


A ascensão de grupo de novos
empresários mostra como
é possível vencer as diversas
barreiras que desafiam os
empreendedores brasileiros

CRISTIANE MANO

É PROVÁVEL QUE VOCÊ NUNCA TENHA OUVI-
do falar nos quatro homens de negócios
retratados na foto ao lado. E, acredite, is-
so é ótimo, Esse quarteto praticamente

anônimo é a mais cristalina representação da ca-
pacidade de renovação do capitalismo brasileiro.
Há menos de 25 anos, um período de tempo qua-
se irrisório em termos de história, nenhum deles
era dono de empresa — e suas realidades eram
absolutamente distintas entre si. O paulista Mar-
cos Ribeiro Leite tinha uma carreira executiva em
ascensão na Credicard. O uruguaio naturalizado
brasileiro Daniel Mendez trabalhava como gar-
çom em Porto Alegre. O analista de sistemas Jo-
sé Carlos Semenzato se sustentava como profes-
sor de informática em Lins, no interior paulista, e
o engenheiro civil Walter Torre Júnior estudava
engenharia na Faculdade Mauá, na Grande São
Paulo, onde era conhecido por fretar ônibus para
transportar os amigos e ganhar um troco que o aju-
dasse a pagar a mensalidade. Em pouco mais de
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duas décadas, tudo mudou. Cada um de-
les abriu seu negócio, o empreendimento
prosperou e hoje os quatro, sem exceção,
alcançaram o patamar de empresários bem-
sucedidos. A companhia que fatura menos
nesse grupo, a Microlins, de Semenzato.
tem uma receita anual de 290 milhões de
reais. A maior, a WTorre, de Walter Torre,
deve faturar 800 milhões de reais neste ano.
Todas crescem a um ritmo de dois dígitos
por ano e, graças ao tamanho alcançado,
poderiam fazer parte da lista das l 000
maiores empresas do país, segundo o anuá-
rio Melhores e Maiores, de EXAME.

A história desses homens de negócios
não é um ponto fora da curva ou uma co-
leção de conquistas individuais. Em seto-
res tão diversos como alimentação e tec-
nologia, o número de empresários que con-
seguem superar adversidades para erguer
grandes negócios chama atenção e surge
como uma evidência do vigor da própria-
economia brasileira. Não há estatísticas
que quantifiquem esse universo, mas exis-
tem algumas pistas que dão urna idéia do
tamanho dessa mobilidade. Uma delas é
um levantamento realizado pelo sociólo-
go José Pastore, da Universidade de São
Paulo. Os dados indicam que, de cada 100
fortunas brasileiras, apenas 18 devem es-
sa posição a algum tipo de herança. As de-
mais foram construídas com o suor dos do-
nos. Outro importante indicador são as lis-
tas de bilionários do mundo. Há cinco anos,
apenas cinco brasileiros apareciam elen-
cados na revista americana Forbes—gran-
de parte deles, banqueiros. Hoje, a maio-
ria dos 16 empresários brasileiros na lista
é de industriais ou de donos de empresas
prestadoras de serviços, que não herdaram
fortunas e deram saltos expressivos nos úl-
timos anos. E o caso dos sócios Luiz Sea-
bra e Guilherme Leal, da fabricante de cos-
méticos Natura, e de Elie Horn, fundador
da construtora Cyrela.

Isso significa então que o país reúne
condições favoráveis para os que desejam
abrir uma empresa, empreender e construir
um grande negócio? Definitivamente, não.
Há problemas graves e sérios que compro-
metem a saúde das companhias brasileiras
— muitos deles são repetidamente mos-
trados nas páginas de EXAME. Mas o que
existe é uma estirpe de homens de negó-
cios que, em algum momento de sua his-
tória, conseguem fazer com que a inova-
ção supere as velhas dificuldades que to-
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dos conhecemos. Tem sido assim na his-
tória brasileira. O Pão de Açúcar, a maior
rede de varejo do país, com 536 lojas e 16
bilhões de reais de faturamento anual, nas-
ceu há quase 60 anos de uma pequena do-
ceria. O Itaú, um dos maiores bancos na-
cionais, foi fundado pelo filho de um jor-
nalista na década de 20. Hoje é uma po-
tência que lucra mais de 4 bilhões de reais
ao ano. A boa notícia é que esse ciclo con-
tinua, até aumenta, e os quatro novos re-
presentantes dessa classe, os da foto que
abre a reportagem, são um exemplo disso.
Eles formam o embrião de uma nova ge-
ração de empresários, os homens que aju-
dam a criar riqueza e empregos.

