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MICROEMPRESAS

AAmBevpretende triplicar a
capacidadedeprodução da
fábricaque adquiriu daCintra
emPiraí (RJ) nomêspassado,
segundo informaçõesdo vice-
governador eSecretário de
Obras doRio, Luiz Fernando
deSouza.De acordo como
secretário, o númerode funcio-
nários na fábrica tambémserá
ampliado– hoje, são320. A
primeira etapa de contrata-
ções deve incluir de50a80
novos trabalhadores.

Asações daArcelorBrasil fe-
charamontemcomalta de
2,7%, após o anúncio, naquin-
ta-feira, que aArcelorMittal
aceitouoferecer aosminoritá-
riosR$51,27 por ação, como
queria aCVM, e que vai fechar
o capital daempresa. Para ana-
listas, os acionistasdevemade-
rir à proposta daArcelorMit-
tal, já que o valor proposto es-
tá bempróximodoqueomer-
cadoconsidera justo pelos pa-
péis: R$52,00.

AAracruz,maior produtora
mundial de celulosedeeucalip-
to, registrou um lucro líquido
deR$278milhõesno primeiro
trimestre, umaquedade20%
nacomparação comomesmo
períodode2006. A redução
ocorreu, basicamente, por um
resultadopositivomenor com
ohedgeparaprotegeraexposi-
çãodo fluxo de caixa ao câm-
bio. A receita líquida foi deR$
832,6milhões, quedade 2%
emrelação aoano anterior.

AmBevdeveelevar
produçãonoRio

ArcelorBrasil tem
altade2,7%naBolsa

LucrodaAracruzcai
20%no1.º trimestre
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CELULOSE

Grupos como Telefônica e Symantec
lançam produtos para esse mercado

Créditoparaeducaçãoune
ArmínioFragaesóciosdaNatura

NAREDE– ‘A internet viabilizouonossonegócio’, diz FábioSeixas,dositeCamiseteria

Pequenasbuscamseumercadonainternet

RETORNO–OfundoJanos, dePedroPassos, LuizSeabraeGuilhermeLeal, volta acomprarparticipações

Eles entram no capital da Ideal Invest, criada para bancar recursos a universidades e alunos

Com pouco investimento, pequenos empresários abrem lojas na web e já respondem por 20% do varejo online

Marianna Aragão

O comércio eletrônico brasilei-
ro, que apresentou um cresci-
mento de 76% nas vendas em
2006, não é território exclusivo
dasgrandesvarejistas. Seja co-
mo alternativa para entrar no
mercadoouapenascomoestra-
tégiadenegócio,muitaspeque-
nas empresas estão optando
por oferecer produtos e servi-
ços na internet e assim, partici-
par do bommomento que atra-
vessaocomércioonlinenoPaís.
Segundo a Câmara Brasilei-
ra deComércioEletrônico (Câ-
mara-e.net), já existem 14,9mil
pequenas e médias compa-
nhias que vendem na internet.
“Apesar de responderem por
apenas 20% do movimento to-
tal de vendas, a quantidade de
novos empreendedores na in-
ternet vem crescendo muito”,
afirma o consultor da Câma-
ra-e.net, GastãoMattos.
Os motivos, para especialis-
tas, são a popularização desse
tipodenegócionoPaíseopreço
reduzido dos serviços de cria-
çãode lojasvirtuais. “Hoje,com
R$ 200 por mês, o empresário
pode implantar um sistema de
venda eletrônica”, diz o diretor
do instituto de pesquisa E-bit,
PedroGuasti.
Em2005,ocariocaFábioSei-
xas gastouR$20mil para abrir
sua loja virtual, a Camiseteria.
Segundoele,comessevalor, se-
ria impossível inaugurar a loja
física.“Ainternetviabilizounos-
sonegócio.”Menosdedoisanos
após o início das atividades, o
site, que vende camisetas com
estampas feitas por usuários,

recebe 12 mil acessos por dia.
Asvisitas se convertemnaven-
da de 1,8mil camisetas pormês
e num faturamento mensal de
R$ 100mil.
Para o consultor em tecnolo-
gia da informação do Sebrae-
SP,JorgeRocha,ocomércioele-
trônico traz muitas vantagens
paraomicroempresário. Entre
elas,oinvestimentoinicialredu-
zidoeapossibilidadedeseatin-
gir umpúblicomaior.Mas essa
forma de negócio também im-
põe desafios.
“Tem de estar tudo funcio-
nando direitinho. Caso contrá-
rio, pode ser desastroso”, diz
Rocha. “Funcionar direitinho”,
nesse caso, significamanter in-
formatizados os sistemas de
controle financeiro e de esto-
que, além de cuidar bem da lo-
gística de entrega.

