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PERFIL

NEGÓCIOS

OGrupo Palmarium nasceu em 2006 e já prevê faturar R$ 182,5milhões vendendo de Bíblia por telefone a computador

Patrícia Cançado

De uma sala espartana de 30
metros quadrados – com uma
mesa comunitária, dois telefo-
nes, dois computadores e al-
gunsbadulaquesdeescritório–
, AlexandreAthayde eMarcelo
Martins controlam seis empre-
sasderamos totalmentedistin-
tos.Hádesdecallcenteredistri-
buidora de microcomputador
atécorretoradesegurosefábri-
ca de cosméticos.
O Grupo Palmarium é um

empreendimento jovem, cria-
do no começo do ano passado
por ex-executivos do mercado
financeiro cansados da vida de
empregadodegrandescorpora-
ções. Apesar de aparentemen-
te modesto, já deve faturar R$
182,5 milhões em 2007, seu se-
gundo ano de operação.
O modelo do Palmarium re-

flete bemo dinamismo atual do
mundo dos negócios no Brasil.
Até agora, não foi difícil encon-
trar boas oportunidades e nem
sócios dispostos a entrar em
áreasdeatividadequecrescem
em ritmo chinês. “A gente fez
um planejamento estratégico,
definimos algumas áreas onde
queríamosentrar,comocosmé-
ticos, call center e computado-
res.Outrosnegóciosforamapa-
recendo no caminho”, conta
AlexandreAthayde,ex-executi-
vo de marketing de empresas
comoTVA eCredicard.
O grupo é dono, sozinho, de

três das seis empresas: aMeta,
de call center, Brasil Nativo, de
cosméticos, e aVenda Fone, de
venda por telefone como o pró-
prio nome sugere. Nos outros
negócios – Venda.com, Potens
ePCLegal –ele sempre temum
sóciodoramoparadividiraope-
ração, em geral meio a meio.
Apesar de diferentes entre si,
quase todas as empresas estão
ligadas de alguma forma. O
crescimentodeumaacaboupu-
xando a abertura de outra.
A história do Palmarium co-

meçou com a compra da Meta,
uma empresa que faz venda de

produtos de terceiros e servi-
ços de cobrança por telefone.
Como quase todo negócio de
call center no País, cresceu es-
pantosamente em pouco tem-
po. O número de funcionários
saiude800paraosatuais4.500
funcionários. Em 2007, os do-
nos da Meta esperam alcançar
uma receita deR$ 90milhões.
Se vender produtos dos ou-

tros deu tão certo, por que não
vender os próprios? Os sócios
se fizeramessaperguntaecria-
ram, em junho passado, a Ven-
da Fone. “O primeiro produto
que nós vendemos foi a Bíblia.
Esse é um mercado de 25 mi-
lhões de unidades por ano no
Brasil”, diz Marcelo Martins.
Desde a criação, a Venda Fone
vendeuumamédia de 5mil kits

deBíbliaspormês(cadakit tem
de quatro a cinco livros) e colo-
cou no seu cardápio CDs e
DVDsdemúsica gospel.
O sucesso nas vendas de se-

guro de vida dos outros tam-
bém trouxe outra oportunida-
de:montar uma corretora den-
trodecasa.DaparceriacomJo-
sé Ferrara, um ex-executivo do
Bank Boston e da seguradora
Metlife, surgiu a Potens, que,
por sua vez, é cliente da Meta.
Ou seja: seus planos são vendi-
dosportelefonenaprimeiraem-
presa do grupo.

CONTATOS
Omergulhonouniversodeven-
das e de tecnologia colocou os
donos doPalmarium emconta-
to comumexecutivo domerca-
do de comércio eletrônico cha-
mado Daniel Pellegrine. Em
pouco tempo, eles viraram só-
ciosnaVenda.com, empresade
comércio eletrônico que admi-
nistra lojas no mundo virtual.
Ela tem entre seus clientes a
operadora Brasil Telecom e a
IngressoRápido.

O último sócio do Palma-
rium apareceu no final do ano
passado:GracianoNeto,quefoi
presidente da Cobra Tecnolo-
gianobiênio2003/2004,nopri-
meiromandato do governo Lu-
la. O executivo detinha uma
marca chamada PC Legal. A
empresanãoproduzumaúnica
peça,apenasdistribuiasmáqui-
nas. Em janeiro, vendeu 1600
unidades, um grão de areia
nummercado que deve chegar

a 10 milhões em 2007, segundo
aconsultoriaITData,especiali-
zada no assunto.
Esseéumdosnegóciosmais

ambiciososdogrupo.Atéofinal
de 2007, a PC Legal pretende
chegar ao varejo, vender entre
60e75milcomputadoresefatu-
rar R$ 60 milhões. “Não é fácil
chegar rápido a esse valor. Nos
últimosanos, as vendas cresce-
ram, mas surgiram várias em-
presaspara concorrerpor uma

fatia antes dominada pelomer-
cado ilegal”,dizodiretor ITDa-
ta, Ivair Rodrigues.
Pelos cálculos da IT Data,

existem hoje cerca de 60 fabri-
cantes legais e 10mil montado-
res no País. “A concorrência
nesse mercado é aguerrida,
principalmente no varejo. As
margens de lucro, quando são
boas, chegam a 5%. Deve ser
muitomais fácil venderBíblia”,
diz Rodrigues. ●

RADAR-Athayde (aocentro, com laptop)ealgunsdeseussócios: atrásdenegóciosquecrescemrápido

Grupovai
ressuscitar
amarca
BrasilNativo

OradardossóciosdoPalma-
rium parece não desligar
nunca. Eles ficam atentos às
áreasquecrescem,àsempre-
sas que vendem – ou estão à
venda–,aosprojetosesócios
potenciais que batem à por-
ta.Nacaçaaosnegócios,des-
cobriram a Brasil Nativo,
marca gaúcha de prestígio
na década de 80 e que hoje
vive no ostracismo.
Nocomeçode2006,oPal-

marium pagou R$ 2 milhões
pelamarcaeporumafábrica
em baixa produção. “A Bra-
sil Nativo já foi importante.
Eles têmboaschancesdesu-
cesso”, diz o professor da
FGV Consult, José Bento
Amaral Júnior, queacompa-
nha de perto o setor.
A fábrica e a linha de pro-

dutos foram modernizadas.
Em setembro, o grupo fe-
chou um contrato de produ-
ção com a marca própria da
empresadevendaporcatálo-
go Hermes. Em seguida, fez
parceriacomasLojasColom-
bo para colocar quiosques
dentro da rede, onde fincará
a bandeira BN. “A grife Bra-
sil Nativo será poupada. A
idéia é exportar e abrir buti-
ques com o nome”, diz Ale-
xandre Athayde, que ainda
tem planos de levar a marca
para água mineral e café
gourmet, não por acaso seg-
mentos que crescem acima
dedois dígitospor ano. ● P.C.

Até agora, não foi
difícil encontrar
sócios dispostos a
se unir ao grupo

NILTON FUKUDA/AE
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 2007. Economia, p. B 7.




