




se diferenciava pelos produtos importados e pelo atendi-
mento personalizado, já que os clientes podiam en-
comendar suas compras por um dos poucos telefones
instalados na capital paulista, o de número 93.
"Somos uma casa só, e é por isso que ternos condições
de oferecer um serviço através do qual cada cliente deve
se sentir como se fosse o único", costumava dizer
naquela época o velho Lopes aos patrícios. A lição, pas-
sada na década de 50 ao filho Álvaro Lopes, ao genro
João Nunes Pereira e ao sobrinho Jorge Lopes, todos ain-
da hoje à frente do negócio, atravessou oito décadas. So-
breviveu à mudança de endereço para a sede própria na
alameda Lorena, no mesmo bairro, aos vários planos
econômicos e à tentação de expandir seus domínios para
outras paragens. Mais do que isso, tornou-se um dos
grandes diferenciais da empresa, apontada como um dos
mais sofisticados e bem-sucedidos supermercados da
cidade. "Quem atualmente é capaz de chamar pelo nome
os filhos e até os netos de seus clientes, recebendo uma
média de 4.500 pessoas por dia?" pergunta o sócio Jorge
Lopes, do alto dos seus 76 anos. "Nós nos orgulhamos
de fazer isso diariamente." Em troca, ele conta que re-
cebe não só o carinho e a fidelidade da clientela, mas
também um dos principais retornos que uma empresa
pode ter: a propaganda espontânea.

Com uma oferta de 17.000 itens, entre marcas
próprias, nacionais e importadas, a Casa Santa Luzia é
um clássico exemplo do que os estudiosos chamam de
pequenas gigantes, empresas que se mantêm pequenas
por filosofia, mas trabalham e oferecem produtos e
serviços com a qualidade de gente grande. Brilham e
são cobiçadas justamente porque fogem do lugar-
comum. "Mais do que pensar em lucros e no cresci-
mento desenfreado, elas concentram os seus esforços
na ambição de se tornar as melhores naquilo que
fazem", afirma o americano Bo Burlingham, autor do
livro Pequenos Gigantes, que acaba de ser lançado em
português pela Editora Globo (leia o texto à pág. 47).
O autor destaca que, aci-
ma de tudo, essas empre-
sas revelam muita perso-
nalidade e têm por trás
empreendedores apaixo-
nados por aquilo que
fazem, entusiasmados
com os negócios, mesmo
que já somem décadas de
existência. As diferenças
são percebidas pela clien-
tela e pela concorrência.

A cervejaria produz
chope de forma artesanal,
sem pasteurização,
e o comercializa apenas
nos bares da marca.
Assim, trava contato
direto com os clientes

»•• A empresa estuda
hábitos e preferências
de um público qualificado,
disputando-o com
os grandes fabricantes
de bebida





Ao contrário da maioria, que sonha em construir
grandes impérios, os donos da Casa Santa Luzia de-
cidiram fazer do empreendimento da família o me-
lhor e não o maior. Isso num ramo onde preços e
economia em escala costumam ditar as regras de
sucesso. "Nós priorizamos a qualidade dos produtos
e não o preço, pois é isso que o cliente espera ver em
nossas prateleiras", afirma Lopes. Quem percorre os
corredores do empório sabe do que ele está falando.
Lá é possível encontrar vinagres especiais, carnes
raras, temperos exóticos, massas recém-preparadas e
uma variedade de alimentos especiais dietéticos, de
baixa caloria, cafés gourmets e produtos para pes-
soas com intolerância à lactose ou ao glúten. Além, é
claro, da figura carismática do sócio Álvaro Lopes,
que está sempre disposto a um bom papo e sabe em
qual área do supermercado está exposto cada item. O
supermercado Santa Luzia chega ao extremo de
manter cinco nutricionistas em seu quadro de fun-
cionários, apenas para orientar melhor as compras
dos clientes. "Hoje temos a certeza de que somos



A doceira conquista
os clientes através dos sentidos:
visão, olfato e paladar

•M Uma das suas regras de sucesso:
é proibido dizer "não" ao cliente

<*** A personalização de doces,
chocolates e bolos é feita sem
perder a produção em escala

vistos como um endereço úni-
co e está aí o segredo do nosso
sucesso", declara Lopes. "Nós
não venderíamos a empresa
por dinheiro algum."

