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Es p e c i a l
Pequenas e médias empresas

Má gestão é o principal motivo para o fracasso

Vo l t a
É preciso ter boas
estratégias para
evitar que sonho
do negócio
próprio
t ra n sfo r m e - s e
em pesadelo.
Po r Jacilio
S a ra i va , para
o Valor, de
São Paulo

Omercado de franquias
continua aquecido, mas
o sonho de tocar o pró-

prio negócio pode virar um pe-
sadelo do dia para a noite. Antes
de contabilizar retornos finan-
ceiros, os empreendedores pre-
cisam driblar dificuldades co-
mo encontrar um ponto comer-
cial bem localizado, saber fideli-
zar clientes e ainda tornar a loja
conhecida na região. “Não há
uma fórmula mágica. É preciso
dedicação, estratégia, planeja-
mento e sorte”, analisa Thaís Ku-
rita, sócia do escritório Ku r i t a ,
Bechtejew & Monegaglia (KBM),
especializado em assessoria ju-
rídica para franquias.

Para quem pretende trilhar o
caminho sugerido pela especia-
lista, os números do mercado
são atraentes. Em 2011, o fatu-
ramento do setor de franquias
bateu nos R$ 88,8 bilhões, um
montante 16% mais gordo do
que o registrado em 2010. So-
mente no ano passado, 176 no-
vas redes entraram no segmen-
to, segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF). São mais de duas mil
marcas, com mais de 90 mil
franqueadas, números que au-
mentaram 9,5% e 7,8%, respecti-
vamente, no último ano.

Os segmentos que mais au-
mentaram o faturamento no
ano passado foram turismo
(85,9%), decoração (35%), es-
portes e beleza (24,3%). Para
2012, a ABF estima um cresci-
mento de cerca de 15%, estimu-
lado também pela abertura de
43 novos shopping centers du-
rante o ano, em todo o país.

De acordo com Ricardo Ca-
margo, diretor executivo da en-
tidade, apesar do cenário positi-
vo, um dos principais entraves
para iniciar uma operação de
franquia é a escolha do ponto.
“O pagamento de luvas ou a ne-
cessidade de reformas para ade-
quar o local ao padrão do fran-
queador podem elevar o custo
do projeto ou inviabilizar a ini-
c i a t i v a .” O alto valor dos imóveis,
registrado em praticamente to-
das as regiões do país, é conside-
rado um forte inibidor da aber-
tura de novos negócios e, segun-
do Camargo, nem sempre é pos-
sível repassar o ônus do aluguel
para o preço do produto final.

Com a loja aberta, os riscos
continuam. Para empresários do
setor, a ilusão do negócio próprio
pode virar bolha de sabão se o
empresário não se dedicar 100% à
empreitada. Rafael Carbonell, só-
cio da Runner na Vila Leopoldina,

em São Paulo (SP), teve proble-
mas quando dirigia uma acade-
mia de outra bandeira.

“Deixamos a administração
na mão de uma pessoa sem vi-
são empreendedora”, lembra. A
empresa foi fechada e ele abriu
a nova academia em março,
com investimentos de R$ 1,2
milhão. Tem mil alunos e 40
funcionários. “O futuro fran-
queado deve entender do setor
que vai atuar para sugerir me-
lhorias aos licenciadores”, afir-
ma. Carbonell planeja abrir
uma outra academia em 2013.

Segundo Júnior Nascimento,
diretor da Cia de Franchising,
especializada na venda e ex-
pansão de redes, a falta de co-
municação com o franqueador
pode levar ao fracasso da parce-
ria. “Alguns empreendedores
têm dificuldades de seguir re-
gras. O sistema de franquea-
mento apresenta uma fórmula
testada, com modelos de gestão
estabelecidos. Se os investido-
res questionam as estratégias
das redes acabam deteriorando
o relacionamento.”

O especialista aconselha ado-
tar uma gestão rígida, seguindo
as orientações do franqueador,
mas sem deixar de ouvir o que o
mercado está pedindo.

Marcelo Duarte, franqueado
da Água Doce em Sinop (MT),
teve de suar a camisa antes que
o restaurante se firmasse como
um ponto de encontro na cida-
de, a 500 quilômetros de Cuia-
bá. “Fiz investimentos em mar-
keting para tornar o local co-
nhecido e ainda enfrentamos a
crise da soja, que afetou toda a
economia do município.”

Para atrair mais clientes, o
empresário contratou uma
agência especializada em mí-
dias sociais para criar e geren-
ciar a página da empresa no Fa -
cebook. Recentemente, investiu
R$ 250 mil em uma reforma
que durou cinco meses. O esfor-
ço foi recompensado: a unida-
de saltou do 93o lugar para a
sexta posição no ranking de ne-
gócios da franqueadora. A esti-
mativa para 2012 é alcançar um
faturamento de R$ 2 milhões,
puxado pela revitalização do
parque infantil e de apresenta-
ções musicais. “Já estamos qua-
se alcançando essa meta. Para
isso, vivo o negócio dia e noite.”

