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OPINIÃO
Novas franquias

surgem para 
revolucionar o mercado

Por volta de 1850 um 

modelo de negócio que 

se assemelha ao que 

conhecemos hoje como 

franquias, dava seus 

primeiros sinais de vida

Nos Estados Unidos sur-
giu a primeira empresa 
a investir nesse ramo, 

a fabricante de máquinas de 
costura Singer. A companhia 
permitia que utilizassem a sua 
marca na comercialização de 
produtos, com a intenção de 
aumentar a sua penetração no 
mercado com investimentos 
relativamente pequenos.

A Singer abriu as portas para 
muitas outras empresas nos 
EUA que começaram a adotar 
o modelo franchising. Alguns 
exemplos são: Coca Cola, Ge-
neral Motors, McDonald’s, entre 
outros. No Brasil, os pioneiros 
no setor foram as redes ame-
ricanas de ensino de idiomas 
Yázigi e CCAA. Em 1960, elas 
introduziram o sistema que se 
espalhou rapidamente por todo 
o território nacional.

No entanto, o “boom” das fran-
quias no Brasil só aconteceu nos 
anos 1980, quando o McDonald’s 
expandiu para terras brasileiras 
e abriu as portas para outras 
marcas internacionais desem-
barcarem no país. O interesse 
destas empresas pelo Brasil 
fez-se devido a construção dos 
shoppings centers e a expansão 
de lojas do interior. 

Dos anos 80 até os dias atuais, 
o mercado das franquias vem 
em uma crescente. O fatura-
mento deste segmento aumen-
tou 6,8% no primeiro semestre 
de 2018 em relação ao mesmo 
período do ano anterior, pas-
sando de R$ 74,455 bilhões para 
R$ 79,496 bilhões, de acordo 
com a pesquisa “Desempenho 
do Franchising Brasileiro”, da 
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF). 

Este estudo ainda aponta a re-
gião sudeste como responsável 
por mais da metade da receita 
do setor (56,8%), sendo só es-
tado de São Paulo, responsável 
por 37,8%. No entanto, uma 
questão ainda preocupa boa 

parte dos franqueados, que são 
as altas taxas cobradas pelas 
franqueadoras. Sejam elas de 
publicidade, royalties ou - até 
mesmo - taxa de franquia, estes 
valores acabam devorando boa 
parte do lucro do empresário. 

Em meio a este cenário, 
favorável para expansão, um 
novo modelo de negócio está 
surgindo e ganhando espaço no 
mercado, as chamadas: franquias 
por assinatura. Trata-se de um 
novo modelo, cerca de 80% mais 
barato que o tradicional, que 
dispensa o pagamento das taxas 
citadas acima, e oferece, por um 
valor fi xo mensal, uma série de 
serviços como consultoria de 
gestão, soluções em meios de 
pagamentos, sistema de gestão 
integrada, estudo geográfi co de 
ponto de vendas, estratégia de 
marketing e arquitetura, entre 
outros. 

Além disso, o franqueado 
começa a ter o retorno de seu 
investimento no período de 8 à 
12 meses. Pioneira neste mode-
lo de negócio, a Hub Odonto é a 
primeira rede de franquias por 
assinatura da América do Sul e 
que, com esta proposta, abre as 
portas para uma série de outras 
empresas que podem facilitar, 
ao máximo, a vida de seus fran-
queados, oferecendo-lhes ser-
viços que são necessários para 
a manutenção e qualifi cação 
de um consultório, que, muitas 
vezes, fogem da rotina diária de 
grande parte dos dentistas pois 
envolvem o trabalho “além das 
cadeiras”.

Portanto, o mercado tradicio-
nal de franquias já é um sucesso. 
Os números que se estabele-
ceram ao longo dos anos são a 
maior prova disso. Mas, assim 
como tantos outros segmentos, 
sempre há espaço para inova-
ção e aperfeiçoamento, ainda 
mais quando o novo modelo 
oferece vantagens tanto para 
a franqueadora quanto para o 
franqueado.

(*) - É formado em Comunicação 
Social com ênfase em Publicidade e 

Propaganda, pós graduado
em Master de Marketing pela ESPM 

com extensão internacional
pela EADA/Barcelona. Atua como 
Head de Marketing e co-fundador

da Hub Odonto.

