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Gisele Tamamar

Quando a Doutor Resolve come-
çou a entrar na casa dos clientes
para fazer reparos e reformas ge-
rais, outra demanda surgiu: con-
sertar eletrodomésticos. Atento
ao mercado, o presidente do gru-
po Resolve Franchising, David
Pinto, enxergou uma nova opor-
tunidade de negócio e abriu a
Doutor Eletro. A empresa pre-
tende vender 200 franquias em
2013 e inaugurar pelo menos 100
dessas unidades até o fim do
ano. Com isso, a rede espera fatu-
rar R$ 18 milhões apenas com a
manutenção de geladeiras e fo-
gões, entre outros aparelhos.

“O segmento de manutenção
de eletrodomésticos é grande e

exige especialização e treina-
mento para as especificidades
de cada aparelho. Não daria para
contemplar o serviço dentro da
Doutor Resolve. Criamos a Dou-
tor Eletro com um novo modelo
de trabalho para facilitar o desen-
volvimento do negócio”, desta-
ca David.

Só no primeiro mês de oferta,

foram vendidas 20 franquias. O
investimento para abrir uma uni-
dade da rede gira em torno de R$
30 mil a R$ 40 mil, caso o interes-
sado planeje trabalhar em casa.
Quem quiser abrir um ponto co-
mercial precisará desembolsar
perto de R$ 60 mil. O franquea-
do pode ser o próprio técnico em
refrigeração, já acostumado

com a prestação do serviço, ou o
empresário que enxergou uma
oportunidade e pretende admi-
nistrar a operação da franquia.

“É um negócio para atender à
classe média, que está compran-
do carro, casa e quer virar patrão
também”, pontua David. O negó-
cio pode começar com apenas
um técnico, que será responsá-
vel pelos reparos. O foco dos ser-
viços está, principalmente, em
cinco aparelhos: máquina de la-
var, geladeira, fogão, micro-on-
das e ar-condicionado. O fatura-
mento líquido estimado é de R$
10 mil a R$ 20 mil por mês.

Para contornar o problema de
mão de obra no segmento, David
afirma que o franqueado vai pre-
cisar oferecer ao técnico uma
boa remuneração. “Não tem mi-
lagre. É preciso oferecer benefí-
cios. Ele vai trabalhar com um
salário fixo, mais comissões e
carteira assinada.”

Para enfrentar a concorrência
das lojas tradicionais, a Doutor
Eletro vai investir em divulgação

da marca, padronização, contro-
le de qualidade, prazo de garan-
tia pós-venda e treinamento,
Além disso, vai aceitar pagamen-
to por cartão de crédito. “Temos
um plano de investir R$ 2 mi-
lhões em divulgação. Quando
inaugurarmos 50 franquias, en-
tramos em mídia nacional para
fortalecer a marca”, explica o em-
presário.

A Doutor Resolve, principal
marca do grupo, tem mais de
500 franqueados e registra em
média 50 mil atendimentos por
mês. Diante do crescimento, a re-
de acabou sendo alvo de aproxi-
madamente 700 reclamações de

consumidores no site especiali-
zado Reclame Aqui. “Pela quanti-
dade de atendimentos que te-
mos, o número é baixo, mas não
deixa de ser preocupante. Te-
mos um canal de ouvidoria para
tomar as providências e cada
franqueado tem um seguro de
responsabilidade civil, o mesmo
sistema que estamos implantan-
do na Doutor Eletro para cobrir
eventuais prejuízos”, diz David.

Diversificação. De acordo com
o sócio-diretor da consultoria
Francap, André Friedheim, o gru-
po Resolve Franchising segue
uma tendência do setor, de fran-
queadores com diversas marcas,
e aposta em um mercado interes-
sante no País. “O mercado brasi-
leiro de serviços está passando
por um momento de profissiona-
lização. As redes de franquias
que surgem com essa proposta
têm potencial”, avalia.

O ponto de atenção está no
crescimento rápido. “É preciso
acompanhar de perto a expan-
são. A divulgação do serviço é
muito no boca a boca e o cliente
vai indicar a rede se for bem aten-
dido”, diz Friedheim.

toneladas ao mês é a capacidade de produção da fábrica da Diletto, inaugurada em 2011 em
Cotia; a marca faturou cerca de R$ 30 milhões em 2012 e deve chegar a R$ 50 milhões em 2013
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Fundo de Lemann
compra 20% da
sorvetes Diletto
Fundo Innova paga R$ 100 milhões por fatia na marca que vendeu
R$ 30 milhões em 2012; ideia é copiar modelo da Häagen-Dazs

Lílian Cunha

O fundo Innova, que tem en-
tre seus participantes o em-
presário Jorge Paulo Lemann,
anunciou ontem a compra de
20% da fabricante de sorvetes
Diletto, por cerca de R$ 100
milhões, segundo fonte próxi-
ma às negociações. A marca
de sorvetes premium, com
uma fábrica própria em Cotia
(SP) e 3 mil pontos de venda
em todo Brasil, foi criada em
2007 por Leandro Scabin, que
continuará como presidente
da empresa.

