sistemas já prontos.

'A rede de relacionamento do franqueado
é muito importante para garantir o bom funcio-
namento da unidade", aconselha Sandro He-
rek, diretor-executivo da Linkwell, ao salientar
o perfil comercial buscado pela Linkwell para o
modelo consultor. Ele afirma que o franqueado
precisa ter habilidades na área administrativa
também quando optar pela franquia comercial,
com um estabelecimento fixo.

O diferencial da Linkwell é que o empre-
endedor interessado faz um "test drive" an-
tes de assinar o contrato definitivo, pagando
valores menores que podem ser abatidos se
o negócio prosperar. No prazo de seis me-
ses, o franqueado escolhe o serviço que vai
oferecer: internet, design gráfico, multimídia
ou sistemas, Para o test drive, apenas uma
das opções pode ser oferecida. Além deste,
a franquia opera com outros dois modelos;
comercial e consultor, que podem prestar
todos os serviços e pagam entre R$ 3 mil e
R$ 5 mil por módulo.

A Linkwell dá desconto na taxa básica para
franqueados dos Estados do Paraná, Santa Ca-
tarina e São Paulo e tem expectativa de abrir
entre 15 e 20 unidades este ano. "O mercado
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está aquecido, e os clientes ainda não encon-
tram um bom atendimento, por isso acredita-
mos no crescimento da rede", afirma Herek.

A rede também vê boas possibilidades de
negócio em lojas e empresas de serviços para
internet que precisam do apoio de uma rede
sólida. ''O franqueado pode comercializar
ou desenvolver, e a Linkwell dá o suporte e
gerencia os clientes. Quem já tem estrutura
e conhecimento fará a execução de projetos
prospectados pela rede através de uma fran-
quia de desenvolvimento".

Outra opção para quem circula bem pelas
áreas de internet e marketing é a Magoweb,
que entrou no sistema de franchising no ano
passado e já contabiliza oito unidades em fun-
cionamento. Presente em São Paulo, Minas
Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Distrito Federal, a rede quer chegar a todas
as capitais até 2009, quando espera atingir a
marca de 35 unidades abertas. "O que mais
nos motiva é que os franqueados estão muito
satisfeitos", alega Átila Kahmann Genehr, dire-
tor da Magoweb.

A unidade da Magoweb começa a operar
a partir de casa, com um celular e uni note-
book, e à medida que a franquia capta clien-
tes, é preciso contratar funcionários e abrir
uma sala comercial. Antes disso, o interessa-
do deve passar por um treinamento de duas
semanas para entender os serviços que a Ma-
goweb desenvolve e comercializa, aprender
algumas práticas de vendas e de manutenção
das soluções.

Os franqueados vendem e fazem a atua-
lização e manutenção dos sites corporativos,
desenvolvidos pela matriz. 'A consultoria em

marketing digital envolve desde o melhor
posicionamento em sites de busca como o
Google até o monitoramento dos visitantes
do site, com relatórios mensais", comenta
Genehr. Outra fonte de renda do franqueado
é com a manutenção e estratégia das empre-
sas para os portais.

"No mercado de internet, a gente sente
que as pessoas e as empresas estão órfãs. Por
isso, o que oferecemos é um trabalho sério
e de profundidade, com planejamento estra-
tégico", opina Rosana Fortes, franqueada da
Magoweb em Barueri, São Paulo. Ela emenda:
"Como consultora, estou interessada em co-

nhecer a empresa, seus concorrentes e o mer-
cado em que atua. A partir disso, nasce o pro-
jeto para arquitetura da informação. Começa,
então, uma relação de longo prazo".

No caso do desenvolvimento de sites, o
franqueado comercializa, faz o levantamento
e ajuda no projeto a ser realizado. A matriz ou
indústria Magoweb, então, monta o design e
as páginas de navegação. O franqueado volta a
visitar o cliente e atua como intermediário, su-
gerindo modificações e negociando o projeto
final. Quando este fica pronto, ele volta a falar
com a empresa para ensinar a usar o site e ofe-
recer o serviço de consultoria, que se realiza
mensalmente, ao preço mínimo de R$ 300.

Rosana abriu a franquia em agosto, foi uma
das três primeiras, e recentemente fechou
contrato com o décimo cliente. "Como esta-
mos vendendo um serviço, a empresa pode
até demorar a fechar o negócio, mas como
a proposta é muito boa, ele dificilmente não
se torna cliente", afirma e completa: "Estou
com um aproveitamento de 80% dos clientes
que visitei, e para os outros 20% ainda estou
apresentando as soluções e amadurecendo a
idéia". Segundo Rosana, os próprios clientes
passam a recomendar seus serviços para arn^
gos, clientes e até concorrentes.
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