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Herdeiras
no comando
As três sócias da Coza fazem sucesso com uma

fábrica fundada pelo pai e modificada pela mãe

por Ida Duelos
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Empresa familiar também pode ge-
rar fórmulas de sucesso. É o que acon-
teceu com a Coza Utilidades Plásticas,
de Caxias do Sul (RS), onde a família
Zatti transformou a pequena fábrica do
começo dos anos 90 numa grife que
teve R$ 21 milhões de receita em 2005,
com um crescimento previsto de 40%
este ano. Graças a algumas decisões
acertadas e ao empenho de uma viúva
e suas três filhas, que depois da morte
do fundador resolveram assumir o en-
cargo de tocar a empresa.

Daniela Zatti, diretora-presidente
da Coza, pensou um dia em fugir de
sua herança. Deixou sua cidade natal
- Caxias do Sul - e foi estudar em
Porto Alegre, onde se formou em Jor-
nalismo pela PUC/RS. Seu objetivo era
trabalhar na grande imprensa do país.
"Eu acreditava no poder da informa-
ção para construir um mundo mais jus-
to", diz. Ela não abandonou esse ide-
al, mas hoje trabalha duro para cons-
truí-lo dentro do pequeno universo
pelo qual se sente responsável. "Mi-
nha maior realização será transfor-
mar a Coza numa empresa mode-
lo, onde exista um relacionamento
harmonioso entre funcionários, cli-
entes e fornecedores. Meu sonho é
que nossos funcionários exerçam ple-
namente sua cidadania."

Neta de imigrantes italianos, Danie-
la sabe muito bem como é difícil a luta
pela cidadania, uma história que está
nas raízes de quase todos os que nas-
ceram em Caxias do Sul, distante 130
quilômetros da capital gaúcha. É uma
cidade de empreendedores: existe a mé-
dia de uma empresa a cada 14 mora-
dores. Para uma população de 405 mil
habitantes, Caxias tem 27.284 empre-
sas, das quais 64,66% são indústrias.
A economia local garante 107 mil em-
pregos com carteira registrada. A re-
gião é berço de nomes fortes do vare-
jo, como Colombo e Arno. Fazem par-
te desse pólo industrial empresas com
atuação internacional, como a Marco-
polo, a Randon e a Tramontina, fabri-
cantes de móveis do porte da Todes-
chini, Florense, DellAnno e Saccaro.
Além de produzir os vinhos nacionais

mais conhecidos, como Miolo, Valdu-
ga, Salton e Aurora. "A diversificação
deixa a região menos suscetível ao sobe
e desce da economia", diz Olívio Viec-
celi, diretor executivo da Câmara de In-
dústria, Comércio e Serviços de Caxi-
as do Sul. "Aqui produzimos desde pa-
rafusos a caminhões off-road. Somos
uma mini São Paulo."

Esse ambiente econômico favorá-
vel que a região de Caxias propicia, a
determinação herdada dos antepassa-
dos imigrantes e os laços que mantive-
ram com a Europa, podem ser o se-
gredo do crescimento acelerado que a
Coza Utilidades Plásticas conseguiu
atingir nos últimos anos. A empresa é
líder nacional do segmento de utilida-
des plásticas com design. Produz anual-

mente 14 milhões de peças, com mais
de 100 itens, distribuídos nas linhas
mesa, banho, organizadores, office, lu-
minárias e decoração. Daniela Zatti,
além de ser responsável pela adminis-
tração e gerenciamento do negócio,
comanda a empresa junto com suas ir-
mãs, Cristina - coordenadora do Bu-
reau de Design e responsável pelo de-
senvolvimento de produtos - e a caçu-
la Manuela, diretora de Marketing.