As negociações começaram há
cerca de um ano, quando o pró-
prio Lemann, sócio de empresas
como AB Inbev, Burger King e
Heinz, entrou em contato com a
Diletto. “A iniciativa foi dele”,
disse a fonte, que preferiu não se
identificar. Marcel Hermann Tel-
les, sócio de Lemann, também
participa do fundo Innova.

Com a injeção de capital feita
pelos investidores e a cultura de
gestão da dupla Lemann e Tel-
les, o plano da Diletto agora é co-
piar o modelo de grandes marcas
de sorvete, como Häagen-Dazs e
Mövenpick. Na Europa e nos Es-
tados Unidos (e também no Bra-
sil, no caso da Häagen-Dazs), as

duas marcas vendem seus produ-
tos tanto em supermercados, pa-
darias e lanchonetes quanto em
pontos próprios, como lojas ou
quiosques em shoppings cen-
ters. A Diletto, inicialmente, ven-
dia seus sorvetes só em lancho-
netes e restaurantes e em quios-
ques próprios.

No início de 2011, com a inau-
guração da fábrica própria (até
então a Diletto delegava toda
sua produção a um fabricante ter-
ceirizado), a marca passou a ser
vendida também em supermer-
cados. No último ano, o maior
crescimento de vendas da em-
presa veio desse canal, segundo
um executivo ligado à compa-
nhia, que teve receita de aproxi-
madamente R$ 30 milhões. A
previsão para 2013 é chegar a R$
50 milhões.

Avô. A Diletto é uma reedição
de uma empresa que o avô de
Leandro Scabin, Vittorio Scabin,
tinha na Itália. Depois de morar
na Itália e fazer estágio em em-
presas como a fabricante de cho-
colates Ferrero Rocher (foi jun-
to com Cristiano Ferrero, herdei-
ro da marca, que Scabin desen-
volveu a fórmula dos sorvetes Di-
letto), o empresário voltou ao
Brasil e criou a Diletto em 2007,

importando todos os ingredien-
tes da Itália – até os palitos. Para
lançar seus produtos, escolheu a
praia de Trancoso, na Bahia, on-
de distribuiu seus primeiros pico-
lés para os “vips” que passavam o
réveillon em festas fechadas.

Dois anos depois, Scabin agre-
gou dois sócios ao negócio: Fá-
bio Meneghini, publicitário da
WMcCann, e Fábio Pinheiro, ex-
sócio do Banco Pactual. Mene-
ghini se tornou o responsável pe-
lo desenvolvimento das embala-
gens e por toda comunicação vi-
sual da marca. Pinheiro ficou
com a parte financeira.

Em 2010, a empresa conse-
guiu R$ 10 milhões financiados
pelo BNDES para construção da
fábrica em Cotia. Todas as má-
quinas vieram da Itália.

Mercado. No Brasil, o consumo
de sorvetes cresce ano a ano. Só
em 2012, foram 1,209 bilhão de
litros, segundo a Associação Bra-
sileira da Indústria de Sorvetes
(Abis).Em relação a 2011, a evolu-
ção foi de 4,4%. Nos últimos dez
anos, o crescimento acumulado
do consumo chegou a 76,4%. O
consumo médio individual pas-
sou de 3,82 litros por ano por pes-
soa em 2003 para 6,21 litros no
ano passado, alta de 65%.

Atento. Ao observar clientes, David resolveu criar a Dr. Eletro

Meta da Doutor Eletro é
inaugurar 100 unidades
em 2013 e faturar
R$ 18 milhões com novo
modelo de negócios

Picolé. Marca de sorvetes premium de Leandro Scabin importa ingredientes e palitos da Itália

● Oportunidade

Seguros Itaú. 
Sua empresa é importante demais para não ter.

Os seguros Itaú protegem seus funcionários e seu patrimônio, e você ainda 

pode contar com um pacote de serviços gratuitos para atender sua empresa 

24 horas, sete dias por semana. 

O registro dos planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação 
à sua comercialização. Itaú Seguros S/A – CNPJ 61.557.039/0001-07.

Proteja a empresa 
dos seus sonhos, faça um seguro 
Itaú e durma tranquilo.

Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você. 

ANDRÉ FRIEDHEIM
CONSULTOR DA FRANCAP
“As redes de franquias que
surgem com a proposta de
profissionalização no segmento
de serviços têm potencial.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B15.




