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“Nesse
mercado, o
atendimento é
100% do valor
da marca”
Regina Jordão,
Pello Menos

“A empresa
deve adotar
um intenso
programa de
treinamento”
Filomena Garcia,
consultora

Carolina Dall’Olio

A classe C, no papel de consumi-
dora e franqueada, foi a principal
responsável por fazer de 2011
um ano de crescimento intenso
das franquias do setor de servi-
ços. É o que informam as empre-
sas do ramo. No ano passado,
com a ajuda desse público, mui-
tas redes bateram com folga as
metas de abertura de novas uni-
dades – e já projetam expansão
acelerada também para 2012.

O setor de serviços figura ho-
je como um dos principais mo-
tores da economia brasileira. E
essa tendência deve se intensifi-
car. Segundo estudo do Sebrae-
SP, até 2015, os empreendimen-
tos do segmento vão superar pe-
la primeira vez os negócios vol-
tados ao comércio e, portanto,
serão maioria no total de peque-
nas e microempresas em ativi-
dade no Estado de São Paulo.

No franchising, porém, o se-
tor de serviços demorou a assu-
mir o protagonismo. Há exce-
ções, como a popularização das
escolas de idiomas. Mas, de for-
ma geral, apenas o recente au-
mento de renda da população
trouxe expansão ao segmento.

“A minha empresa cresceu
porque as famílias, mesmo as
da classe C, agora podem pagar

por um serviço profissional,
não precisam mais cuidar elas
mesmas de seus jardins”, obser-
va Vâner Silva, presidente da
franquia de jardinagem Ecojar-
dim. A rede, que nasceu apenas
em 2010, já tem 35 unidades.

De olho nas oportunidades
que o crescimento econômico
criou para o setor de serviços,
em 2009, o Grupo Zaiom foi
responsável por lançar o forma-
to de microfranquias nesse ra-
mo. A estratégia deu certo des-
de o início. Mas foi em 2011 que
a empresa efetivamente deco-
lou: suas seis marcas ganharam
220 novas unidades.

“Os trabalhadores da classe
C enxergam nas microfran-
quias de serviço uma oportuni-
dade de participar da festa de
crescimento da economia brasi-
leira. Por isso nossas redes tive-
ram uma grande adesão”, avalia
Marco Imperador, sócio do Gru-
po Zaiom. Nas franquias da re-
de, a margem de lucro varia en-
tre 40% e 50% do faturamento.

Vantagens
Para André Friedheim, diretor
da consultoria Francap, o fato
de o empresário não precisar
formar estoques é um dos prin-
cipais atrativos das franquias
de serviços. “Por conta disso, o
capital inicial exigido para aber-
tura do negócio tende a ser
mais baixo e o risco de prejuí-
zos também é menor”, avalia.

“Além disso, como o consu-
midor está cada vez mais exi-
gente, há uma demanda por pro-

fissionalização de trabalhos an-
tes feitos pelas próprias famí-
lias de forma amadora. E as
franquias se encaixam bem nes-
te perfil: elas normalmente pa-
dronizam aquela atividade, ga-
rantindo qualidade aos clien-
tes”, conclui Friedheim.

A corretora de seguros Segu-
ralta enxergou nesta padroniza-
ção uma oportunidade de cres-
cimento. A empresa já tinha
mais de 40 anos de atuação no
mercado quando adotou o siste-
ma de franchising, em 2008.
“Faltava profissionalizar a ativi-

dade do corretor e incentivá-lo
na busca de novos clientes”, diz
Luis Gustavo Zanon, diretor da
Seguralta, que hoje conta com
220 unidades franqueadas.

Cuidados
Embora existam muitas oportu-
nidades, o setor de serviços
tem algumas particularidades
que podem dificultar o bom de-
sempenho das redes. “Os fran-
queados precisam avaliar bem
o modelo de negócio”, sugere
Filomena Garcia, diretora da
consultoria Franchise Store.

“A rentabilidade das fran-
quias de serviços costuma ser
mais alta do que a dos demais
segmentos, mas o faturamento
não segue a mesma regra”, reve-
la a consultora.

Já para os franqueadores do
setor, o obstáculo para o desen-
volvimento é um velho conheci-
do das empresas brasileiras: a
falta de mão de obra qualifica-
da. “Uma empresa que cresce
sem um programa forte de trei-
namento dificilmente consegue
imprimir um padrão de qualida-
de”, garante Filomena.

Por isso, embora tenha uma
fila de candidatos dispostos a
abrir franquias da marca, a rede
de depilação Pello Menos prefe-
re crescer a passos mais lentos.
Cerca de 15% do capital inicial
para a abertura da franquia é
gasto com o treinamento das
depiladoras, que passam quatro
meses aprimorando a técnica
no Rio de Janeiro.

“No setor de serviços, o aten-
dimento é 100% do valor da
marca. É a essência do negó-
cio”, enfatiza Regina Jordão,
franqueadora da Pello Menos.

TIAGO QUEIROZ/AE

PELLO MENOS
Rede conta com 42
unidades de franquia

Investimento
R$ 300 mil

/Franquias

ECOJARDIM
Conta atualmente
com 35 unidades

Investimento
R$ 12,5 mil

GRUPO ZAIOM
São 730 unidades para
seis marcas diferentes

Investimento
A partir de R$ 10 mil

SEGURALTA
No ramo desde 2008,
tem 220 unidades

Investimento
A partir de R$ 15 mil

Confira o porte das
franquias do segmento e
os recursos necessários
para abrir uma unidade

Aposta. Luis Zanon enxergou chance no mercado de seguros

Com baixo investimento,
boa rentabilidade e apelo
na classe C, franquias
usam a padronização
como trunfo de expansão
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, PME Pequenas e Médias Empresas, p. X3.




