
NEGÓCIOS

O desafio
de ser um

Abrir mão da carteira assinada para tocar a
própria empresa é uma opção feita por 42 000

paulistanos a cada ano. Quer se juntar
a eles? Seis empresários contam suas

experiências do lado de dentro do balcão
ISABELA BARROS

T odos os anos, mais de
42 000 paulistanos deci-
dem deixar de ser em-
pregados e estabelecer-

se por conta própria. Abrir urna
empresa é uma decisão que en-
volve mais riscos que a vida com
carteira assinada. Mas que pode
trazer em troca a sensação de vi-
tória que só as conquistas pes-
soais são capazes de proporcio-
nar. Aos interessados, um aviso:
56% dos pequenos e micronegó-
cios da cidade fecham antes de
completar cinco anos. O alto por-
centual, divulgado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo
(Sebrae-SP), mostra que todo
cuidado é pouco quando se trata
de montar um empreendimento.

"Ninguém nasce empreende-
dor. Todo mundo precisa ter no-
ções de gerenciamento antes de
aventurar-se", afirma José Luiz
Ricca, diretor superintendente
do Sebrae-SP. Entre as princi-
pais causas do fechamento de
pequenos negócios no país estão
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deficiências no planejamento,
falhas na gestão e brigas entre
sócios. Se dá para ter sucesso
mesmo diante de tantas dificul-
dades? Sim. E bons exemplos
não faltam. Seis deles são conta-
dos nesta reportagem, inspirada
em um recente artigo de capa da
revista New York.

Para não quebrar a cara é impor-
tante tomar alguns cuidados. A
primeira pergunta a ser feita é: as
pessoas querem comprar o que eu
pretendo vender? Questão inicial
respondida, chega a hora de esta-
belecer tanto os preços a ser co-
brados quanto o número mínimo
de produtos que devem ser comer-
cializados para não levar a firma à
falência. "A escolha do ponto é
fundamental", diz Tadeu Masano,
presidente da consultoria Geogra-
fia de Mercado. "Se errar nesse
fator, o empresário terá dificulda-
des em todos os outros." Mais
uma dica de ouro: fuja dos em-
préstimos. Quem começa com ca-
pital próprio tem muito mais
chances de ser bem-sucedido.



LIVRARIA

A administradora de empresas GABRIELA
MASCIOLI, 30 anos, costumava dizer

que, se pudesse escolher um único lugar
para gastar todo o limite de seu cartão
de crédito, esse local seria uma livraria.
Nem imaginava, no entanto, que os li-
vros a levariam a dar uma guinada e tan-
to em sua vida. Depois de uma carreira
bem-sucedida no Citibank, onde chegou
a ser gerente de investimentos, Gabriela
pediu demissão, "Passei quase três anos
fazendo cursos e pesquisando uma ativi-
dade que me empolgasse", conta. A
idéia de abrir uma livraria, claro, foi uma
das primeiras que lhe ocorreram, mas
não podia ser um ponto como os outros
130 existentes em São Paulo. A solução
veio a partir de sua experiência como lei-
tora de títulos de gastronomia. "Era difícil
achar tudo o que eu queria", lembra. "Os
produtos ficavam ma! distribuídos e os
vendedores não conseguiam passar in-
formações consistentes."

Estava criado o conceito da Mille Fo-
glie, livraria e editora especializada em
gastronomia com espaço para cursos e
eventos nos Jardins. Aberta em dezembro
de 2002, a empresa tem 4 000 títulos no
acervo, entre nacionais e importados. A
dona se diz satisfeita com o resultado:
"Ganho menos do que antes, mas tenho
mais tempo para aproveitar o dinheiro.
Sucesso não se mede só pelo retomo fi-
nanceiro". Para ela, o fato de ter de lidar
com a burocracia é compensado pelo
prazer de conviver com clientes como os
chefs de cozinha Alex Atala e Jun Saka-
moto. "Minha agenda de telefones pare-
ce um guia de restaurantes. Os chefs são
meus ídolos."



