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Cuidadores auxiliam
idosos e fazem
companhia, aumentando
sua independência
em relação à família

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Quando um adulto ou idoso

apresenta limitações para manter

a sua independência, é comum

que alguém da família assuma a

responsabilidade de ampará-lo,

mas a atividade é ainda mais des-

gastante para o cuidador, como

são chamadas as pessoas respon-

sáveis por esse trabalho, no mo-

mento em que há vínculo fami-

liar envolvido.

Também é comum que a fa-

mília opte por contratar algum

conhecido para realizar esta ta-

refa. Mas como confiar na quali-

dade do trabalho do cuidador?

Foi pensando nesse nicho de

mercado que Eduardo Chvaicer

trouxe para o país a franquia da

Right at Home, fundada em 1995

nos Estados Unidos e especiali-

zada na assistência domiciliar

para idosos e adultos que te-

nham qualquer limitação para

manter sua independência den-

tro de casa. Esse serviço é dife-

rente do oferecido pelos tradi-

cionais homecares, que ofere-

cem cuidados médicos e de en-

fermagem. Os cuidadores auxi-

liam em atividades do cotidiano,

ajudam a fazer compras, por

exemplo, e fazem companhia.

A profissionalização do tra-

balho de cuidador é justificada

pelo envelhecimento da popu-

lação brasileira. Dados do Censo

Demográfico 2010, divulgados

pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE) em 29

de abril, mostra que a proporção

de idosos no país já alcança

7,2% da população.

Para Chvaicer, a oportunida-

de de ser franqueador master da

Right at Home — responsável por

eventuais novas franquias no

país — surgiu no momento certo.

Após 12 anos atuando em uma

multinacional farmacêutica e

hospitalar, deixou tudo para trás

e decidiu abrir o próprio negócio,

embora ainda não soubesse exa-

tamente o que pretendia. “Mas

sabia que não queria ser empre-

gado de novo”, diz.

Sua preocupação com o bem

estar dos idosos teve início ao

presenciar uma discussão sobre

o dia a dia de seu pai — que tem

84 anos e sofre de Alzheimer —

e contava com o auxílio de uma

empregada doméstica e um cui-

dador. “Percebi que quando eu

precisasse não teria o mesmo

tratamento disponível e vi que

os idosos constituem um mer-

cado importante”, conta.

A partir disso, o empresário

decidiu abrir uma empresa de

cuidadores. Para agregar mais co-

nhecimento, foi a uma feira de

franquias e conheceu a Right at

Franquia treina e oferece cuidado
Empresário brasileiro traz ao país Right at
Home, voltada a clientes da terceira idade

Home. Foram dois anos de estu-

dos e conversas até que, em agos-

to do ano passado, Chvaicer inau-

gurou a franquia no Brasil. “O que

vendemos é a possibilidade dos

filhos, quanto têm tempo para vi-

sitar seus pais, usarem isso de

uma forma boa, carinhosa”, diz.

O serviço, por enquanto,

atende apenas a cidade de São

Paulo e custa de R$ 1,5 mil até

R$ 8 mil, de acordo com o nú-

mero de horas contratadas e cui-

dadores necessários para cada

caso. “Para os próximos cinco

anos estimo faturamento médio

de R$ 500 mil, sendo 40% desse

valor revertido em lucro”, con-

ta. O empresário explica que a

taxa de franquia é de cerca de

R$ 50 mil e o investimento na

operação varia de R$ 60 mil a

R$ 150 mil nos dois primeiros

anos, de acordo com a infraes-

trutura local. “A franquia se

paga em dois anos”.

Cuidadores
A franquia funciona como uma

agência de cuidadores, que ofe-

rece seleção, treinamento e faz a

mediação da contratação do

cuidador pela família.

Os candidatos às vagas de

cuidador passam por rigoroso

processo seletivo, que inclui en-

trevistas e exames com psicólo-

gos que tem o objetivo de traçar

o perfil de comportamento.

“Preferimos quem tem expe-

riência na área em detrimento a

formação ligada à saúde”, diz o

empresário. Isto porque os cui-

dados oferecidos não são médi-

cos ou de enfermagem. “Os cui-

dadores estão lá para atividades

básicas diárias, para auxiliar o

idoso a se vestir, se alimentar

fazer companhia. Claro que al-

guns precisam de acompanha-

mento médico, mas aí é neces-

sário um homecare. Na grande

maioria dos casos o idoso não

precisa disso”, conta.

O serviço prestado também é

supervisado constantemente

para garantir a qualidade. Atual-

mente a franquia brasileira conta

com 12 cuidadores atuantes e

mais de 200 cadastrados previa-

mente aprovados e à disposição

de novos clientes. ■

“Para os próximos cincos
anos, estimo faturamento médio
de R$ 500 mil, sendo 40%
desse valor revertido em lucro”

Eduardo Chvaicer
Presidente da
franquia Right at
Home no Brasil

...ALLEN HAGER

Fundador da Right at Home

CINCO PERGUNTAS A...

