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LIVRO: a Praxis Business, consultoria em franchising e varejo,
lançou a segunda edição da obra Gestão Estratégica do Franchising
– Como construir redes de franquias de sucesso, escrita pelos
sócios Adir Ribeiro, Maurício Galhardo, Leonardo Marchi e Luiz
Gustavo Imperatore.

NATAL: a Cacau Show lançou sua campanha de Natal na TV aberta.
O filme, chamado Papai Noel derretido, mostra o carinho entre pai e
filho, e foi desenvolvido pela agência Lew’LaraTBWA. O comercial, de
30 segundos, já está no ar. A rede de chocolates finos também criou
um hot site interativo, feito pela Ionz, com quatro canais: Amigo
Secreto, Produtos, Gifts e Campanha.

INAUGURAÇÃO: o Instituto Beleza Natural, especializado no
tratamento de cabelos cacheados, ondulados e crespos, abre na
quinta-feira, no Shopping Center Lapa, na bairro da Lapa, sua
segunda franquia na capital paulista e 18º em todo o País. De
acordo com a rede, o investimento médio em cada abertura vai de
R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões.

A proximidade da Copa do Mundo já era motivo de
sobra para ser otimista, mas 2013 chega ao fim bem
melhor do que a encomenda para a Liga Retrô. Com 26
inaugurações, a rede especializada em réplicas de uni-
formes históricos de times e seleções de futebol termi-
nará o ano com 37 lojas, triplicando o número de uni-
dades em relação a 2012. Um dos sócios, Marcelo Rois-
man (foto), atribui o bom resultado ao lançamento do
modelo de quiosque – que tem investimento inicial de
R$ 95 mil – e ao sucesso da marca com o público. 

“O plano de expansão inicial previa 22 aberturas.
Em junho, entretanto, já havíamos atingido esse obje-
tivo. Além disso, chegamos a praças importantes, co-
mo Belo Horizonte, Salvador, Natal, Goiânia e Campi-
nas”, afirma o empresário, acrescentando que o bom
desempenho em São Paulo, onde a marca inaugurou
17 franquias, foi determinante. “Abrirmos lojas na ca-
pital e no interior e, hoje, o mercado paulista repre-
senta 55% do faturamento”, completa.

Roisman confirma que já tem quatro contratos as-
sinados para 2014, sendo uma loja em Lages (SC) e
três quiosques em Salvador e na capital paulista. “A
meta é fechar o ano que vem com algo próximo a 70
unidades. Falta-nos ainda mercados importantes,
como Recife, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre, por
exemplo”, afirma o sócio da Liga Retrô, destacando
que Cuiabá, Manaus e Curitiba também estão nos
planos. “O objetivo é estar presente em todas as ci-
dades-sedes da Copa do Mundo até o início da com-
petição”, acrescenta o empresário, que estima fechar
2013 com faturamento na casa de R$ 9 milhões, alta
de 65% frente ao ano anterior. 

MARCA PRÓPRIA

O Mundo Verde, especializado em produtos naturais e saudáveis,
apresenta mais itens da marca própria Mundo Verde Seleção,
lançada ano passado no mercado. A linha Ative é composta por
suplementos de vitaminas e de minerais, que auxiliam na perda de
peso e no controle da glicemia, além de ajudar a reduzir a vontade
de comer doces. Já o Whey e o BCAA complementam a leque de
suplementos para praticantes de atividade física. Desde o início de
2013, a rede ampliou o portfólio de produtos próprios com colágeno,
barras e granolas, slim shake, detox e thermo, além de mel orgânico.

ADAPTAÇÃO PARA FRANQUIA

A Agência Estadual de Fomento (AgeRio) lançou durante a Feira do
Empreendedor, encerrada no domingo, uma linha de crédito voltada
para empreendedores interessados em adaptar o negócio ao modelo
de franquia. Com isso, a instituição financeira fecha o portfólio
voltado para setor de franchising, uma vez que já tem produtos
específicos para empresas que desejam expandir a rede e para
empresários que pretendem se tornar franqueados. Os
financiamentos, destinados para consultoria, compra de máquinas e
equipamentos, obras e reformas, além de capital de giro, podem ser
de até R$ 300 mil, com taxa de juro mensal de 1,12%, carência de até
12 meses e pagamento em até 36 meses. De acordo com a AgeRio,
foram feitos 10 atendimentos durante a feira para produtos ligados
ao segmento, a maioria por pessoas que queriam financiar a
abertura da primeira unidade.

C U R TA S

Liga Retrô triplica 
tamanho da rede 

» MAX MILLIANO MELO

E ndomarketing. Qual-
quer gestor já se esbar-
rou neste termo ao ler
sobre gestão de recur-

sos humanos e busca por re-
sultados. Apesar de bastante
conhecido, a maioria das em-
presas não tem a verdadeira
dimensão do esta ferramenta
pode agregar aos negócios.
Especialistas afirmam que,
aplicado corretamente, o con-
ceito pode ser a diferença en-
tre um fracasso fatal e um su-
cesso retumbante, já que, em
um mundo onde as empresas
são cada vez mais orgânicas,
não se pode ignorar quem es-
tá lá no dia a dia. 

Consultor e especialista em
endomarketing, Paulo Berto-
ne explica que a maioria das
empresas ainda não com-
preendeu a importância dessa
ferramenta de gestão. “Muitas
nem sabem o que é endoma-
rketing, confunde-o com co-
municação interna ou com
premiação aos funcionários”,
afirma. “Gasta-se fortunas
com publicidade, com comu-
nicação, mas quando o cliente
chega no estabelecimento, o
atendente pouco sabe sobre o
produto que vende. Pior, não
sabe como comercializá-lo”,
exemplifica o especialista.

