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AT&T diz que iPad expôs dados de usuários
A AT&T informou ontem que alguns usuários do iPad, da Apple, sofreram
exposição de informações pessoais devido a uma falha de segurança de
rede, dois meses depois que o computador tablet foi lançado e superou
todas as expectativas de vendas. O problema, reportado inicialmente por
um blog da editora Gawker, levou à exposição de endereços de e-mail dos
clientes, de acordo com a AT&T. A operadora tem direitos exclusivos sobre
o iPad e o iPhone nos Estados Unidos e afirma que a falha foi corrigida.
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ABF Franchising Expo
reuniu 300 expositores e
espera movimentar R$ 99
milhões em negócios

Indústria é criada para
viabilizar franquia
A SOS Dental é uma franquia de
home care odontológico 24 horas
que se desenvolveu paralelamente
à criação da indústria Odontocase
- criada para fabricar os produtos
e necessários ao desenvolvimento
da franquia. O negócio começou
em 2002, quando o dentista
Marcelo Schettini Dias da Costa
ficou impossibilitado por contrato
de voltar a investir no segmento
de planos de saúde, após ter
vendido sua carteira de clientes
de um plano odontológico
para uma grande operadora.
Na busca de novos negócios,
criou uma unidade móvel
de atendimento emergencial,
com uma ambulância preparada
para atender serviços dentais.
“Comecei a comprar os
consultórios portáteis que
existiam no mercado, mas
nenhum deles atendia suas
expectativas, pois o mercado
de home care odontológico
não existia.” Costa desenvolveu
o produto baseado na sua
necessidade e passou a fabricá-lo
em escala, o que viabilizou a
abertura da franquia. “Minha
ideia era criar uma empresa que
pudesse atender grandes planos
de saúde e para isso era preciso
replicar o negócio com outros
parceiros”, diz. Hoje, ele atende
redes como Bradesco e Golden
Cross e possui oito master
franqueados. “É uma empresa
praticamente virtual, pois
o produto fica na rua”, diz.
E cabe ao gestor dar suporte
administrativo, comercial
e de marketing. R.O.

franquia
comprove a viabilidade do negócio
As críticas a esse modelo são
muitas. Mas há exemplos de sucesso que começaram desta forma, como a rede de restaurantes
Spoleto. Quando foi lançada
como franquia, em 1999, o conceito da rede de restaurantes —
colocar a cozinha à frente do
cliente, que participa da construção do prato — havia sido testado
dentro de um restaurante multimarcas no Rio de Janeiro por dois
anos. A formatação do restaurante como é hoje e o desenvolvimento da marca foram feitos para
a franquia. “Uma investidora
comprou a ideia e abriu a unidade
no Shopping Tijuca”, afirma Giovanni Carboni, diretor da rede.
As unidades próprias da rede vieram depois. Hoje, são 261 restaurantes, sendo 13 próprios. ■
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Apesar das dificuldades,
estrangeiras não
desistem do país
Empresas como Viva Fit, Cold Stone Creamery, Magic Story,
Wine Styles e Careminders estão na fila por investidor nacional
O português Miguel Castro
Santos veio ao Brasil para participar da feira da Associação
Brasileira de Franchising com a
meta de entender o mercado e
abrir espaço para trazer ao país
a Viva Fit, uma academia com
foco em aulas rápidas, de 30
minutos, voltada ao bem-estar. A empresa conta com 111
unidades em Portugal, abriu
duas academias na Espanha e
vê o mercado brasileiro como
um dos mais importantes para
alavancar a internacionalização. “Temos potencial de
abertura em Portugal de 130 a
150 unidades e estamos no limite”, afirma.
Hoje 170 empresas estrangeiras de franquias atuam no
Brasil. O número de brasileiras
que exportam os negócios é de
65, e deve chegar a 80 até o final do ano, segundo a ABF. Ricardo Camargo, diretor da entidade, afirma que ainda não é
possível saber quando (ou se) o
número de brasileiras no exterior vai superar as franquias
internacionais dentro do país.
Mas, para ele, uma coisa é certa: trazer um novo negócio ao
país está se tornando cada vez
mais complicado. Os esforços
da ABF tem sido em aumentar
a internacionalização das redes
nacionais. E não o contrário.
Uma das razões é o nível de
profissionalização do setor de
franquias nacional, afirma o
consultor Paulo Ancona Lopez.
“Vivemos um momento muito
diferente de 15 anos atrás,
quando as franquias internacionais vieram. O investidor não
depende da marca de fora para
abrir uma empresa de qualidade. Ele pode escolher aqui”, diz.
Isso não significa que não existe
espaço para as redes estrangeiras. “Elas têm de trazer um produto diferenciado”, afirma Lopez. O empresário representa
no país a franquia sul-coreana
de cabeleireiros Magic Story,
que vende produtos para cabelos da marca Sehwa. No ano
passado, Lopez formatou o modelo de franquia da imobiliária
Re/Max para o mercado nacional. A empresa americana estu-

“

Vivemos um
momento muito
diferente de 15
anos atrás, quando
as franquias
internacionais
vieram. O investidor
não depende da
marca de fora para
abrir uma empresa
de qualidade. Ele
pode escolher aqui
Paulo Ancona Lopez,
consultor

dou o país por dois anos até
achar os parceiros ideais e aproveitou a crise financeira para
trazer seu modelo de venda de
imóveis. Renato Teixeira, master franqueado da empresa,
afirma que, por enquanto, o
crescimento está em linha com
os planos. “Em oito meses de
operação vendemos 68 franquias e inauguramos dez”. A
meta é chegar a 100 unidades
vendidas até o final do ano.
A Century 21, outra gigante
do setor imobiliário, entrou no
país há quase dois anos, e conta
com 37 unidades vendidas,
sendo 17 em operação. “Nosso
maior problema é encontrar
bons franqueados”, diz o licenciador da marca, Fábio Atanes.
Paulo Cesar Mauro, presidente da Global Franchising,
que representa diversas empresas no país, como Careminders e Wine Styles, afirma que
o segredo é não desistir. “É comum as marcas virem ao país
mais de uma vez até conseguir
um parceiro adequado”, diz. É
o caso da sorveteria americana
Cold Stone Creamery, que pela
terceira vez vem à feira da ABF
em busca de oportunidades.
“Nossa expectativa é conhecer
mais o mercado e as oportunidades”, afirma Eddy Jimenez,
vice-presidente da Kahala
Corporation, proprietária da
rede. As promessas de negócios
são muitas; Jimenez terá 25
reuniões nos quatro dias de
evento. ■ R.O.

MERCADO

R$
63 bi
foi o faturamento do setor
de franquias no ano passado,
segundo dados da ABF.
O crescimento foi de 14,5%
sobre 2008.

QUANTIDADE

58,8%
das redes têm hoje de
2 a 30 unidades. A taxa
de empresas com mais
100 unidades é de 13,7%.
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