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Modelo ‘store in
store’ ajuda a
reduzir custos

“Investir em
várias unidades
é uma forma
do franqueado
maximizar seu
investimento”

Filomena Garcia,
diretora da consultoria
Franchise Store
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O evidente amadurecimento do
mercado de franquias brasilei-
ro, que faturou R$ 89 bilhões
no ano passado, mudou tam-
bém a forma como as redes li-
dam com seus franqueados.
Diante do crescimento acelera-
do do setor, que ultrapassa a ca-
sa de dois dígitos há quase uma
década, e do bom desempenho
da economia, que elevou o nú-
mero de investidores dispostos
a entrar nesse segmento, as
marcas se interessam cada vez
mais por parceiros com perfil
de liderança dispostos a admi-
nistrar não apenas uma unida-
de, mas um grupo de lojas.

Para as redes, essa é uma for-
ma de potencializar os resulta-
dos nas unidades bem-sucedi-
das e aumentar o envolvimento
dos parceiros com a marca. Pa-
ra os empreendedores, é a opor-
tunidade de reduzir custos e
ampliar lucro e produtividade.
“Quando a pessoa tem um nú-
mero maior de lojas da mesma
marca, maximiza o investimen-
to porque pode fazer gestão
compartilhada do estoque e da
equipe, além de ganhar mais ex-
periência”, afirma Filomena
Garcia, diretora da consultoria
Franchise Store.

Nos Estados Unidos, é co-
mum a figura do franqueado
que comanda centenas de uni-
dades. No Brasil, embora as re-
des sempre tenham incentiva-
do esse tipo de crescimento, o
interesse hoje é maior em virtu-
de do aumento do poder aquisi-
tivo, da concorrência e do nú-
mero de investidores. Mas ter
perfil empreendedor é muito
importante. “As franquias se de-
ram conta de que franqueados
mais profissionais geram um ci-
clo virtuoso de crescimento
que beneficia a todos”, diz o
presidente da consultoria Prá-
xis Education, Adir Ribeiro.
Mas segundo ele, a falta de capa-
cidade gerencial continuar a ser
um problema no País.

“Nós damos prioridade para
o candidato que se dispõe a co-
mandar de perto a operação. Se
ele tiver bom desempenho, vai
ser natural abrir outra unidade
e, quando isso acontece, é preci-
so assumir a postura de ges-
tor”, explica Daniel Kalaes, ge-
rente de expansão da SMZTO,
rede que comanda marcas co-
mo o Instituto Embelleze e
OdontoCompany. É o caso do
empreendedor Dalton Polete
Neto, 27 anos, que gerencia qua-
tro unidades da Griletto.

Para administrar o negócio
de maneira organizada e dar
conta de 80 funcionários, ele
abriu um escritório, contratou
assessoria contábil e um profis-
sional de recursos humanos pa-
ra comandar todos os proces-
sos seletivos.

O investimento compensa.
Além dos custos do escritório
serem diluídos em quatro lojas
e assim pesarem menos no cai-
xa do empreendedor, Dalton ga-

nhou agilidade nas contrata-
ções, reduziu custos, proble-
mas com mão de obra e aumen-
tou sua rentabilidade.

Hoje, o empresário fatura em
média R$ 400 mil por mês com
as unidades e conversa com a
rede para a abertura de mais
uma. “Conforme você se apro-
funda e adquire expe-
r i ê n c i a e m
uma franquia,
consegue me-
lhorar o de-
s e m p e -

nho e também aumentar sua ca-
pacidade de investimento”, ex-
plica.

Quem já opera como fran-
queado ainda pode negociar fa-
cilidades no fechamento de um
novo contrato – prazos de paga-
mento maiores ou até mesmo
descontos na taxa de franquia
estão entre os benefícios ofere-
cidos normalmente.

Mas esse crescimento não é
para qualquer um. Além de
apresentar bom desempenho,
que comprove a capacidade de
administrar outras unidades, o
franqueado também precisa ga-
rantir ao franqueador que a ex-
pansão não vai afastá-lo do
dia a dia da operação. “Nós
só aprovamos a abertura de
uma loja quando o candidato
tem condições de estar pre-
sente na unidade ou de con-
tratar um gerente para isso”,
afirma Daniel Kalaes, da
SMZTO.

