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AMOR DE MÃE
Grandes empresas que geram novos negócios através de spin-offs
estimulam a inovação e atraem talentos
SOLANGE MONTEIRO, SANTIAGO

EM 1994, Carlos Chaparro teve uma
ideia. Ele era gerente de finanças de uma
das operações da distribuidora chilena
de energia Emel e pensou: por que não
ser o primeiro a levar a TV a cabo para
o norte do país, aproveitando os postes
e rede de cabos que a Emel já possuía?
Depois de muito insistir, sua ideia foi
adotada. O executivo convenceu a em-
presa a investir US$ 4 milhões e tomar
um empréstimo de outros US$ 6 mil-
hões para financiar a criação da STX. A
tacada foi certeira. Tanto que, dois anos
e meio depois, a STX foi incorporada
pela VTR por US$ 44 milhões, Chaparro
ganhou o equivalente a sua participação
acionária e até hoje a Emel ainda recebe
pelo aluguel de seus postes.

"A operação de uma companhia
elétrica é muito regulada, fixa, deman-
da uma expertise específica, ninguém
imaginava como seria atuar na área de
telecomunicações e entretenimento", diz
Gabriel Bitrán, hoje sócio da consultoria
G. Bitrán y Asociados, na época, dire-
tor da Emel. O fato é que experiências
como essa, que ainda são raras entre
as empresas latino-americanas, trazem
dois ingredientes fundamentais para a
inovação empresarial: mirar o que há
nas fronteiras de seu negócio e incen-
tivar - até mesmo financeiramente - a
criação de novas empresas que estão
fora de seu core business.

Esse exercício, chamado spin-off
corporativo, consiste em facilitar recur-
sos e dar liberdade vigiada para que um
executivo, que não seja chave dentro do
negócio principal, desenvolva um em-
preendimento com potencial de rápido
crescimento. Essa alternativa abre uma
brecha para as grandes corporações, que
hoje vivem sob uma estrutura de metas

cada vez mais rígida e que reduz o es-
tado para testar novas oportunidades.
"Hoje um gerente-geral no Chile dura
em média quatro anos dentro de uma
companhia do Ipsa (índice da Bolsa de
Santiago). Nos EUA, são três anos, e
nesse tempo ele será avaliado pelo lucro
que consiga gerar. Qualquer negócio que
parta do zero não é interessante para ele,
pois terá perda e sua escala é mínima",
afirma Patrício Cortês, diretor-executivo
do Centro de Empreendimento da Uni-
versidad del Desarrollo, em Santiago.
"O executivo quer que o negócio exista
para aproveitar todo seu potencial de
crescimento, desde que não seja ele que
o desenvolva."

O ato de estimular a criação de novos

negócios em sociedade com os funcio-
nários, segundo Cortês, também dá às
companhias a oportunidade de atrair
executivos de talento. "Na década de
90, empresas como Endesa ou Enersa,
no Chile, atraíam os melhores formados
porque ofereciam um atalho, dando a
eles a oportunidade de gerenciar uma
filial fora do país, pois essas companhias
estavam em época de expansão. Hoje
são as empresas de varejo que fazem
isso. Mas, e a empresa de cimento, a
salmoneira, aquelas que não crescem
na mesma velocidade?", pondera. "O
spin-off pode ser a resposta."

Um dos exemplos de maior destaque
dentro de uma indústria chilena tradicio-
nal é a Ecopellets, que fabrica pequenos
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cilindros usados para gerar energia,
com descarte de madeira das grandes
fábricas. "Apesar de ser um negócio já
desenvolvido na Europa, no Chile é urna
indústria nova. Aqui os grandes grupos de
celulose e papel, painéis e tábuas voltam
seu foco para onde são competitivos, e
não para nichos de mercado", diz Ra-
món del Pino, especialista da Fundación
Chile, é um dos sócios da Ecopellets,
junto a investidores de empresas como
a Forestal del Sur e a própria Fundación.
A fábrica, recém-inaugurada na região
metropolitana, tem produção estimada
em 48 mil toneladas e demandou um
investimento de US$ 3,8 milhões. Mas
antes mesmo de esquentar os motores,
o projeto já ganhou altura. Já está em
negociação a criação de um fundo de
investimento chamado Bioenergías del
Sur, que implicará a criação de outras
quatro fábricas - em Temuco, Talca,
Constitución e Osorno -, com um in-
vestimento de cerca de US$ 26 milhões

