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E m p re e n d e d o r i s m o Oportunidades de investimento para quem tem pouco capital destaca setor de serviços

Microfranquia é opção para a classe C
D I V U LG A Ç Ã O

Grinberg Costa, da Easycomp Plus: a nova classe C não busca mais aparelhos de TV ou DVD, quer estudar

Daniela Rocha
Para o Valor, de São Paulo

Com investimentos iniciais en-
tre R$ 5 mil e R$ 50 mil, as micro-
franquias têm atraído os novos
empreendedores da classe C.
“Quem está de olho neste segmen-
to é o público que está emergindo
no Brasil”, diz Márcio Iavelberg, só-
cio da consultoria Blue Numbers.
Com o dinheiro que vem de resci-
são de contrato de trabalho, recur-
sos de poupança ou provenientes
de financiamentos, as pessoas têm
a possibilidade de se tornarem em-
presárias. “Há casos em que duas
ou três pessoas se unem e levan-
tam, cada uma delas, de R$ 10 mil a
R$ 15 mil para abrirem o negócio.”

As microfranquias crescem por-
que os franqueadores identificam
oportunidades no mercado, prin-
cipalmente em prestação de servi-
ços como limpeza de piscinas, ma-
nutenção de jardins, cuidado de
idosos e reforço escolar. “Essas ati-
vidades oferecem às pessoas que
trabalham de forma informal nes-
ses segmentos, a chance de operar
um negócio de forma rentável, es-
truturada e com apoio, orientação
financeira e treinamentos”, diz
Claudia Bittencourt, diretora-ge-
ral do Grupo Bittencourt, empresa
especializada no desenvolvimento
e expansão de franquias.

De acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF), o
número de marcas de microfran-
quias no país subiu de 213 para
336 no ano passado, somando
mais de 12,5 mil unidades e 4% do
faturamento do setor, ou seja, R$
3,7 bilhões. Para este ano, a ABF
projeta expansão de 20% no fatu-
ramento e 15% no número de uni-
dades. “A maioria das microfran-
quias se concentra no setor de
serviços, que cresce no Brasil de

7% a 8% ao ano”, diz Ricardo Ca-
margo, diretor-executivo da enti-
dade. A baixa taxa de desempre-
go no pais, de 5,7%, impulsiona
mais os negócios. “Há muita gen-
te trabalhando e demandando
serviços. Há mais renda, porém,
falta tempo para as famílias faze-
rem algumas tarefas do dia a dia.”

Não basta possuir o capital para
montar a unidade, lembra Claudia
Bittencourt. As empresas fran-
queadoras com boas práticas do
franchising buscam colocar o ne-
gócio nas mãos de parceiros que
tenham afinidade com a operação,
assim como, tempo disponível pa-
ra conduzi-la. Para isso, realizam
processos seletivos. Para Iavelberg,
nem sempre esse filtro é feito de
maneira adequada cabendo uma
autoavaliação do próprio investi-
dor. “É importante que a pessoa
abra uma microfranquia em uma
área que tenha familiaridade”.

Outro requisito é ter conheci-
mento de administração, porque
será fundamental lidar com plane-
jamento orçamentário, fluxo de
caixa e gestão de recursos huma-
nos. “Algumas franqueadas são
boas na operação, mas ruins na ad-
ministração. O empresário tem
que exercer as duas funções e se
não puder fazer isso deve arranjar
alguém que faça, seja um funcio-
nário ou sócio”, diz Batista Gigliot-
ti, presidente da Fran Systems con-
sultoria em desenvolvimento de
negócios e franquias.

Na área de educação, a Easy -
comp Plus é uma franquia que
oferece cursos de informática
além de capacitação profissional
com metodologia própria. Entre
os cursos profissionalizantes, são
oferecidos administração finan-
ceira, marketing, técnica em ven-
das e operação de caixa. Cada uni-
dade deve possuir cinco instruto-

res, que passam por treinamen-
tos específicos antes de esclarece-
rem dúvidas na sala de aula. Os
alunos contam com atendimento
individualizado e flexibilidade
de horários, porque as ferramen-
tas de ensino são os softwares nos
computadores da escola. A rede
aposta no modelo de franquia a
partir de R$ 47 mil para cidades
com até 30 mil habitantes, garan-
tindo de sete a dez computadores
e a capacidade para atendimento
de 175 a 250 alunos por mês.

“A nova classe C não busca mais
aparelhos de TV ou DVD, quer es-
tudar, se profissionalizar”, diz Ja-
ques Grinberg Costa, diretor-exe-
cutivo da Easycomp Plus. O inte-
ressado na franquia não precisa
ser da área da educação, uma vez
que toda a parte pedagógica é ela-
borada pelos sócios da rede que
são professores. “Os requisitos são
gostar de lidar com pessoas e ter
experiência na área comercial.”

No nicho de manutenção e
conservação predial e residen-
cial, a Super Marido é uma pres-
tadora de serviços de elétrica, hi-
dráulica telefonia, chaveiro e ins-
talações em geral. “Além do espí-
rito empreendedor, buscamos
pessoas que tenham conheci-
mento de manutenções e saibam
liderar. Os técnicos em elétrica e
hidráulica, os engenheiros e ar-
quitetos são os preferidos”, diz
Eugênio Prado, diretor comer-
cial. O investimento vai de R$ 65
mil a R$ 70 mil, incluindo a taxa
de franquia que varia de R$ 10
mil a R$ 20 mil conforme o tama-
nho do município, a montagem
e o capital de giro. “O treinamen-
to é o diferencial. Os técnicos são
chamados de fazer tudo”, de ins-
talar um chuveiro, desentupir va-
so sanitário, consertar vazamen-
tos e outros serviços.”

