Para aprender
a ganhar dinheiro
A rede Eurodata de ensino, com foco nas
classes C e D, planeja dobrar de tamanho em
três anos. Para chegar lã, segue uma regra
básica que tem se mostrado vitoriosa: oferecer
aos franqueados exatamente aquilo que ela faz
em suas lojas próprias P O R J O Ã O P A U L O N U C C I
o ano passado, a Eurodata
ocupou a discreta 19 colocação em sua categoria
no Guia de Franquias.
A conquista da primeira
posição no atual levantamento representa, então,
uma revolução na forma de a empresa l i dar com seus franqueados? Não, segundo
o fundador e presidente da rede de cursos com sede em Guarulhos, na
Grande São Paulo, Ramon Fogeiro
Asensio. O motivo para esse salto
no ranking é muito mais prosaico.
"Houve uma falha no envio das informações à Serasa no ano passado"
afirma Asensio, que divide com o
irmão Marcelo o controle e a gestão
da empresa. "Não fosse isso, nosso
desempenho seria tão bom quanto
o deste ano."
a

Ambos formados em direito,
filhos de imigrantes portugueses
e italianos — daí a homenagem à
Europa no nome da rede — e nascidos sob condições financeiras
modestas, os Asensio construíram
um negócio que faturou R$ 75 milhões no ano passado. O capital de
US$ 80 mil empregado na criação

da primeira escola Eurodata, em 1995, foi
batalhado diretamente pelos jovens irmãos
(ambos na casa dos 20 anos à época). Até
então, eles trabalhavam vendendo embalagens para pequenos comerciantes como
autônomos. A unidade de estreia da rede,
que ainda funciona em Guarulhos, nasceu
oferecendo cursos de informática. "Escolhemos o ramo porque víamos muito potencial e porque não havia ninguém fazendo
um bom trabalho nessa área" diz Asensio. A
resposta do mercado foi imediata. "Esperávamos fechar o primeiro ano com 500 alunos. No final, tivemos 2.200 matrículas."
A boa largada da Eurodata fez com que a
dupla abrisse duas novas escolas, em 1996
e 1997. "Nessa época, não tínhamos qualquer intenção de ter franqueados", afirma
Asensio. "O negócio era bastante rentável
e chegamos à conclusão de que
precisaríamos de dez unidades
franqueadas para ter o lucro equivalente ao de uma unidade própria."
Em 1999, já eram 25 as unidades
próprias, todas no estado de São
Paulo. "A partir daí, começou a ficar
difícil acompanhar as unidades da
forma que gostamos", diz. "Eu chegava a rodar 10 mil quilômetros por
mês, visitando de quatro a cinco
escolas por dia." O crescimento rápido da rede, porém, fez a Eurodata
começar a namorar a ideia de criar
um sistema de franquias.
Foi no mesmo ano de 1999 que
surgiram as duas primeiras unidades franqueadas experimentais
- uma em Porto Alegre (RS), outra em Londrina (PR). Apesar de

ambas terem sido bem-sucedidas,
demoraria ainda mais cinco anos
para a Eurodata abraçar de vez o
franchising. Em 2004, já com 45
unidades próprias, a empresa começou a se abrir a novos parceiros.
Na primeira participação em uma
feira do setor, a Eurodata assinou 11
contratos de franquia. E não parou
mais: no ano passado, o número de
unidades franqueadas chegou a 75,
enquanto a rede própria somou 67
escolas, num total de 142.
Asensio diz que o sucesso da
Eurodata e a satisfação de seus
parceiros — que registraram nota
média de 6,12 no quesito de satisfação, ao avaliar a rede para
este guia — é fruto de uma atenção constante com a atividade
principal da empresa. "Queremos
é vender cursos. E sabemos fazer isso muito bem", diz. "Muitas
redes preocupam-se mais com a
própria franquia do que com sua
atividade original. Na Eurodata
não. Nós repassamos aos parceiros
as mesmas práticas que adotamos
nas nossas unidades próprias, que
são o nosso negócio."

