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O primeiro contrato de franquia, a primeira reunião on-line, o primeiro boleto de cobrança 
expressa... Marcos significativos que inauguram novas rotinas nas três empresas participantes 
do Extreme Makeover 5 e apontam para a reestruturação, na fase que marca o meio do 
caminho 
 

 
 
A vontade de acelerar nos processos que levam à reestruturação é o denominador comum 
entre as três empresas participantes do Extreme Makeover. Mas os passos dados no último 
mês são completamente diferentes em cada uma delas. A DeliCake fechou o primeiro contrato 
de franquia e se prepara para orientar e treinar a sua franqueada, enquanto fica pronta a obra 
da filial da marca. As próximas franquias contam com o apoio do Itaú. “O banco auxiliará os 
interessados na aquisição da franquia e tem boas alternativas para financiamento da taxa de 
adesão ou para a estrutura de montagem padronizada das lojas”, diz Rogério Gurgel, consultor 
do Itaú. No Platô Buffet mudaram as rotinas de cobrança e pagamento, que agora são 
preferencialmente feitas via boleto bancário registrado, no sistema Cobrança Expressa Itaú. A 
empresa de florais brasileiros Joel Aleixo foi a primeira a testar os efeitos da chamada 
computação na nuvem, inaugurando uma era em que reuniões e treinamentos entre várias 
pessoas podem ser feitos a distância e on-line, com compartilhamento de áudio, vídeo, 
arquivos e documentos. “É uma solução muito mais barata para a pequena empresa”, diz 
Fernando Kimura, consultor da Microsoft.  
 

AO ALCANCE DE TODOS  
 

Já foi dada a largada para a CONSULTORIA ON-LINE DO EXTREME MAKEOVER 5. 
Reformulada, ela permite responder a perguntas divididas por áreas de interesse, como 
redução de custos, segurança e produtividade. Ao final, você recebe o diagnóstico por 
e-mail. Acesse: www.consultoriaextremeonline.com.br 
 

 
DELICAKE  
 
A primeira franquia  
  



 
 
NA OBRA | Cibele, a primeira franqueada, mostra a Elias Freire Jr. as providências para 
finalizara nova loja da DeliCake até o final de setembro 
 
Elias S. Freire Jr. não esconde que planejou um negócio já pensando em reproduzi-lo. “A 
construção da marca é o valor mais importante para mim”, diz o dono da DeliCake. Descobriu 
que estava no caminho certo quando, há seis meses, o gerente de expansão de uma grande 
rede de lanchonetes perguntou a ele por quanto venderia a marca. Freire Jr. desconversou e 
pediu para o interessado voltar em cinco anos. A partir dali começou a traçar sua estratégia 
para ter mais lojas. “Uma conversa com os especialistas do Itaú me convenceu de que era 
melhor franquear e não licenciar, como imaginei de início”, afirma. 
 
A dupla designada para orientar o empresário Fábio Kanashiro e Emilson Roman, especialista 
do Nicho Franquias do banco, explicou que a franquia é o modelo que tem mais aceitação e 
apoio no mercado e, mais que isso, o banco ajuda os franqueados por meio de financiamentos. 
“Vejo três características no Elias Freire Jr. que indicam o sucesso de sua franquia: ele criou 
um negócio inovador, tem uma visão clara de resultados e compromisso com a 
sustentabilidade”, diz Emilson Roman, do Itaú. O crescimento da DeliCake — de 200 bolinhos 
vendidos por dia, em junho, passou a uma média de 350, em agosto —, a consultoria do Itaú 
e a maturidade das conversas com a primeira interessada selaram em julho o contrato número 
um de franquia da marca. “Demorou mais para encontrar o ponto ideal. Se tudo der certo, vou 
abrir a loja no final deste mês”, conta Cibele Mendes Pereira Reginato, que reforma um imóvel 
na Chácara Santo Antônio, região de escritórios na zona sul de São Paulo. 
 
Ex-proprietária de uma malharia em Monte Sião (MG), a paulista procurava outro negócio para 
se dedicar. Conheceu a DeliCake primeiro pelo Facebook, por sugestão da filha, que já era 
cliente. Quando foi até a loja, se apaixonou e logo começou a sondar Freire Jr. sobre a 
franquia. “Me encanta a novidade do cupcake e percebi que a aceitação é incrível”, diz Cibele. 
“O Elias está passando todo o modus operandi, e me considero uma pessoa caprichosa, 
meticulosa e organizada para tocar a nova loja.” E como ficou a taxa de franquia? O dono da 



DeliCake estipulou o valor em R$ 40 mil. “O mercado cobra entre R$ 40 mil e R$ 100 mil para 
negócios que faturem R$ 50 mil ao mês”, comenta Freire Jr. 
 