Guilherme Barros (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Android Oreo 8.1 chega para usuários do 
moto g4 plus
@A Motorola confi rma que foi liberada a atualização do Android 8.1 

(Oreo) para os usuários do moto g4 plus. O upgrade será realizado 
em fases, e nos próximos dias chegará para toda a base de usuários do 
produto. A nova atualização do sistema operacional Android oferece 
velocidades mais rápidas, maior duração de bateria, seleção de texto 
inteligente, notifi cações melhoradas, quadro de preenchimento auto-
mático para senhas mais difíceis e o Google Play Protect, que ajuda a 
garantir que nenhum dos aplicativos seja comprometido. Para realizar 
o upgrade, o usuário deverá realizar a busca manual em Atualizações 
do sistema, dentro do menu Sistema, nas confi gurações do aparelho. 
Mais informações em: http://motorola-global-portal-pt.custhelp.com/
app/software-upgrade-news/g_id/1978

Zenvia, 4all e Uhuu criam chatbot via WhatsApp 
para pagamento com cartão de crédito

@Quando uma empresa especialista em mensagens e chatbots, 
outra especializada em transformação digital de negócios e mais 

uma especialista no mercado do entretenimento resolvem unir forças, 
uma coisa é certa: vem simplifi cação para o consumidor, com inovação. 
E se a facilidade está ligada a viver uma experiência, melhor ainda! É 
assim que a Zenvia – empresa que promove conversas inteligentes e 
personalizadas por meio de uma Plataforma de Comunicação-, a 4all 
- venture building para soluções de transformação digital de negócios 
– e a Uhuu -  uma das maiores multiplataformas de entretenimento 
do Brasil - criaram o primeiro chatbot via WhatsApp Business API 
que aceita pagamento por cartão de crédito, algo até então inédito na 
América Latina. A tecnologia foi utilizada para ingressos limitados do 
Fuerza Bruta Look Up, em Porto Alegre (RS). O espetáculo, oferecido 
pela Uhuu, empresa do grupo 4all, é inspirado em festivais de rua e 
envolve a plateia com música, dança, acrobacias e interatividade em 
um ambiente de experimentação 360º (https://www.4all.com/).

A exposição traz trabalhos de toda a trajetória 

da artista, do início dos anos 1940 ao fi nal 

dos anos 1970.

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) recebe a 
exposição ‘Djanira: a memória de seu povo’, que 
traz trabalhos de toda a trajetória da artista, do 
início dos anos 1940 ao fi nal dos anos 1970. A 
mostra faz parte de um esforço para reposicio-
nar Djanira da Motta e Silva no cenário artístico 
brasileiro do século 20, além de marcar 40 anos 
de sua morte.

Com pouco estudo formal em artes e um 
desenvolvimento principalmente autodidata, 
Djanira trouxe diversas infl uências para suas 
obras. “Ela vai buscar uma série de referências 
plásticas tanto em uma tradição mais ocidental 
da história da pintura, quanto na própria visu-
alidade popular brasileira. Aí está essa fricção, 
essa difi culdade de reduzir Djanira a um lugar 
só”, explica um dos curadores da exposição, 
Rodrigo Moura.

Djanira recebeu, segundo o curador, rótulos 
como pintora “primitiva” ou “ingênua”, que sig-
nifi cavam que ela não tinha plena consciência 
de suas opções estéticas. “Me parece que isso é 
uma certa limitação que havia naquele momento 
para lidar com a sua singularidade”. No entanto, 
Moura explica que a produção de Djanira estava 
em diálogo com o momento artístico da época. 
Apesar de ter aprendido grande parte de sua 
técnica por conta própria, a pintora também 

Grafi tes temáticos lembram o

‘Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher’.

Com um texto bem ela-
borado, a Lei Maria da 
Penha permitiu que 

vários tipos de violência contra 
a mulher fossem denunciados, 
embora tenha vindo tardiamen-
te, se comparada à legislação 
instituída em outros países, 
segundo a pesquisadora Wânia 
Pasinato. Uma das principais 
estudiosas do assunto, a so-
cióloga afi rmou que o atraso 
na publicação da lei foi uma 
espécie de trunfo para o Brasil.

