FRANQUIAS

CYMACO FRANQUIAS

Fazer parte da CYMACO, é poder contar
com toda a expertise de 38 anos de presença
no mercado, constante inovação e suporte
para grandes obras feitas por uma empresa
fortemente estabelecida, em constante
desenvolvimento e de SUCESSO.
Estamos presentes em 5 estados do Brasil
em 8 unidades, com o projeto de expansão
de 44 unidades para as principais cidades do
país.

A INOVAÇÃO É O QUE DISTINGUE UM LÍDER
DE UM SEGUIDOR
Steve Jobs

A MARCA

A história da CYMACO tem origem em novembro de 1982, com o construtor Elmir Cybulski, que funda em Erechim a
CYMACO TINTAS e expande o negócio com filiais em Florianópolis. Durante o estabelecimento da empresa nessas cidades,
a CYMACO percebeu a necessidade de profissionais mais qualificados para o serviço de manutenção e reforma predial,
nascendo assim a CYMACO EMPREITEIRA, administrada pelos sócios Luciano e Alexandre Tacques Cybulski. Durante toda
a atuação no mercado, a CYMACO sempre esteve em busca de tecnologias inovadoras e soluções diferenciadas para
oferecer o melhor ao cliente, por isso trouxe um sistema de revitalização predial inovador, o RETROFIT, criando uma nova
divisão especializada, composta por Engenheiros Arquitetos, Designers e Administradores que já conta com mais de 10
milhões de m² construídos. Em 2012 nessa constante busca por inovação, a CYMACO ENGENHARIA apresenta um sistema
de construção inovador e industrializado mais eficiente do mercado: as CONSTRUÇÕES INTELIGENTES.

CYMACO FRANQUIAS

MISSÃO
Nossa MISSÃO é ser referência global em
inovação, qualidade de produtos e serviços para
a construção civil, garantindo a satisfação dos
clientes e desenvolvimento dos colaboradores,
transformando o local que as pessoas vivem em
lugares melhores, mais agradáveis, sustentáveis
e inteligentes.

Ser franqueado CYMACO, é contar com os
benefícios conquistados e reconhecimento de
uma marca que traz um forte know how na área
da construção civil:

SERVIÇOS

CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

• Experiência: 38 anos no mercado;
• Consultoria: acompanhamos e damos suporte
constante aos franqueados;
• Parcerias Nacionais: você leva o conceito e o
respeito à marca, junto com as fortes parcerias já
firmadas;
• Inovação: uma empresa que busca constante
atualização e é pioneira em inovação.

POR QUE CYMACO?

Segundo a ABF, o setor de Casa e Construção fechou os
últimos anos com altas consecutivas devido ao aumento da
demanda de reparos e melhorias nos imóveis.
Ser franqueado CYMACO é uma ótima oportunidade dentro
de um setor que sempre está em crescimento, aliado à
experiência de uma empresa com todo o know how adquirido
em 38 anos de mercado e mais 10.000.000 m² de obras já
executadas.
Construir, transformar e renovar é o constante compromisso
que a CYMACO tem, trazendo soluções práticas e inovadoras
aos seus clientes.
Chegou a hora de você ser dono da sua própria
construtora e faturar alto!

O NEGÓCIO
A CYMACO é uma empresa que oferece SERVIÇOS - que englobam
Manutenção Predial e Retrofit - e CONSTRUÇÕES INTELIGENTES. Sendo um
franqueado CYMACO você pode optar por um desses dois tipos de franquia.

SERVIÇOS

CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

Pintura, Manutenção Predial, Reforma
Estrututal, Impermeabilizações, Retrofit

Construção otimizada, menos tempo, menos
desperdício de materiais e mais economia

