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Ser a melhor
e não a maior

Por Katia Simões

Para ser respeitada no mercado, uma em-
presa não precisa ser grande. Ê o que afir-
ma o escritor americano Bo Burlingham,
defensor das empresas batizadas de as pe-
quenas gigantes. "Para elas, mais do que
crescer, é importante ser competente e so-
cialmente responsável", diz. Em entrevis-
ta a Pequenas Empresas & Grandes Negó-
cios, ele fala como elas são diferentes.

» Qual o verdadeiro conceito
de pequenas gigantes de que
fala o seu livro?

São empresas que preferem ser
reconhecidas como as melhores,
em vez de ocupar os postos de as
maiores do setor. Mesmo tendo
chances de crescer, de se expandir
geograficamente, elas optam por
permanecer na liderança pela qua-
lidade dos serviços e produtos que
oferecem, porque acreditam em
outros princípios, como a valori-
zação do ser humano, a preserva-
ção do meio ambiente e a função
social de cada empresa dentro da
comunidade onde está inserida. O
crescimento desenfreado não faz
parte dos seus planos. Apesar dos
meus esforços para explicá-las,
acredito que o tempo acabará por
definir melhor o conceito das pe-
quenas gigantes.

» No que as pequenas gigantes
se diferem das demais
empresas?

Basicamente, elas se diferen-
ciam pelo grau de ambição, pela
voracidade com que buscam ser as
melhores e pela paixão com que
tocam o negócio. Medem o seu su-
cesso pela força do relacionamen-
to que mantêm com seus clientes,
fornecedores, funcionários e com
a comunidade. Elas valorizam as
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relações humanas internas e ex-
ternas. Acreditam que as pessoas
são tão apaixonadas pela empresa
quanto seus donos e que os lucros
são uma conseqüência natural do
bom trabalho. O depoimento do
restauranteur Danny Meyer, dono
do Union Square Hospitality
Group, de Nova York, traduz mui-
to bem esse pensamento. Ele diz:
"Eu ganhei muito mais dinheiro
escolhendo as coisas certas para
as quais eu deveria dizer não, do
que ao selecionar os projetos que
falaria sim. Cheguei a essa conclu-
são ao contabilizar quanto dinhei-
ro eu teria perdido e o nível de
qualidade que teria sacrificado se
fizesse o contrário".

» Na sua opinião, essas
empresas, tidas como
glamourosas, são as estrelas
do momento?

Claro que sim. As mudanças
provocadas pela economia globa-
lizada as tornaram bem mais atra-
tivas para as pessoas ao redor do
mundo.

» Qual é o melhor momento
para tomar a decisão de parar
de crescer?

Não há uma receita única. O
certo é que muitos empreendedo-
res se vêem diante de uma verda-
deira encruzilhada. As oportuni-
dades surgem a cada momento,
mas é preciso dimensionar qual
será o preço a ser pago por esse
crescimento, tanto na estrutura fí-
sica quanto no desempenho e na
preservação das competências e da
qualidade. É preciso insistir na
questão: a mudança levará a em-
presa a deixar de lado o que ela
tem de melhor, de único? Se posi-
tivo, é necessário refletir muito
antes de tomar qualquer decisão.
É preciso saber se é isso mesmo
que se busca ou se a melhor saída
é encontrar um caminho alterna-
tivo para crescer, que lhe permita

preservar as qualidades que tor-
naram a empresa especial. É uma
escolha pessoal.

» Quais são os principais
desafios enfrentados por quem
decide ser o melhor e não
o maior?

Talvez o mais difícil seja adotar
uma estratégia que permita à equi-
pe continuar a ser a melhor, sem
podar as chances de crescimento
dos funcionários dentro da empre-
sa. Soma-se a esse desafio, conse-
guir provar à equipe que preservar
a qualidade dos serviços e produ-
tos é mais importante do que a ex-
pansão desenfreada e que todos se
sentirão beneficiados com isso. Por
fim, trabalhar duro para transferir
o conceito às próximas gerações
que assumirão o comando.

Para ser
••

uma empresa do
tipo pequena
gigante é preciso
ter sócios e
funcionários com
paixão pelo
negócio

» Ser uma pequena gigante é
um conceito mais ligado ao
negócio ou ao empreendedor?

Uma empresa não pode se tor-
nar uma pequena gigante sem con-
tar com líderes apaixonados pelo
negócio, com empreendedores que
têm uma noção exata do que eles
representam e do que querem fa-
zer do negócio. Mas os empreen-
dedores não podem estar sozinhos.
Eles têm que se esforçar diaria-
mente para transferir essa paixão
e esses desejos à equipe.

» Tem algum tipo de negócio
ou de ramo que se adapte
melhor a essa proposta?

Não há regras. O que tenho vis-
to é um número grande de empre-
sas ligadas à área de alimentação
que podem ser consideradas pe-
quenas gigantes. Há muitos negó-
cios que dependem de economia
de escala para sobreviver. Se eles
não se tornarem grandes em um
determinado espaço de tempo,
tendem a desaparecer.

» Qual o conceito de uma
companhia extraordinária para
o s r., e o que elas têm que as
outras não têm?

Elas têm o que eu costumo de-
finir como o prazer de oferecer
sempre algo a mais, de ser as me-
lhores. São empresas carismáticas,
que despertam nas pessoas a von-
tade de se associar a elas. Muitos
podem questionar de onde surge
essa paixão. Eu acredito que ela
nasce no momento em que o em-
preendedor coricebe o negócio e
estabelece seus princípios, e é for-
talecida pelo estreito relaciona-
mento que a empresa cultiva jun-
to aos seus clientes, funcionários
e a comunidade onde atua.

» O sr. acredita que as
pequenas gigantes são uma
tendência?

Elas soam como exceção num
universo dominado por gigantes.
São casos isolados, que até se sur-
preendem quando tomam conhe-
cimento de outras empresas que
adotam a mesma postura por con-
vicção. Com o tempo, acredito, esse
conceito se consolidará. Não po-
demos esquecer de que se trata de
uma opção difícil, que está intima-
mente ligada aos princípios e ao
tipo de ambição de cada empreen-
dedor. Mas são uma tendência
num mundo que valorizará cada
vez mais a qualidade, o diferente,
o exclusivo e o inusitado.
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