Sonho realizado pode ter baixo custo
De São Paulo

Depois de passar anos sonhan-
do em ter o próprio negócio, o
casal Alexandre Conelheiro, 36
anos, e Daniele Conelheiro, 32
anos, conseguiu colocar seus pla-
nos em prática ao investir em
uma unidade da rede Emagre -
c e n t r o, especializada em serviços
de emagrecimento e estética.
“Não tínhamos conhecimento
sobre o ramo. Optamos por esse
modelo de negócio, porque a
franqueadora tem know-how,
garantindo o apoio necessário
para que pudéssemos abrir com
t r a n q u i l i d a d e”, diz Alexandre.

Antes de partirem para o em-
preendimento, Alexandre, enge-
nheiro de produção, trabalhava
em uma metalúrgica da família e
Daniele, em um escritório de re-
cursos humanos. Ela decidiu fazer

um curso de esteticista há dois
anos, preparando-se para a transi-
ção. Atualmente, Daniele coorde-
na a parte técnica da clínica e Ale-
xandre conduz a área administra-
tiva. “Sou engenheiro, mas sempre
tive espírito empreendedor. Na
época da faculdade tive uma canti-
na e, depois, uma loja de carros.”

O investimento inicial foi de R$
40 mil, incluindo a compra dos
equipamentos. Outros R$ 30 mil
foram usados na reforma do imó-
vel e como capital de giro. “Não tí-
nhamos um valor muito alto nas
mãos e, mesmo assim, foi possível
abrir uma franquia que oferece
boa lucratividade.” A visibilidade
da marca e a quantidade de lojas
abertas, segundo eles, foram ou-
tros fatores que pesaram na deci-
são ao indicar solidez da empresa.

O investimento de apenas R$ 5
mil em uma microfranquia uni-

tária da J a n - P r o, rede de limpeza
comercial, garantiu à Eliane San-
ches, de 42 anos, uma ocupação e
o aumento da renda da família.
Nessa modalidade, o próprio
franqueado executa os serviços.
Divorciada, mãe de três filhos e
com poucos anos de estudos, ela
vivia só com a pensão do ex-ma-
rido. “Eu era dona de casa e vi
nessa franquia a possibilidade de
começar a trabalhar.” Eliane fe-
chou acordo para limpeza de 14
escritórios em Campinas. Ela
conseguiu um faturamento de
R$ 2,1 mil. Descontando os 10%
de royalty, os produtos de limpe-
za e a condução, obteve R$ 1,7
mil. Empolgada, ela decidiu pa-
gar mais R$ 1 mil para a fran-
queadora para fechar o contrato
com novas quatro salas, totali-
zando 18. O faturamento bruto
passará a R$ 3,2 mil. (DR)

Especial | Pequenas e médias empresas

Objetivos do Winning Women Brasil
• Criar uma poderosa e influente rede de mulheres para
compartilhar experiências e histórias inspiradoras;

• Conectar empreendedoras brasileiras com
organizações e líderes de negócios que possam apoiar
suas empresas em sua jornada de crescimento;

• Contribuir para o crescimento das empresas
selecionadas pelo programa.

Critérios de seleção e avaliação
• Espírito empreendedor • Impacto na sociedade

• Crescimento • Inovação

• Direcionamento • Integridade pessoal/
estratégico influência

Inscrições até 31 de janeiro de 2013 pelo site:
www.ey.com.br/wwb

Grandes empreendedoras
Ernst & Young Terco lança programa para reconhecer, aconselhar e inspirar brasileiras
que contribuem para o crescimento e a transformação do País

O empreendedorismo feminino em pauta na revista Exceptional, produzida pela Ernst & Young. Acima, participantes da edição americana do Winning Women

Informe publicitário
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A Ernst & Young Terco lança hoje o programa de fomento
ao empreendedorismo feminino Winning Women Brasil –
Empreendedoras de Sucesso. Um grupo de mulheres será
selecionado para receber aconselhamento empresarial
gratuito durante um ano. O objetivo é preparar essas
executivas para os desafios de sua jornada de crescimento
e conectá-las com organizações e líderes de negócios.
O programa já é realizado nos Estados Unidos, Indonésia,
Reino Unido e África do Sul.

Para participar, a empresa deve ser de origem brasileira,
de preferência em áreas fora do eixo Rio-São Paulo,
de médio porte e de setores em que as mulheres têm mais
dificuldades para estabelecer novos negócios e expandir.
As empreendedoras selecionadas pelo programa serão
avaliadas por um conselho formado por líderes empresariais,
incluindo participantes e jurados de edições anteriores
do Programa Empreendedor do Ano e sócias da
Ernst & Young Terco. As inscrições podem ser feitas
pelo site www.ey.com.br/wwb.

“Como podemos aproveitar o imenso potencial das mulheres
para a melhoria da sociedade e da economia? Apoiar a sua

participação nos esportes e na educação, promover
iniciativas que aumentem a sua presença na liderança
e nos conselhos e ajudá-las a começar suas empresas
são algumas das maneiras”, afirma Jorge Menegassi,
CEO da Ernst & Young Terco. “Queremos tornar as
mulheres mais preparadas e competitivas para que suas
empresas atinjam pleno potencial”, completa Ana Beatriz
Guido Simões, gerente do projeto.

“Incentivar o empreendedorismo
feminino é contribuir para
o desenvolvimento do País.”
Jorge Menegassi, CEO da Ernst & Young Terco

Mesmo com perspectivas positivas, ainda há desafios
para as mulheres no ambiente profissional: cerca
de 1 bilhão delas não estão qualificadas ou não contam
com o apoio da família e da comunidade para participar
da economia global. A maioria tem entre 20 e 65 anos
e vive em mercados emergentes.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012, Especial pequenas e médias empresas, p.F5.




