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sua maioria, pelo baixo investi-
mento inicial. Na Camisetas da
Hora, esse aporte fica entre R$
1.600 a R$ 3 mil reais. “Quando
me tornei franqueado, fiz um pa-
cote que incluía 150 camisetas, a
partir daí nunca mais precisei in-
vestir na compra de produtos, es-
tou sempre reinvestindo o di-
nheiro das vendas”, conta Bruno
Clemente Lobo. A franqueadora
é responsável por produção e en-
trega dos produtos.

Também é função da empresa
desenvolver técnicas de marke-
ting, entre elas, ranquear os sites
nas primeiras posições dos bus-
cadores, como o Google. “Traba -
lhamos na otimização do site e
estamos em praticamente todas
as redes sociais. Nosso foco é a in-
ternet, precisamos levar os usuá-
rios para nossos sites e mais que
isso, precisamos que eles com-
prem. Somos vendedores”, diz
Marcelo Ostia, da franqueadora
Camisetas da Hora.

Os planos da empresa vão além
do mundo virtual. Já em 2012,
iniciaram a comercialização de
outros três modelos de franquias:
quiosques, lojas e furgões. “Co -
meçamos o projeto-piloto em

2011, na cidade de Itu, interior de
São Paulo, e aprendemos a traba-
lhar no mundo físico”. Atualmen-
te, são duas franquias físicas já
instaladas, mas a meta é atingir
50 franqueados com lojas físicas
até o final de 2013.

Além disso, já são mais de cin-
co mil modelos de camisetas, que
sempre são atualizados. Outros

7.000 mil peças por mês”, afirma
Ostia. Agora, além das camisetas,
são vendidos outros produtos,
como almofadas, canecas, squee-
zes e outros itens personalizados.
Para 2013, a previsão é ter fatura-
mento de R$ 2,5 milhões.

Com forte atuação em São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Minas, a fran-
queadora enxerga o custo do fre-
te como a maior barreira nas ven-
das paras regiões mais distantes,
como Norte e Nordeste. “É co-
mum recebermos e-mails de
clientes que deixam de comprar
por conta do preço da entrega.
Algumas vezes, acabo conceden-
do um desconto no produto para
não perder a venda”, conta Bruno
Clemente Lobo, franqueado da
marca desde maio de 2012. Para
superar o obstáculo, a expectati-
va é colocar em funcionamento
um centro de distribuição em
Aracaju, num prazo de seis me-
ses, para atender essas regiões e
baratear o custo do envio.

Outro obstáculo é a falta de de-
dicação dos franqueados, que
acreditam que o ingrediente não
é necessário para vender em uma
loja on-line. Quando se tornou
franqueado, Lobo vendia entre
40 e 60 camisetas por mês. Hoje,
com atenção redobrada, ele vê
em números o resultado do es-
forço. “Em fevereiro deste ano in-
vesti na contratação de mais um
funcionário e, de imediato, as
vendas subiram para 200 cami-
setas. Agora seguimos uma mé-
dia de 300 a 400 camisetas por
mês”, diz. Um diferencial da Ca-
misetas da Hora é que o fran-
queado deixa o site com a sua ca-
ra e pode até mudar o nome da
loja. Pense Geek é o nome da loja
de Lobo, por exemplo.

Os interessados em microfran-
quias on-line são atraídos, em
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Caminho sem volta
Brasileiros consomem mais eletrodomésticos pela internet
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Com o consumidor brasileiro
cada vez mais aberto ao comér-
cio eletrônico - dados divulgados
pelo e-bit e a Câmara Brasileira
do Comércio Eletrônico indicam
que o número de consumidores
evoluiu de 32 milhões, em 2011,
para 42,2 milhões em 2012 –, as
franquias de negócios on-line se
configuram como oportunidade
de negócio para os empreende-
dores brasileiros.

De acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF),
são 12 marcas voltadas para esta
modalidade, totalizando 390
unidades espalhadas pela rede,
com base nos associados da enti-
dade. No Brasil, elas começaram
a surgir em 2009.

