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Demanda por tratamentos e
procedimentos estéticos cresce,

especialmente com a proximidade
da chegada do verão, gerando

boas expectativas em
empresários do ramo

Cuidados com
o corpo em alta
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No Open Franchise, a construção
coletiva é priorizada e promovida a
partir de uma mudança de objetivos

L U C I E N N E W T O N

Lucien Newton, especialista em franquias e
diretor-executivo da Loja de Franquia.com

O FRANCHISING FORA DA CAIXA
Invariavelmente, temos a sensação

de que estamos vivendo no futuro,
descobrimos novas tecnologias e
acompanhamos a evolução da inteli-
gência artificial, por exemplo. No en-
tanto, a inovação não para por aí, as re-
lações de trabalho e os modelos de
gestão empresariais estão sendo obri-
gados a se rever e adotar novos pro-
cessos para que as empresas tradicio-
nais não sejam “engolidas” pela con-
corrência. Esse movimento é observa-
do principalmente nas organizações
exponenciais, aquelas cujo impacto
ou resultado é grande.

Os exemplos mais simples são
produtos e serviços que se tornaram
essenciais de forma repentina para
boa parte da população e, por trás de-
les, provavelmente, existe uma orga-
nização exponencial, também cha-
mada de ExOs, Uber, Apple e Nubank,
por exemplo. Com uma nova cultura
de gestão e com intenso uso da tec-
nologia, elas ganharam espaço e dei-
xaram muitas organizações conser-
vadoras sem mercado ou têm obriga-
do as mesmas a se atualizar e melho-
rar os serviços.

As empresas tradicionais, ao perce-
ber que esse modelo é realmente efi-
ciente, deixaram de tentar combatê-lo
e começaram a aprender com ele. O
franchising brasileiro, apesar de ser

um segmento que tem resistido bem
à crise e apresentado bons resultados,
ainda enfrenta muitos problemas em
decorrência de modelos de gestão de-
satualizados e arcaicos, com grande de-
fasagem tecnológica. Apesar disso, por
meio de pesquisa, a Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF) comprovou
investimentos em inovação, que têm
sido feito pelas franqueadoras brasilei-
ras. No entanto, muitas franqueadoras
ainda são dependentes da hierarquia e
apresentam problemas de relaciona-
mento na rede. Por isso, inspirados
nessas novas formas de gestão é que
franqueadores brasileiros começaram
a reinventar as formas de gerencia-
mento de grandes empresas e, a partir
disso, criaram o modelo conhecido co-
mo Open Franchise.

As ExOs apresentam características
muito importantes, que conferem su-
cesso e eficiência para suas operações.
Por meio delas, o padrão industrial es-
tá mudando de “ter” para “usar” e o
modelo econômico está mudando de
linear para exponencial. Muitas dessas
mudanças são possíveis por meio da
tecnologia, que, além de mudar o
comportamento do consumidor, per-
mitiu agilizar, eliminar processos ma-
nuais e automatizar tarefas repetiti-
vas dentro das empresas. Pedro Mello
e Mauro Peres se inspiraram nos bons

exemplos de startups e moldaram
um modelo especial para o franchi-
sing, se apoiando na transferência de
know-how e nas possibilidades que as
próprias redes já apresentam.

Entre as características dessas
ExOs, uma das principais é o Propósi-
to Transformador Massivo (PTM), que
está baseado em trazer ideias motiva-
cionais, movimentar os colaboradores
e causar impacto positivo no ambien-
te externo ou melhorar um serviço e,
com isso, consequentemente, passar
na frente da concorrência. Por meio
disso, elas conseguem inovar rapida-
mente e adaptar-se de forma mais rá-
pida às novidades do mercado e até
implantar novas tecnologias sem tan-
ta rejeição dos colaboradores. No
Open Franchise esse pensamento veio
para transformar o papel dos fran-
queados e mudar a hierarquia, cons-
truindo uma liderança coletiva emm
que os franqueados se integram mais
nas decisões da franqueadora.

No Open Franchise, a construção
coletiva é priorizada e promovida a
partir de uma mudança de objetivos,
em que a rede deixa de focar na expan-
são e replicação do padrão e concentra
esforços na geração de valor. Com isso,
os franqueados são chamados a traba-
lhar ativamente na melhoria das fran-
queadoras e esse espaço vai além de

participar de um conselho, eles aju-
dam na melhoria dos processos e tam-
bém transmitem seus conhecimentos
para outros franqueados por meio de
consultorias de campo, de acordo com
suas habilidades, por exemplo. Isso au-
xilia diretamente no engajamento da
rede, pois os franqueados que ensi-
nam se sentem mais responsabiliza-
dos por mudanças na franquia e os
que aprendem se sentem mais confor-
táveis com outros franqueados, pois
conseguem ver os ensinamentos apli-
cados de maneira prática.