A Finlândia, por exemplo, de-
senvolve políticas de prevenção 
da violência contra a mulher 
desde 1998. Levantamento do 
país revelou que mais da meta-
de (53%) das mulheres do país 
nórdico já foi vítima de violência 
física a partir dos 15 anos de 
idade. País onde o índice chega 
a um quinto (20%) das mulhe-
res, a Áustria instituiu uma lei 
voltada a proteger as vítimas de 
violência doméstica em 1997.

Resolução previa 
multas a pedestres e 
ciclistas

O Contran revogou na sexta-feira 
(1º) a resolução que previa a apli-
cação de multas para pedestres e 
ciclistas que cometessem infrações 
no ambiente de trânsito, circulando 
fora das áreas permitidas. A medida 
entraria em vigor, depois de ter sido 
adiada por 12 meses. O órgão, su-
bordinado ao Ministério da Infraes-
trutura, disse que revogou a medida 
levando em consideração o fato de 
que o assunto exige discussões que 
envolvem engenharia, educação e 
fi scalização de trânsito.

Além disso, o conselho também 
elencou, entre os motivos, a neces-
sidade de se promover campanhas 
educativas para o trânsito. O Con-
tran informou ainda que aprovou 
a realização de um Campanha Na-
cional de Educação para o Trânsito, 
até abril de 2020, envolvendo os 
pedestres, ciclistas e motociclistas. 
O tema escolhido para a campanha 
2019/2020 foi: ‘No trânsito, o sentido 
é a vida’.

“Antes de estabelecer sanções, 
deve-se promover efetiva campa-
nha educativa para que todos os 
envolvidos no trânsito respeitem 
aqueles que são mais vulneráveis e 
que eles próprios saibam como ter 
uma atitude preventiva de aciden-
tes”, afi rmou o órgão em nota (ABr).
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Mesmo tardia, legislação de proteção 
à mulher no Brasil é avançada

Assessora técnica da ONU Mulheres, Wânia lembra que conceber melhoramentos às leis de proteção 
aos direitos das mulheres levou tempo no Brasil

com a longevidade do ciclo de 
violência contra as mulheres. 
“Sempre me impressiono muito 
com a durabilidade desse ciclo 
e como, de fato, prende as 
mulheres. Fica em torno de um 
conjunto de valores. Quando ele 
[o companheiro] a agride, dizem 
que ela não tem motivo para 
reclamar, que aquilo é o preço 
que tem que pagar para ter uma 
família, cuidar dos fi lhos, ter um 
marido provedor.”

Pesquisa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e do Ins-
tituto Datafolha mostrou que 
a violência perpetrada por um 
parceiro íntimo ainda persiste 
em todo o país. De acordo com 
o estudo Visível e invisível: a 
vitimização de mulheres no 
Brasil, cônjuges cometeram 
23,9% das agressões e ex-côn-
juges, 15,2%. Também fi guram 
como autores irmãos da vítima 
(4,9%), amigos (6,3%) e pais 
(7,2%) (ABr).

Assessora técnica da ONU 
Mulheres, Wânia lembra que 
conceber melhoramentos às 
leis de proteção aos direitos 
das mulheres levou tempo no 
Brasil. “As leis eram muito 
voltadas à proteção da família, 
não se tinha um olhar muito 

cuidadoso para a situação das 
mulheres, das meninas. Isso 
começa a mudar a partir dos 
anos 2000”, afi rmou.

A pesquisadora Ana Paula 
Portella, especialista há duas 
décadas na área de gênero, diz 
que se impressiona, até hoje, 

Masp recebe exposição da 
pintora modernista Djanira

esteve em contato e acompanhou o trabalho de 
outros artistas modernos.

Djanira olhava o mundo a partir de sua origem, 
valorizando na produção o mundo do trabalho e os 
diferentes ofícios. A partir de uma temporada em 
Salvador, os temas afrobrasileiros e a religiosidade 
do candomblé também passam a ser retratados 
em suas pinturas. As festas populares e os cos-
tumes indígenas, especialmente dos Canelas, do 
Maranhão, foram outras temáticas que inspiraram 
suas obras. A exposição em cartaz no Masp, na 
Avenida Paulista, até o dia 19 de maio (ABr).
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Alexandre Pierro (*)

Nosso setor público é inchado, cheio de 
mecanismos de contratação ruins que 
trazem a cargos chave pessoas incom-

petentes, e muitos desencontros entre bons 
profi ssionais e cargos errados para esses. Na 
maior parte das vezes, nosso problema é o 
mal feito, e não o errado, feito com segundas 
intenções.