CAFETERIA

A virada na carreira do empresário VÍTOR
SAPOLNIK, 41 anos, está diretamente liga-

da à mudança de seu estado civil. Dois me-
ses depois de entrar para o time dos casa-
dos, em abril de 2004, o então diretor de
uma multinacional de sistemas de telecomu-
nicações começou a questionar alguns as-
pectos da vida executiva e decidiu pedir de-
missão. Entre os pontos considerados es-
tava a rotina de catorze horas diárias de
trabalho, com viagens que consumiam,
em média, dez dias por mês. "Tinha reser-
vas que me permitiam abrir uma empre-
sa", conta Sapolnik. "Queria tempo para
me dedicar à família." Ele já guardava um
plano de negócio na cabeça: uma cafete-
ria que servisse café de alta qualidade
num ambiente charmoso no centro de
São Paulo. Assim, em dezembro de
2004, foram abertas as portas do Caffè
Latte, na Rua do Comércio. "É minha ver-
são urbana da pousada na praia."

A opção pelo negócio próprio significou
uma redução em tomo de 50% em sua
renda. Além disso, Sapolnik tem agora
de vestir avental e servir clientes na hora
do almoço. Mesmo assim, ele se diz sa-
tisfeito com a escolha. Principalmente
por ser dono de um horário próprio. De-
pois de montar uma equipe de confian-
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ça, ele consegue ficar no café das 9 da ma-
nhã às 4 da tarde. O resto do dia passa ao
lado da mulher e dos dois filhos (Lila, de l
ano e meio, e André, de l mês). Para me-
lhorar, falta só conseguir tirar férias, regalia

a que ainda não se deu o direito. Mas, se tu-
do correr como o previsto, no fim do ano a
família inteira seguirá para Salvador. "Quero
ficar um mês descansando e comendo aca-
rajé", planeja.



FLORICULTURA

A ntes mesmo de concluir a faculdade
de arquitetura, HELENA LUNARDELLI

começou a se dedicar à moda, área em
que atuou dos 19 aos 28 anos. Entre
outras atividades, foi relações-públícas
da superloja Daslu. Apesar da carreira
bem-sucedida, ela não estava satisfei-
ta. Nem se via trabalhando no mundi-
nho das agulhas para sempre. Disposta
a dar um novo rumo a sua vida, ela re-
solveu trabalhar com plantas e flores.
"Sou muito responsável e auto-suficien-
te", diz Helena, 32 anos, proprietária da
floricultura Ateliê Helena Lunardelli.
"Sabia que ia me dar bem como minha
própria chefe." O negócio funciona nu-
ma sala no térreo de sua casa, no Alto
de Pinheiros.

Da experiência fashion, ficaram dois
legados importantes: uma boa relação
de clientes e a capacidade de bolar ar-
ranjos e decorar ambientes como se es-
tivesse fazendo produção de moda. Na
agenda de Helena há nomes como os
estilistas Adriana Barra e Fause Haten, a
apresentadora Adríane Galisteu, a grava-
dora Trama e a África Propaganda, agên-
cia do publicitário Nizan Guanaes. Entre
suas criações de maior sucesso estão ar-
ranjos de flores em suportes inusitados,
como garrafas de vodca e caixas de leite
longa vida. "Trabalho muito mais do que
quando era empregada", conta Helena,
que agora acorda às 5 da manhã para ir
comprar rosas, lírios e cravos no Cea-
gesp. "Mas a satisfação é maior. E meus
ganhos também."