“Nunca houve
momento melhor para
entrar neste mercado”

Allen Hager trabalhou como
executivo de um hospital por
muitos anos e, percebendo as
necessidades dos idosos, como
a de serem mais independentes,
tornou-se um cuidador. Em 1995,
abriu o primeiro escritório da
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Nota C para a FedEx!
Não sei como você avaliaria a FedEx, mas a primeira nota que ela

recebeu, mesmo antes de ter sido criada foi C. Isto porque a nota

foi melhorada. Era para ter sido pior. Pelo menos é o que confi-

denciou Fred Smith. Em 1965, ele era estudante da Yale Univer-

sity e precisava elaborar um plano de negócio para uma das dis-

ciplinas do seu curso de economia. Imaginou um negócio de en-

tregas expressas, que concorreria diretamente com os correios

dos Estados Unidos. Seu professor ao ler o plano sentenciou: “O

conceito é interessante e bem formulado, mas para ganhar uma

nota melhor do que C, a ideia precisa ser viável”. Seis anos de-

pois, em 1971, o plano de negócio nota C viraria realidade com o

nome de Federal Express ou simplesmente FedEx. Até hoje Fred

Smith, o fundador da FedEx não sabe como este C o ajudou a pla-

nejar um negócio melhor. Ele nem mesmo se lembra direito se

recebeu um C ou não. Mas o fato é que o tal professor de Yale en-

trou para a história do empreendedorismo como o cara que quase

não aprovou um grande negócio.

Mas será que planos de negócio de outras empresas de sucesso

teriam sido aprovadas? Steve Jobs e Steve Wozniak nem sabiam o

que era um plano quando começaram a Apple em 1976. E não te-

riam sido aprovados por Ken Olson, fundador da Digital

Equipment Corporation (DEC), a bambambã de tecnologia da

época. O argumento de Olson era simples: “Não há nenhuma ra-

zão para alguém querer ter um computador em casa”.

Mesmo várias empreitadas recentes, como o Twitter ou o Zyn-

ga, teriam seus planos de negócio criticados. Por que alguém iria

ler mensagens de 140 caracteres sobre o que eu estou fazendo ou

pensando agora? E o que responderia se alguém viesse perguntar

se você estaria interessado em

cuidar de uma fazendinha vir-

tual na internet com galinhas

que botam ovos e tudo mais?

Até o “plano de negócio” de

Cristovão Colombo foi criticado

e até zombado. Afinal quem era

aquele genovês maluco com um

mapa debaixo do braço que ju-

rava ser possível chegar as Ín-

dias pelo Ocidente? Ele apre-

sentou seu plano durante sete

anos para potenciais investido-

res em Portugal, Veneza, Gêno-

va e Inglaterra até chegar aos

reis de Leão e Castela.

É nisso que fico pensando

quando analiso os planos de

negócio dos meus alunos. O su-

jeito que trabalha com aceleração de regeneração óssea humana

vai ser o próximo megacase de sucesso de empreendedorismo?

Ou será a empresa que desenvolve uma superplataforma onde

qualquer um pode desenvolver aplicativos móveis? Quem sabe a

que desenvolve nano aplicativos químicos? Talvez aposte nos

alunos que trabalham com sistemas de energia solar muito mais

eficientes? Quem sabe a empresa que desenvolveu uma nova

tecnologia de prospecção de petróleo e gás? Ou a de kits de dia-

gnósticos para animais de estimação que ainda não tem nenhum

concorrente direto no país? Mas tem a empresa que faz busca

local, que é o próximo grande desafio do mercado mundial de

buscas. Ou a que tem uma plataforma completa para novos em-

presários de comércio eletrônico? Ou qualquer um dos outros 11

negócios que tenho na sala?

Será que terão a mesma trajetória do plano da FedEx que recebeu

nota C, ou dos demais que receberam A e B? ■

MARCELO NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação

Várias empreitadas
recentes, como
o Twitter, teriam
seus planos de
negócio criticados.
Por que alguém
iria ler mensagens
de 140 caracteres
sobre o que eu estou
fazendo agora?
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Right at Home no estado de Nebraska (EUA).
Antes, realizou pesquisas sobre
a disponibilidade desse tipo de serviço e como
poderia oferecer cuidados a um preço razoável.

Como foi sua experiência como cuidador?
Trabalhei como cuidador por cerca de um ano.
Eu queria aprender sobre a qualidade nos
cuidados de perto, colocando a mão na massa.
A experiência me ajudou a entender os
desafios. Gostei muito da época em que
eu fui cuidador. A experiência me ajudou
a entender os desafios que os trabalhadores
dessa área têm e usar isso para tornar o
negócio melhor.

Quais foram as principais dificuldades
enfrentadas no início do negócio?
A parte mais desafiadora foi vencer o medo
do fracasso. O mercado é enorme e crescente,
as famílias desejam ficar em casa e estão
comprando nossos serviços cada vez mais.

O senhor tem franquias do Right at Home
nos Estados Unidos, Inglaterra e, agora,
no Brasil. Pretende expandir ainda mais?
Estamos abrindo franquias em outros países.
A maioria deles, como o Brasil, está passando

por um envelhecimento da população
e precisa de nossos serviços. Nunca houve
momento melhor para entrar neste mercado.
Apenas investimos em outros países
com franquias master, como é o caso
do Eduardo Chvaicer.
O papel do franqueado principal é desenvolver
o negócio e a marca em seu país. Isso é
feito combinando a operação do franqueado
master e o desenvolvimento de franquias
terceirizadas em todo o território. Os
candidatos aprovados têm grande habilidade
em desenvolvimento de negócios e dá muita
importância para o atendimento ao cliente.

O sr. pretende abrir o capital da empresa?
A Right at Home é uma empresa privada
e pretendemos continuar assim. Isto nos
dá liberdade para planejar e crescer com
sabedoria em longo prazo.

Qual o seu conselho para as pessoas que
pretendem entrar neste tipo de negócio?
Não deixe que a falta de experiência em
cuidados na área de saúde te intimide. Se você
quer ajudar pessoas em sua comunidade e tem
um plano de gestão, já tem os fundamentos
necessários para se tornar um franqueado.
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