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Móveis, decoração, presentes e imobiliárias 
Fatia do segmento no faturamento do setor - em %

Por total de redesParticipação Por número de unidades instaladas

2,0

2,7

3,5

4,2

5,0

5,7

6,5

7,2

8,0

4,5

2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

4,2

4,9

6,1

5,4
4,9 4,8

4,3 4,4 4,6

5,3

6,8
6,3 6,3

7,2
6,7

5,9

5,2
5,5 5,4

4,8 4,9

2,3 2,4

3,4 3,5 3,5
3,3 3,4

3,8
4,2 4,2

4,6

Boom imobiliário
garante aumento
dos franqueados
Felipe Datt
Para o Va l o r , de São Paulo

As diversas participações em fei-
ras internacionais de franquias co-
mo representante da Nobel leva -
ram Sérgio Milano Benclowicz, di-
retor da Brasil Franchising -— hol -
ding que controla marcas como a
da livraria e a Sapataria do Futu-
ro—, a notar uma tendência de ne-
gócios que ganhava força. Em to-
dos os eventos, de 10 a 20 diferen-
tes empresas de franquia imobiliá-
ria montavam estandes com ofer-
tas completas de serviços, da com-
pra e venda aos seguros a financia-
mentos. A carência de um negócio
similar no país, aliada ao boom
imobiliário na última década, in-
centivaram Benclowicz a iniciar
uma série de estudos de mercado
que culminaram, em 2007, na cria-
ção da Franquia Imóveis, rede es-
pecializada na comercialização de
casas e apartamentos.

Com 30 imobiliárias espalha-
das no Estado de São Paulo , a
Franquia Imóveis já prevê a aber-
tura de outras 24 unidades em
2012, em um movimento de pe-
netração geográfica que inclui
Rio de Janeiro, Salvador e Recife.
A estratégia é fechar parcerias
com empresas locais que passa-
riam a atuar como máster-fran-
queadoras e garantiriam experti-
se e bases de dados de clientes
desses mercados.

Não demorou muito para que
grupos estrangeiros enxergassem
no ramo das imobiliárias, domina-
do no Brasil por pequenas empre-
sas familiares, um grande filão de
negócios ainda inexplorado pelo
franchising. Com quarenta anos
de atuação, a americana Centur y
21 chegou ao país em julho de
2008. “Atualmente o país tem o
maior índice de crescimento dos
negócios nas Américas, à frente até
dos Estados Unidos. Enquanto
houver consumo, o Brasil será ce-
nário de majoração de resultados
para os investidores”, diz o presi-
dente da Century 21 Brasil Real Es-
tate, Ernani Assis.

A rede fechou 2011 com 60 fran-
quias e um total de 1.638 imóveis
comercializados, ante as 306 pro-
priedades vendidas em 2010. A ex-
pectativa prevê 72 novos franquea-
dos até o final deste ano — já são 17
novas lojas em 2012 — e, para
2016, a expectativa é que a rede co-
mande 500 unidades. Com presen-
ça em 21 estados e no Distrito Fe-
deral, a expectativa de Assis é de
forte crescimento em São Paulo
(onde se encontram 43% das imo-
biliárias), Rio de Janeiro e Nordes-
te, com Recife como porta de en-
trada. O tíquete médio dos imóveis
no ano passado foi de R$ 414 mil.

Uma das estratégicas para sus-
tentar esse crescimento é ofertar
serviços agregados às vendas das
casas e apartamentos, como se-

guros e leilões virtuais. “O que
agrega rentabilidade das opera-
ções são os serviços. O restante
todo mundo oferece”, diz. Outra
aposta é na internacionalização
da operação brasileira para ou-
tros países do continente. O pri-
meiro passo foi dado com a inau-
guração de uma unidade em
Punta Del Este (Uruguai), no ano
passado — outras cinco estão a

caminho ainda neste ano. Um
encontro em junho pode sacra-
mentar o início das operações da
Century 21 Brasil em Buenos Ai-
res, na Argentina. “Também pre-
tendemos levar o negócio para
Santiago (Chile) e Lima (Peru) no
próximo ano”, conclui.

Com menos tempo no merca-
do brasileiro — desembarcou em
outubro de 2009 —, a também

americana RE/MAX Brasil já se
consolidou como líder em uni-
dades franqueadas. Encerrou o
ano passado com 119 imobiliá-
rias em operação e espera fechar
2012 com cerca de 200, de um to-
tal de 264 contratos assinados. O
presidente da rede, Renato Tei-
xeira, acredita que ainda existe
muito espaço para crescimento.
“Há uma grande defasagem na

oferta de imóveis no Brasil e a de-
manda deve continuar nos próxi-
mos anos”, avalia Teixeira.

