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Seja um Marido de Aluguel
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de Reparos

Sua Franquia está aqui
Abra sua Própria Imobiliária.
Suporte Total ao Franqueado.
FranquiaImoveis.com.br
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Isaac Ribeiro - Repórter
Seu marido é daqueles que não sabem "bater um prego numa barra de sabão"? Quando queima uma luz ou uma
torneira emperra, não há quem conserte e tudo fica na base da gambiarra? Pensando nas mulheres cujos
maridos não têm habilidade nenhuma para reparar pequenos problemas do lar ou ainda em quem mora
sozinho e não tem tempo para nada, foi criado o serviço de "marido de aluguel". Apesar do que o nome possa
sugerir, são profissionais multitarefas, prendados em serviços elétricos, hidráulicos, eletrônicos, marcenaria, e
muitos outros, que, apesar de pequenos, atrapalham muito o nosso dia a dia.
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Cresce oferta do serviço de marido de aluguel, com profissionais autônomos, especialistas em pequenos reparos
domésticos de hidráulica, eletricidade e marcenaria entre outros
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Muitos desses maridos de aluguel largaram carreiras incertas e decidiram investir na carência doméstica de
algumas donas de casa ou na falta de habilidade e de tempo de outros.
O TN Família entrevistou dois maridos de aluguel.
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O argentino Juan Carlos Pascual, 59 anos, deixou
Profissionais multitarefas

a cidade Rosário e veio tentar a vida em Natal.
Com passagens pelos cursos de Ciências

Econômicas e Análise de Sistemas, encontrou trabalho mesmo na função multitarefa. Já Walmyr Crispim, 47
anos, é professor de Matemática, e abandonou o estresse e as preocupações do cargo de diretor de escola
para dar uma guinada. Cliente é o que não falta, segundo ele.
A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) considera estar o mercado de trabalho passando por uma
fase bastante favorável para quem está na faixa dos 45 anos - mudança motivada pelo aumento da
expectativa de vida, principalmente, fazendo com que as pessoas trabalhem até bem próximo dos 65 anos. A
ABRH considera que a experiência e a maturidade estão estão sendo mais valorizadas, desde que não se exija
vigor físico. O mercado está contratando também pela experiência e capacitação.
O marido de aluguel Walmyr Crispim concorda com a avalição da ABRH e diz haver espaço para todos,
atualmente, no mercado de trabalho. Porém, ele diz ser melhor trabalhar por conta própria nessa área do que
abrir alguma das franquias já surgidas na rabeira do sucesso da atividade.
"Pra Que Marido", "Faz Tudo", "Marido de Aluguel" estão entre as mais difundidas atualmente. Só para se ter
uma ideia, uma delas oferece o seguinte plano para se abrir uma filial em seu estado: investimento total entre
R$ 47 mil a R$ 51 mil; lucro líquido mensal na faixa de 25% a 40%; retorno do investimento em 24 meses.
O Sistema Nacional de Emprego no Rio Grande do Norte (Sine/RN) não tem a categoria "marido de aluguel" em
seu banco de dados. De acordo com Marjara Lopes, subcoodenadora de Intermediação de Mão de Obra e
Análise de Mercado, a procura por profissionais na área de hidráulica, marcenaria e elétrica é muito baixa.
Procura-se mais faxineira, passadeira e diaristas.
"Só temos cadastrados um bombeiro hidráulico e um marceneiro. Essa é uma área escassa entre trabalhadores
autônomos", analisa Marjara Lopes, que aprova os profissionais multitarefas. "É uma boa mesmo! Eu
contrataria com certeza. Até mesmo porque lá em casa somos eu, meu filho e minha mãe."
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