As três são filhas do fundador da
Coza, Rudy Zatti, e formaram um con-
selho de sócias-diretoras quando sua
mãe, Vera - que tinha herdado a em-
presa quando ficou viúva - se retirou
do negócio. Na opinião da mãe, o de-
safio que as filhas enfrentaram no co-
mando da empresa não foi menor, nem

menos trabalhoso do que o
dela e de seu marido para cri-
ar e manter a empresa. "Mi-

nhas filhas não precisam provar mais
nada. Amam a empresa tanto quanto
eu e conseguiram fazer mais do que
eu", diz Vera Zatti. O caminho percor-
rido em somente três gerações - de imi-
grantes italianos sem recursos a em-
presárias bem-sucedidas - é motivo de
orgulho para Daniela.

A diretora conta que seus avós vie-
ram da Itália no início do século pas-
sado, trazendo consigo só as roupas
do corpo. "Meus avós subiram a ser-
ra a pé, de Porto Alegre até Caxias,
sem nenhum lugar para se abrigar.
Minha avó dizia que eles tiveram que
dormir embaixo das árvores", diz Da-
niela. Ela lembra que naquela época a
indústria ainda era incipiente e o em-
preendedorismo se manifestava no
exercício de um ofício. "Meu avô era
carpinteiro e minha avó costureira, as
pessoas não encontravam produtos
prontos nas lojas, era preciso fabricá-
los artesanalmente", diz.

Já na segunda geração, seu pai,
Rudy, começou a participar da indus-
trialização com uma fábrica de materi-
ais de construção. Em 1983, fundou a
empresa Coza, inicialmente uma fábri-
ca de saca-rolhas. Caxias tinha se es-
pecializado na produção vinícola, mas
até a década de 80 os saca-rolhas nacio-
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nais eram todos do modelo em "T".
"Daqueles que exige grande esforço",
diz Daniela. Ela explica que esse tipo
de hélice muito curta exige força para
tirar a rolha, são até conhecidos como
"bate-coxa", porque tem que se colo-
car a garrafa entre as coxas apertan-
do-a. "Era um tempo em que abrir uma
garrafa de vinho era coisa para homem
fazer", diz Daniela.

Ela conta que seu pai viajou para a
Itália e trouxe de lá o molde original
junto com a primeira injetora. Saiu daí
o primeiro saca-rolhas nacional em
plástico, usando apenas uma pequena
parte de metal para abrir garrafas com
tampa metálica. Além de saca-rolhas,
a fábrica produzia produtos para ba-
res (balde para gelo, quebra-nozes e
abridores), sempre trabalhando com
plástico. Na seqüência, Rudy Zatti ten-
tou industrializar tênis e sandálias de
plástico. Mas a experiência não deu
certo, pois enfrentou a concorrência
da Grendene, que já era líder do mer-
cado nesse segmento.

Fundador

Em 1987, com a morte inespera-
da do marido, Vera Zatti assumiu o
comando da empresa. "Minha mãe
era professora de história, mas basi-
camente era uma dona de casa, não
tinha experiência em gerenciar uma
fábrica", diz Daniela. Houve uma reu-
nião de família para decidir qual o
rumo que dariam aos negócios. Mui-
tos aconselhavam Vera a vender sua
parte na empresa e comprar uma bou-
tique, um negócio mais apropriado
para mulher. Daniela diz que a indús-
tria ainda era um território eminente-
mente masculino, mesmo na década
de 80. Ainda mais para sua mãe, que
aos 45 anos de idade não tinha expe-
riência profissional.

Mas Vera topou o desafio e tomou a
decisão de continuar com a fábrica apoi-
ada por sua filha mais velha, Cristina -
então, estudante de engenharia. As ou-
tras filhas ainda eram muito pequenas
para opinar. Vera resolveu fazer tudo a
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seu modo. Para isso, vendeu o que en-
controu de valor dentro de sua casa -
jóias, prataria, uma imensa biblioteca e
até uma injetora da fábrica foi vendida
para Grendene. O objetivo era comprar
a parte dos 11 sócios minoritários de
seu marido e pagou um a um até assu-
mir sozinha o comando da empresa.
Abandonou todos os produtos que a fá-
brica produzia anteriormente e direcio-
nou a produção para produtos de utili-
dades domésticas, mas sempre traba-
lhando com o plástico.

