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Oligo Flores amplia oportunidades no setor de tratamento estético com fórmula baseada em 
Oligo elementos. Franqueados não necessitam ser dermatologistas ou esteticistas e podem 
escolher entre dois planos de associação 
 
Em 2010, o setor de Beleza no Franchising gerou mais de 109 mil empregos diretos. Dezenove 
empresas iniciaram a expansão através da venda de franquias. 
 
Dentro do mercado de franquias, o segmento foi um dos destaques do ano, com faturamento 
de R$ 9 bilhões. Os dados são da Rizzo Franchise, empresas de consultoria e pesquisa sobre o 
franchising na América Latina. 
 
Após 11 anos como indústria farmacêutica, produzindo produtos para médicos, fisioterapeutas 
e clínicas de estética, Mauro Dias, diretor da rede OligoFlora, resolveu investir, utilizando o 
sistema de franchising, para montagem da rede de franquias e das lojas Studios de Estética e 
Bem-Estar. 
 
Assim, poderia aproveitar seus produtos e apresentar um método diferente das clínicas 
convencionais. 
 
"A rede começou timidamente, principalmente pelo desconhecimento que o mercado tinha de 
nossa marca, pois passamos 11 anos apenas como fornecedores, e omitiam nossa marca. Em 
2007 tínhamos apenas seis franquias, hoje já estamos chegando próximo das 70 franquias, 
levando em conta os fechamentos de negócios em bom andamento. Em 2010 fizemos o 
grande upgrade no nosso negócio, expandindo além de São Paulo, Goiânia e Mato Grosso do 
Sul para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Pará, Santa Catarina, 
Maranhão, Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais e Espirito Santo", conta ele. 
 
Segundo Dias, o número de investidores que procura a empresa também tem aumentado 
muito. A expectativa é superar os números de crescimento de 2010. Nesse início de ano, 
foram fechadas franquias para Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Santa Maria (RS). 
 
PERFIL. O perfil do franqueado, segundo Mauro Dias, é o de uma pessoa independente, 
empreendedora, com vocação comercial e, principalmente, gestora de equipe. "Apesar de 
aparentemente oferecermos os mesmos produtos, nossa metodologia é totalmente diferente, 
além de utilizar produtos à base de oligoelementos de fabricação exclusiva nossa", afirma. 
 
O suporte dado ao franqueado é de supervisão técnica administrativa, financeira e operacional, 
sob forma de orientação na escolha do ponto comercial, projeto arquitetônico e memorial 
descritivo da obra, indicação de fornecedores homologados, treinamento operacional e 
manuais de gestão de loja. 
 
O franqueado OligoFlora trabalhará também com a comercialização de produtos de marca 
própria. 
 
Além de comporem importante fatia no faturamento da franquia, os produtos complementam o 
tratamento em casa, potencializando o resultado de tudo o que é trabalhado no studio. Para 
ser um franqueado da OligoFlora não é necessário ter formação na área de saúde ou beleza, já 
que caberá ao franqueado gerir o negócio e focarse no marketing e nas vendas. 
 
"É claro que franqueados que são esteticistas e fisioterapeutas também são bem-vindos, mas 
essa questão não é a principal para quem quer ter um studio de nossa marca. Como o 
treinamento do franqueado e da equipe é intenso e abrange todas as áreas da unidade 
franqueada, fica fácil replicar os conceitos estudados e consolidados da empresa", garante o 
diretor comercial da empresa. 
 



MODELOS. A matriz, sediada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, acaba de 
formatar um modelo chamado Oligoflora H2 Home Health, que está disponível a quem se 
interessar pelo segmento, mas não tem capital necessário para investir em um studio 
tradicional, que consome cerca de R$ 250 mil. "A idéia é modular a franquia, de maneira que o 
franqueado cresça com o tempo e possa investir em mais cabines de tratamento", informa 
Mauro Dias. 
 
Ele explica que com R$ 75 mil, mais as adequações necessárias no imóvel e capital de giro, o 
franqueado inicia suas atividades com três cabines e equipamentos. "Conforme ele cresce em 
número de clientes e faturamento, poderá fazer seu studio crescer também", diz. 
 
No modelo H2, são necessários R$ 48 mil. No modelo OligoFlora Studio-Store, a partir de R$ 
75 mil. Os valores não incluem a taxa de franquia, obras no ponto comercial escolhido e nem 
capital de giro. Incluindo a taxa de franquia, no modelo H2 são investidos cerca de R$ 75 mil e 
no modelo Studio-Store, R$ 130 mil. O primeiro está disponível para cidades com população 
entre 100 mil e 200 mil habitantes, o segundo é destinado a cidades com população maior que 
250 mil habitantes. 
 
De acordo com a farmacêutica e nutricionista Cláudia Torquato, diretora responsável pelos 
tratamentos e produtos de marca própria da OligoFlora, diferente das clínicas de estética 
convencionais, a OligoFlora trabalha com o conceito de beleza In & Out, ou seja, de dentro 
para fora, focando no equilíbrio do metabolismo para alcançar a satisfação com a estética 
corporal. "O tratamento de mais destaque é a Lipo Natural, que promete a eliminação de peso 
e medidas, equilíbrio do organismo e melhora de queixas como stress, irritabilidade, memória 
ruim, enxaqueca, baixa libido, má digestão, dores articulares, problemas no intestino, dentre 
outros sintomas", garante. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 maio. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