SERVIÇOS

O QUE ENGLOBA?
MANUTENÇÃO PREDIAL, que são todas as atividades de manutenção de prédios ou empreendimentos,
relativos à pequenas reformas, reparos, manutenções preventivas necessárias, que impedem o surgimento de
problemas, manutenções corretivas como resolver infiltrações, recuperação estrutural, trocar pastilhas,
pintar o prédio entre outros problemas que toda estrutura pode ter.
E o RETROFIT, que é a renovação de um condomínio, casa ou loja, onde há significativas modificações que
vão além daquelas pequenas reformas. Vai desde troca de elevadores, modernização de sistemas elétricos,
hidráulicos, atualização dos sistemas de segurança até a modificação da fachada, para a modernização
também estética do prédio. Esse serviço surgiu na Europa com o intuito de se modernizarem os prédios mais
antigos para melhorar a sua funcionalidade, aspecto e segurança. Essa técnica chegou ao Brasil e a CYMACO
tem orgulho em ser a empresa que mais executou Retrofit no Brasil. O resultado? MORADORES
SATISFEITOS, IMÓVEL MAIS ECONÔMICO E MUITO MAIS VALORIZADO.

MANUTENÇÕES
Pintura
A ação do tempo é causadora
de desgaste e rachaduras na
pintura. Uma das principais
buscas do condomínio, a
pintura recupera o aspecto
de novo da fachada do prédio
e deve ser feita de forma
periódica.

Recuperação
Estrutural
Prédios com estruturas
danificadas correm o risco de
cais. A recuperação
estrutural é um importante
serviço para garantir a
segurança do prédio.

Impermeabilização

Outros Serviços

As impermeabilizações visam
impedir a infiltração e a ação

Inspeção de rotina, limpezas,
pequenos reparos, reformas,

corrosiva da água. Cria uma
capa protetora que aumenta
a vida útil da construção.

tudo relativo à manutenção
preventiva e corretiva de
prédios.

RETROFIT
Economia

Atualização

Segurança

O Retrofit pode trazer uma
economia de até 30% de energia
e 50% de água para o
condomínio, através de medidas
que evitam o desperdício como
instalação de sensores de
presença em áreas comuns,
substituição de lâmpadas e
luminárias, uso de energia
fotovoltaica, vidros reflexivos
que permitem uma melhor
manutenção do calor no
ambiente reduzindo consumo de
ar-condicionado e medidores
individuais de energia. O uso de
restritores de vazão de água e o
reaproveitamento de água da
chuva também são exemplos de
atitudes sustentáveis que
diminuem o consumo de água,
respeitando mais o meioambiente e o seu bolso.

Nos prédios mais antigos, os
moradores querem que o
condomínio tenha uma fachada
mais atraente e moderna e que
seja funcional. Através do
Retrofit, as fachadas passam por
uma revitalização onde podem
receber algumas mudanças
pontuais ou ainda mudar o
design, materiais e
revestimentos externos,
atualizando para uma estrutura
modernizada. Há possibilidade
também de mudanças
arquitetônicas como trocas de
vidro, janelas, mudança de
pintura e atualizações para
novos usos.

O Retrofit exige que mesmo em
uma edificação antiga, sejam
obedecidas as regras atuais de
segurança. Todo o processo de
adequação das obrigatoriedades
de um edifício gera maior
tranquilidade e segurança para
os moradores. Instalações,
elevadores, câmeras de
segurança, proteção contra
incêndios e outros itens são
readaptados para a nova
realidade, juntamente com as
modificações da recuperação de
estruturas, trocas de metais
corroídos e correção de
rachaduras sao itens que
deixarão o seu prédio, mais
seguro.

Valorização
Todas as alterações feitas
acabam por valorizar o
condomínio de várias formas: por
mudanças feitas na estrutura,
dos sistemas elétricos e
hidráulicos ou mesmo pela sua
nova fachada, afinal, a aparência
de um empreendimento é
importante quando o assunto é
valorização. Com a aplicação de
engenharias modernas, novo
design, facilidades e economias
no consumo, o imóvel pode ter
uma valorização de até 30%.A
modernização, aperfeiçoamento
e melhoria são a chave do
Retrofit, que traz benefícios aos
seus moradores. Os serviços de
Retrofit são oferecidos para
edifícios, prédios comerciais,
lojas e casas.

R$ 150.000,00

investimento

6-12
MESES

Retorno do investimento

8%

Royalties

20-70%

Lucratividade

2%

Taxa de Propaganda

ATÉ
2 MESES

Tempo de implantação

ONLINE

Suporte

SUPERAR O
INCRÍVEL É O
QUE NOS MOVE.