"Minha mãe utilizou sua experiên-
cia de dona de casa para conduzir a
indústria. Nunca quis ouvir falar em
capital de risco, tudo era pago em dia,
como no orçamento doméstico. Isso
nos propiciou um crescimento mais
lento, mas sempre seguro", diz Da-
niela. Vera também acertou na esco-
lha dos produtos, pois esse segmen-
to cresceu muito na década de 90.
As experiências de vida da família
Zatti são levadas para dentro da em-
presa e traduzidas cuidadosamente em
estratégia de negócios e elaboração de
novos produtos. "O fato de sermos
mulheres facilitou sim, porque como
temos uma vivência maior, no nosso
dia-a-dia, com o produto que fabri-
camos, conseguimos pensar em so-
luções melhores. A muitifuncionalida-
de das peças, produtos encaixáveis e
que são fáceis de limpar são exem-
plos", diz Cristina.

Sob o comando das irmãs Zatti, a
empresa introduziu a inovação pelo de-
sign e tecnologias de ponta na fabri-
cação dos produtos. "Nós criamos o
conceito de utilidades de plástico com
design", diz Cristina. Ela explica que
o mercado exigia um produto plástico
que apresentasse mais qualidade e fos-
se mais resistente. A matéria-prima —
acrílico e poliestireno - foi substituí-
da pelo polipropileno texturizado, que
permite o uso da máquina de lavar-lou-
ça e também do microondas. A pro-
dução se diversificou cada vez mais,
espalhando-se por todos os ambien-
tes da casa, chegando até a linha Offi-
ce, para escritórios.

Harmonia
com design
A tática da administração

modular inspira a

concepção dos produtos

Uma das palavras prediletas de Da-
niela é harmonia. Ela conta que antes
chegava a trabalhar 1 3 , 1 4 horas por
dia. Hoje, ela evita levar trabalho para
casa e passa o tempo livre junto com
seus filhos pequenos, quase sempre em
contato com a natureza. Isso se tor-
nou possível depois que as sócias en-
contraram um ponto de equilíbrio na
administração da empresa, dividindo
as responsabilidades entre si. "Quan-
do assumi a administração e o geren-
ciamento do negócio, a Cristina pas-
sou a se dedicar integralmente ao de-
senvolvimento de produto e a Manue-
la à comunicação e ao marketing", diz
Daniela. Na sua opinião, foi uma com-
posição perfeita, pois conseguiram a
agilidade e flexibilidade que a empre-
sa precisava para crescer.
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Com o crescimento das vendas, a Coza
precisou ampliar seu parque fabril - hoje,
com uma área de 3,5 mil m2 e um quadro
fixo de mais de 100 funcionários. "Sozi-
nha eu não conseguia mais atender todos
os lançamentos", diz Cristina. A solução
encontrada foi terceirizar o trabalho de
criação, contratando os serviços de de-
signers reconhecidos internacionalmen-
te. "Temos um escritório em Porto Ale-
gre e, de lá, coordeno os escritórios e os
profissionais que trabalham conosco.
Hoje trabalhamos com quatro equipes
externas: o designer Valter Bahcivanji, de
São Paulo; a OD Design, do Rio de Janei-
ro; as designers cariocas Taciana Silva e
Marcela Albuquerque; e o escritório Bor-
nancini Petzold & Müller (dos designers
Nelson Ivan Petzold, José Carlos Bor-
nancini e Paulo Müller), de Porto Ale-
gre. Internamente, a equipe é enxuta: eu
e uma assistente", diz Cristina. Ela con-
ta que o processo de trabalho tem ainda
um escritório - a Traço Projeto -, que
atua na parte da execução do projeto
dos moldes. "Eles também estão inte-
grados nessa equipe", diz. A terceiriza-
ção é feita por contrato de projeto e são
pagos royalties pela criação.