Capacitação
No caso de Dalton, por
exemplo, a Griletto só auto-
rizou a compra de novas uni-

dades quando ele garantiu

que manteria visitas diárias às
lojas. Mesmo tendo contratado
gerentes, o empreendedor fre-
quenta pelo menos dois pontos
por dia. “Quando você tem vá-
rias operações, todos os proces-
sos ganham proporção e te obri-
gam a adotar um estilo de admi-
nistração mais profissional e
próprio, que não dependa só da
orientação da franquia”, explica
Dalton Polete.

É por causa disso que algu-
mas redes já investem na cria-

ção de cursos específicos para
formar franqueados com capaci-
dade de liderança e gestão do
negócio de maneira mais inde-
pendente. O grupo Trigo, que
administra as redes Spoleto, Do-
mino’s e Koni Store, desenvol-
ve o projeto-piloto de uma uni-
versidade corporativa, que deve
começar a funcionar no ano
que vem. O curso será uma es-
pécie de pós-graduação em ad-
ministração de franquias com
duração prevista de um ano.
“Nós queremos que nossos
franqueados cresçam e tenham
uma postura mais profissio-
nal”, diz Renata Rouchou, dire-
tora de expansão da marca.

Diversificar
Outra maneira de um franquea-
do crescer como empresário é
adquirir franquias de redes dife-
rentes. “É interessante para o
investidor ter mais segurança
caso o desempenho de um dos
negócios comece a cair”, anali-
sa o consultor Adir Ribeiro, da
Práxis Education.

Essa foi a opção da empresá-
ria Fátima Cerantola, que ao la-
do dos pais e da irmã Ana Ma-
ria, comanda oito unidades da
Hering, duas da marca PUC,
três da Lupo e ainda duas da Ha-
vaianas. Juntas, as lojas fatu-
ram R$ 13 milhões por ano.
“Nós diversificamos dentro do
mesmo ramo, mas apostando
em nichos diferentes”, explica a
empreendedora. A vantagem,
segundo ela, é equilibrar os ga-
nhos e reduzir o impacto da sa-
zonalidade – enquanto as lojas
da Hering e Havaianas vendem
bem no verão, por exemplo, as
unidades da Lupo faturam mais
no inverno.

Antes de diversificar os inves-
timentos, no entanto, ela reco-
menda que o franqueado desen-
volva-se dentro de uma mesma
marca. “É importante para en-
tender melhor o sistema em si
e aprender com alguns erros.”

Outra dica da empreendedo-
ra é a pessoa não apostar em
segmentos muito diferentes.
Ela mesma precisou vender a
franquia de uma loja de produ-
tos para casa que havia aberto.
“Era um negócio totalmente di-
ferente do que estava acostuma-
da e não tinha como me apro-
fundar no ramo”, conclui.

A proposta é muito
simples: achar bons
empresários e fazer
deles proprietários
de diversas unidades

Uma solução criada pelas redes
de franquias para lidar com o al-
to custo dos aluguéis nas gran-
des cidades tem gerado novas
oportunidades para os interessa-
dos em expandir suas operações
com investimento menor. O mo-
delo store in store, no qual duas
marcas operam no mesmo espa-
ço, começa a ganhar força e pro-
mete ser a aposta de algumas re-
des para o futuro.

É o caso do grupo Trigo, que
vai lançar oficialmente em ju-
nho, durante a feira da Associa-
ção Brasileira de Franquias
(ABF), a store in store Spoleto +
Domino’s Pizza. O modelo já foi
testado em algumas unidades no
Rio de Janeiro e apresentou
bons resultados, segundo a dire-
tora responsável pela expansão
do grupo, Renata Rouchou.

Isso porque o custo final do
investimento é menor do que o
de abertura de lojas separadas, já
que a mesma estrutura é utiliza-
da nas duas operações. “Você
tem o rateio do aluguel e dos gas-
tos fixos, além de contar com um
só gerente e uma equipe mais en-
xuta”, argumenta Renata.

Segundo ela, as lojas que testa-
ram o formato tiveram aumento
de 50% nas vendas e de até 60%
da rentabilidade. Nilo Otero, do-
no de uma unidade nesse forma-
to no Rio de Janeiro, afirma que
as marcas acabam se comple-
mentando. “Uma vende mais no
almoço e a outra no jantar. Tam-
bém atendo mais famílias e gru-
pos de amigos”, explica.

Multimarcas. As irmãs Ana Maria e Fátima Cerantola diversificaram e hoje administram 15 lojas de quatro marcas diferentes
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Gestão. Dalton abriu
um escritório para
gerenciar o negócio
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2012, PME, p. X6.
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