Sabemos que a decisão de ter uma franquia, vai além de valores
financeiros. A ESCOLHA DA FRANQUIA, antes de tudo deve ser
baseada em AFINIDADE COM A ÁREA E COMPROMETIMENTO
de ambas partes, para que o negócio traga um ótimo resultado.
E é por isso que nós temos o compromisso de levar para você,
uma marca sólida, preparada e de SUCESSO.
Se você é engenheiro ou arquiteto a CYMACO com certeza é a
Franquia certa para você! Mas se você não é da área, pode ficar
tranquilo: é necessário apenas que você tenha na franquia um
engenheiro contratado. Faça parte dessa história, venha ser um
franqueado da marca que ajuda a TRANSFORMAR e CONSTRUIR
a vida dos brasileiros!

MAIS SUCESSO, MAIS CYMACO.

CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

O QUE É
Imagine uma obra que demora 60% a menos do tempo convencional e tem 80% na redução da mão de obra.
A Construção Inteligente consiste na produção em escala, de paredes e lajes em concreto armado. Este
sistema utiliza os mesmos materiais do sistema convencional, com a vantagem de incorporar às paredes e
lajes os dutos e as tubulações e fazer toda a obra em menos tempo, com MENOS MÃO DE OBRA E MENOR
CUSTO.
A Construção Inteligente influencia diretamente no gasto de todas as fases da obra, por isso ela DIMINUI EM
40% O INVESTIMENTO por metro quadrado construído, otimiza a utilização de materiais fazendo cair em
20% O DESPERDÍCIO DE MATERIAIS e é também uma alternativa para a construção e para a dificuldade em
contratação de mão de obra.

BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

60%

80%

redução no tempo de
execução da obra

redução na mão de obra

você sabe desde o início o
quanto vai gastar, sem
surpresas de gastos extras

utilização de insumos de
baixo impacto ambiental,
aliado a tecnologias verdes

as paredes já chegam prontas,
com dutos elétricos e
hidráulicos, e rebocadas

obra limpa e sem geração
de entulhos

CYMACO FRANQUIAS

Superar o incrível é o que nos move.
Mais INOVAÇÃO, mais CYMACO.

Rapidez

Economia

Uma obra de construção
inteligente reduz em até 60%
o tempo de uma obra
tradicional. O fato de as
paredes chegarem prontas,
reduz consideravelmente o
tempo comumente gasto no

Diminui até 40% o
investimento por metro
quadrado construído, otimiza
a utilização de materiais
fazendo cair em 20% o
desperdício destes. E a
economia não fica só por aí:

processo de subir os tijolos.
Toda a parte de dutos e
tubulações já vem

além da economia do tempo e
no custo, a mão-de-obra
também reduz em até 80%.

incorporada à parede, bem
como as vigas de baldrame e

Um canteiro de obras mais
organizado e com menos

respaldo, o que resulta em
redução de tempo. A parede

gastos. Uma obra mais limpa,
que gera menos entulho e

já vem concretada, então é
necessário apenas fixá-la na
base da casa. Esse processo

proporciona uma economia
de de até 40% no valor total
da obra.

possibilita a construção de
uma casa em poucos meses!

Menos
Imprevistos

Ecologicamente
Correto

Por ser um método muito
mais rápido, a obra fica
menos sujeita a imprevistos
meteorológicos e de pessoal,
o que acaba sempre
prejudicando o andamento

A construção civil consome
entre 50 e 75% dos recursos
naturais do planeta e é a
indústria que mais gera
resíduos no mundo. As
Construções Inteligentes vêm
para mudar essa realidade:
menos entulho, mais
aproveitamento de material,
com utilização de insumos de

da obra e muitas vezes
atrasando o prazo de
entrega.

baixo impacto ambiental,
aliado à tecnologias verdes.
Junto à Construção
Inteligente, ainda podemos ter
outros tipos de engenharias
sustentáveis, como painéis de
placa solar e reaproveitamento
da chuva.

R$ 350.000,00
12-18
MESES
30%
4-6
MESES

Retorno do investimento

investimento

5%

Royalties

2%

Taxa de Propaganda

DO VALOR DO CUB PARA CADA M²

Lucratividade

Tempo de implantação

ONLINE

Suporte

(48) 3348-0047

CYMACO.COM.BR
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