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Fundada há dez anos, empresa tem 64 pontos no Brasil, incluindo as franqueadas. Para este 
ano, expectativa é de abertura de 26 lojas, em diversos estados, e de faturamento 35% maior 
do que no ano passado 
 
Com a meta ambiciosa de se tornar, nos próximos dez anos, a maior empresa de produtos de 
cama, mesa e banho com os menores preços do Brasil, a First Class surgiu da união e vocação 
empresarial de seus dois sócios, André Pivetti e Orlando Pedro. 
 
Com dez anos no mercado, a empresa possui hoje lojas no Rio de Janeiro, Brasília e Vitória, 
que comercializam mais de 8 mil produtos, a maioria (90%) para o público feminino. Junto 
com as lojas franqueadas, totaliza 64 pontos de venda em todo Brasil, com 700 postos de 
trabalho diretos e indiretos. 
 
A empresa pretende abrir, neste ano, 26 lojas em todo o País, ampliando o número de  filiais 
no Rio, Brasília, São Luís, Maceió e no interior de São Paulo, além de inaugurar lojas em 
cidades em que ainda não está presente, como Fortaleza, Natal e Porto Alegre. Com este 
planejamento, a expectativa para este ano é de faturamento 35% superior ao do ano passado. 
 
Das 12 novas franqueadas previstas para começar a operar no primeiro semestre, duas já 
foram inauguradas: Taubaté, em São Paulo, e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. 
 
Em abril, mais quatro abriram as portas: Tijuca, no Rio de Janeiro, São Luis, no Maranhão e 
duas em Campinas, em São Paulo. A operação nas demais será iniciada até dezembro, em 
datas a serem confirmadas. 
 
A montagem de cada loja custa R$ 300 mil, incluindo estoque com cobertura de dois meses e 
meio, fora o investimento com o ponto comercial. 
 
Segundo Pivetti, o modelo de negócios da First Class foi inspirado no varejo americano, 
adaptado à realidade do consumidor brasileiro. "No começo foi duro, sem crédito e sem 
fornecedor. 
 
Procuramos as pequenas indústrias do setor para desenvolver linhas próprias, porque as 
grandes não queriam fazer negócio conosco por falta de escala e por pressão da concorrência. 
Foi  isso que criou o diferencial da empresa", diz. 
 
Em 2010, a empresa atingiu alta de 35% no faturamento, comparado a 2009, e aposta que o 
mesmo número será atingido este ano. A maioria dos clientes situa-se na classe B, mas 
também trabalham com públicos tanto da classe C como da classe A e 75% são mulheres 
acima de 25 anos. "A estratégia que adotamos para concorrência é democratizar o consumo. 
Tornar o segmento cama, mesa e banho de categoria acessível ao maior número de clientes 
possível", frisa. 
 
Franqueado de Maceió desde de 2010, Paulo Ricardo Muniz inaugurou sua primeira loja em 
abril e segunda loja no início de maio. "Há alguns anos, vinha acompanhando os resultados 
das lojas First Class de Brasília e conversando com o André Pivetti sobre uma parceria. Ele 
sugeriu uma visita a alguns estados do nordeste para verificar mercado e possibilidades, visto 
que era uma região vazia de concorrência. Tudo aconteceu muito rápido. Visitei a cidade de 
Fortaleza para conhecer o mercado de lá, mas já havia uma vacância de loja numa expansão 
do shopping em Maceió. Embora Fortaleza seja mais desenvolvida economicamente, optamos 
por Maceió, pois a negociação foi vantajosa e já havia interesse da franquia em se instalar na 
cidade", explica. 
 
Um pouco mais antigo, Hugo Bruno inaugurou sua loja no Centro do Rio, na Uruguaiana, em 
junho de 2009, com a ajuda de um amigo, que se tornou diretor comercial da empresa. "O 



processo foi simples e rápido, pois, devido a essa amizade, já conhecia a história da empresa e 
sabia como vinha crescendo. Aliado a isso, tinha e tenho grande confiança no gestor." O 
negócio superou as expectativas de Bruno, que, em breve, abrirá outra loja. Em um ano, a 
primeira loja teve crescimento de 5% nas vendas e esperado para até o fim deste ano é de 
15%. 
 
O também carioca Guima Aguiar, franqueado de Botafogo, inaugurou sua loja no ano passado. 
Ele, porém, preferiu ser mais meticuloso na escolha do ponto. "Ainda não tive 12 meses para 
avaliar, uma vez que a abertura ocorreu em setembro, porém em relação aos quatros meses 
trabalhados, obtive crescimento de 16%. Apesar da expectativa negativa do mercado, estou 
trabalhando para chegar a 15% em relação ao ano anterior”, pondera. Ele acrescenta que 
como toda empresa em fase de crescimento, há muitos ajustes. 
 
“A meta é crescer com sustentação, capacitação e maturidade empresarial", conclui. Para os 
empresários que ingressaram no setor de franquia, o consultor de produtividade do Sebrae de 
São Paulo, Reinaldo Miguel Messias, aconselha a montar uma boa estrutura logística e 
profissionalizar o sistema de gestão, contratando equipe qualificada. Ele adverte que às vezes 
um investimento em recursos humanos é visto como despesa e, por conta desta percepção 
equivocada, o empresário contrata pessoal inadequado ao gerenciamento. 
 
“Não basta ter gente de confiança ao redor. É preciso contar com profissionais capazes porque 
o empresário não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo para resolver as questões. 
Precisa exercer função executiva, de verificar o andamento dos negócios e o resultado do 
caixa”, explica Messias. 
 
O consultor alerta para a necessidade de adotar metodologia que permita o andamento dos 
negócios a partir de indicadores. “Observando, por exemplo, o  desempenho da equipe de 
vendas, obtenho um resultado. Basta, então, elaborar o planejamento das partes para ter uma 
visão do todo.” De acordo com Messias, é preciso acompanhar as tendências do consumo e as 
mudanças adotadas pela concorrência. 
 
A rapidez com que tais alterações acontecem exige atenção redobrada, ainda mais quando se 
trata de negócios ligados a moda e tendências, como é o caso da FirstClass. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio. 2011, Seudinheiro, p. B14.   