LAVANDERIA

N a adolescência, o paulistano ALEXANDER FER-
NANDES complementava a mesada consertan-

do a bicicleta dos amigos. A vocação para os ne-
gócios aflorou novamente há oito anos, quando
ele abriu a lavanderia Leader Clean, na Aclima-
ção. Antes de lançar-se ao mundo do sabão em
pó e das máquinas de lavar, o administrador de
empresas e ex-gerente de banco fez tudo o que
os consultores de varejo recomendam: pesqui-
sou o mercado, descobriu diferenciais para atrair
consumidores, montou um plano de ação e usou
capital próprio. A fórmula deu certo. Em 2002,
Fernandes conseguiu comprar, por 200 000
reais, o imóvel onde a lavanderia estava instala-
da, livrando-se do aluguel mensal de 2000
reais. "Reinvesti todo o meu lucro", diz. Em sua
vida como empresário, ele coleciona alguns ca-
sos curiosos. "Já recebemos o vestido de uma
noiva que derramou café na roupa às 16h30",
conta. "O casamento era às 20 horas, e conse-
guimos entregar a peça a tempo."
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RESTAURANTE

Logo que concluiu a faculdade
de pedagogia no Mackenzie,

em 1979, SILVIA MARIA KAWALL
LEVY sabia que seu futuro profis-
sional não estava nas salas de
aula do ensino fundamental ou
médio, Queria dedicar-se aos
cursos de culinária que ministra-
va. Passou a receber convites
para ser assessora de empresas
de alimentação e foi contratada
como executiva de uma fabrican-
te de bebidas, onde ficou até
1998. Com o tempo, o trabalho
nas linhas de desenvolvimento
de produtos começou a desper-
tar nela a vontade de assumir
um projeto próprio, ligado à gas-
tronomia. "Pedi demissão e tirei
um ano para decidir o que fazer,"

O período sabático resultou na
abertura do restaurante Osório,
no Jardim Paulista, em socieda-
de com o economista Dennis
Bradfield. Inaugurada em setem-
bro de 2001, a casa começou a
funcionar com cardápio à ia car-
te, à base de produtos orgânicos.
Numa cidade com cerca de
35 000 restaurantes de todos os
tipos e preços, a fórmula não
deu certo. Depois de uma pes-
quisa, os donos descobriram que
estavam no caminho errado. O
que o público queria era um
atendimento mais rápido na hora
do almoço. "Adotamos o sistema
de bufê, e o restaurante deco-
lou", conta Silvia, 52 anos. Para
atrair a freguesia, formada princi-
palmente por profissionais que
trabalham nas imediações, ela
procura oferecer pratos triviais de
sabor caseiro, como carne assa-
da com feijão-mulatinho. Tudo
servido sem perda de tempo,
conforme a clientela esperava.



PADARIA

Q uando saiu da cidade de Gandu, no sul
da Bahia, MANOEL SEVERIANO SANTOS FILHO

tinha uma meta: estudar e arrumar emprego
num escritório. Sonhava em trabalhar usando
calça e camisa social. Seus seis irmãos, pe-
dreiros ou operários na capital, vestiam ape-
nas camisetas, bermudas e macacões. Qua-
se quarenta anos depois, uma faculdade de
administração concluída e passagens por
empresas como Mappin e Cotia Trading, San-
tos Filho adota agora outro figurino: o jaleco
de padeiro. Desde 1994 ele é um dos pro-
prietários da Casa de Pães do Souza, no Pa-
raíso (o nome vem do sócio Alberto de Souza
Henriques). Quando abriu o negócio, recebeu
uma enxurrada de críticas. "Ninguém acredi-
tava no ponto, e todos diziam que a cidade
já tinha padarias demais", lembra. Os conhe-
cidos estavam certos no que se refere à con-
corrência. Afinal, São Paulo tem 2 700 pada-
rias. Mas erraram nos prognósticos de que o
negócio seria um fracasso. Para garantir es-
paço num segmento tão disputado, Santos
Filho e Henriques trataram de pesquisar o
mercado. E chegaram à conclusão de que os
concorrentes não davam atenção a detalhes,
como o uniforme dos funcionários. Na Casa
de Pães do Souza, todos os atendentes usam
camisa social de manga curta e gravata. "O
cenário também é importante", afirma Santos
Filho, exigente até hoje quando o assunto é
roupa de trabalho. •

Text Box
Fonte: Veja São Paulo, ano 39, n. 14, p. 22-30, 12 abr. 2006. 




