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FFuutteebbooll:: Lançada durante a ABF Franchising Expo 2013, em junho, a
Loja das Torcidas, de produtos licenciados de clubes de futebol, já
está com 13 unidades em operação. Até o final do mês, mais quatro
estarão em funcionamento em shoppings cariocas.

IInnffaannttiill:: especializada em recreação infantil, a Play Space é mais
uma empresa a apostar no segmento de franquias. O plano de
expansão contempla a abertura de 120 pontos nos próximos
cinco anos em várias capitais brasileiras.

EExxppaannssããoo::  a franquia de milk shakes Mr. Mix dará continuidade
ao plano de expansão no Espírito Santo, onde pretende
inaugurar 11 unidades até dezembro de 2014. Hoje, a marca está
presente em Guarapari. O investimento inicial para abertura de
um ponto é de R$ 120 mil.

Em novembro, o bairro do Tatuapé será o primei-
ro a receber uma unidade da rede Ortodontic Cen-
ter, especializada em tratamentos dentários, em São
Paulo. Mais do que a chegada na capital paulista, a
abertura marca também uma nova fase da empresa,
que, em parceria com um grupo de três investidores
anjos, prepara uma expansão agressiva na maior ci-
dade do País. “Inicialmente, serão 10 franquias em
18 meses, todas na Zona Leste de São Paulo, miran-
do a classe média. Depois, outras 30 clínicas serão
abertas com o capital destes investidores, sendo
uma em um bairro de classe A para posicionamento
da marca”, explica o sócio-fundador da rede, Fer-
nando Massi (foto), acrescentando que o investi-
mento total chega a R$ 40 milhões.

Segundo Massi, a parceria é bom para todos. “Pa-
ra ganhar acima da inflação hoje no País é preciso
correr riscos e eles estão apostando em nós. O in-
vestidor monta o negócio e dividimos o lucro, o que
aumenta sensivelmente nossas margens. Para ele
também é interessante, já que temos um modelo de
negócio consolidado, permindo um payback rápi-
do, sem a necessidade de muito capital de giro”,
afirma Massi, ressaltando que a Ortodontic Center
deve encerrar 2013 com faturamento de R$ 45 mi-
lhões. “Para 2014, com as aberturas em São Paulo, a
previsão é chegar a até R$ 60 milhões.”

O empresário também destaca que está em nego-
ciação com um grupo de investidores portugueses
ligados ao setor de shoppings. “Eles querem entrar
no Brasil e investem no nosso segmento na Europa,
mas o modelo usado lá não cabe aqui. As conversar
giram em torno de 300 unidades, com investimento
superior a R$ 300 milhões”, afirma Massi. “O poten-
cial é muito grande na área de odontologia no País.
Grande parte da população precisa de tratamento,
mas apenas 5% procura espontâneamente. Para o
cliente final, o investimento é baixo. Temos planos
de fidelização de R$ 75 para odontologia”, completa.

E-COMMERCE

Especializada em reparos e manutenção de computadores, a rede Sr.
Computador acaba de entrar no comércio eletrônico com o
lançamento do portal Sr. Computador Store, que oferecerá cerca de
800 produtos de informática, além de vender serviços de instalação e
de suporte. De acordo com o sócio-fundador, Gustavo Freitas, foram
investidos R$ 700 mil no projeto. “A ideia é não só agregar valor à
marca, oferecendo um portfólio completo de produtos a preços
competitivos, mas também oferecer um canal prático e completo
para os clientes, envolvendo venda e serviços”, afirma. Com 42
unidades em diferentes regiões do País, a Sr. Computador dispõe de
dois modelos de negócio: loja física, com investimento de R$ 58 mil,
e home based, com aporte total de R$ 25 mil. “Estas unidades é que
darão o suporte operacional ao portal, por meio de dos serviços de
suporte para a instalação dos equipamentos”, completa Freitas.
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Ortodontic planeja
expansão agressiva
na capital paulista

» MAX MILLIANO MELO

E studo do banco de in-
vest imento Morgan
Stanley, divulgado pe-
la analista Mary Meek-

er,  aponta que o Brasi l  é  o
quar to País  do mundo em
número de smartphones. Por
aqui, já estão em operação
mais de 70 milhões de apare-
lhos, muitos nas mãos dos 27
milhões usuários das classes
C e D, que ganharam acesso
à internet de 2008 a 2012 com
o crescimento da economia.
A pesquisa mostra ainda que
cerca de 45% da população
brasileira está na rede mun-
dial de computadores, uma
grande parcela via dispositi-
vos móveis. Com a amplia-
ção do acesso à web por ta-
blets e celulares, empresas
ganharam uma chance de se
aproximar ainda mais do pú-
blico-alvo por uma nova al-
ternativa, mais barata e efi-
ciente, o mobile marketing.