Um outro benefício gerado pelo
modelo é a economia na franqueado-
ra, já que o modelo de gestão tradicio-
nal (centralizador) tem custo muito al-
to: consultores, agências de marketing
etc. Isso prejudica principalmente as
pequenas redes, que têm baixa arreca-
dação de royalties e, muitas vezes, não
conseguem prestar o suporte prome-
tido, aumentando o nível de insatisfa-
ção por parte dos franqueados, sem
contar a necessidade de vender fran-
quias a qualquer custo, sem critérios
para escolha de franqueados, gerando
graves problemas para a rede. No
Open Franchise, a franqueadora con-
segue se manter de uma forma mais
sustentável e garantir o suporte ade-
quado a todos os franqueados, cres-
cendo de forma saudável.

Ao atualizar modelos obsoletos de
gestão, investir em tecnologia e im-
plantar nova cultura organizacional,
as chances de sucesso e expansão são
maiores. Isso vem se comprovando
pelas redes brasileiras que estão ado-
tando o novo modelo. Flytour Fran-
chising aposta em potencializar as for-
talezas de cada um e o franqueador da
Yakisoba Factory afirma que está me-
nos sobrecarregado e que as reclama-
ções diminuíram, comprovando os
benefícios para todos os lados.

O franchising já tem muitas vanta-
gens diante de outros modelos que
possibilitam uma expansão mais sau-
dável. E a ideia de colaborar dentro da
rede, apesar de ganhar mais força
atualmente, nasceu junto com o mo-
delo, tanto que, em 1989, Lindolfo
Martin, fundador da rede Multicoisas,
já havia escrito: “Em rede o sucesso de
um é a alegria do outro, a dificuldade
do outro é a nossa própria dor. Em re-
de não existem diretores, nem presi-
dentes, pois são todos monarcas de
suas responsabilidades. Em rede vive-
se até este estranho conflito de depen-
dência e independência. Em rede nin-
guém fiscaliza, critica ou condena,
mas, simplesmente, se coopera”. Por
isso, é importante nunca esquecer os
princípios do franchising e pensar nos
novos modelos para melhorar cada
vez mais a eficiência e o sucesso das
redes, para que esse modelo de negó-
cio continue despontando no Brasil.

SERVIÇO
Thiago Martins Centro de Estética
(31) 3347-6008 e (31) 98803-3646
www.thiagomartinsestetica.com.br

NOTA
Prefeito
empreendedor

Nova Lima, Entre Rios de Minas, Ouro
Branco e Pompéu estão entre os projetos
finalistas da etapa estadual do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor. As quatro
cidades mineiras disputam a premiação
com outras 26 iniciativas espalhadas de
norte a sul do estado. Os vencedores
mineiros serão conhecidos no dia 13,
durante cerimônia de premiação realizada
em Belo Horizonte. Informações:
www.prefeitoempreendedor.sebrae.
com.br. O prêmio destaca projetos e
ações públicas que beneficiam os
pequenos negócios. A proposta é estimular
o empreendedorismo como ferramenta
para o desenvolvimento local. “A região
teve a segundo maior número de inscritos
na premiação estadual, com 16 projetos. A
cada edição, essa iniciativa vem
estimulando mais prefeitos a criarem
políticas públicas que favoreçam o
desenvolvimento dos pequenos negócios”,
afirma o gerente do Sebrae Minas, Antônio
Augusto Vianna de Freitas.

Copa do Mundo
do Café em BH

A capital mineira será sede, de 7 a 9 deste
mês, da Copa do Mundo do Café. A
expectativa é que mais de uma centena de
competidores premiados, vindos de cerca
de 40 países, se reúnam no Expominas. As
disputas, focadas no preparo e prova da
bebida, serão um dos destaques da
Semana Internacional do Café (SIC), o
maior evento nacional do setor e o mais
relevante encontro de todas as pontas
dessa agroindústria. O objetivo é
reconhecer e valorizar a comunidade
internacional apaixonada pelo café, além
de mostrar como no mercado existem
profissionais diferenciados no preparo da
bebida mais consumida no mundo. Os
campeonatos mundiais são organizados
pela World Coffee Events (WCE), entidade
ligada à Associação de Cafés Especiais.
“Para nós é uma grande oportunidade”,
aponta Caio Alonso Fontes, diretor da Café
Editora, uma das idealizadoras da SIC.