É um universo com razoáveis dimen-
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sões. O consultor Carlos Miranda, um dos
responsáveis pelo prêmio de empreende-
dor do ano da Ernst & Young, estima que
o grupo de empresas que saíram do zero e
alcançaram um faturamento superior a 200
milhões de reais em menos de 25 anos se-
ja de cerca de uma centena Entre elas, exis-
tem gigantes como o Habib's. de Alberto
Saraiva, que já fatura 800 milhões de reais
por ano, e a fabricante de CDs e DVDs Vi-
deolar, do gaúcho lírio Parisotto, com ven-
das de 1,3 bilhão de reais. Embora cada
um tenha seguido a própria estratégia —
e, muitas vezes, o instinto —, é possível
perceber traços comuns nessas trajetórias.
O primeiro deles é uma opção pelo setor
de serviços e de tecnologia. Boa parte dos
representantes dessa riqueza emergente
aproveitou oportunidades que surgiram nes-
sa área, menos vulnerável à concorrência
dos preços imbatíveis da China, menos de-
pendente de capital intensivo e mais pro-
penso à inovação. Esse setor passou de 45%

do PIB brasileiro em 1980 pa-
ra 55% em 2000. Outro ponto
em comum—este decisivo: to-
dos esses empreendedores exer-
citaram um mandamento cru-
cial do mundo dos negócios:
amar o risco sobre.todas as coi-
sas. Em muitos momentos, ti-
veram de arriscar suas econo-
mias e sua capacidade de traba-
lho num negócio no qual real-
mente acreditavam.

Tome-se o exemplo de Da-
niel Mendez, o ex-garçom de 43
anos, fundador da Gran Sapo-
re, uma empresa de refeições
coletivas. Ele veio ainda crian-
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ca do Uruguai e, desde cedo, trabalhou pa-
ra ajudar a pagai" os estudos em Porto Ale-
gre. Seu emprego mais duradouro foi ser-
vindo as mesas de um pequeno restauran-
te montado por seu pai. Depois de se for-
mar em administração, Mendez seguiu car-
reira na gaúcha Puras, uma das maiores
empresas do mercado de refeições coleti-
vas. Em 1992, resolveu arriscar. Vendeu
seu carro — um Gol GTi — e com os
10 000 dólares que conseguiu abriu o pri-
meiro restaurante da Gran Sapore numa
pequena empresa do interior paulista. Ins-
pirado no comandante Rolim, o lendário
fundador da TAM, Mendez procurou in-
corporar detalhes que diferenciassem seu
serviço do da concorrência, como tapete
vermelho estendido na porta dos restau-
rantes e nutricionistas que recepcionavam
os usuários. Sacrificar o Golzinho valeu a
pena. Atualmente, a Gran
Sapore é a segunda maior
empresa de seu merca-
do, com vendas de 510
milhões de reais ao ano.
Só perde para a GR.
controlada pelo grupo
francês Accor. "E um
problema partilhado por
muitos homens de negó-
cios em início de carrei-
ra. Os brasileiros têm

• mesmo de se vi-
rar com a pró-
pria geração
de caixa",
diz Paulo
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Veras, diretor-geral da ONG de empreen-
dedorismo Endeavor no Brasil,