A estratégia de crescimento da
RE/MAX Brasil prevê a pulveriza-
ção dos negócios em todo o país.
A rede está em 19 estados e prevê
fortalecer as operações no Cen-
tro-Oeste e Norte . Outro objetivo
é buscar franqueados em imobi-
liárias já existentes.

M e rc a d o Demanda está aquecida tanto em segmentos básicos de negócios como nos mais sofisticados

Serviços vivem fase de forte expansão
Katia Simões
Para o Va l o r , de São Paulo

A jornada começava às 7 horas
da manhã e só terminava 12 horas
depois, de segunda-feira a sábado.
Mesmo assim, vários serviços fica-
vam pendentes na agenda e outros
tantos eram recusados por falta de
tempo para executá-los. Era assim,
em 2003, quando o administrador
Alexandre Ortega, 41 anos, deci-
diu tocar o próprio negócio. “As
pessoas, cada vez mais, tem menos
tempo e disposição para fazer pe-
quenos reparos na casa. Até quem
ganha a vida com isso prefere pa-
gar a perder o sábado eliminando
o vazamento do banheiro”, diz Or-
tega. Em 2005, a empresa ganhou
fôlego e nome: Pra Que Marido. No
final de 2009, virou franquia.

Hoje, são 42 franquias em ope-
ração e a meta é fechar 2013 com
88 unidades. A expansão elevará o
faturamento da rede Pra Que Mari-
do dos atuais R$ 16,8 milhões por
ano para R$ 70 milhões. “Deman -
da não falta, interessados também
n ã o”, comenta o empreendedor.

Os especialistas observam que a
demanda por serviço é real em to-
dos os segmentos, dos básicos, co-
mo pequenas reformas domésti-
cas, aos mais sofisticados, sem dei-
xar de lado as áreas da construção

civil, energia e gás. É na esteira da
prestação de serviço com alto valor
agregado que a Poit Energia, espe-
cializada em serviços de soluções
temporárias de energia, com 12
anos de mercado, cresce a uma
média de 40% ao ano desde 2006.

“O segredo está na flexibilidade,
em estar próximo do cliente e fo-
car o trabalho na oferta de uma so-
lução não no problema que ele te
a p r e s e n t a”, diz Wilson Poit, 53
anos. Ao contrário da maioria, a
Poit não disponibiliza apenas ge-
radores para locação, mas uma sé-
rie de outros equipamentos além
de suporte técnico especializado.

Com mil clientes em carteira
distribuídos no Brasil, Chile e Ar-
gentina, a empresa projeta um fa-
turamento de R$ 200 milhões em
2012. “Desde 1999, quando com-
prei um caminhão e um gerador,
eu pensava grande, no quanto eu
poderia me diferenciar somando
serviços ao fornecimento de ener-
g i a .” O pensar grande e na frente,
levou a Poit a somar 1.200 gera-
dores para locação e mais de 100
caminhões, e a dar o pontapé ini-
cial para a Copa do Mundo de
2014 no início de 2011. Seus gera-
dores ajudam a iluminar as obras
de vários estádios, entre eles, o
Maracanã, no Rio, e o Mineirão,
em Belo Horizonte.

Investir em treinamento e atuar
em nichos também são alguns dos
segredos do sucesso da Íntegra
Medical, única empresa brasileira
a desenvolver programas de auxí-
lio e orientação de doentes crôni-
cos de Parkinson, hipertensão, es-
quizofrenia e câncer. Aberta em
2005 pelas publicitárias Luciana
Guimarães, 36 anos, e Vanessa Vas-

quez, 39 anos, a empresa produz
material com informações básicas
sobre os remédios e o programa de
tratamento e um atendimento te-
lefônico. O paciente é orientado
sobre a melhor maneira de ter
acesso aos medicamentos necessá-
rios, se há programas governa-
mentais de subsídios, se o plano de
saúde cobre os remédios, como

transportá-los e guardá-los e a fre-
quência da medicação.

“Entre os portadores de doenças
crônicas que contam com nossos
serviços, o nível de evasão do trata-
mento cai para menos de 20%, con-
tra os 50% da média apontada pe-
los médicos”, diz Luciana.

Atualmente, são mais de 60 mil
pacientes acompanhados pelos

programas da Íntegra Medical em
1.350 municípios. “Nossos clientes
diretos são os laboratórios farma-
cêuticos, para os quais desenvolve-
mos material de orientação de
acordo com cada medicamento e
distribuímos entre hospitais, clíni-
cas, consultórios e laboratórios
que, por sua vez, repassam aos pa-
cientes”, diz a empreendedora.

CARLA ROMERO/VALOR

Wilson Poit: “Segredo está na flexibilidade, em estar próximo do cliente”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F4.

Text Box
Anúncio