Em julho, a DeliCake alcançou a marca de R$ 40 mil/mês. Pedidos para eventos corporativos 
incrementam a venda dos bolinhos. Freire Jr. estruturou a franquia da seguinte forma: irá 
fornecer prontos os cakes e as coberturas; os bolinhos serão confeitados no local da venda. 
Seu ganho será uma porcentagem da venda sobre os cupcakes e suas embalagens. Para a 
franqueada, o retorno estimado gira em torno de 18 meses. “É preciso investir entre R$ 100 
mil e R$ 150 mil na montagem de uma loja de 90 m²”, diz o empresário. Ele estima que a loja 
franqueada passará rapidinho de 100 a 200 cakes vendidos por dia. “Quero que a primeira 
franquia funcione lindamente, depois vou me dedicar ao site e ao desenvolvimento de novos 
produtos: o motor do negócio”, conta Freire Jr., que está automatizando sua loja com ajuda da 
Microsoft. Antes tudo funcionava centralizado em seu laptop pessoal. Agora, um servidor, dois 
desktops e dois laptops da linha Vostro da Dell com Windows 7, e o recém-lançado Office 2010 
integram em rede os funcionários, dando ainda mais agilidade ao dia a dia da DeliCake.  
 

5 PASSOS DA LIÇÃO DE CASA DE ELIAS FREIRE JR., ANTES DE ABRIR 
FRANQUIA DA DELICAKE 
 
1 > Manual de procedimentos: elaborou um tipo básico, onde descreve como 
cada um dos produtos à venda na loja deve ser feito e servido aos clientes. 
 
2 > Levantamento de custos e de produção: anotou o preço de cada um dos 
ingredientes para os bolinhos e suas coberturas, como o Delicream e os 
confeitos, além de valores das embalagens. Reuniu os dados em uma planilha e 
montou um fluxograma da produção. 
 
3 > Estudo de caso: procurou saber como funcionam diferentes formas de 
franquias de empresas que trabalham com confeitaria e alimentação. Chegou a 
visitar algumas delas, mostrando interesse em ser franqueado. 
 
4 > Desenho de estrutura: determinou que o franqueador master será o 
fornecedor dos cakes e das coberturas para as franquias. Os bolinhos serão 
montados em cada loja. As franquias serão independentes e ficarão com todo o 
lucro proveniente da venda de café, chá e champanhe. 
 
5 > Circular de oferta de franquia (COF): escreveu o documento, que diz o que 
o franqueador oferece e os deveres e direitos do franqueado, inclusive valores 
de investimento inicial e taxa de franquia. 

 
 
JOEL ALEIXO 
 
Distância não é mais obstáculo  
  

 



 
FACILIDADE | Iolanda Vilela, da Joel Aleixo, faz reunião com colaboradores e como consultor 
da Microsoft, Fernando Kimura. Em uso, a nova ferramenta Live Meeting, para conferências 
on-line 
 
Estar na Vila Mariana, em Cotia, em Porto Alegre ou até mesmo no Acre não impede o 
funcionário ou o parceiro de participar das reuniões na Joel Aleixo. Uma conferência via web 
conecta as pessoas ao mesmo tempo nessas ocasiões. A solução, fornecida pela Microsoft, 
chama-se Office Live Meeting e permite apresentar projetos, debater ideias, editar e 
compartilhar arquivos como se a pessoa de outro canto do mundo estivesse ao seu lado na 
mesa do escritório. “Basta estar conectado à internet e ser convidado por um moderador. 
Então se dá a transmissão de dados, de voz e de imagem on-line”, explica Jorge Antunes 
Junior, da Brascin, parceira da Microsoft. A solução faz parte do pacote de serviços na nuvem 
da Microsoft. O termo computação nas nuvens, ou cloud computing, significa que o programa 
ou aplicação é executado em um servidor fora da empresa e as pessoas o acessam de 
qualquer lugar, basta estar conectadas à internet. Os softwares mais populares também estão 
disponíveis via web. Segundo a Microsoft, 20 milhões de empresas e mais de um bilhão de 
pessoas usam seus serviços de computação na nuvem. No caso da Joel Aleixo, o recurso vai 
ajudar principalmente no suporte aos alunos e à parte de vendas. “Numa turma de alunos 
novos, um monitor pode tirar dúvidas de várias pessoas ao mesmo tempo para explicar como 
se entra, por exemplo, na parte restrita das aulas via web. Isso evita que ele perca tempo 
falando com um de cada vez”, diz Iolanda Vilela, gerente comercial da empresa. “Vejo também 
muita aplicação para o treinamento de parceiros comerciais, já que temos muitos pontos de 
venda e farmácias fora de São Paulo. O Live Meeting possibilita criar uma cultura de 
treinamento com mais proximidade, mais vínculo”, afirma Iolanda. Isso sem falar nas reuniões 
internas, entre as sedes de Cotia e Vila Mariana, que ficarão facilitadas. Especialistas em 
sustentabilidade do Itaú fizeram palestras sobre consumo sustentável e finanças pessoais para 
os funcionários das duas regiões. “Quando uma empresa se preocupa em passar o 
conhecimento sobre planejamento financeiro para seus colaboradores, está fazendo um 
investimento direto na formação e no bem-estar deles, o que costuma resultar em melhores 
índices de satisfação e de produtividade”, afirma Martin Iglesias, gerente de Educação para 
Investidores do Itaú e professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), um 
dos palestrantes. Deu para perceber que as lições eram levadas a sério pelos funcionários: 
uma vendedora se declarou consumidora compulsiva e prometeu monitorar seus gastos; o 
estoquista resolveu ficar alerta para reduzir o desperdício de água e de energia em casa. Sinal 
de que o Extreme Makeover produz mudanças não só nas empresas, mas na vida de cada um. 
 