Segundo o especialista em
marketing de internet e pro-
fessor  de mídias  sociais  e
mobile marketing da Funda-
ção Escola de Comércio Ál-
vares Penteado (Fecap), Mar-
celo Cruz, essa nova realida-
de, em que a conexão está na
palma da mão dos consumi-
dores, exige que as empresas
repensem suas estratégias de
relacionamento. “Entende-
mos que 90% dos s i tes  no
mundo precisarão ser refei-
tos. Quem sair na frente, será

beneficiado”, explica o espe-
cialista,  que é franqueado
máster da consultoria WSI
Marketing Digital. “É preciso
buscar orientação de profis-
sionais para que o investi-
mento feito nas ações de mo-
bile marketing sejam asserti-
vas e tragam os resultados
esperados”, completa Cruz.

Diretor de planejamento
da Hello Research,  espe-

cializada em pesquisas digi-
tais, Guilherme Cavalcante
avalia que, com a populariza-
ção dos dispositivos móveis,
o custo do desenvolvimento
de sites adaptados a eles tam-
bém vem caindo. “Já existem
soluções mais baratas e pla-
taformas mais simples de in-
tegração mobile, cujo custo
médio para desenvolvimento
é de R$ 15 mil”, conta. 

Dispositivos
móveis: rota
mais curta
até a clientela 

Ele lembra,  no entanto,
que soluções mais comple-
xas podem ser mais salgadas.
“Vale lembrar que cada caso
exige uma solução diferente.
E que, para um ambiente de
‘compra’ integrado com mo-
bile, é necessário desenvol-
vimento de um aplicativo, o
que eleva os custos. Um bom
app não sai por menos de R$
35 mil”, pondera.

Batalha

As especif icidades do
mundo dos mobiles traz uma
série de questões que gesto-
res precisam resolver. Apesar
de os sites e aplicativos de-
senvolvidos para essas plata-
formas funcionarem, tanto
em smartphones, quanto em
tablets, sem necessidade de
adaptações, quem quer in-
vestir nesses dispositivos ine-
vitavelmente precisará enve-
redar por uma das mais aca-
louradas disputas do mundo
virtual. O que é melhor apos-
tar, iOs ou Android? Os dois
sistemas operacionais mais
populares – que ainda passa-
ram a sofrer com a concor-
rência do novo Windows Pho-
ne – utilizam linguagens di-
ferentes, sendo necessário,
no caso dos aplicativos, o de-
senvolvimento de dois apps.

“O cenário ideal  é  o  de-
senvolvimento nas duas pla-
taformas”, explica Cavalcan-
te, ressaltando que, especial-
mente para pequenas em-
presas, o custo pode ser proi-
bitivo. “Nesse caso é preciso
entender bem o público-al-
vo.  A aderência a cada um
dos sistemas operacionais é
um dos passos iniciais de de-
senvolvimento de um am-
biente mobile”, completa o
especial ista.  “Enquanto o
Adroid tem um apelo mais
popular, o iOS mantém uma
perfil mais exclusivo”, com-
pleta o especialista.

No caso dos sites é possí-
vel desenvolver não apenas
uma ferramenta que seja
compatível com todos os sis-
temas, como também utilizá-
vel, sem alterações, em com-
putadores tradicionais. “O
desenvolvimento em HTML5
integrado a outras l ingua-
gens de programação possi-
bilita o acesso em diferentes
dispositivos. Este tipo de de-
senvolvimento, no entanto, é
mais trabalhoso e impacta
muito no preço do projeto. O
cenário ideal é ter uma ver-
são web e outra mobile”, con-
ta o diretor de Planejamento
da Hello Research.

Marcelo Cruz, da WSI Ma-
rketing Digital explica que
não é apenas a plataforma
que é diferente em relação a
tablets  e  smartphones em
comparação a  desktops e
laptops.  A  for ma como os
usuários se relacionam com
a internet também é outra. 

“Nos mobiles, ele está sem-
pre pronto a tomar uma deci-
são, a realizar uma compra,
diferentemente de quem faz
pesquisas num desktop ou
laptop. Aproveite essa urgên-
cia”, aconselha o especialista.

Cavalcante: custo para adaptação de sites para mobile está caindo

Com 27 milhões de smartphones,
Brasil é o quarto país no mundo em
número de aparelhos. Mobile
marketing é chance para empresas se
aproximarem mais do público-alvo

DICAS PARA APROVEITAR O MOBILE MARKETING

■ Adapte seu site para a navegação confortável via
computadores, tablets e smartphones: em todas deve
ser possível encontrar com a mesma facilidade todas
as informações.

■ Leve em consideração as diferentes formas de
navegação: aproveite a urgência dos dispositivos
móveis, e a profundidade dos PC’s.

■ Priorize informações como contatos e localização de
seu negócio nas versões para dispositivos móveis.
Muitos usuários buscam essas informações quando
estão fora de casa.

■ Invista nos aplicativos e redes sociais: promoções
relacionadas ao Foursquare ou ao Instagram podem
atrair mais atenção para a plataforma digital e,
consequentemente, para o negócio.

■ Utilize outras ferramentas, como o Bluetooth
Marketing, que permite identificar um cliente que já
esteve no estabelecimento, criando assim uma base de
dados de quem frequenta seu negócio.

NA PALMA DA MÃO
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 out. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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