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Campinas recebe primeira franquia da Praquemarido
A população de Campinas será contemplada nesta quinta-feira, dia 23, com a primeira unidade da Praquemarido, uma
rede de franquias criada há quase 10 anos com o objetivo de atender às necessidades do mercado de reformas e
manutenção predial em residências, escritórios e comércios.
0

Tweetar

0

Curtir Confir

Adicionado em: 16 de fevereiro de 2012

A população de Campinas será contemplada nesta quinta-feira, dia 23, com a primeira unidade da
Praquemarido, uma rede de franquias criada há quase 10 anos com o objetivo de atender às
necessidades do mercado de reformas e manutenção predial em residências, escritórios e comércios.
Atualmente, a rede já conta com 42 unidades em operação ou em fase de instalação, em 14 Estados
brasileiros, e prevê a venda de 148 novas franquias em 2012.
O então professor de educação física, Cesar Augusto Machado de Almeida Leitão, é o responsável por
trazer a marca à cidade. Também proprietário de uma empresa de aparelhos eletrônicos, o
empreendedor observou que o setor de reformas e manutenção é carente de atendimento qualificado, e
constatou que tinha um grande nicho de mercado em Campinas. “Fui a uma feira de franchising que teve
aqui na cidade, conheci a SMZTO Participações e as várias franquias que eles oferecem. Gostei muito da
ideia da Praquemarido e pude ver a excelência da marca, a qualidade, a preocupação com o trabalho
bem feito e toda a assistência, o que me fez escolher”, comenta Cesar.
Dados nacionais confirmam a tese do ex-professor. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto
Data Popular, em conjunto com o Clube da Reforma, publicada em julho de 2011, os gastos dos
brasileiros com reformas e compra de imóveis subiram 63% em sete anos, passando de R$ 71,9 bilhões
em 2003 para R$ 117 bilhões em 2010. Ainda de acordo com o estudo, as classes C, D e E retratam um
grupo de quase 20 milhões de famílias brasileiras que pretendem fazer algum tipo de reparo em casa.
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Para José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO Participações, holding que administra a expansão da
marca, a economia atual e a falta de profissionais habilitados no segmento são características que tornam
a empresa uma ótima opção de investimento. “Apostar na Praquemarido é sinônimo de sucesso e retorno
rápido, porque o ramo de construção civil está extremamente aquecido e carente de serviços na área”,
afirma Semenzato.
A franquia de Campinas oferecerá, inicialmente, os serviços do Maridaço, conhecido como o multitarefa;
Marido Elétrico, preparado para qualquer tipo de instalação ou adequação elétrica; Marido Básico,
responsável por todas as pequenas instalações e reparos; e Acqua Marido, o bombeiro hidráulico.
Conforme a unidade for se expandindo, poderá incorporar os demais serviços da rede.
A Praquemarido é uma empresa versátil, que pode ser adaptada para cidades de diversos portes. O
investimento inicial varia de R$ 34,5 mil a R$ 74,5 mil, e o prazo médio de retorno é de 18 a 24 meses.
Sobre a Praquemarido
Com uma proposta simples, baseada na competência técnica e simpatia de seus profissionais, a
Praquemarido vem se destacando há quase uma década 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, porém não menos competente, 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, com capacidade e conhecimento técnico em elétrica, hidráulica,
pintura, instalações diversas, marcenaria e carpintaria. O Marido Elétrico é qualificado em elétrica e
preparado para qualquer tipo de instalação ou adequação, como, por exemplo, troca de resistência,
renovação de fios e cabos de chuveiros, instalação de ventiladores de teto e similares, instalação elétrica
de máquinas de lavar louça e roupa, microondas, alteração de tensão de tomadas, entre outros. O
Marido Básico é aquele que faz todas as pequenas instalações e reparos, como colocação de varal de
teto, metais sanitários, espelhos, quadros na parede e limpeza de calhas. O Acqua Marido troca válvula
de descarga e caixa acoplada, identifica e repara vazamentos, desentope pia de cozinha e banheiro e
realiza limpeza de caixa d’água.
O Marido Aquarela, por sua vez, é especializado em pintura de ambientes habitados, sem respingo de
tinta em televisores, armários, eletrodomésticos e piso. O Marido Compensado regula e troca dobradiças
de portas e janelas, armários, instala portas, fechaduras, cremona, guarnições, renova laminados e o
brilho de armários e faz laqueação de móveis. O Marido Gramado corta grama, apara cercas vivas, poda
árvores de pequeno porte, faz limpeza e poda estética, retira folhas secas, aplica inseticida, faz
adubação, aplica mata-mato e também faz pintura de vasos. Já o Marido Prático auxilia nas atividades
domésticas, e passeia com o cachorro, limpa piscina, lava pedras e calçadas com máquina de alta
pressão, limpa janelas e calhas.
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.
Praquemarido em Campinas:
Rua Arthur Teixeira de Camargo, 186, Sousas.
(19) 3305-2035
Informações sobre a franquia Praquemarido:
www.smzto.com.br
(11) 2182-7000
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