OpaulistaLuisFernandoDo-
natti sentiunapeleosefeitosda
falta de estrutura. Em2001, co-
meçou a vender acessórios pa-
racarrose jipespormeiodeum
sitequeeleprópriocriouecolo-
counoar.Asencomendascome-
çaram tímidas: apenas uma ou

duas por semana, enviadas por
Sedex e cobradas por boleto
bancário.Doisanosdepois,che-
gavam a 40 por dia. O sistema
do site não suportou e Donatti
precisou tirá-lo do ar por al-
guns dias. “Não davamais con-

ta de cuidar do site, embalar
os produtos e administrar a
empresa sozinho.”
A saída foi contratar uma
empresa especializada para
implantar o sistema de “car-
rinho de compras”, que per-
miteopagamentoporcartão
de crédito. Também contra-
tou 16 funcionários. Hoje, fa-
tura R$ 2 milhões. “Tenho
clientesaténaEspanhaeem
Portugal.”
Outraalternativaquemui-
tasempresasvêmusandopa-
raentrarnocomércioeletrô-
nico é mirar em nichos de
mercadoespecíficos.Segun-
do Pedro Guasti, da E-bit, o
comércio de livros técnicos,
têniseperfumes importados
e flores são algumas das
áreas em que as pequenas
sãomais atuantes. ●

FINANCIAMENTOS

Patrícia Cançado

AJanos, empresa que adminis-
traa fortunados fundadoresda
Natura, e a Gávea Investimen-
tos, gestora de recursos do ex-
presidente do Banco Central,
Armínio Fraga, anunciam hoje
aentradaconjuntaemumnovo
negócio:financiamentoeducati-
vo.ElesserãosóciosdaIdealIn-
vest, uma empresa criada em
2001 por um ex-funcionário do
BancoGarantia paradar crédi-
to a universidades e alunos.
O investimento marca a vol-

ta da Janos ao private equity.
Os fundadores da Natura – Pe-
dro Passos, Luiz Seabra e Gui-
lhermeLeal–compraramparti-
cipaçõesemempresasdetecno-
logia da informação entre 2000
e 2001, mas desde então nunca
entraram em outros negócios.
“Ainda estamos discutindo
qualseráofocodaáreadepriva-
te equity, mas vamos voltar a
fazer esse tipo de investimen-
to”, diz odiretorde investimen-
tos da Janos, Peter Lohkin. “A
quedade jurosestános levando
a buscar ativos na economia
real.” A Janos conhecia a Ideal
Invest porque já investia em
fundos administrados pela em-
presa.
Os novos sócios não divul-

gam o valor do aporte no negó-
cio. O controle da companhia
continuará nas mãos do grupo
anterior, formado pelo funda-
dor Oliver Mizne e outros onze
sócios individuais – entre eles
os executivos Claudio Haddad
(ex-Garantia e hoje presidente

doIbmec),ÁlvarodeSouza(ex-
Citibank) e Elvaristo Amaral
(ex-Credicard). “A entrada dos
sócios institucionais dará mais
credibilidadeeestruturaaone-
gócio. Alguns dos antigos só-
cios colocaram mais dinheiro
nessa nova rodada”, diz Oliver
Mizne, que criouaempresa aos
27 anos e ganhou sócios há dois
anos. “Agora, o negócio vai fi-
carmais parrudo”.
A grande – e atual – aposta

daIdeal Invest éaconcessãode

crédito universitário. Esse tipo
de financiamento hoje é dado
por raras instituições, como as
universidades católicas, mas é
bastante concentrado no con-
corrido programa do Ministé-
rio daEducação, cujo agente fi-
nanceiroéCaixaEconômicaFe-
deral.“Anossametaagoraéem-
prestar cerca de R$ 250 mi-
lhões nos próximos três anos”,
dizMizne.
Oprogramafoicriadoemse-

tembro do ano passado. Neste

ano, 5 mil alunos pleitearam o
crédito e 1.002 conseguiram a
liberação. A Ideal Invest não é
um banco. No caso específico
desse programa, ela atua como
correspondente doBancoABC
Brasil. A taxa de juros varia en-
tre0,3%e 1,5%aomês, e oaluno
tem o dobro do tempo do curso
para quitar o financiamento.
Segundo Mizne, as econo-