Definição

Afinal, se não é comunica-
ção interna ou premiação de
funcionários, o que seria o en-
domarketing? De acordo com
Bertone, é uma forma de atua-
ção que alia estratégias de ma-
rketing com o desenvolvimen-
to e capacitação de pessoas. O
principal objetivo é unir todos
os setores da organização às
metas de desenvolvimento da
qualidade dos serviços e pro-
dutos oferecidos aos clientes
externos, ou seja, o público-
alvo. “Somente por meio des-
sa satisfação é que podemos
obter lucro e, então, distribuir
benefícios, dividendos, parti-

cipação nos lucros e prêmios
para funcionários e acionis-
tas”, completa.

A principal função da ferra-
menta de gestão é garantir
que toda equipe de funcioná-
rios, independentemente da
área, saiba entregar o que a
companhia negocia. “O endo-
marketing é crucial. Sua fun-
ção é manter as promessas
feitas pela marca, e não ape-
nas uma nomeação diferente
para a comunicação interna,
externa ou marketing”, ressal-
ta o especialista. “O bom uso
do conceito garante que o que
foi prometido será cumprido.
Isso vale desde uma microem-
presa com apenas um funcio-

nário a uma gigante multina-
cional”, completa.

Equipe

Na visão do diretor de de-
senvolvimento da Elleven
Treinamentos e Desenvolvi-
mento Humano, José Carlos
Carturanas, empresas desti-
nam boa parte de seus esfor-
ços em campanhas de pre-
miações e esquecem-se de
entender e atender ao públi-
co que deveria ser o mais fiel
– os próprios funcionários. “É
essencial  entender que as
pessoas dentro das organiza-
ções possuem necessidades
bastante específicas e preci-

Endomarketing: pouco 
falado, mas faz diferença
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Carturanas: empresas gastam com premiação e esquecem empregados

Conceito pode ser um diferencial competitivo fundamental para organizações
de quaisquer tamanho e setor, já que estimula o funcionário a ‘vestir a camisa’

sam ser contagiadas por
ações direcionadas,  e  não
apenas por um tipo de comu-
nicação pontual e informati-
va”, conta o especialista. “A
importância do endomarke-
ting é gerar motivação, quali-
dade de vida, informação e
valorização das pessoas, sem-
pre visando uma mudança
para melhor”, completa.

Segundo Bertone, as ações
de endomarketing – ou ma-
rketing interno – devem co-
meçar logo na seleção dos em-
pregados. “A empresa deve sa-
ber identificar o perfil do can-
didato e verificar se ele está
em consonância com os valo-
res da organização”, afirma o
especialista. A partir daí, co-
meça uma fase crítica, o trei-
namento. “As corporações in-
vestem muito pouco em qua-
lificação, a principal ferra-
menta do endomarketing. Is-
so é algo que deve começar lo-
go na chegada do funcionário,
já que é muito mais fácil trei-
nar quem está entrando do
que depois, quando será pre-
ciso fazer uma capacitação
para dezenas de pessoas”, diz.

O trabalho não deve, con-
tudo, ficar restrito à integra-
ção do novo funcionário. “Por
mais absurdo que pareça, boa
parte dos erros na implemen-
tação desse tipo de projeto re-
side no fato da empresa des-
conhecer as estratégias que
devem ser utilizadas e, princi-
palmente, por não conhecer
seu cliente interno, que deve
ser o primeiro a comprar o
produto, o serviço ou a ideia”,
conta o diretor da Elleven

Se o próprio funcionário
não acreditar no produto ou
serviço fornecido pela empre-
sa, as chances de o seu desem-
penho não ir como o esperado
são grandes. “Outro ponto re-
levante é que, muitas vezes,
por não agir de modo adequa-
do, muitas organizações não
tem a mínima noção do que
uma estratégia bem elaborada
pode fazer. E acabam subesti-
mando a oportunidade e o pú-
blico”, completa Carturan.

Avaliação 

Muitas vezes esse equívoco
começa por um diagnóstico
interno incorreto e pouco de-
talhado sobre a formação, o
nível de comprometimento,
os padrões de comportamen-
to e, principalmente, as ex-
pectativas do público interno.
“É comum, e errado, imaginar
que, por se tratar de um públi-
co menor do que externo, a
estratégia não necessita ser
montada de modo tão cuida-
doso. Pode ser um erro fatal”,
alerta. “Lembre-se que, dife-
rente das comparações que se
fazem por aí, onde departa-
mentos e pessoas são partes
de uma engrenagem, qual-
quer empresa é um organis-
mo vivo, composto por seres
humanos com peculiaridades,
interesses e expectativas, que
são opiniões muito valiosas
para a organização”, orienta.

O sucesso está em justa-
mente aproveitar essa diversi-
dade. “Não se pode minimizar
o fato de que é esse capital hu-
mano que interfere direta-
mente em todo o processo de
preparação e execução de ati-
vidades que culminam na en-
trega do produto ou serviço ao
cliente final”, conta Carturan.
“É importante salientar que
pessoas estimuladas, motiva-
das e que ‘compraram a ideia’
da empresa são potenciais fo-
mentadores dos resultados
econômicos, administrativos,
de mercado, e principalmen-
te, da qualidade do clima que
se quer propagar”, conclui.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 dez. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




