
Fotoptica investe para ganhar eficiência e manter o crescimento 
  
Após a criação dos novos formatos de lojas, agora é a vez de novas ferramentas de gestão 
nortearem a ações da Fotoptica. O processo faz parte da estratégia da empresa de reposicionar 
suas ações no mercado, iniciadas em 2001 com a criação do modelo de expansão através de 
franquias.  
 
Para isto, a empresa adota o conceito de rede de valor. Sem manual estático de procedimentos, a 
rede de valor é uma rede de negócios ligados a uma mesma marca e voltados para o crescimento 
sustentável, com apoio na troca de experiências e conhecimento.  
 
O objetivo é transformar os franqueados, funcionários, fornecedores e prestadores de serviços em 
difusores que agregam valor à marca e recebem de volta os benefícios deste novo 
relacionamento.  
 
A primeira ferramenta que faz parte do novo processo de valorização da marca é uma parceria 
com a empresa Bureau Veritas, líder mundial em serviços de gestão de qualidade. Esta empresa 
realizará visitas técnicas às lojas próprias e franqueadas com o objetivo de observar detalhes 
como postura das equipes de atendimento, produtos à venda, sistema de exposição e material 
promocional.  
 
Segundo Mauro Motta, diretor comercial da Fotoptica, o resultado da análise será levado aos 
franqueados e gerentes de lojas próprias para análise das deficiências e possibilidades. A Bureau 
Veritas também fará estudos de preços e produtos em concorrentes indicados pelas lojas.  
 
A segunda ferramenta é a análise de desempenho das lojas. A Fotoptica fechou parceria com a 
Audit Consultoria, que faz pesquisas, nas lojas da rede, em duas áreas: fluxo de público, com 
informações sobre faixa etária, sexo, quantidade de pessoas que compram e outros detalhes; e 
movimento de vendas, com dados sobre valores e formas de pagamento.  
 
"Com as novas ferramentas de gestão, a empresa pode criar melhores oportunidades de negócios 
para os franqueados", diz Motta. "Funcionários que antes faziam, por exemplo, a verificação de 
processos de franquia, tornam-se multiplicadores de negócios. Com os dados das pesquisas da 
Bureau Veritas e da Audit, nossos consultores poderão trabalhar mais perto dos franqueados e 
gerentes de lojas próprias, com reflexos positivos na definição de preços, nas ações de 
merchandising e até na negoc iação de espaços promocionais com shopping centers".  
 
Segundo Motta, os primeiros resultados da pesquisa da Audit, após analise de 20 lojas da rede, 
mostram que de cada 100 clientes que entram nas lojas, 60 compram algum produto: "Este dado 
está muito acima da média do mercado, que é de 20% a 30%."  
 
Teste  
 
A Fotoptica foi fundada há 83 anos pelo imigrante húngaro Desidério Farkas, pai do conhecido 
fotógrafo Thomas Farkas, que esteve à frente da empresa até 1997, quando foi adquirida por um 
fundo de investimento administrado pelo Pátria Banco de Negócios.  
 
"Começamos o projeto de franquias há três anos, para testar a hipótese de que determinadas 
lojas nas mãos de franqueados apresentam melhores resultados de venda", explica Motta. O 
resultado foi muito positivo e levou a rede a passar de 35 para 70 lojas em 2001. "Daquele 
período até agora, estamos crescendo numa média de 20 lojas ao ano."  
 
Em 2003, a empresa faturou R$ 100 milhões entre as lojas próprias e as franqueadas. A 
perspectiva para este ano é de vendas da ordem de R$ 115 milhões, com a abertura de 30 novas 



franquias. Atualmente, são 35 lojas próprias e 59 lojas franqueadas. Até o ano de 2008, o número 
total deverá chegar a 250.  
 
Neste ano, a Fotoptica passou a adotar novos modelos de lojas, meno res e com custo atraente, 
para atrair mais investidores e aumentar a velocidade de expansão. O resultado é que somente 
nos últimos três meses a empresa chegou a receber o dobro de propostas de investidores, muitas 
delas vindas de atuais franqueados. Com o novo modelo de expansão é possível abrir uma loja de 
30 m em shopping center com investimento de R$ 250 mil. Anteriormente, uma franquia de ótica 
e foto em shopping, no espaço de 80 m, não saia por menos que R$ 500 mil.  
 
"Todos dos nossos esforços visam consolidar a idéia de que a Fotoptica é uma rede de valor, 
diferente de uma franquia tradicional, baseada apenas no conceito de negócio em que o 
franqueado recebe um pacote fechado para obedecer e o franqueador define toda a estratégia da 
companhia. Nossa função é estimular o franqueado a ser o agente do seu próprio negócio."  
 
Para o processo de reposicionamento do perfil da Fotoptica foram feitos investimentos da ordem 
de R$ 250 mil. Segundo Motta, o valor cobriu a criação de novos formatos de lojas, contratação 
de serviços terceirizados e treinamentos de pessoal nas áreas de gestão financeira e de compras.  
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