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CCuurrssoo:: especializado em franquias e fundador da seccional
fluminense da Associação Brasileira de franchising (ABF-Rio), Luiz
Felizardo Barroso, em parceria com a Faculdade Cândido Mendes,
ministrará o primeiro curso a distância sobre o setor. As aulas
começam no início de novembro.

CCuurrssoo  22:: educação financeira é o tema da edição de outubro do
evento Café com Franquia, com palestra do consultor de gestão
empresarial e educador Adenias Gonçalves Filho. O encontro
será realizado no dia 29, de 8h30 às 11h30, no Centro de
Treinamento ABF-Rio, no Centro. Informações no (21) 2504-7573.

FFooccoo  nnoo  RRiioo::  especializado em culinária natural, o Seletti
pretende fechar mais três contratos até o final do ano no Rio de
Janeiro, onde já tem lojas em funcionamento no Barra
Shopping, Shopping Tijuca e Shopping Nova América. O interior
fluminense também faz parte dos planos da rede, que abre em
breve unidade em Macaé.

Dono das marcas de alimentação Spoleto, Koni
Store e Domino’s, o Grupo Trigo prepara a criação de
uma universidade corporativa. A ideia, segundo a di-
retora de expansão Isabel Medeiros Marques, é man-
ter os franqueados permanentemente atualizados
sobre conceitos de gestão e as novidades do grupo.
“Indiretamente, já fazemos isso nas convenções que
organizamos. O projeto, que vai se chamar Universi-
dade Trigo, nos ajudará a formalizar isso em um úni-
co local e a estar ao lado de nossos investidores ao
longo de todo o ano”, diz a executiva, acrescentando
que, no início, o foco será os multifranqueados.
“Com a Universidade Trigo, teremos franqueados
ainda melhores, o que nos permitirá dar mais sus-
tentabilidade ao negócio”, completa. 

No ano passado, o Grupo Trigo investiu R$ 12 mi-
lhões na construção de uma fábrica. Localizada em
Volta Redonda (RJ), no Vale do Paraíba, a unidade
tem capacidade de produção mensal de 1,5 mil to-
neladas, o triplo da anterior, e melhorou sensivel-
mente a logística de entrega de produtos e insumos
aos franqueados, conta Isabel. “A escolha de Volta
Redonda foi estratégica, já que a cidade fica bem no
meio do caminho entre o Rio de Janeiro e São Paulo,
que concentram o maior número de franqueados do
grupo”, afirma a executiva. Ela também informa que
a projeção de faturamento para 2013 é de R$ 665 mi-
lhões, alta de 23,5% frente ao ano passado.

NO CHILE

Especializada em limpezas diferenciadas, que incluem pós-obras,
piscinas, telhados e pedras, entre outras, a Mr. Limp acaba de
inaugurar quatro unidades no Chile, todos de um único grupo
máster-franqueado, representado pelo chileno Fernando Scobar, que
atuará como diretor de expansão local. “Temos demanda para
serviços pós-obra e limpezas especiais e confiar em uma marca que
já opera em um país do tamanho do Brasil é fundamental para nossa
segurança”, diz Scobar, destacando que investiu R$ 60 mil em cada
uma das franquias, localizadas em Santiago e em Viña Del Mar. “A
ideia é chegar a um investimento de R$ 2 milhões em cinco anos,
somando em torno de 20 a 25 franquias”, prevê o executivo.

CAFETERIAS

Com dois conceitos de negócios – cafeterias e padarias express –, a
Uno & Due investiu R$ 1 milhão este ano na expansão da rede no Rio
de Janeiro. Para 2014, a meta é duplicar esse aporte, com abertura de
oito unidades. “Crescemos muito em 2012 e, esse ano, pretendíamos
estudar os  resultados sem aumentar em grande quantidade o
número de lojas. Com o levantamento em mãos, fizemos uma boa
previsão e vamos voltar a crescer com a expansão da franquia pelo
Rio”, diz o master franqueado no estado, Eguiberto Rissi.

NOVOS PRATOS

Com 142 unidades espalhadas por 19 estados brasileiros, a Griletto,
especializada em grelhados e parmegianas, inaugurou a primeira
unidade em Pernambuco, mais precisamente em Vitória do Santo
Antão. De acordo com o gerente de expansão do grupo, Jorge Mariano,
a rede pretende inaugurar mais cinco lojas no estado até 2014.
“Estamos investindo no mercado pernambucano, que está em franco
crescimento, economia aquecida e com o consumo em ascensão.” O
grupo também acaba agregar dois novos pratos ao cardápio: feijoada,
que custa apenas R$ 19, e escondidinho.

C U R TA S

» MAX MILLIANO MELO

P ara muitos, gestão es-
tratégica com foco no
cliente é um viés ex-
clusivo de pequenas

empresas, que conseguem
construir uma relação pessoal
com cada um deles, ou para
corporações muito grandes,
que dispõem de altos valores
para investir no relaciona-
mento com o público-alvo.
Profissionais de sucesso que-
braram esse paradigma e
mostraram que, com disposi-
ção e criatividade, é possível
melhorar a imagem e o de-
sempenho dos negócios colo-
cando os consumidores como
elemento central. Algumas
dessas experiências foram
compartilhadas no Congresso
Alta Gestão, maior encontro
de executivos da América La-
tina, realizado com o apoio
do Jornal do Commercio, na
semana passada.