De olho nesse mercado, o fran-
queador Marcelo Ostia começou
a vender camisetas pela internet,
para superar o desemprego. O
empreendimento, que começou
com um investimento de R$
300,00, deu certo e somente no
ano passado a Camisetas da Hora
faturou R$ 1,6 milhão. “O Merca-
do Livre foi minha porta de en-
trada para o e-commerce em
2004, o que na época foi a solu-
ção para os meus problemas fi-
nanceiros”, diz. Em maio de 2005
surgiu a Camisetas da Hora, des-
sa vez com site próprio.

A empresa iniciou a expansão
da marca através da revenda,
quando criou o catálogo de re-
vendedores que somavam 400
representantes pelo país, somen-
te em 2008. Em 2011 virou fran-
queadora. “Adotamos essa estra-
tégia para dar agilidade ao cres-
cimento do negócio. Hoje já são
mais de 600 microfranquias on-
line, produzindo entre 3.500 a

Curtas

Ac e s s i b i l i d a d e
O Sebrae-SP, em parceria com

a Secretaria do Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência,
lançam na segunda-feira o proje-
to Sebrae Mais Acessível. O obje-
tivo é incentivar, por meio de pa-
lestras, a contratação de pessoas
com deficiência nas micro e pe-
quenas empresas e capacitar em-
presários e futuros empreende-
dores também com deficiência
em temas de gestão com o auxi-
lio de vídeos, aplicativos com re-
cursos de acessibilidade e biblio-
teca virtual com conteúdo em
áudio. O conteúdo é gratuito e
em breve poderá ser visualizado
no site www.sebraesp.com.br.

Linha para inovação
O Inova Saúde – Equipamen -

tos Médicos, programa lançado
em abril pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), pela Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep) e
pelo Ministério da Saúde para
apoiar projetos de inovação no
setor de equipamentos médicos
e tecnologias para saúde, fechou
a fase de inscrições com resulta-
dos positivos. Com demanda de
R$ 1,3 bilhão, houve 145 cartas
de manifestação de interesse en-
caminhadas por empresas do se-
tor. A demanda inicial foi mais
de duas vezes superior ao orça-
mento do programa.

Ações de fomento
O Inova Saúde-Equipamentos

Médicos conta com orçamento
de R$ 600 milhões, dos quais R$
275 milhões do BNDES, R$ 275
milhões da Financiadora de Es-
tudos e Projetos e R$ 50 milhões
do Ministério da Saúde. O prin-
cipal objetivo do plano é coor-
denar as ações de fomento à
inovação na área de saúde, inte-
grando os instrumentos de
apoio disponibilizados pelas
três instituições.

modelos nunca saem de moda. É
o caso do “Seu Madruga”, perso-
nagem da TV mexicana da turma
do Chaves, que está presente des-
de que Ostia começou a vender
camisetas na internet, há nove
anos. “Hoje é mais fácil encontrar
tema para camisetas, pegamos
carona em tudo que acontece nas
redes sociais”, afirma.

E- c o m m e rc e Negócios pela internet aumentam e chegam ao universo dos franqueados

On-line também atrai franquias

Marcelo Ostia: “Precisamos levar os usuários da internet para nossos sites”
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Crédito sujeito a análise e condições sujeitas a alteração
sem aviso prévio.
* Giro CAIXA Instantâneo Múltiplo para empresas com
credenciamento e manutenção do domicílio bancário
de cartão de crédito na CAIXA.

caixa.gov.br
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

O banco das melhores taxas é também o banco das melhores soluções para a sua empresa.
Conheça a Super Conta CAIXA Empresarial, um pacote de vantagens feito sob
medida para micro, pequenas e médias empresas.
Fale com um de nossos gerentes.

SUP R C NTA
CAIXA EMP E ARI L
É DINHEIRO EM CAIXA.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F7.