Não que as ofertas de compra
não se multipliquem. Elas exis-
tem e não são uma exclusividade
da Casa Santa Luzia. A maioria
das pequenas gigantes é cobiça-
da e enfrenta a mesma rotina.
O restaurante Josephine Bistrô,
instalado no bairro da Vila Nova
Conceição, em São Paulo, por
exemplo, recebe uma média de
quatro ofertas de sociedade por
mês e um número igual ou maior
de pedidos para abrir franquias
em todo o país. "Sem rodeios,
agradeço as propostas e digo um
sonoro não", afirma o em-
presário Jesse de Andrade, 54

anos. "O que eu ganharia abrindo novas casas? Apenas
dor de cabeça", declara. "Não tenho tempo para gastar
nem o que ganho hoje! Além disso, é certo que o
crescimento geográfico levaria o Josephine a perder o
que ele tem de melhor, o encanto."

... FOCO RESPEITADO
Longe de freqüentar a universidade ou qualquer curso
de administração, Andrade afirma que criou sua
própria cartilha para conduzir o negócio: ingredientes
de qualidade, cardápio eclético, controle rigoroso de
entrada e saída de mercadorias e sua presença assídua
no restaurante. Mas, segundo ele, o que faz mesmo a
diferença é o relacionamento estreito que mantém
com a clientela, formada por famílias, gente famosa
do mundo da moda e da televisão e esportistas.
"Cumprimento 90% dos freqüentadores pelo nome,
sei o prato preferido de cada um, onde gostam de se
sentar e quando estão dispostos ou não a conversar",
diz. Além disso, Andrade procura promover uma

Perfil do dono
COMO SÃO OS EMPREENDEDORES
POR TRÁS DE UMA EMPRESA VISTA
COMO UMA PEQUENA GIGANTE

••• Preferem não se concentrar nos
lucros ou na expansão geográfica, pois
consideram que isso é conseqüência de
um trabalho bem-feito, não uma meta

*** São a alma do negócio, a quem

emprestam a sua própria personalidade

••• Sentem uma paixão acima da média
pela empresa e pelas pessoas que nela
trabalham, embora atuem como homens
e mulheres de negócios

**» Fazem da empresa uma razão de
viver e querem um bom lugar para trabalhar

••• Dão grande valor ao relacionamento
mantido com os clientes e, por isso, gostam
de fazê-lo pessoalmente. Muitos chamam
os fregueses pelo nome e sabem de
suas preferências. Valorizam também
o contato com fornecedores e comunidades
onde estão inseridas suas empresas

•*» Têm um foco muito bem definido
e não estão dispostos a perder os seus
principais diferenciais: qualidade, relacio-
namento e encanto

««« Revelam uma grande capacidade
em convencer a equipe a compartilhar
suas idéias. Assim, criam uma empresa
que é quase uma família.

••• Apresentam total controle do
negócio (muitos são centralizadores)
e constróem empreendimentos nos quais
realmente gostam de trabalhar

••• Têm uma noção exata do que
representam e do que querem fazer
do negócio. Não se deixam seduzir pela
expansão, pelo crescimento desenfreado
ou pelas ofertas de compra



(interatividade entre o restaurante e seus freqüenta-
dores, que sugerem pratos novos para o cardápio, par-
ticipam de degustações e apontam o que deve ser re-
modelado. "Foi a forma que encontrei para saber com
segurança o que o cliente deseja", declara.

Do outro lado do balcão, o empresário faz questão
de manter um relacionamento cordial com os funcio-
nários, mas insiste em ter as rédeas do negócio sem-
pre sob controle. "Digo a eles: façam da empresa
a sua própria casa, mas não se esqueçam de que eu
sou o dono", afirma. "Tenho um esquema meio pri-
mitivo de gestão, mas que dá certo". Nas suas pala-
vras, a mesma mão que afaga também sabe bater
quando necessário. Andrade não esconde que costu-
ma se instalar em um ponto estratégico, de onde
ê capaz de fiscalizar a cozinha, o balcão e as mesas.
"Você tem que fritar o peixe e vigiar o gato; caso con-
trário, a receita desanda." Pode parecer inconcebível
para os conceitos da administração moderna tamanha
centralização, mas o modelo se mostra eficiente. O
restaurante, com uma oferta de 8o lugares, recebe em
média 500 pessoas por dia, segundo Andrade, registra
filas na porta todos os fins de semana e, mesmo num
mercado altamente concorrido, mantém a média anual
de faturamento na casa dos 6 milhões de reais.

Não existe uma receita única para se tornar uma
pequena gigante, afirmam os especialistas, até
porque há ramos que exigem um crescimento rápido,
que dependem de uma economia de escala, sob pena
de levar o empreendimento à morte, caso não siga
esse caminho. Mas, mesmo em universos dominados
por grandes corporações, como o da fabricação de

cervejas, há quem tenha des-
coberto o próprio espaço e
navegado no que o professor
W. Chan Kim e a pesquisado-
ra americana Renée Mauborgne
chamam de estratégia do
Oceano Azul. Diz a teoria
que, para alcançar o sucesso, é preciso encontrar
brechas pouco exploradas ou mesmo mercados des-
conhecidos (o chamado oceano azul), provocando
uma demanda de consumo por algo novo, tendo a
criatividade e a inovação como pilares. Ê isso ou en-
frentar a guerra e o mar vermelho de sangue provoca-
dos pela concorrência acirrada.