Semana do
Empreendedorismo

A Semana Global do
Empreendedorismo terá início amanhã,
com o tema “Empreendedorismo
Jovem: A Hora é Agora”. O calendário
oficial será de 5 a 9, mas durante todo
o mês o empreendedorismo será
motivo de comemorações e atividades
em todo o país. Mulheres, inclusão
social e inovação foram os temas
escolhidos para nortear a 11ª edição do
evento, que visa conectar, capacitar e
inspirar o público a transformar ideias
em iniciativas de sucesso. A SGE
realizará mais de 4.650 eventos, em
726 cidades brasileiras, mobilizando
577 instituições. São Paulo, que hoje
tem o maior número de micro e
pequenas empresas em todo o país,
lidera o número de eventos, seguido
por Minas Gerais, Paraná e Rio de
Janeiro. No total, serão 384 mil vagas
disponibilizadas para as diversas ações
previstas. A programação está
disponível para consulta no
https://www.empreendedorismo.org.br/

TON NETTO/DIVULGAÇÃO

O empresário Thiago
Martins, especialista

em medicina
estética, lembra que

é preciso muito
conhecimento para

atuar na área

AUGUSTO GUIMARÃES PIO

O mercado de estética tem muitos
motivos para comemorar, pois vem
conseguindo se manter em alta, mesmo
diante das dificuldades econômicas vi-
vidas pelo país. Prova disso é Thiago
Martins, biomédico, especialista em me-
dicina estética e proprietário da Thiago
Martins Centro de Estética, que garante
que não tem do que se queixar. “Mesmo
com a crise e a desconfiança econômica,
as pessoas reduziram um pouco os gas-
tos, mas não deixaram de se preocupar
com o corpo. Esperamos que, passadas
as eleições, o consumo volte a crescer e o
nosso retorno seja ainda melhor.”

Os serviços oferecidos pelo Centro
de Estética, que funciona há cerca de
três anos, são tratamentos com foco na
diminuição do tecido adiposo (perda
de gordura), para celulite e flacidez, to-
xina botulínica, preenchimento e reju-
venescimento facial, microagulhamen-
to, peelings químicos, carboxterapia,
além de outros de estética corporal e
facial. “A demanda maior é pelos trata-
mentos faciais, com botox e preenchi-
mento”, revela Thiago.

“Costumo dizer que não fui eu quem
escolheu atuar na área de estética e, sim,
esta profissão me escolheu. Formei-me
antes em fisioterapia e, posteriormente,
fui convidado a trabalhar em uma clíni-
ca de estética, na qual permaneci por
seis anos. Foi mais uma escola para o
meu currículo, na qual aprendi muito e
cresci profissionalmente”, lembra Thia-
go. “Depois desse período optei por ter
o meu próprio negócio e convidei ou-
tros profissionais para trabalharem co-

migo. Foi aí que percebi que, além de en-
tender do mercado de estética, era pre-
ciso entender também de gestão de pes-
soas e saber administrar o perfil e o esti-
lo de trabalho de cada um, o que para
mim se tornou inviável.”

“Então, tomei coragem para seguir
adiante e fui fazer o curso de biomedici-
na. Especializei-me na área de estética e
segui trabalhando até abrir o espaço
atual. Foram anos de muita dedicação,
luta, persistência, aprendizado e organi-
zação financeira que me trouxeram até
aqui”, orgulha-se Thiago. “E como todos
os procedimentos realizados requerem
experiência, treinamento e cuidado,
prefiro ser eu mesmo o responsável pe-
lo atendimento.”

“Cuidar pessoalmente da avaliação do
cliente e do atendimento realizado, leva-
ram ao nosso diferencial, que consiste
em oferecer serviço humanizado e indi-
vidualizado, voltado para as necessidades
do cliente e com acompanhamento rigo-
roso, o que facilita alcançar as metas e os
objetivos esperados. Ou seja, trabalha-
mos aliando excelência à técnica”, garan-
te o biomédico, que considera o fatura-
mento ótimo. “Ainda mais devido às no-
vidades anunciadas pelo mercado e a de-
manda sempre crescente, com a chegada
do verão e a busca pelo corpo perfeito.”

CAPACITAÇÃO Thiago acredita que vale
a pena investir no setor somente se a
pessoa gostar de lidar com atendimento
ao público. “Além disso, ela precisa ter
conhecimentos sobre o negócio, lem-
brando que, se trabalhamos com o que
gostamos, nos sentimos realizados e os
desafios enfrentados nos tornam ainda

basta apenas ter o capital, pois, além de
acompanhar todas as novidades ofereci-
das na área de estética e de entender do
negócio, é preciso estudar, se atualizar, se
dedicar muito e trabalhar com ética e
muita responsabilidade, focado sempre
na excelência, competência e satisfação
dos clientes”, aconselha Thiago.

mais fortes. É um ramo no qual é preciso
ter persistência, dedicação e atualização
sempre, por meio de muito estudo e no-
vos cursos, além de atendimento huma-
nizado, focado na excelência e em suprir
as expectativas dos clientes, sendo ne-
cessário sempre ouvir os mesmos.”

“Queremos ampliar os serviços e tra-
tamentos oferecidos aos nossos clientes,
além de abrigar um espaço voltado para
a capacitação de outros profissionais.”
Ele acredita que para começar um negó-
cio no ramo o empreendedor deverá in-
vestir, no mínimo, R$ 150 mil. “Mas não


