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O cinema faz a indústria do entretenimento flo-
rescer no Brasil. As platéias crescem e as oportu-
nidades de emprego, inclusive em atividades técni-
cas, seguem o mesmo caminho. 

É um bom prenúncio para um país que antes só
falava de vocação para o futebol e que, agora, pode-
ria investir mais na formação de profissionais para
outras áreas. Por que não? Está aí o cinema ameri-
cano que, mais do que símbolo dos Estados Unidos,
tornou-se uma poderosa fonte de negócios, mesmo
em tempos de crise.

A temática tem se mostrado fator de impulso para
o revigoramento do cinema nacional. Aos poucos, a
comédia de costumes - que já foi bem-sucedida no
passado - e que continua no presente, firme e forte,
figura entre as maiores bilheterias ao lado dos filmes
chamados "transcendentais".

O fascínio pelo assunto é inesgotável e, no meu
entender, só o cinema tem a capacidade e os recur-
sos para nos transportar para outros mundos, com
todo o movimento, toda luz, toda a magia.

Alguns números comprovam esse sucesso. "Bezer-
ra de Menezes, o Diário de um Espírito", lançado em
2008, levou mais de 500.000 pessoas às salas de ex-
ibição. "Chico Xavier" (2010) conquistou quase
3.500.000 espectadores. "As Mães de Chico Xavier"
(2011) atingiu mais de 500.000 e o mais recente, "O
Filme dos Espíritos", também de 2011, foi visto por
cerca de 320.000 pessoas.

Empreendedor cultural

Além dos números, é interessante notar a frequên-
cia das produções - praticamente uma por ano - e a
origem da maioria dos filmes: o estado do Ceará. As-
sim como o estado da Paraíba vem sendo reconheci-
do como um polo de informática, o Ceará se revela
no cinema e investe na temática transcendental.

Incansável  defensor das "causas do bem",  o
cearense Luís Eduardo Grangeiro Girão também é
um empreendedor de fôlego. Acreditou na força da
mensagem espiritualizada, criou a Estação Luz
Filmes, assumiu o papel de produtor e reuniu in-
vestidores para tocar seu projeto adiante. Começou
com "Bezerra de Menezes" e não parou mais.

Mas, para ele, não basta fazer cinema. É preciso
ter um projeto social atrelado a tudo o que faz. Nos
palcos, em 2011 ele já chegou à IX Mostra de Teatro
Transcendental ,  apresentando peças e  grupos
teatrais de todo o país em Fortaleza e outras cidades
do Ceará. 

A lida com os filmes o levou a criar o Festival de
Cinema Transcendental e a ampliar as suas fron-
teiras. Entre 26 e 29 de março, os espectadores de
Brasília (DF) assistiram ao II Festival de Cinema
Transcendental, que exibiu filmes nacionais e es-
trangeiros, com destaque para o recém-lançado
"Area Q".

Entre 9 e 12 de abril, é a vez do público de Fort-
aleza assistir ao festival.  Assim como na mostra
teatral, o ingresso para o cinema é a doação de dois
quilos de alimentos não perecíveis que, depois, serão
destinados a entidades assistenciais.

Os organizadores do festival também cogitam ex-
ibir alguns filmes para detentos em presídios do es-
tado.

Alcance internacional

"Area Q" estreou em Manaus (AM) em 3 de abril
em apresentação restrita a jornalistas. A coprodução
Estados Unidos/Brasi l  (diga-se Estados
Unidos/Ceará) entra em cartaz em 13 de abril para
platéias de 15 cidades brasileiras.

Trata-se de mais uma investida da Estação Luz
Filmes que segue a temática transcendental, mas
que visa também o mercado internacional, a começar
pelo próprio nome, inteligível em português e em in-
glês.  

Filmado em Quixadá e Quixeramobim, no interior
do Ceará, onde proliferam relatos da existência de
OVNIs e casos de abdução, além de locações em Los
Angeles, nos Estados Unidos, "Area Q" reuniu cerca
de 300 profissionais entre brasileiros e americanos.