••• CONCEITO AMARRADO
Foi o que aconteceu com a dupla Marcello Macedo —

o Cello, como é mais conhecido — e Marcelo do Rio,
ambos com 41 anos, que jogaram suas fichas na pro-
dução de chope e cerveja artesanais no Rio de Janeiro.
Em 2002, após testar novos sabores e determinados a
criar um produto premium, feito com puro malte im-
portado, eles lançaram o chope Devassa, desenvolvido
numa pequena cervejaria desativada. Além do sabor e
do nome — no mínimo atrevido —, optaram pela dis-
tribuição em casas próprias, as Cervejarias Devassa,
tendo como slogan: "Aqui se faz, aqui se bebe". A
primeira casa, instalada no Leblon, serviu de labo-
ratório para testar a aceitação da bebida, o preço —
20% mais alto do que o da concorrência — e o con-
ceito da marca. Entre a primeira produção, de 2.000





litros da bebida, a criação da lo-
gomarca e a instalação do bar, a
dupla investiu cerca de
200.000 reais. Hoje já são 11
bares no eixo Rio-São Paulo,
onde se toma exclusivamente o
chope da casa e o consumo
chega a 110.000 litros por mês.
Entre chope e cerveja, a Devassa
produz 1,2 milhão de litros por
ano, segundo os fabricantes. "Se
insistíssemos em levar nosso
produto para os pontos conven-
cionais, teríamos quebrado,
pois seria uma briga de Davi
contra Golias", afirma Macedo.
"Fomos ousados em oferecer
algo novo para um público bem
informado e acostumado a con-
sumir esse tipo de bebida, co-
mo o carioca".

Embora a distribuição de
cerveja tenha se ramificado em
cerca de 500 pontos-de-venda
nos estados do Rio de Janeiro,
São Paulo, Minas Gerais e no
Distrito Federal, toda a produção está nas mãos da
dupla de empreendedores. "Fazemos questão de man-
ter o caráter artesanal do chope, um dos nossos dife-
renciais, e de aplicar manualmente os rótulos nas gar-
rafas de cerveja, que estão à venda em pontos sele-
tivos, como bares, boates e supermercados". A empre-
sa, que espera faturar 12 milhões de reais em 2007,
tem planos de expansão bem calculados: quer chegar
a um número máximo de 70 bares no país em cinco
anos. "Essa é a medida ideal para a microcervejaria
manter o seu apelo artesanal e ao mesmo tempo ser
rentável", afirma Macedo. Mesmo pequena, a Devassa,
segundo seus criadores, incomoda os gigantes do se-
tor. Isso porque tem uma marca forte, que se tornou

conhecida em pouco tempo e consegue estar próxima
de um público que interessa a todos: o consumidor
mais informado, disposto a pagar mais por um bom
produto. "Só vai aos nossos bares quem quer tomar o
nosso chope e, por isso, não reclama ao pagar 20% a
mais em uma tulipa", diz o empresário.

Conhecer de perto as peculiaridades da empresa
e do público-alvo, marcar presença o tempo todo e
não abrir mão da cria são apenas algumas das carac-
terísticas dos empreendedores que se satisfazem em
buscar sempre o melhor e não acham graça em cres-
cer por crescer (veja outras características à pág. 41).
"Embora busquem resultados e lucros, eles o fa-
zem de uma maneira diferente, mais apaixonada



e preocupada com princípios do tipo valorização do ser
humano e satisfação plena de quem usa seus produ-
tos e serviços", afirma o consultor Roberto Lima
Neto, Ph.D em Economic System Planning pela Uni-
versidade de Stanford, na Califórnia, e professor do
IBMEC-RJ. "É claro que não são todos os empreende-
dores que conseguem se encaixar nessa categoria, até
porque não é fácil erguer uma empresa com esse per-
fil". Segundo ele, em primeiro lugar a pessoa precisa
conhecer a si mesmo e saber exatamente o que quer:
Você sonha em ser um empreendedor reconhecido
por sua criatividade, inovação, flexibilidade ou quer
apenas ganhar muito dinheiro? Espera construir um
império ou um negócio que faça você feliz e promova
o crescimento de todos que estão ao seu redor,
inclusive a comunidade? "Enfim, é preciso saber
qual o real tamanho da sua ambição", diz Lima Neto.

