
Divulgação

Embalado pelo crescimento da po-
pulação de idosos no país, que, se-
gundo estatísticas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), deverá saltar dos atuais 20
milhões para 32 milhões já em
2015, os serviços de atendimento
a essa parcela da população está
se tornando um bom negócio. E o
mercado de franquias tem sido a
porta de entrada para começar a
operação de uma marca e, em se-
guida, planejar sua expansão. Os
gastos com cuidadores costumam
ser altos e empresas como a norte-
americana Right at Home inves-
tem em soluções que tornam aces-
sível também para a classe C.

A empresa oferece, por exem-
plo, um turno de 12 horas de um
cuidador a partir de R$ 150, infor-
ma a Right at Home. Os serviços
são para idosos ou adultos com ne-
cessidades específicas, além de
um portfólio de atendimento cus-
tomizado como acompanhantes,
controle de horário das medica-
ções e todo o tipo de auxílio ao ido-
so, desde o banho até a alimenta-
ção.

A primeira operação da empre-
sa começou em 2010, com um es-
critório piloto em São Paulo, admi-
nistrado pelo franqueado máster
Eduardo Chvaicer. Após um perío-
do de testes, pesquisas e avaliação
do mercado brasileiro como um to-
do, a empresa formatou sua fran-
quia

“Nós cuidamos de pessoas pa-
ra que elas não precisem ser inter-
nadas em instituições e possam
ter ajuda para permanecer em
suas casas. Portanto, para aqueles
que pretendem ter um negócio na
área de saúde com o foco social, vi-
mos que a franquia é um bom ne-
gócio. E ainda permite que o servi-
ço seja instalado na própria comu-
nidade onde o franqueado resi-
de”, afirma Eduardo Chvaicer,
com base em estudos feitos duran-
te três anos sobre o mercado.

Já para os empreendedores que
pretendem apostar na rede, o in-

vestimento inicial fica em torno
de R$ 110 mil, sendo R$ 60 mil de
taxa de franquia. A abertura de
uma franquia da Right at Home
prevê um retorno do investimen-
to em dois anos e meio.

Outra empresa que investe no
atendimento a idosos é a Home
Angels, do Grupo Zaiom, voltada
para microfranquias. A empresa

trabalha com uma equipe de cui-
dadores de idosos com necessida-
des especiais ou limitações físicas
e que precisam de atendimento re-
sidencial. A empresa está presen-
te em todo o país. Esse ano, no Rio
de Janeiro, a Home Angels espera
abrir 25 unidades franqueadas. O
investimento inicial para cidades
até 50 mil habitantes é de R$ 15

mil. Em municípios com mais de
100 mil habitantes, o gasto inicial
para montagem da franquia chega
a R$ 25 mil.

A Padrão Enfermagem, tam-
bém com atuação nacional, ofere-
ce serviços de home care, que vão
desde a administração de medica-
mentos e higiene pessoal a cuida-
dos pré e pós-operatórios. A em-

presa atua em oito estados com in-
vestimento inicial em torno de R$
30 mil. Apesar de não ser o seu
principal foco, a franquia Maria
Brasileira, que trabalha com servi-
ços em diferentes áreas, também
investe na terceira idade com cui-
dadores que podem ser contrata-
dos de forma avulsa ou em contra-
to permanente.

EMPRESAS▲

Franquias miram em idosos
Empresas se especializam em cuidados para a terceira idade, atentos ao crescimento dessa população no país

Classe C também terá
acesso ao atendimento
de cuidadores. A
norte-americana Right
at Home quer ampliar
presença no Brasil com
a oferta de serviços
com preços mais
acessíveis
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