Uma segunda característica comum à
nova leva de empresários brasileiros é que
boa parte deles procurou oportunidades em
mercados pouco consolidados e com os
quais já tivessem familiaridade. Foi o que
aconteceu com o paulista Walter Torre Jú-
nior, dono da construtora WTorre. Recém-
formado em engenharia civil, ele começou
a carreira erguendo casas de veraneio no
litoral de São Paulo. Torre Júnior concluiu
que não teria muito futuro como empresá-
rio se continuasse nesse ramo. Depois de
breve procura, identificou o surgimento de
um novo segmento. "Era 1981. Na época,
ninguém falava em logística, mas comecei
a ouvir que algumas empresas estavam pro-
curando galpões de armazenagem para alu-
gar", diz ele. O diferencial de Torre Júnior
foi construir esses armazéns de acordo com
as necessidades de seus clientes. Num uni-
verso em que os galpões eram apenas fá-
bricas abandonadas, sem nenhuma estru-
tura específica para armazenamento, o em-
presário começou a s,e destacar. Sem di-
nheiro para montar um escritório. Torre Jú-
nior comprou um ônibus velho — que ele
mesmo dirigia — e fez dele sua base mó-
vel por três anos. Mas, depois de fechar
contratos com empresas como Multibrás
e Pirelli, o negócio decolou. Seu passo se-
guinte foi trazer dos Estados Unidos no-
vas tecnologias de construção, que redu-
ziam o tempo da obra. "Não inventei na-
da. Apenas tive coragem de copiar o que
estava dando certo lá fora", diz ele. Em sua
lista de obras estão o pré-
dio-sede da Vivo e quase
todas as lojas da rede de su-
permercados Canefour. Os
tempos do ônibus andari-
lho ficaram definitivamen-
te para trás. A empresa aca-
ba de inaugurar uma sede
própria no bairro do Mo-
rumbi, na zona sul de São
Paulo. Na decoração do
prédio de quatro andares,
sofás de couro, vasos de or-
quídeas e as frases predi-
letas do dono escritas em
algumas paredes. Uma delas: "Não há na-
da como um sonho para criar o futuro", do
francês Victor Hugo.

Inovação é o motor do surgimento dos
novos empresários. Aqui e no mundo. E

Sem dinheiro
para montar
um escritório,
Torre Jr.
despachou
de um ônibus
por três anos

não se trata apenas de criar um iPod, um
produto que revoluciona a empresa e todo
o mercado. Os novos empresários brasilei-
ros despontaram, basicamente, fazendo coi-
sas velhas de um jeito novo. José Carlos

Semenzato, o dono da Mi-
crolins, a maior rede de en-
sino profissionalizante do
país, seguiu esse caminho.
Aos 38 anos de idade, ele
comanda hoje uma rede de
franquias com mais de 300
unidades espalhadas pelo
Brasil. Suas escolas ofere-
cem 40 tipos de curso, que
vão desde cabeleireiro a
técnico especializado em
telefonia. Esse pequeno
império da educação levou
apenas 15 anos para ser

construído e nasceu exatamente da percep-
ção do empreendedor. De origem simples
(aos 12 anos, ele vendia na rua salgadinhos
que sua mãe preparava em casa), Semen-
zato trabalhava como professor de infor-

mática em Lins, no interior de São Paulo.
Como à época os cursos nessa área come-
çaram a crescer, achou que poderia mon-
tar um negócio voltado para as classes mais
populares. Para construir a primeira uni-
dade, fez bicos como programador e, com
o dinheiro conseguido, comprou cinco com-
putadores do modelo mais básico do mer-
cado. Mas seu pulo-do-gato veio com a im-
plementação de um sistema de franquias
para esse tipo de escola. "Era a única ma-
neira que tínhamos de crescer rapidamen-
te", diz ele. Em 2005, seu faturamento al-
cançou mais de 290 milhões de reais. Ho-
je, o empresário pode se dar ao luxo de co-
lecionar BMWs (tem cinco na garagem) e
canetas Montblanc (40, cada uma delas re-
presentando um bom negócio fechado).
Sua próxima tacada será lançar um curso
de alfaiataria em parceria com o estilista
Ricardo Almeida (que, aliás, assina a maio-
ria de seus ternos).