“O primeiro ponto para se
colocar efetivamente o clien-
te como foco estratégico de
uma empresa é aprender a
ouvi-lo. Não apenas o que ele
quer, mas também o que ele
virá a querer”, explica o geren-
te de novos negócios regional
da Crushman & Walkefield,
Mario Borghini. Para o execu-
tivo, o caminho para atingir
esse objetivo e adiantar-se às
demandas das consumidores,
é “não se limitar em colocar o
cliente em foco, mas entender
qual é o foco desses consumi-
dores”, completa. 

Foi assim, por exemplo, que
a Apple, gigante norte-ameri-
cana da tecnologia, tornou-se
líder em inovação e referência
do mundo tecnológico. Ao se
adiantar aos desejos dos clien-
tes, criando produtos inova-
dores, o então presidente da
empresa, Steve Jobs, conse-
guiu criar um laço com os con-
sumidores, que, a partir do
momento que experimenta-
vam os iPhones, iPods e iPads,
passavam a ver os produtos
como itens essenciais, e não

apenas como luxo ou lazer.
Não são só as empresas que

devem ficar atentas a cases
de sucesso como o da Apple.
“O segredo é escutar, mas não
só isso”, afirma o vice-presi-
dente de maketing do Flumi-
nense Football Club, Idel Hal-
fen. “É preciso também ob-
servar, pesquisar, registrar,
tabular e analisar”, enumera
o executivo, que vem aplican-
do os conhecimentos adqui-
ridos após anos de atuação
no mundo corporativo no es-
porte, segmento que vem se
profissionalizando de forma
acelerada no Brasil.

No clube, Halfen encontrou
uma tarefa difícil: colocar o
torcedor como centro da ges-
tão em uma área cercada de
paixões. “Se o clube vai mal, o
torcedor protesta, fica irrita-
do, e isso se reflete desde a
venda de camisetas, até na
compra de ingressos para os
jogos”, conta. Uma das pri-
meiras ações do gestor no clu-

be foi ampliar a presença de
torcedores na equipe de exe-
cutivos da área de marketing.
“São pessoas que veem a tor-
cida ‘de dentro’, sabem o que
se passa, quais são os desejos,
as críticas”, completa.

O passo seguinte foi criar
uma plataforma de relaciona-
mento com os torcedores, afim
de fortalecer os laços positi-
vos, mesmo nos momentos de
crise. “Lá o torcedor pode se
relacionar com o clube, dar
sugestões. Para o sistema ser
atrativo criamos uma espécie
de clube de vantagens, onde
ele recebe descontos em esta-
belecimentos conveniados”,
explica o vice-presidente de
maketing do Fluminense. “Ou-
tra ação foi dar direito a voto
nas decisões do clube”. Com as
ações, o time vem aumentan-
do o número de sócios torce-
dores e diminuindo a evasão
nos momentos em que o time
vai mal, reforça Halfen.

O desafio se torna maior a

O cliente como foco 
para qualquer decisão

ALTA GESTÃO

medida em que a empresa
cresce. “Fazer gestão estratégi-
ca com o cliente como foco era
muito fácil quando a empresa
começou e tínhamos poucos
funcionários. Aquela altura,
conhecia por nome todos os
meus clientes, quais produtos
eles tinham e quais os seus
problemas”, conta o diretor-
executivo da Alterdata Softwa-
re, Ladmir Carvalho.

Crescimento

Para ele o grande desafio é
manter a mesma relação es-
treita com o consumidor,
mesmo quando o porte da
companhia cresce. “A medida
que a empresa foi ficando
maior, comecei a perceber
que já não conseguia contro-
lar pessoalmente todos os
processo. Neste momento,
percebi que precisaria de uma
ferramenta que me ajudasse”.

Para solucionar o proble-
ma, ele adotou uma ferramen-
ta de gestão para registrar ca-
da atendimento, especifican-
do o que foi feito, o que ainda
não foi resolvido e quais os
problemas o cliente tem. “No
setor onde atuamos, a exem-
plo de outras áreas, o cliente
não nos procura quando está
tudo bem. Se ele liga para nos-
so suporte é porque há algum
problema, o que redobra a
nossa responsabilidade em
atendê-lo bem”, completa Car-
valho. Ações desse tipo fize-
ram sua pequena empresa
crescer e se tornar a quinta
maior do País em desenvolvi-
mento de softwares, com mais
de 1 mil colaboradores.

Hoje a empresa mantém
um sistema de alerta para
clientes que estão com pro-
blemas mais graves. “Quando
um deles liga repetidas vezes,
certamente tem problemas
que não conseguimos solu-
cionar logo de cara. Por isso,
ele ganha uma sinalização em
nosso sistema”, diz Carvalho.
“Todos os funcionários, dos
desenvolvedores até a secre-
tária, estão treinados para dar
a ele um atendimento diferen-
ciado”, completa o executivo.

Segundo ele, a melhoria
constante de processos deve
ser uma meta perseguida por
qualquer organização, inde-
pendentemente do porte e ni-
cho de atuação. “Hoje, nosso
foco é ampliar o relaciona-
mento com a presidência das
empresas. Percebemos que
quem tem o poder decisório
não é quem efetivamente ope-
ra as nossas aplicações. Esta-
mos buscando uma forma de
mudar isso”, completa.

DIVULGAÇÃO

Carvalho: erros podem custar caro na área de software, o que exige atenção especial com o cliente

DIVULGAÇÃO

Grupo Trigo foca
na capacitação
dos franqueados

Cases de sucesso no mercado mostram que, mais do que atender bem ao consumidor,
é preciso escutá-lo para se adiantar às suas demandas, cativando-o mais facilmente 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 out. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




