
Balcão de oportunidades 
Unindo universos 
on-line e off-line, rede 
de franquias começa 
a ganhar espaço e a 
gerar impacto social nas 
classes mais baixas 
Rodrigo Rocha, de São Paulo 

ma ideia nova e original pode 
não ser o suficiente para que 
um empreendimento receba o 
investimento necessário para 

se estabelecer e crescer. Um dos possíveis 
diferenciais é o impacto social que a nova 
ideia pode causar. Foi assim que o Balcão 
de Empregos.com conseguiu se destacar. 

Criado em 2003 por Silvio Ferreira 
de Souza e Carlos Alberto Krause, dois 
profissionais de tecnologia de São João 
da Boa Vista, cidade do interior de São 
Paulo com pouco mais de 80 mil habi-
tantes, o projeto começou como uma 
agência de empregos que atendia a re-
gião, complementada por uma platafor-
ma on-line que dava apoio a empresas e 
trabalhadores. Em dez anos o negócio 
virou uma franquia, que se diz pronta 
para avançar pelo interior do país, con-
tando com o apoio do Vox Capital, um 
dos principais fundos de investimento 
em empreendedores do país. 

"Em 1999, nós dois tínhamos uma 
empresa de desenvolvimento de TI 
[tecnologia da informação] e estáva-
mos instalados no mesmo prédio do Se-
brae. Eles ajudaram a criar um serviço 
de RH para microempresas que não ti-
nham acesso à internet", explica Fer-
reira de Souza. Os quatro anos seguin-
tes serviram como amadurecimento 
para a dupla, que passou a focar tam-
bém nos trabalhadores de baixa renda 
que não tinham acesso ou familiarida-
de com tecnologia. 

Foi só em 2006 que uma empresa de 
recursos humanos de Piracicaba (SP) se 
propôs ser representante comercial do 
Balcão, para replicar a proposta de ofe-
recer vagas operacionais que atendessem 
a região, a cerca de 150 quilômetros de 
São João da Boa Vista e com uma popu-
lação quatro vezes maior. 

"Com a representação em outra cida-
de bem consolidada, resolvemos ir até 
a Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), para iniciar o nosso projeto de 
franquias", conta Ferreira de Souza. O 
processo paralisou a expansão por dois 
anos, pois, além da adaptação técnica 
para a operacionalização da franqueado-

ra, logo em seguida houve o interesse do 
Vox Capital em se associar à companhia. 

O fundo tem como foco investir em 
projetos que, além de potencial para 
crescer, tenham algum tipo de impacto 
social, que sirvam a população de bai-
xa renda e contribuam para a redução da 
pobreza. "É o único modelo para colo-
cação profissional que combina platafor-
ma on-line com loja física. Dessa forma, 
além de potencializar o site, você acaba 
atraindo as vagas operacionais e técnicas 
que os sites não conseguem atrair", diz 
Daniel Izzo, sócio-diretor do Vox Capi-
tal. De acordo com o investidor, em uma 
cidade como Piracicaba, por exemplo, o 
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Balcão de Empregos.com tem contrata-
ção efetiva de sete a dez vezes maior em 
vagas operacionais do que os sites de 
emprego mais conhecidos. 

Para o professor e coordenador do 
Centro de Empreendedorismo do Insper 
Instituto de Ensino e Pesquisa, Marcelo 
Nakagawa, as vagas de salário mais bai-
xo têm especificidades que precisam ser 
lembradas. "O que está acontecendo, e 
muita gente não vê, é um apagão de mão 
de obra. Há dificuldade de encontrar um 
funcionário para essas vagas mais sim-
ples", comenta o professor. 

EXPANSÃO 
Com a parceria entre o Balcão e o Vox 
Capital firmada, a empresa do interior 
de São Paulo iniciou seu processo de 
ampliação. Hoje são quatro representa-
ções no interior de São Paulo, uma no 
interior de Minas Gerais, em Poços de 
Caldas, e a primeira franquia em capi-
tais, em Vitória (ES). 

A companhia atende atualmente de 
maneira mais abrangente empresas e 
trabalhadores interessados não apenas 
em oferta e procura de emprego. Quem 
vai ao Balcão em busca de uma vaga po-
de desde apenas preencher um formulá-

ção total ou parcial do processo de se-
leção, o que se torna mais uma fonte de 
recursos para os franqueados. 

Os pequenos comércios são o princi-
pal mercado da empresa. A oferta de va-
gas na área administrativa de pequenos 
escritórios vem logo em seguida. Ape-
sar do atendimento a municípios do in-
terior, o agronegócio ainda é visto como 
uma oportunidade futura. 

"Para cargos mais simples, ainda será 
necessário durante um tempo a associa-
ção entre o presencial e o on-line. A va-
ga chega por indicação de algum amigo, 

rio até receber orientações para possíveis 
entrevistas, pagando uma taxa mensal 
ou semestral. "Quando a pessoa procu-
ra uma de nossas lojas, um funcionário 
conversa com ele. Depois do cadastro 
feito, ele consegue rastrear de casa pe-
lo site o que está sendo feito com o cur-
rículo dele", detalha Ferreira de Souza. 

As empresas também podem pedir 
algum tipo de apoio, além de divulgar 
a vaga gratuitamente. Como boa par-
te dos empregadores que utilizam o 
Balcão de Empregos.com são micro-
empresas que não costumam ter um 
departamento de recursos humanos es-
truturado, é oferecida uma terceiriza-

por isso a necessidade do off-line. E isso 
ainda funciona como estratégia de cria-
ção de marca, pois dá certa segurança a 
quem utiliza os serviços da empresa", 
diz o professor Nakagawa. 

MAIS FRANQUIAS 
Como nem todas as cerca de 50 mil va-
gas anunciadas mensalmente são das ci-
dades atendidas presencialmente pelo 
Balcão de Empregos.com, este também 
é um atrativo para as futuras franque-
adas. "As novas lojas já têm chance de 
abrir com uma clientela enorme", afir-
ma Ferreira de Souza. 

O interesse tem sido grande, a ponto 

de o processo de seleção de franqueados 
ter sido terceirizado. O funcionamento 
de cada unidade aberta ou que irá abrir, 
contudo, é padronizado, para que o aten-
dimento aos candidatos possa ser aliado 
à busca por novas empresas interessadas 
em utilizar os serviços do Balcão. 

Com custos para a abertura de uma 
franquia variando entre R$ 40 mil e 
R$ 100 mil, dependendo do tamanho 
da cidade onde será instalada, a meta 
é fechar 2013 com 30 lojas. E boa par-
te deste projeto, considerado ambicio-
so até pelos criadores da empresa, se 
deve à parceria com o Vox Capital, que 
fez com que o crescimento passasse de 
30% anuais para 100% em 2012. 

"Eles foram muito cuidadosos e ti-
nham algum tempo no mercado. A gente 
achou interessante, viu que as franquias 
eram viáveis e que apenas precisavam de 
estrutura e de gestão para crescer", afir-
ma Izzo. Nem empresa nem investidores 
revelam o valor do investimento, mas o 
aporte médio nesse tipo de negócio osci-
la entre R$ 5 milhões e RS 15 milhões. 

Ferreira de Souza reconhece que a 
preocupação com a gestão sempre foi 
uma preocupação dele e do sócio. "Des-
de 2003, mesmo tendo duas pessoas, a 
gente sempre acreditou que organizar o 
modelo de negócio era o que tínhamos 
a fazer. Depois de oito anos no merca-
do, se não estivéssemos estruturados, o 
fundo teria batido a nossa porta e passa-
do direto." 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 422, p. 38-39, abr. 2013.