Essa tática de administração modular
pode ser encontrada também na concep-
ção dos produtos que a empresa tem
desenvolvido. "Na coleção de 2005 tra-
balhamos o conceito Coza Mix, com
produtos combináveis entre si, que têm
várias utilidades e permitem misturas de
cores, formas e texturas". Ela diz que o
design passou a ser uma parte essencial
da estratégia de negócios da empresa,
criadora do conceito de utilidades de
plásticos com design.

Atualmente, a Coza investe 7% do seu
faturamento em Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) e Design. Além da expansão
das vendas, o resultado obtido é o reco-
nhecimento internacional da empresa com
22 prêmios de design, sendo dois interna-
cionais: o iF Design Award, uma das pre-
miações mais importantes do mundo, na
cidade de Hannover, Alemanha; o outro
foi o prêmio Macef- Salão Internacional
da Casa, feira que acontece em Milão, na
Itália. Dois prêmios foram conquistados
pelo Museu da Casa Brasileira, em 2004,
além de 15 distinções dadas pela Hou-
seware & Gift de Design, empresa líder
em inovação no segmento.

Cinco por cento do faturamento da
Coza são resultados da exportação para
diversos países - Argentina, Uruguai,
Chile, Colômbia, Bolívia, Venezuela,
África do Sul. "Temos representantes na
Europa, mas ainda não conseguimos um
volume de vendas expressivo por lá,
pois os europeus são muito fiéis ao uso
da porcelana dentro de casa", afirma
Daniela. Ela diz que para penetrar nesse
mercado, a empresa está desenvolven-
do uma linha de produtos para banhei-
ros. Mas o principal foco de vendas está
no Brasil. "Aqui já conseguimos vencer
o preconceito e dar um novo stotus ao
plástico", diz Daniela.

Para Cristina, os cariocas são os mais
receptivos aos produtos da Coza. "Tal-
vez pela localização geográfica, com seu
litoral, ou por ser um povo que tem um
jeito mais descontraído e que gosta de
cores. Não se pode deixar de levar em
consideração também o Estado de São
Paulo, onde se concentra o maior núme-
ro de clientes, e o Nordeste, por ser uma

região com muitos Estados com o mes-
mo tipo de comportamento".

Cristina diz que o departamento co-
mercial e o do marketing estão sempre
lhe trazendo novos tipos de demanda.
O lançamento mais recente, a linha de
produtos BIOS, foi fabricada com a adi-
ção de lignina - substância orgânica que
une as fibras da celulose - ao linho, câ-
nhamo e sisal, injetados com o polipro-
pileno. O resultado final dá a aparência
e o aroma da madeira nos objetos de
plástico. "A principal característica é que
as peças, todas na linha mesa, têm de-
sign inspirado em formas orgânicas. O
processo iniciou no começo de 2005,
quando em março lançamos dois pratos
e tivemos boa aceitação, então em agos-
to ampliamos a linha", diz Cristina.

As sócias estão surpresas com os re-
sultados obtidos com o lançamento da
loja virtual, pois o canal direto com o con-
sumidor colocou na linha de produção
alguns produtos que estavam abandona-
dos, como as taças de sorvete. E a em-
presa já ganhou até uma comunidade no
Orkut, onde seus admiradores colocam
novas sugestões. "As opiniões vindas do
site, consumidores e representantes que
trabalham com nosso produto é o que
mais me estimula, pois posso criar solu-
ções para as demandas que surgem des-
ses vários canais. É muito bom saber que
as pessoas que gostam da Coza pensam
nela como uma solucionadora."

-Linha Direta

Coza Utilidades Plásticas
www.coza.com.br
0800 7044 144
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