••• PAIXÃO
Basta conversar alguns minutos com os empreende-
dores que ergueram pequenas gigantes para descobrir
que eles são diferentes. É óbvio que esperam um bom
retorno financeiro e não poderia ser diferente, mas es-
sa não é a única meta. Para esses homens e mulheres
de negócio é importante fazer parte de algo excelente
e único, pois é isso que lhes dá satisfação e vontade
de ir adiante. Os lucros são vistos como conseqüência
de um trabalho diferenciado. Muitos repetem sem falsa
modéstia que têm nas mãos empresas especiais, que
perderiam a originalidade se fossem grandes demais.

"As receitas dos meus doces e bolos não são tran-
cadas a sete chaves e, portanto, são possíveis
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ide serem postas em prática, mas o resultado difi-
cilmente será o mesmo" afirma Patrícia Piva, 41
anos, mais conhecida como Pati Piva, que se trans-
formou em 11 anos numa das designers de doces
mais badaladas de São Paulo. É considerada uma
grife pelo mercado e, sobretudo, pela seleta clien-
tela. De sua cozinha industrial saem trufas dos
mais diferentes sabores, bombons estampados com
impressão personalizada em chocolate, os clássicos
macarrons franceses, estrelinhas de chocolate
e bolos que mais parecem esculturas. Os preços
variam de 1,80 real a 3 reais a unidade. Suas criações
inovadoras e a apresentação de encantar os olhos
contabilizam uma média de 5.000 unidades de doces
e bombons por semana e 20 festas por mês, além da
manutenção de dois endereços nobres: um córner
recém-inaugurado dentro do Empório Santa Maria,
nos Jardins, e uma champanheria na Daslu. "Não sei
dizer quantas propostas recebo por ano para ampliar
os negócios, seja em sociedade, seja apenas empres-
tando o nome. Só sei que são muitas", afirma Pati.
Em tom de confidencia, diz que esse é o tipo de em-
presa que, sem o seu toque, perde toda a atração. "Eu
atendo pessoalmente as clientes com hora marcada,

procuro fazer de cada casamento um evento único,
tenho os olhos apuradíssimos para qualquer deslize
na forma ou apresentação dos doces e nada sai da
cozinha sem a minha aprovação", diz. "Por isso, abrir
uma porção de lojas perderá o encanto e eu não vou
conseguir dormir sem ter a certeza de que estão
fazendo tudo direito."

... QUALIDADE
O máximo a que Pati se permitiu expandir o negócio
foi a instalação de dois córneres personalizados — um
no Rio de Janeiro, outro em Belo Horizonte — para a
venda de chocolates, cuja durabilidade é bem maior do
que a dos doces e, por isso mesmo, podem ser pro-
duzidos sob seus olhos e enviados às lojas distantes.
Para os casamentos fora da capital paulista, Pati conta
com uma empresa de logística que transporta todas as
guloseimas em furgões refrigerados
ou despacha as encomendas por avião, no mesmo dia
da festa. Mas confessa que já fez muita entrega no
próprio carro, com medo de que algo desse errado.

E também com o objetivo de manter a qualidade
e saber exatamente o que entrega a cada cliente, que
a família Panizza controla com as próprias mãos o
laboratório fitoterápico criado pelo patriarca, Sylvio
Panizza, já falecido, e as duas farmácias de manipu-
lação, batizadas de Phyto Shop. "Nós não queremos
oferecer uma coisa e entregar outra", diz Sylvio
Tinoco Panizza, que, ao lado da mãe, Maria Helena,
e do irmão, Sérgio, tocam o negócio. Para garantir
a saúde da clientela, ávida consumidora dos mais de
130 tipos de chás, 6o tipos de cosméticos e 20 tipos
de suplementos alimentares produzidos pelo labo-



em cada unidade. "Por mais treinados que os fun-
cionários sejam, os clientes querem ouvir da nossa
boca quais os resultados que alcançarão", diz Sylvio.
Segundo o empresário, as lojas recebem em média 90
clientes por dia, praticamente o triplo da concorrên-
cia. Muitas vezes, gente que atravessa a cidade por
confiar nos produtos de prateleira e nas fórmulas
manipuladas. "Essa confiabilidade é o nosso grande
diferencial", afirma Sylvio. "Se optássemos por crescer
desenfreadamente, além de diluir os lucros, ainda
perderíamos o controle da qualidade". Embora não ha-
ja estatísticas que mensurem o número e o poder das
chamadas pequenas gigantes, os especialistas garan-
tem que empresas como o Laboratório Panizza podem
ser encontradas em todo lado e em economias mais
ou menos desenvolvidas. É claro que ainda são ex-
ceções. Mas, na visão do americano Bo Burlingham
são uma tendência num mundo que valoriza cada vez
mais a qualidade, o exclusivo e o diferente.

Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 218, p. 36-47, mar. 2007.