miasdesenvolvidastêmseistra-
dicionais mercados de crédito:
crédito corporativo, cartão de

crédito, financiamento para
aquisição de veículos, crédi-
to pessoal, imobiliário e edu-
cacional. “Como é um negó-
cioaindapoucoexploradono
Brasil, chamou a atenção
dos novos sócios”, diz o fun-
dador.
A Ideal Invest foi fundada

comogestoradefundosdere-
cebíveis (osFIDCs) somente
para universidades. Essa é
uma modalidade relativa-
mentenovadeinvestimento,
que permite a transforma-
ção do fluxo de caixa de uma
empresa em títulos, que, por
sua vez, servem de garantia
para as cotas dos FIDCs ad-
quiridas pelos investidores.
No caso das universida-

des,o fluxosãoasmensalida-
des futuras. “A escola abre
mãodamensalidadeno futu-
ro para ter o dinheiro hoje”,
explica Mizne. Até agora, a
Ideal Invest repassou R$
200 milhões às universida-
despormeiodeFIDCs. “Nós
entramos nesse negócio ofe-
recendo o alongamento das
dívidas”, diz.
SegundoMizne,asuniver-

sidades financiaram sua ex-
pansãono final da década de
90 e início desta com dinhei-
roparacapitaldegiro,decur-
to prazo. “Todomundo acha
que empréstimo educacio-
nal é coisa do BNDES e da
Caixa.Mas, tanto para o alu-
no quanto para a escola, não
é fácil pegar dinheiro noBN-
DESenaCaixa.Porissocria-
mos a empresa.” ●

‘Com R$ 200 por
mês já se pode
montar um sistema
de venda eletrônica’

COMÉRCIO ELETRÔNICO

De acordo com uma pesquisa
feitapela fabricantedesoftwa-
reSymantecem2006, 99%das
pequenas empresas no Brasil
consideram importante ter
seus computadores conecta-
dosà internet.Oporcentual é o
mais alto entre os países da
América Latina que participa-
ramdoestudo–Chile,Argenti-
na, Colômbia e México. Mas
querer não é poder. Segundo o
Sebrae, a internet é uma reali-
dade para apenas 54% dos pe-
quenos empresários.
A percepção de que as pe-

quenas empresas queremade-
rir às tecnologias tem levado
grandes companhias a explo-
rar esse segmento de merca-
do. A Telefônica, por exemplo,
lançourecentementeumpaco-
te exclusivo para as pequenas,
comcomputador, internet,sof-
twaresesuportetecnológico,a
partir de R$ 157 mensais. Se-
gundo o diretor da Telefónica
Internacional, Mariano de
Beer, investir em serviços pa-
ra esse segmento é estratégi-
co. “O retorno vem depois:
quando essas empresas cres-
cem, nós também ganhamos.”
Nopróximosemestre, aopera-
dora terá novos serviços para
os pequenos empresários: eles
terãoaopçãode incluirsoftwa-
res de gestão e de treinamento

de funcionários no pacote.
De acordo com o vice-presi-

dentedaSymantecparaaAmé-
rica Latina, Wilson Grava, a
empresa vai expandir os servi-
ços oferecidos para as peque-
nasemédiasempresas,quere-
presentam 67% dos negócios
da companhia no Brasil, a par-
tir do segundo semestre. O ob-
jetivo é oferecer preços dife-
renciados a essa clientela. “Os
preços ainda são a grande bar-
reira para as pequenas empre-
sas”, afirma Grava.
Para o consultor de comér-

cio eletrônico da Associação
Comercial de São Paulo
(ACSP), Mário Firmino, dife-
rentemente das companhias
de grande porte, o orçamento
das pequenas não permite que
elasinvistamemnovastecnolo-
gias. “Por isso, é preciso ofere-
cer um preço diferenciado.”
Emmarço, a ACSP lançou um
serviço que funciona como um
site de relacionamentos para
microempresários. Por meio
de uma assinatura mensal de
R$ 60, eles podemvender seus
produtos, cotar preços de for-
necedores e divulgar serviços.
Cerca de 50milmicro e peque-
nas empresas já se cadastra-
ram. “As pequenas querem se
inserirnessemercado.Só falta
uma chance.” ● M.A.
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