No elenco, encabeçado pelo ator americano Isaiah
Washington, destacam-se os brasileiros Murilo Rosa
e Tania Khalill. A direção é de Gerson Sanginitto, car-
ioca com carreira internacional, baseado em Los An-
geles. Os efeitos visuais são do cineasta cearense
Marcio Ramos. 

Essa efervescência cultural "made in Ceará" sinal-
iza nossa vocação para o empreendedorismo, qual-
quer que seja a área. É preciso acreditar.
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R edes franqueadoras
têm, como principal de-
safio, incorporar práti-
cas modernas de gestão

ao seu negócio e manter o pa-
drão de todas as suas lojas com
franqueados competentes. Para
isso, os empresários do setor es-
tão focando na educação, reten-
ção e gestão de talentos.

No estudo realizado pela con-
sultoria de franquias, Grupo
Bittencourt, foi identificado os
maiores desafios que o setor en-
frenta no processo de educação
e gestão de talentos junto a rede
franqueada. Segundo a consul-
tora e diretora da empresa, Clau-
dia Bittencourt, a medida que o
sistema de franquias cresce,
também aumenta a concorrên-
cia e a disputa pelos potenciais
dos empreendedores/ fran-
queados. Os donos das marcas
estão cada vez mais criteriosos
no processo de seleção. “Muitos
dos franqueadores são especia-
listas em análise de negócios, fi-
nanças e estratégias. Estão sufi-
cientemente habilitados para
analisar qualquer solicitação de
franquia. Além disso, esses em-
presários buscam orientação de
profissionais especializados em
franchising. Ou seja, a decisão é
tomada após minuciosa análise
do pedido”, esclarece.

De acordo com a pesquisa,
treinamento e suporte ofereci-
dos estão entre os fatores de
maior peso na avaliação do po-
tencial do franqueado. Entre os
quais, a capacidade de reter ta-
lentos e incentivar a produção.
Foram entrevistadas pelo Grupo
Bittencourt 117 grandes redes
nacionais e algumas delas usam
a estratégia de dar bônus de pre-
miação para seus franqueados.

“Práticas como estas estão

sendo cada vez mais adotadas.
As mais comuns entre os entre-
vistados são, planos de carreiras
que correspondem a 12,69% e
pacotes e benefícios 10, 77%”,
informa a consultora. Ela acres-
centa que o estudo mostrou que
24,23% dos franqueadores
apontam a remuneração como
principal método para retenção
dos profissionais. A grande no-
vidade apontada pelo levanta-
mento é a utilização de tecnolo-
gia. “Muitos franqueadores es-
tão lançando mão do ensino à
distância para treinar e capaci-
tar os parceiros”, confirma Cláu-
dia. Capacitação é apontada
por 31,36% dos franqueadores
como o ponto mais crítico no
setor de franquias, seguida pelo
relacionamento e ter o fran-
queado que se encaixe no perfil
(28,4%), recursos financeiros
(6,51%), e a tecnologia (5,33%). 

De acordo com a consultora,
as redes com mais de 30 unida-
des já estão mais conscientes da
necessidade de ter bom relacio-
namento com os franqueados e
precisam cultivar este ponto na
rede, fruto de aprendizado mú-
tuo e do próprio amadureci-
mento da empresa.

Com relação à forma como a
capacitação ocorre, mais de
70% das redes entrevistadas dis-
seram utilizar recursos internos
– 52,26% utilizam consultores
de campo e 21,94% acionam o
RH da própria franqueadora.
Somente 7% recorrem a empre-
sas tercerizadas. 

Programas de qualificação
são aplicados por mais de 90%
dos franqueadores , sendo que
45% são destinados franquea-
dos e funcionários; 38,7% para
franqueados e gerentes; 7,41%
só para funcionários da fran-
quia. Pelo menos mais de 40
horas por mês é o tempo inves-

tido pelas redes para treinar
seus colaboradores, o que se-
gundo Claudia é considerado
tempo ideal. 

