
%HermesFileInfo:X-10:20130327:

X10 Pequenas e Médias Empresas QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Marco Rolim
Espaço Be

Marcia Froes
NL Suporte à Gestão

Márcia Pineiro
Espaço Be

Roberto Coelho
Roberto Consultoria

Cintia Pasqualine
Saikou Studio X

Roberta Cardoso

Mudanças comportamentais e
econômicas redefiniram a parti-
cipação das mulheres no merca-
do de trabalho nas últimas déca-
das. Em 1981, quando Edna Ono-
dera aproveitou o espaço da aca-
demia de judô do marido, na épo-
ca treinador da seleção brasilei-
ra, para oferecer serviços estéti-
cos, a ideia era apenas comple-
mentar a renda da família.

Mas o que era para ser apenas
um quebra-galho temporário
transformou-se na rede Onode-
ra, um império da estética e do
bem estar feminino que conta
com quase 60 unidades espalha-
das pelo País.

“Na verdade, tudo é uma ques-
tão de falta de dinheiro. O negó-
cio começou pela falta dele e
cresceu por isso também”, conta
Edna, a fundadora. A empresária
não imaginava que estava pres-
tes a entrar em um setor que, 30
anos mais tarde, ganharia impor-
tância econômica capaz de mu-
dar o perfil dos empregos cria-
dos no Brasil: o de serviços.

À frente de um segmento
cujas fragilidades podem com-
prometer a longevidade do negó-
cio, dependente basicamente de
uma gestão eficiente, ficou ain-
da mais difícil para Edna equili-
brar a função de mãe de quatro
filhos com o empreendedoris-
mo. “Eu trabalhava hoje para co-
mer amanhã. Era terrível! Não
conseguia dormir. Mas eu sem-
pre pensava no outro dia: ‘eu te-
nho que conseguir’”, lembra.

Foram 14 anos de trabalho ár-
duo para, só então, a empresária
investir na abertura de uma se-
gunda unidade da Onodera.

No período, a empresária che-
gou a morar com a família no po-
rão de um imóvel, que também
abrigou a escola de judô e a clíni-
ca de estética. “Em todo momen-
to tinha uma dificuldade, um in-
cêndio para apagar”, revela.

Usar a criatividade para supe-
rar os obstáculos diários foi a al-
ternativa encontrada no traba-
lho e no lar. E a rotina diária de
equilibrar pratos de Edna encan-
tou a filha, Lucy, que desde cedo
acompanhou o esforço da mãe
em fazer o negócio efetivamente
dar certo. “Era caro fazer anún-
cios. Então a gente distribuía
panfletos na rua. Cheguei a es-
quecer de buscar os filhos na es-
cola”, conta Edna.

Sem planejar, a empresária en-
sinou as primeiras noções de ad-
ministração para a filha, que
anos mais tarde buscou na uni-
versidade o embasamento teóri-
co. Hoje, Lucy Onodera é sócia-
diretora da rede e responsável
também pelo movimento que

profissionalizou a gestão da mar-
ca e a transformou em uma rede
de franquias.

A concepção da Onodera e as
transformações que ocorreram
na empresa até ela tornar-se
uma das principais redes especia-
lizadas em beleza do País foram
contatas por Edna e Lucy no en-
contro promovido pelo Estadão
PME com pequenos empresá-
rios. Confira trechos do evento.

● Inovação
A própria natureza dos serviços
estéticos exige da marca um cui-
dado extra no lançamento de tra-
tamentos. Para assegurar eficiên-
cia, a Onodera investiu em um
centro de pesquisa e desenvolvi-
mento onde tudo é testado antes
de ser oferecido ao mercado. “A
gente tem um cuidado grande pa-
ra que no futuro o nosso trata-
mento não vire um problema pa-
ra o cliente ou até mesmo seja
um dano irreversível”, explica
Lucy, que recomenda a outros
empresários atenção aos proces-
sos que envolvem a saúde dos
consumidores.

● Qualidade
Edna atribui parte do sucesso da
Onodera à qualidade do atendi-
mento que presta aos clientes.
Antes de o negócio deslanchar,
essa premissa sempre norteou
as decisões da empresária.

