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Senha:
A população do bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de
Janeiro, será contemplada nesta segunda-feira, dia 11, com a terceira
unidade da Praquemarido na cidade. A rede de franquias, que atende às
necessidades do mercado de manutenção predial em residências,
escritórios e comércios, prevê a abertura de mais nove unidades no
município até o final de 2011.
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Os empresários Aylton de Oliveira Sant’Ana e Mônica Mendes
resolveram apostar no potencial de crescimento deste setor na zona
oeste, em decorrência da explosão imobiliária observada nos últimos
tempos e da migração da classe emergente para a região. “Moramos em
Campo Grande há 15 anos e temos percebido o crescimento
populacional nesta área da cidade. Com as inúmeras construções ao
nosso redor, identificamos um nicho de mercado pouco explorado e
resolvemos ser os primeiros a oferecer serviços de reforma e
manutenção na zona oeste do Rio”, diz Sant’Ana, que optou pela
Praquemarido por considerá-la o negócio que melhor se ajustava ao seu
perfil.
Dados nacionais confirmam a tese de Sant’Ana. De acordo com uma
pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, 26 milhões de famílias
brasileiras pretendem fazer algum tipo de reforma até o final de 2011.
Já segundo levantamento publicado pela Abramat (Associação Brasileira
de Materiais de Construção), as vendas de materiais de construção no
mercado interno cresceram 12,14% em 2010, em relação a 2009.
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Com uma proposta simples, baseada na competência técnica e simpatia
de seus profissionais, a Praquemarido vem se destacando há oito anos
no mercado de manutenção predial e reformas residenciais e
comerciais, um setor carente de profissionais comprometidos e
qualificados.
De uma maneira bem-humorada e irreverente, seus profissionais são
denominados “Maridos”, de acordo com cada especialização. O cliente
em potencial da Praquemarido é amplo e engloba donas de casa, altos
executivos e empresas que necessitam de uma prestadora de serviços
séria e comprometida com prazos e reformas prediais de todos os
níveis.
O Maridaço é o famoso multitarefa. O Marido Elétrico é um profissional
qualificado em elétrica e preparado para qualquer tipo de instalação ou
adequação. O Marido Básico é aquele que faz todas as pequenas
instalações e reparos. Se o cliente precisar de um bombeiro hidráulico
deve pedir pelo serviço do Acqua Marido. O Marido Aquarela é
especializado em pintura de ambientes habitados. E o Marido
Compensado é o marceneiro em domicílio, para pequenos reparos em
marcenaria.
Dessa forma, os “Maridos” atendem desde os serviços básicos, como
pequenos reparos e montagens, instalações elétricas e hidráulicas e
retoques em pintura, até os mais complexos, como reformas completas,
desenvolvimento e execução de projetos elétricos e hidráulicos, pintura
em ambientes habitados, marcenaria, confecção e instalação de
projetos para áreas externas (deck, pergolados e gazebos), projeto de
iluminação para jardins, entre outros.
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