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Para o próximo ano, as expectativas dos 
analistas no Boletim Focus, uma publicação 
semanal que reúne projeções de 100 analis-
tas, não param de registrar avanço. Em 15 de 
abril, essas previsões chegaram a mostrar 
um PIB de 0,20%. Agora, quase dois meses 
depois, registram 1% de alta.
No caso de 2016, as expectativas chegaram a 
beirar uma queda de 4% no PIB, mas o 
tamanho desse recuo começou a arrefecer e, 
agora, a projeção é de 3,60% de queda.

Para 2018, as projeções para o PIB também 
avançam. Em abril, elas mostravam que o 
País cresceria 1,5%. Nessa última semana, a 
expectativa avançou em 0,50 ponto porcen-
tual, para um crescimento de 2%

O mercado de Construção Civil no Brasil tem 
se mostrado um dos mais aquecidos e 
importantes quando o assunto é franquia. A 
construção civil pode ser considerada um 
dos setores da economia brasileira com 
maior potencial de geração de renda, empre-
go e bem-estar para a população. 

Pelo visto este ano de 2016 não foi o da 
construção civil, que apresentou uma queda 
após o “boom” de 2008. Mas acontece que a 
grande oportunidade está por vir, pois o 
mercado deverá recuperar-se a partir de 
2017, conforme preveem o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de 
São Paulo (SindusCon-SP). 

É o que explica a diretora da área de estraté-
gia e operação da Delloite, Marie Menezes 
Rodrigues. Segundo ela, existe uma expec-
tativa de que, a partir de 2017 em todo o 
País, a construção civil consiga reverter a 
recessão. “Claro que esse crescimento será 
de forma moderada, porém, poderá ganhar 
força ao longo dos anos seguintes”, reforça.

Com as propostas feitas pelo governo em 
exercício para organizar a economia ganhan-
do corpo, as expectativas para o Produto 
Interno Bruto (PIB) entraram em rota de 
recuperação. Dados coletados pelo Banco 
Central mostram números melhores para 
2016 e 2017.



PERFIL DO
FRANQUEADO

Os brasileiros estão investindo na concretização do sonho de 
um próprio negócio e na possibilidade de diversificar seus 
investimentos por meio das franquias. Mas quem são essas 
pessoas que optam pelo sistema para empreender? Não há 
uma característica única que descreva esse perfil. Um 
franqueado bem sucedido é aquele que possui diversas 
características, virtudes e atributos que justificam o seu 
sucesso. É aquele que pesquisa com antecedência, observa 
se a franquia pretendida dá resultados e se enquadra nas 
novas tendências de mercado. Lembre-se: somente uma boa 
administração não será o suficiente para que o seu negócio 
ganhe destaque no segmento. 
Você precisa de uma experiência em atividade comercial da 
Construção Civil ou afinidade com a área em destaque e se 
dedicar integralmente ao seu novo negócio. Anote aí 
algumas características para o sucesso:

• Liderança;
• Comprometimento;
• Capacidade de motivar pessoas;
• Bom relacionamento;
• Organização;
• Entusiasmo Pessoal;
• Automotivação;
• Capacidade persuasiva;
• Ser bom negociador;
• Saber gerenciar conflitos;
• Ter ótima comunicação verbal e escrita.

Para a Cymaco, o número de sócios da franquia é indiferente 
para o franqueador, desde que um dos sócios dedique 
integralmente seu tempo para administração da franquia. 
Boa exposição verbal, liderança e forte habilidade são funda-
mentais para um melhor contato com os clientes e promoção 
do negócio na região. Preocupação constante com os detalhes 
da operação são fundamentais para o sucesso do negócio.



FRANQUIAS
CYMACO



A Cymaco é uma grande oportunidade de 
você ter o seu próprio negócio e tornar-se 
um empresário de sucesso.
Conheça as nossas franquias:

CYMACO MANUTENÇÃO PREDIAL

O mercado de manutenção predial no Brasil 
é um mercado bilionário, em lenta - mas 
constante - consolidação no país. Afinal, 
tudo o que foi construído demanda reparos 
e acompanhamento do desempenho.

Esse conjunto de serviços atendem as deman-
das de conservação e adequação tecnológica 
de forma eficiente, profissional e com 
segurança de todo e qualquer tipo de edifica-
ção. Ao se tornar um franqueado da Cymaco 
Manutenção Predial, você poderá atender com 
um conhecimento de 33 anos de mercado, 
prestando os melhores serviços.

AS FRANQUIAS CYMACO
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 • Formato de negócio ancorado no setor 
da Construção Civil;
 • Franquia especializada em condomí-
nios, um mercado em expansão e sem 
inadimplência;
 • Possibilidade de atuar em todos os 
setores da Economia;
 • Um negócio testado e aprovado, 
reduzindo sensivelmente os riscos de 
investimento.

VANTAGENS CYMACO
MANUTENÇÃO
PREDIAL:  



CYMACO CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

A Cymaco Construção Inteligentes é uma 
franquia de construção civil com uma 
visão empreendedora e inovadora que 
utiliza recursos de última tecnologia e 
está em constante atualização. Possui um 
sistema moderno e inovador, desenvolvi-
do para gerar o melhor custo benefício, do 
início ao fim do seu projeto, procurando 
equacionar os maiores problemas do 
mercado da construção civil: viabilidade 
econômica, preços finais competitivos, 
com redução de mão de obra e custos de 
forma significativa.

Oferecendo todo o suporte que você preci-
sa, proporciona mais em menor tempo. Ou 
seja, reduz custos, número de funcionários 
no canteiro e desperdícios de materiais.

Frente aos outros sistemas de construção 
pré-moldada, o sistema Construções 
Inteligentes oferece a vantagem de ser 
totalmente customizável, ou seja, um 
mesmo conjunto de formas atende 
diferentes projetos arquitetônicos. Os 
painéis pré-moldados apresentam exce-
lente acabamento a baixo custo.

Devido a baixa geração de resíduos o 
sistema Cymaco de Construções Inteligen-
tes oportuniza uma maior limpeza e orga-
nização dos canteiros de obras e redução 
nos riscos de acidentes de trabalho.

Ser um franqueado é sinônimo de ser um 
empresário de sucesso: você estará 
usando a marca CYMACO, uma marca com 
33 anos de mercado, com mais de 
3.000.000 m² de obras já executadas. 
Confira mais algumas vantagens da 
Franquia de Construções Inteligentes: 

 • Método construtivo inovador com meto-
dologia industrial que oferece maior renta-
bilidade;
 • Garantia de qualidade do produto entre-
gue, devido à metodologia de construção e 
baixo nível de patologias habituais do 
mercado de Construção Civil;
 • Tempo de execução muito menor que o 
convencional, com mão de obra reduzida e 
menores perdas de matéria-prima, 
promovendo maior lucro por metro 
quadrado construído;
 • Garantia de uma obra sustentável em 
todo o processo com drástica redução das 
etapas, entulhos, desperdícios e retraba-
lhos;
 • Construir e revender casas e apartamen-
tos com altíssima qualidade, rapidez e 
preço competitivo;
 • Atender a construtoras, incorporadoras e 
investidores para a construção em 
grandes quantidades;
 • Construir casas, sob encomenda, com 
alta margem de lucro;
 • Construir lojas comerciais com rapidez e 
custo baixo;
 • Atender a todas as classes sociais com 
construções para todos os perfis.

VANTAGENS CYMACO
CONTRUÇÕES
INTELIGENTES: 
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