O Brasil paga por essa preguiça da máquina 
pública há anos. Não há verbas o bastante, 
quando na verdade há muita verba. Não há 
profi ssionais, enquanto há muita demanda de 
serviço. Conseguir material para aula em uma 
instituição pública muitas vezes sai do bolso de 
professores, porque sem isso aulas não seriam 
dadas e novos profi ssionais não seriam formados 
com conhecimento mínimo.

Por vezes falta medicamento em uma UBS 
ou hospital, enquanto há sobras em outro. Um 
dos piores exemplos é o dos Correios, uma ins-
tituição falida que decreta, a cada dois anos ao 
menos, problemas fi nanceiros severos, greves, 
etc, e está em um mercado monopolizado, sem 
qualquer sombra de concorrência, onde cobram 
caro, mas jamais conseguem ser efi cientes e ter 
como se sustentar.

Muitos podem pensar que alguém ganha 
com isso, que há a famosa “corrupção brasilei-
ra” envolvida. A verdade é que isso pode ser 
especulado, mas não descarta o fato de que o 
maior problema é a má gestão. 

Apesar disso tudo, existe uma luz no fi m do 
túnel, e uma pequena chama da inovação está 
ocorrendo em algumas empresas desse setor, 
como por exemplo IGov SP, que é um órgão 
com intenção de estimular a criatividade e 
combater a escassez de recursos fi nanceiros 
para otimizar os serviços e a gestão no Estado 
de São Paulo. A iniciativa visa fazer com que a 
gestão do conhecimento seja um aspecto cru-
cial para promover a inovação nas secretariais 
estaduais. Isso é possível por meio da troca de 
experiências, em que os servidores públicos 
podem usar um blog, um vídeo do YouTube 
e um site para relatar ações bem sucedidas.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE-SC) é outro exemplo de como 
é importante investir na inovação no setor 
público. Ela foca em aperfeiçoar os processos 
organizacionais, com foco direcionado para 
as inovações tecnológicas e automatização de 
algumas atividades que permitiram expandir a 
sua produtividade.

Além disso, foram adotados mecanismos para 
seguir os padrões de procedimentos adotados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Tribunal de Contas da União (TCU).

Essas ações provocaram mudanças no modelo 
de comunicação entre os servidores do órgão 
e contribuíram para a melhoria dos serviços 
prestados, tornando mais ágil o atendimento 
às demandas do público-alvo.

Também podemos citar o case do Mato 
Grosso do Sul, o Cheff Escolar, que utiliza 

a tecnologia e a inovação para melhorar 
a gestão das merendas escolares. Isso é 
possível graças ao desenvolvimento de uma 
plataforma que calcula automaticamente o 
repasse de verbas para os colégios, consi-
derando as informações do censo escolar 
do ano anterior.

Outra vantagem engloba a elaboração dos 
cardápios. A ferramenta sugere as refeições 
com base nas preferências alimentares dos 
estudantes, contemplando também os que 
possuem restrições na alimentação. Ela também 
monitora a execução dos contratos e a pres-
tação de contas, porque acompanha as ações 
realizadas em cada escola e tem informações 
sobre as licitações em andamento.

Como vimos, existem alguns lampejos no 
setor público de inovação, eles são muito 
poucos em comparação com outros países 
como a Inglaterra, EUA, Chile ou Austrália, 
que focam boa parte dos seus recursos pú-
blicos para gerar inovação e com isso baixar 
custos e procuram ter uma gestão cada vez 
mais efi ciente e efi caz.

Ainda é tempo para reverter esse cenário e 
nós temos o potencial para isso, basta apoiarmos 
essas iniciativas para essa pequena chama de 
inovação, se torne uma labareda cheia de ener-
gia e entusiasmo, a qual não se apagará mais! 

(*) É fundador da Palas, consultoria em gestão da 
qualidade e inovação, engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e bacharel em física 

nuclear aplicada pela USP.

A inovação também serve para o setor público?
Talvez não exista nada mais engessado do que o setor público brasileiro. Grandes inefi ciências, 
corrupções e inúmeros outros problemas são fi lhos diretos de uma má gestão pública, que muitas 
vezes é mais preguiçosa do que corrupta