Mendez precisou vender seu carro pa-
ra ter dinheiro para abrir a Gran Sapore.
Torre Júnior despachou de um "ônibus-es-
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critério" por quase três anos. Semenzato
precisou trabalhar nas horas vagas como
programador para conseguir dinheiro su-
ficiente para adquirir os primeiros com-
putadores de sua escola. Não há empreen-
dimento que dê certo sem uma boa dose
de esforço e muita paciência para superar
a extensa lista de problemas que afligem
o empreendedor no Brasil. Sim, eles exis-
tem aos borbotões. Pesquisa realizada nes-
te ano pela consultoria Deloitte Touche
Tohmatsu com 289 empresas brasileiras
de médio e grande porte dá uma idéia da
dimensão do problema. A grande campeã
de reclamações entre os empresários é a
carga tributária. Mais de 90% dos entre-
vistados apontaram essa mazela como o
principal empecilho para o desenvolvi-
mento dos negócios no Brasil. Outro gran-
de vilão é o custo do crédito, uma situa-
ção vivida com freqüência e apontada por
73% do universo pesquisado. Ainda cons-
tam da lista itens como corrupção e infra-
estrutura precária (veja quadro na página
26). "As duas primeiras são as grandes bar-
reiras para as empresas brasileiras", diz o
consultor José Paulo Rocha, sócio de cor-
porate finance da Deloitte, que vem estu-
dando o dexSempenho de empresas com rá-
pido crescimento no país.

Carga tributária elevada e falta de aces-
so ao crédito funcionam
para o mundo dos negó-
cios brasileiro como
amarras ao desenvolvi-
mento — um peso extra
que os empresários bra-
sileiros são obrigados a
carregar nos ombros.

Talvez exatamente por essa razão a capa-
cidade de renovação de nossos empresá-
rios fique menor diante de economias co-
mo a dos Estados Unidos. É uma compe-
tição desigual. Paulo Veras, o diretor-geral
da Endeavor, viajou recentemente aos Es-
tados Unidos para conhecer o Google. Fi-
cou impressionado com a facilidade com
que os dois fundadores do negócio, Sergey
Brin e Larry Page, conseguiram o primei-
ro capital para iniciar a empresa. Foi na
mesa de um restaurante, com um investi-
dor que nunca os tinha visto antes e acei-
tou assinar um cheque no valor de 100 000
dólares, nominal para o Google. A empre-
sa nem sequer existia formalmente. Pou-
cos dias depois, a companhia já estava aber-
ta e eles puderam depositar o cheque. Em
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apenas sete anos de existência, o Google
tomou-se uma das 20 companhias mais va-
lorizadas do planeta e bateu a marca dos
100 bilhões de dólares na bolsa—um va-
lor superior ao de empresas tradicionais,
como Time Warner, Coca-Cola e GM. E o
Google não é um exemplo isolado, Exis-
tem inúmeros casos como o da dupla. An-
tes deles, Michael Dell já tinha percorrido
um percurso parecido. Em apenas 20 anos,
Dell saiu do dormitório da faculdade pa-
ra construir um império de 56 bilhões de
dólares de faturamento, Hoje, ele é um dos
cinco homens mais ricos do mundo. Esta-
mos, evidentemente, muito longe desse
estágio. Assim como estamos longe de
economias envelhecidas, em que empreen-
der simplesmente parece não valer o es-
forço. O risco só compensa quando as
oportunidades são evidentes — e elas o
são no Brasil. Prova disso é o surgimento
de companhias novas e, ainda assim, de
desempenho fenomenal, como a Gol, que
num espaço de apenas quatro anos des-
pontou como a vice-líder do mercado bra-
sileiro de aviação civil. A fa-
mília Constantino, princi-
pal acionista da Gol, enxer-
gou um vácuo nesse mer-
cado e foi capaz de ocupá-
lo rapidamente. Isso é ino-
vação e renovação.

O potencial de renovação
da classe empresarial é fun-
damental para a geração de
novos empregos, a me-
lhoria da distribuição
de renda e, em últi-
ma análise, para o
crescimento de toda
a nação. Ninguém
descreveu esse pro-
cesso melhor do
que Joseph Schum-
peter, o economis-
ta austríaco do sé-
culo 20. Em resu-
mo, Schumpeter