Para Thaís, do escritório KBM,
Duarte está no caminho certo.
“Uma das maiores causas de in-
sucesso nas empresas é o aban-
dono da operação”, diz. “Existe
um mito de que as franquias são

infalíveis e podem caminhar so-
z i n h a s .” A empresária Ana Cân-
dida Blasi, dona de uma lavan-
deria da rede Q u a l i t y, no bairro
do Paraíso, em São Paulo (SP),
também resolveu levantar o cai-
xa da loja “no braço”.

Quando comprou a unidade
do primeiro franqueado, em
2007, percebeu que o fatura-
mento podia ser maior. Para au-
mentar a clientela, criou pro-
moções, distribuiu brindes e fez
parcerias com condomínios e
um hotel. “Conversava com os
porteiros dos prédios e oferecia
descontos aos moradores. O re-
torno financeiro chegou no se-
gundo ano de atividades”, diz.
Agora, a unidade é considerada
a sexta no ranking de fatura-
mento da rede e lava cerca de
quatro mil peças ao mês.

Empreendedores interessados
em investir no setor podem co-
nhecer novas marcas durante a
ABF Franchising Expo, de 13 a 16
de junho, em São Paulo (SP). A fei-
ra deve contar com mais de 470
expositores e movimentar R$ 400
milhões em negócios. Neste ano,
71 novas redes participarão do
evento, que também trará em-
presas e associações de franquias
de mais de dez países, como Fran-
ça, China, Rússia e Canadá.

De São Paulo

Um dos maiores obstáculos das
redes e franqueados no caminho
do sucesso são os problemas de
gestão, segundo empresários ouvi-
dos pelo Va l o r . Em alguns casos,
para colocar a empresa nos trilhos,
é preciso reformular estratégias de
expansão, investir na capacitação
dos funcionários ou assumir o ge-
renciamento total da operação.

Depois de se associar a restau-
rantes, distribuidoras e farmácias,
o empresário Miguel Yazeji com-
prou a marca Toca do Biscoito, em
2008. Precisou reformular a em-
presa e investir em um plano de ex-
pansão. Hoje, a companhia espe-
cializada no varejo de chocolates,
biscoitos e doces tem 20 unidades

no Rio de Janeiro e deve abrir mais
15 pontos neste ano.

No início do negócio, o maior
entrave era a relação rede-fran-
queado. “Os lojistas já estabeleci-
dos precisavam de motivação e de
uma maior proximidade com a
f r a n q u e a d o r a”, diz Yazeji. “Monta -
mos um plano de ação com reu-
niões individuais e apresentamos
os novos objetivos da marca. Ago-
ra, os investidores estão mais liga-
dos à direção e participam de trei-
namentos e convenções.”

O faturamento da rede aumen-
tou 40% após a primeira fase do re-
posicionamento, que ainda conti-
nua. Um escritório de arquitetura
foi contratado para mudar o
layout das unidades e há um estu-
do em andamento para viabilizar

franquias em outros Estados. “O
mercado paulista é o nosso alvo.”

Segundo Júlio Monteiro, sócio
da consultoria Serses, que atua na
formatação de redes, os treina-
mentos oferecidos pelas franquea-
doras são importantes para que os
investidores entendam a “alma do
n e g ó c i o” e possam acelerar a ope-
ração. Mas, antes disso, o empresá-
rio deve realizar um estudo de via-
bilidade para planejar metas fi-
nanceiras a médio e longo prazo.

Quando assumiu, no Rio de Ja-
neiro (RJ), uma franquia da
S a n k h ya , da área de tecnologia,
Sandro Gatto teve de driblar a falta
de conhecimento da marca no
mercado fluminense e a consolida-
ção dos concorrentes regionais.
“Também não foi fácil contratar

mão de obra especializada”, lem-
bra. A volta por cima começou a
partir da capacitação de colabora-
dores e da melhoria dos processos
seletivos, que tornou a empresa
mais assertiva nas contratações.

Com 35 funcionários, a empresa
faturou R$ 3 milhões no ano passa-
do e deve alcançar R$ 5 milhões em
2012. “Sugerimos à rede trabalhar
em outros países e a expansão in-
ternacional começou este ano, via
Po r t u g a l .” Em até cinco anos, Gatto
já espera abrir um novo negócio,
em outro Estado.

Para Rodrigo Fabro, a solução
foi passar de funcionário a sócio
de uma clínica da Sorridents, em
São Paulo. “Trabalhava apenas
como dentista e me tornei sócio
para aplicar um novo modelo de

gestão e evitar a falência da
companhia, da área de serviços
odontológicos”, lembra. Inicial-
mente, detinha 10% da socieda-
de e aplicou R$ 75 mil no negó-
cio. Depois de quase dois anos,
injetou mais R$ 230 mil e con-
quistou 49% da franquia.

A transição de Fabro para gestor
ajudou a alavancar o caixa da clíni-
ca. O faturamento da empresa de
sete funcionários superou R$ 1 mi-
lhão no ano passado e a estimativa
de crescimento em 2012 é de 15% a
20%. Para tornar-se um bom ge-
rente, investiu em cursos, palestras
e vídeos motivacionais.

No próximo ano, Fabro deseja
abrir outra franquia da Sorridents
e já pesquisa novas opções de re-
des na área de alimentação. (JS)

por cima

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
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F1.




