
Focado em produtos de tecnologia, o

e-commerce KaBuM! investiu R$ 2 milhões

para reforçar sua logística por conta da alta nas

vendas de Natal. A empresa mantém três centros

de distribuição na cidade de Limeira, em São Paulo,

e espera um crescimento de 85% neste mês.

Através de seu instituto de ações ambientais

e sócioculturais, a EDP Energia do Brasil

recebe em sua sede na próxima segunda, dia 10,

o maestro João Carlos Martins, que contará aos

profissionais da companhia a sua história de

vida e os trabalhos realizados com jovens carentes.

A editora canadense Harlequin tem

reforçado sua atuação no país através

da venda de livros em bancas, responsável

por 18% do volume comercializado. Com 20 novos

títulos por mês, a editora deve finalizar 2012 com

alta de 10% nas vendas e acaba de fechar acordo

com 120 blogs ligados a assuntos femininos.

A fabricante de eletrodomésticos Electrolux

selecionou três instituições de caridade para

doar R$ 0,10 em produtos de sua linha de

eletroportáteis a cada “curtir” em sua página na

rede social Facebook. Os locais escolhidos foram

o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o

Projeto Velho Amigo e a instituição A Alternativa.
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Desde julho, a rotina de Cândi-
do Mesquita, presidente e funda-
dor do grupo português NBrand
inclui viagens mensais ao Brasil
para tratar da expansão da mar-
ca House Shine. A empresa, es-
pecializada na prestação de ser-

viços de limpeza de luxo para
empresas, escritórios e residên-
cias tem um plano de expansão
ousado: ter 600 lojas franquea-
das no país até 2016. “Já temos
48 unidades vendidas em várias
regiões do país e devemos encer-
rar o ano com 60 franquias ven-
didas”, diz Mesquita.

Até o final deste ano, as três pri-
meiras unidades da House Shine,
duas na cidade de São Paulo e
uma em Maringá (SP) estarão fun-
cionando. “Em janeiro teremos
30 lojas em atividade”, diz Lilian
Esteves, sócia e diretora de expan-
são da empresa.

Em 2013 a companhia tem a
meta de chegar a 300 unidades
e faturar R$ 93 milhões. O valor
é quase equivalente aos R$ 100
milhões que o grupo NBrand fa-
turou em 2011. Nessa primeira
fase, a expansão será feita sem
investimentos maciços em mar-
keting . Segundo Mesquita, a es-
tratégia foi pensada justamente
para estruturar a rede franquea-
da primeiro e depois investir
em divulgação maciça. “Assim
poderemos manter a qualidade
dos serviços”.

Em Portugal, além da House
Shine que é líder de mercado no
setor de limpeza de luxo, com
47 lojas, a holding ainda man-
tém uma marca específica para
serviços elétricos, outra de ar-

quitetura e uma de decoração,
além de empresas nas áreas de
consultoria de negócios, recur-
sos humanos e TI. “No próximo
ano queremos trazer três outros
modelos de negócios para o Bra-
sil”, revela o executivo. Mesqui-
ta enxerga oportunidade de ne-
gócios por aqui, especialmente
em serviços mais básicos, onde
“o país acabou não investindo
em profissionalização”.

Com isso, a meta da compa-
nhia é alcançar receita de R$ 626

milhões no mercado brasileiro
em 2016, o que mostra a impor-
tância do país para o grupo.

Luxo acessível
Uma das vantagens do modelo
da House Shine é o baixo custo,
segundo Mesquita. Em média, o
serviço de limpeza, que em uma
área de 150 metros quadrados
dura cerca de duas horas, sai
por aproximadamente R$ 93.
“O cliente não precisa se preocu-
par em pagar transporte e ali-

mentação, como seria se tivesse
uma diarista em casa”, explica.
No modelo de serviço da empre-
sa, as equipes de limpeza sem-
pre contam com duas profissio-
nais o que, para Mesquita, garan-
te não só a agilidade do trabalho
mas a segurança do cliente, já
que o trabalho é supervisiona-
do. O modelo de negócio foi ins-
pirados nos serviços dos hotéis
de luxo e SPAs, mas além da clas-
se A e B, também são acessíveis
à nova classe média. ■

Enquanto as grandes redes de hotéis incremen-
tam seus empreendimentos com comodidades co-
mo piscina, academia e spas, esses locais podem fi-
car ociosos com o passar dos anos. É que essas
áreas estão entre os cinco itens menos relevantes
para ter em um hotel, segundo pesquisa realizada
com mil jovens entre 15 e 30 anos pela consultoria
especializada no segmento hoteleiro Mapie. “Te-
mos realizado palestras e participado de fóruns pa-
ra mostrar esse resultado para executivos das re-
des hoteleiras. Eles precisam saber o que esse pú-
blico quer, pois esse é um setor que irá crescer
muito com os grandes eventos”, afirma Carolina
Haro, sócia e fundadora da consultoria Mapie, que
tem entre os clientes as redes Fasano, Iberostar e
Deville. Já os cinco itens mais importantes para os
jovens na hora de escolher um hotel foram: a loca-
lização, a qualidade da cama, o preço, a qualidade
do chuveiro e a conexão rápida de Internet. ■

ArcelorMittal fornece mais de uma Torre Eiffel ao metrô

➤

➤

➤

Fornecedora de estruturas de aço para as obras de expansão do metrô de São Paulo, a

ArcellorMittal já destinou mais de 12 mil toneladas de produtos entre vergalhões, telas e fibras

de aço para a construção do transporte público paulistano. Esse volume supera em 20% o

peso total da Torre Eiffel, cartão-postal de Paris. Segundo a empresa, estão sendo entregues

armaduras prontas que já chegam cortados de acordo com as especificações de cada projeto.

Só para a expansão da Linha 5 Lilás, já foram fornecidos 4,5 mil toneladas do material.

ENCONTRO DE CONTAS

➤

House Shine quer 600 franquias no
Brasil com modelo de limpeza de luxo

Suzanne Plunkett/Reuters

Divulgação

Hotel para o público jovem

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Rodrigo Capote

GIRO RÁPIDO

Empresa portuguesa já tem
48 unidades vendidas no país e
deve faturar R$ 93 mi em 2013

Roger Federer
Através da sua conta no

Facebook após desembarcar em

São Paulo, onde disputa de hoje

a domingo partidas de exibição

pelo Gillette Federer Tour.

R$ 1,8 bi
é quanto vale o time do

Barcelona, clube mais valioso do

mundo, segundo análise da Pluri

Consultoria. O time brasileiro

mais bem colocado é o Santos, na

35ª posição, com R$ 334 milhões.

FRASE

“Estou feliz que
finalmente consegui
vir ao Brasil”

CarolinaHaro,daMapie: pesquisa
sendoapresentadanomercado

LIMPEZA LUCRATIVA 

Número de lojas franqueadas 
da House Shine no Brasil 

2012 2013

93

626

2012    2013          2016

48*

300

600

Fonte: empresa
*Franquias vendidas mas ainda não abertas 

PREVISÃO DE FATURAMENTO  (EM R$ MILHÕES)

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br

LilianeMesquita:expansãonoBrasil inclui entradadenovasempresasdogruponomercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Empresas,  p. 26.