Gestão dos franqueados

Muitas são as estratégias im-
plementadas por franqueado-
res para motivar os franquea-
dos: 22,96% fazem comunica-
ção periódica, 19,90% adotam
as convenções  e eventos,
15,56% estimulam a participa-
ção nas decisões da rede, 9,69%
promovem incentivos no ma-
rketing e nos royalties, 4,58%
concedem bonificações por de-
sempenho e 2,55% usam outros
meios de incentivos. Quase
100% dos franqueadores acredi-
tam que eficientes programas
de capacitação poderão lhes
trazer bons resultados.

Claudia Bittencourt frisa
que manter bons profissionais
em suas marcas é, sem dúvida,
grande desafio. Por isso alguns
modelos de gestão ganham
atenção: 26,92% oferecem bô-
nus e premiação, tendo em vis-
ta que 24,23% consideram a
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A adoção de medidas pontuais, como
participação nos lucros e bônus deveriam 
ser consideradas.”

Claudia Bittencourt
Consultora da empresa

Grandes redes estão investindo em treinamento
e capacitação de seus franqueados. Além dis-
so, pesquisa mostra que planos de carreiras
e pacotes de benefícios são adotados para
reter talento

O desafio do 
parceiro ideal

boa remuneração fator de re-
tenção; 18,85% investem em
capacitação, enquanto 10, 77%
optam por pacotes de benefí-
cios e 3,58% realizam ativida-
des sociais.

“A adoção de medidas pon-
tuais, como participação nos lu-
cros e bônus deveriam ser con-
sideradas”, orienta a consultora.

Ela lembra que remuneração
e bônus são ações eficientes pa-
ra manter talentos e o estudo
mostra que as redes estão fa-
zendo isso, mas no momento
em que investirem em outras
ações como planos de carreiras
e pacotes de benefícios, os re-
sultados podem surpreender.

“Os resultados obtidos por
organizações com mais maturi-
dade no uso desses programas,
apontam para visão mais foca-
da no colaborador, funcionário
ou franqueado. Ambientes de
trabalho que levam a melhor
qualidade de vida, estão lide-
rando o ranking dos mais efica-
zes”, conclui a especialista.

A rede de franquias Pello Me-
nos, especializada em depila-
ção, tem dificuldades para en-
contrar franqueado com o perfil
adequado para o negócio, de
acordo com a diretora executiva,
Regina Jordão, é preciso identifi-
car um bom perfil e se ele tem
alguma afinidade com a marca,
para depois treinar o novo fran-
queado e acompanhar sua evo-
lução na rede. “Acreditamos que
só com o tempo o franqueado
consegue adquirir todo o co-
nhecimento necessário sobre a
rede, os serviços prestados e o
franchising. Devido a isso, cria-
mos nossa própria escola . Na
verdade é um centro de treina-
mento, onde oferecemos todo o
suporte. Lá treinamos não só os
franqueados, mas todos os pro-
fissionais dos diversos setores
da empresa. O franqueado pas-
sa por treinamento de um mês
em tempo integral”, destaca.

“Trabalharmos num seg-
mento muito específico, é raro
termos candidatos totalmente
preparados. O desafio é trans-
formar franqueados em grandes
empresários de sucesso”, confir-
ma Bia Cordeiro, gerente de ex-
pansão da Toca do Biscoito, que
atua no segmento de franquias
há mais de 10 anos. 

Para driblar esse gap, a rede
oferece treinamentos pré inau-
guração. “Temos grande preo-
cupação pelo fato de que fran-
queado leva o nome da empresa
e apenas um erro de uma pessoa
pode colocar em risco a imagem
da rede. Por isso, o cuidado de-
masiado na seleção dos candi-
datos. Se errar na contratação de
um franqueado o resultado final
da própria loja fica comprome-
tido, e conseqüentemente, to-
dos insatisfeitos”, sublinha Bia
Cordeiro.
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