PLATÔ BUFFET 
  
Mudanças na postura  
  

 



CHEGA DE CHEQUE | No Platô Buffet, Rogério Gurgel, do Itaú, orienta Uigui Almeida a gerar e 
enviar por e-mail um boleto de cobrança eletrônico 
 
Quem se deparar com o novo logotipo do Platô Buffet terá uma pista das transformações pelas 
quais passa a empresa. Mais clean e moderno, ele está alinhado com o serviço de catering 
para eventos: ágil, dinâmico, eficiente. “Foram quatro boas opções apresentadas pela ZGraph, 
que mandou um material rico em cores e modelos. Acabamos escolhendo um que remete 
também à palavra Platô que em espanhol significa prato para servir, mas sem parecer marca 
de restaurante”, conta o empresário Wagner Battistella Amado sobre a nova identidade visual, 
elaborada por agência parceira da Microsoft (veja o novo logotipo em 
www.extrememakeover5.com.br). A empresa de Battistella e de seu sócio Robson Costa passa 
por mudanças em várias áreas, ajudada principalmente pela tecnologia. Uma série de recursos 
da computação na nuvem invadirá a sede, em Jacarepaguá. “Em breve a lousa vai sumir, pois 
o calendário será acessível a todos os computadores e até aos de fora da empresa”, afirma 
Fernando Kimura, consultor da Microsoft. Será criado um usuário chamado Eventos, para 
centralizar e visualizar toda a agenda de compromissos do Platô Buffet. E-mail, messenger 
corporativo (Communicator), intranet (Sharepoint) e ferramenta para conferências (Live 
Meeting) serão solucionados na nuvem. “Por isso, o servidor precisa ser menos robusto. Ele 
apenas interliga computadores e permite compartilhar impressora e internet”, explica Henri 
Burlandy, da Lan Designers. Utilizar a tecnologia na nuvem sai mais barato para a pequena 
empresa, pois o investimento em hardware e software é menor. Durante o Extreme Makeover, 
o bufê ganha a assinatura na nuvem da Microsoft, que tem custo mensal de US$ 10 por 
usuário, sendo o mínimo de cinco pessoas. A tecnologia e a internet também se fazem 
presentes nos sistemas do banco Itaú recentemente testados no Platô. 
 
Uma revolução aconteceu depois que começaram a gerar cobranças bancárias registradas com 
entrega para os clientes via e-mail. “Fechamos um evento na quarta-feira para acontecer no 
domingo. E, para este cliente, geramos um boleto na sexta-feira que foi pago no mesmo dia”, 
relata Uigui Almeida, braço direito dos sócios do bufê. Pela Cobrança Expressa Itaú, além da 
comodidade de enviar o boleto por meio eletrônico, o cliente se beneficia ao pagar 
tranquilamente pela internet, sem se preocupar em separar cheques no dia da festa. “A 
identificação exata de quem pagou também permite controlar melhor o fluxo de caixa”, explica 
Rogério Gurgel, consultor do Itaú. “Agilizamos pagamentos e estamos sendo mais 
profissionais: isso aumenta a credibilidade da empresa. Resolvemos até pedir a nossos 
fornecedores que nos cobrem com boleto bancário, para evitar dar cheques para tudo”, diz 
Uigui.  
 

VANTAGENS DA COMPUTAÇÃO NA NUVEM: 

> evita montagem de infraestrutura complexa 
  
> reduz investimento em hardware e software 
  
> tem espaço de sobra para backup 
  
> dá acesso às últimas tecnologias 
  
> tem assinatura mensal dedutível do IR 
 
Saiba mais e teste os serviços nas nuvens por 30 dias de graça: acesse 
www.microsoft.com/online/pt-br/default.mspx 
 

 
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, set. 2010. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com>. Acesso em: 1 out. 2010. 