defende que o espírito empreendedor é um
dos fatores essenciais para aumentar a ri-
queza de um país e melhorar as condições
de vida de seus cidadãos. Sociedades em
que os níveis de empreendedorismo vêm
decaindo sofrem dramaticamente as con-
seqüências desse processo. É o que se ob-
serva, por exemplo, na França. Há anos, os
franceses vêm se acostumando a viver na
dependência de subsídios e vantagens dis-
tribuídas pelo estado. Recentemente, hou-
ve uma grande passeata de estudantes que
reivindicavam a manutenção de um direi-
to trabalhista que, na verdade, onera o cus-
to de contratação para as empresas. Boa
parte dos que saíram às ruas não terá em-
prego justamente por causa disso. Deve
ser por esse motivo que a França hoje tem
menos bilionários que o Brasil e sua ca-
pacidade de gerar novas empresas seja ir-
risória. O risco de empreender não vale o
esforço. Nos últimos 20 anos, nenhum
grande grupo empresarial surgiu no país.
É o oposto do que acontece hoje na Chi-
na. Apesar das limitações impostas pelo
Partido Comunista, uma série de empreen-
dedores vem conquistando espaço no país.
Na China, calcula-se que sejam criadas
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5 000 novas empresas ao ano
apenas era Xangai.

Nesse mundo em que há paí-
ses em absoluta expansão de
seus níveis de empreendedoris-
mo e outros em retração, o Bra-
sil está bem posicionado. Se o
país consegue gerar novos em-
presários com tantos entraves,
pode-se imaginar o que aconte-
cerá quando os obstáculos fo-
rem reduzidos. Essa nova gera-
ção de empresários, no entanto,
tem desafios muito diferentes
do passado. O principal deles ê
que esses negócios nasceram
sob o signo da competição glo-
bal, na qual o protecionismo do
governo — crucial para outras
gerações —já não existe mais.

Será fundamental disputar
mercado com gigantes multina-
cionais — dentro e mesmo fora
do Brasil. A Stefanini, uma das
maiores prestadores de serviços
de tecnologia do Brasil, está con-
seguindo um lugar de destaque
nesse jogo. Fundada em 1987
pelo geólogo Marco Stefanini. a
empresa faturou quase 250 mi-
lhões de reais no ano passado —
15% desse valor vindos de ope-
rações no exterior. Ex-analista
de sistemas do Bradesco, Stefa-
nini já abriu filiais inclusive nos
Estados Unidos, onde só terá de
pagar impostos quando a operação come-
çar a dar lucro — uma pequena amostra
que explica a diferença de incentivos pa-
ra empreendedores lã e aqui. Neste ano, a
empresa inaugurou uma operação na índia,
um dos maiores pólos mundiais de tercei-
rização de serviços de tecnologia; Os es-

critórios abertos no ex-
terior não têm luxo.
Em geral, são consti-
tuídos inicialmente por
apenas um funcioná-
rio, uma espécie de
missionário encarrega-
do de fechar os primei-
ros contratos. "Lá fo-
ra usamos o mesmo
princípio de só gastar
o que ganhamos", diz
Stefanini, de 45 anos.

O segundo desafio
para essa nova gera-

ção é aprender a lidar com o cada vez
mais efervescente mercado de capitais —
um aprendizado difícil, que atualmente
está sendo trilhado pelo administrador
Marcos Ribeiro Leite, fundador da pro-
cessadora de cartões de crédito CSU. For-
mado pela Fundação Getulio Vargas, Lei-

A nova
geração de
empresários
brasileiros
nasce sob o
signo da
globalização

te construiu uma carreira meteórica na
Credicard. Aos 28 anos de idade, já tinha
alçado o posto de vice-presidente da com-
panhia. Com o conhecimento e o dinhei-
ro acumulados como executivo, decidiu
abrir sua empresa, em 1992. A senha pa-
ra empreender apareceu quando Leite per-
cebeu que havia uma série de bancos dis-
postos a ter cartões de crédito próprios e
que demandavam os serviços de uma ad-
ministradora independente. Neste ano,
Leite deu a tacada mais ousada desde o
nascimento da empresa: abriu seu capi-
tal na Bovespa. A venda das ações ren-
deu-lhe 341 milhões de reais — um va-
lor expressivo, porém abaixo das estima-
tivas iniciais da companhia. "Ainda ve-
mos a bolsa como uma alternativa inte-
ressante para captar recursos no médio e
no longo prazo", diz Leite. Para quem co-
meçou há menos de 15 anos. não está na-
da mau. Nada mau mesmo. •

(1) Respostas com múltipla escolha Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu

Text Box
Fonte: Exame, ano 40, n.18, p.18-26, 13 set. 2006.