A transformação da marca em
rede de franquias, no entanto,
obrigou mãe e filha a pensarem
na implementação de um mode-
lo de controle viável e replicável
em outras unidades.

Por isso, elas investiram na in-
tegração da rede. Hoje, as unida-
des próprias e franqueadas têm
ferramentas que oferecem dife-
rentes dados sobre a operação,
mas também informam o nível
técnico dos profissionais fran-
queados. “Cada departamento
da empresa tem indicadores pró-
prios e mensalmente nos reuni-
mos para ver se eles estão sendo
alcançados”, afirma Lucy.

● Franquias
A opção pelo crescimento por
meio do modelo de franquias foi
sugestão de Lucy. Com aval da
mãe, a jovem empresária criou
mecanismos para proteger a qua-
lidade da marca, manter o pa-
drão do negócio e multiplicar o

número de unidades em territó-
rio nacional. “O mercado estava
crescendo e a gente não tinha a
capacidade de expansão para
acompanhá-lo”, revela Lucy,
que aplicou os conhecimentos
adquiridos na faculdade para via-
bilizar a grande virada que permi-
tiu a expansão e o aumento dos
pontos de atendimento.

“A minha mãe já trabalhava
com um sistema muito eficien-
te, mesmo sem tecnologia. O
que fizemos foi levar do papel pa-
ra o computador”, revela a em-
preendedora. Com isso, a empre-
sa conta hoje com mecanismos
que contemplam a estrutura ope-
racional, a capacidade técnica de
funcionários e também as esco-
lhas do cliente.

A rede de franquias Onodera pretende am-
pliar de nove para 20 o número de lojas pró-
prias. A meta faz parte do plano de expansão
que também deve aumentar de 45 para 120 as
unidades franqueadas em cinco anos. “O mo-
delo de negócios sofrerá alterações para con-
templar o franqueado que quiser fazer inves-
timentos mais compactos e contemplar ou-
tras regiões e locais, como o interior e shop-
pings”, explica Lucy Onodera, sócia-diretora
da rede de clínicas estéticas.

A projeção de crescimento em número de
unidades aponta também que a marca, por
enquanto, continua no controle de Edna
Onodera, fundadora, e da filha, Lucy. “Toda
hora os fundos de investimento batem na
nossa porta”, conta Lucy. “Em algum mo-
mento talvez aconteça (venda da marca).
Mas você precisa tomar cuidado antes de um
passo desses. Já tivemos a conversa, mas
acho que a hora ainda não é agora. Há espaço
no mercado”, analisa Edna.

Sob a supervisão de Lucy, novos modelos
de negócios da marca estão sendo estudados
e oferecer formatos mais enxutos do em-
preendimento é o objetivo da rede. O negó-
cio quer ainda entrar no segmento de cosmé-
ticos. “Nós temos um plano de expansão que
acreditamos dar conta até um ponto. Se che-
garmos nesse ponto e vermos que a concor-
rência está crescendo de forma rápida, talvez
tenhamos que fazer parceria com algum fun-
do para combatê-la. Mas por enquanto nós
vamos tomar conta desse projeto”, revela
Lucy, falando um pouco sobre a estratégia do
empreendimento familiar.

As metas ambiciosas contemplam tam-
bém uma atuação interna mais forte no que
diz respeito à gestão de pessoas. “A gente não
trabalhou muito isso nos últimos anos, fica-
mos muito focados em números”, diz a em-
presária. De acordo com Lucy, resgatar a es-
sência que transformou a marca em uma re-
de de franquias bem sucedida é um dos princi-
pais objetivos em 2013.

“A gente estava com muito foco em ven-
das. Estamos tentando diminuir um pouco
esse estigma, já que trabalhamos muito com
indicadores e números, o que torna tudo mui-
to racional e traz muito pouco de experiência
de compra. Estamos direcionando para esse
caminho agora”, revelou a empreendedora
durante o encontro.
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Rede mira expansão

de lojas próprias nos

próximos cinco anos

Onodera,a empresa
de belezaque virou
franquiade sucesso
Edna e Lucy, mãe e filha,
conversaram com
empreendedores sobre
os segredos da eficiência
do negócio familiar
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X10.