Negócio que, por sinal, vai muito bem. O fortalecimento das classes C e D nos últimos anos beneficiou diretamente a Eurodata, que
tem foco justamente nessa parcela da população. O faturamento
cresceu 17,19% em 2008, ano em
que foram abertas 27 novas unidades. Para melhorar o relacionamento com a rede, a Eurodata
desenvolveu, no ano passado, um
exclusivo sistema de comunicação e de compartilhamento de
informações entre as unidades.
"Nenhuma rede tem um sistema
tão abrangente e complexo quanto
o nosso", diz Asensio. "Qualquer
franqueado tem acesso a todos os
dados da área financeira, comercial
e pedagógica em tempo real."

Esse tipo de investimento é
fundamental, segundo o empresário, para que o crescimento da
rede mantenha o ritmo sem perda de qualidade. E não é modesta
a ambição da Eurodata: até 2012,
os irmãos Asensio esperam estar
operando uma rede com 300 unidades — mais de duas vezes maior
do que a atual. Para ajudar a projetar a expansão, a empresa contratou a Avenida Brasil, uma agência
de publicidade especializada nas
classes C e D, para pesquisar o
mercado. O trabalho resultou no
reposicionamento da marca, ao final de 2008. "Queremos ir além de
oferecer cursos. A ideia é ser um
parceiro na vida dos nossos alunos", diz Asensio.
Para atingir esse objetivo, a Eurodata remodelou e ampliou sua
oferta de cursos — hoje, além de
cursos relacionados à informática,
há treinamentos específicos para
secretárias, assistentes administrativos e operadores de telemarketing. Outra iniciativa foi a contratação do apresentador Celso Portiolli,
do SBT, que tem bom trânsito no

público-alvo da empresa, como garoto-propaganda da rede. A ideia é
reforçar a marca com aparições na
televisão, mas a maior parte dos R$
14 milhões investidos anualmente
em propaganda é canalizada para
o marketing direto — basicamente,
em postos de divulgação dos cursos em locais de grande concentração popular.
No mesmo espaço das unidades
da Eurodata, mas sob uma outra
bandeira — Extreme —, os alunos
podem também cursar inglês. Essa
operação adicional surgiu em 2005
e já representa 3 0 % do faturamento do grupo. "O investimento exigido para a Extreme é baixo, pois
ela utiliza as mesmas instalações
da Eurodata", afirma Asensio. Por
conta disso e de um sistema de
ensino desenvolvido internamente, os cursos da marca custam, em
média, 4 0 % a menos do que os da
concorrência. O próximo alvo dos
irmãos Asensio é o mercado de
educação à distância. Já em 2010,
eles esperam começar a oferecer
cursos preparatórios para concursos utilizando videoconferência.

Para o médio prazo, eles veem a Eurodata como uma espécie de megastore de cursos de qualificação
profissional. "Uma vez que temos
a rede e um sistema de educação a
distância montados, podemos distribuir uma quantidade grande de
cursos e treinamentos", diz.
Os interessados em entrar para
a rede da Eurodata precisam, além
de dispor de um imóvel bem localizado com pelo menos 350 metros
quadrados, de um capital inicial de

R$ 25 mil. O investimento pode ser
obtido, inclusive, via linhas especiais de crédito do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal. Mas,
mais do que tudo, os irmãos Asensio recomendam trabalho duro a
seus parceiros. "Temos uma receita que dá certo, basta arregaçar as
mangas", diz Asensio. "Tanto que
devolvemos a taxa de franquia se o
investidor não obtiver 500 alunos
no primeiro ano." Ele diz que nunca
precisou fazer o reembolso.

Nota: Não foram consideradas redes cujo número de respostas ao questionário esteve abaixo do exigido pela pesquisa.

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios Especial Guia de Franquias, São Paulo, ano 6, n. 7, p. 84-88, 2009/2010.