empresas já começam a aprender e
adotar estratégias de spin-offpara ga-
rantir a saúde de suas operações", diz
Afonso Cozzi, coordenador do Núcleo
de Empreendedorismo da mineira Fun-
dação Dom Cabral e co-autor do livro
Empreendedorismo de base tecnológica
- Spin-Off. "Mas no Brasil esse tipo de
iniciativa ainda é incipiente", diz. "Hoje
o setor que tem essa cultura incorporada
de berço sem dúvida é o de TI, até por-
que muitas vezes a empresa já é gerada
por outro spin-off", o universitário, que
transforma uma pesquisa em um negócio
comercial."

Um dos exemplos dessa cultura de
spin-off é a Sénior Sistemas, de Santa
Catarina. Focada em produtos para gestão
de RH, sua estratégia de expansão para
segmentos diferentes não está voltada
à criação de unidades de negócio, mas
a novas empresas. "Para cada negócio
novo, agregamos sócios com perfil
empreendedor e expertise no setor, fo-
cados em tornar cada empresa a melhor
em seu segmento", conta Jorge Cenci,
presidente da Sénior. Desde 1995, da

e estimativa de produção anual de 300
mil toneladas. "A primeira a ser inau-
gurada será em Temuco, em novembro
de 2008", estima. "Para isso, contamos
com sociedade de fábricas locais, e es-
calação de executivos desses negócios
para tocar cada nova planta."

A CONCORRÊNCIA PEDE
Diferentemente dos setores tradicionais,
onde não perder o foco já garante o jogo,
há outros em que a concorrência é de-
terminante e obriga o departamento de
novos negócios a trabalhar dobrado para
acompanhar a velocidade da inovação.
Ou mesmo para evitar a estagnação da
empresa. "Há setores muito sensíveis,
como o de telecomunicações, em que

empresa saíram outras três - de ERP,
turismo e gestão de segurança -, todas
sob a mesma marca Sénior. Isso signifi-
cou a entrada de oito novos sócios, que
em suas empresas possuem participação
igual à dos donos da Sénior.

Hoje, com essa estratégia, a Sénior
registra vendas brutas que alcançam os
R$ 190 milhões, é a terceira software
house brasileira - atrás apenas de To-
tus e Datasul. Os 450 funcionários das
quatro empresas compartilham o mesmo
espaço, apesar de fazerem parte de ges-
tões diferentes. "Isso traz uma redução de
custo que ajuda a viabilizar o negócio."
E todos os sócios fazem parte de um
comitê executivo estratégico que traça
linhas gerais para as empresas. "Questões

inerentes, estratégias de apresentação
no mercado para fortalecer a mesma
marca", afirma Cenci.

A divisão também tem seus riscos.
"Sabemos que a maioria dos negócios
que vai mal não é por falta de conheci-
mento, mas pela falta de harmonia entre
sócios", lembra. "Por isso buscamos na
experiência não cometer erros das outras,
evitando, por exemplo, remuneração
diferenciada e a mudança frequente de
política de gestão - o que não impede,
entretanto, a busca por aperfeiçoá-la."

QUESTÃO DE ATITUDE
Para tirar melhor proveito, é preciso
manter o foco, apesar da diversificação
inerente ao spin-off. "A decisão tem de
vir do primeiro escalão, de cima para
baixo mesmo", diz Cozzi, da FDC. E a
estrutura do programa é fundamental,
acrescenta Jean-Jacques Duhart, diretor-
executivo do programa Innova Chile, da
Corfo, instituição de fomento do país. "É
preciso sempre ter um bom programa,
que cubra o custo-oportunidade para o
executivo que deseja se aventurar, e que
prove que a empresa eliminou qualquer
desconfiança de que ele quer aproveitar
seu know-how e a estrutura da companhia
para se promover", diz.

Conseguir esse equilíbrio, no en-
tanto, não é fácil. Por isso, a Innova
Chile decidiu ajudar e está finalizando
um novo projeto, de corporate venture
capital, que espera apresentar ao merca-
do em março do próximo ano. "Nosso
mercado financeiro ainda está pouco
desenvolvido, e faltam facilidades ad
hocpara que o executivo complemente
suas habilidades." Assim, o novo fundo
buscará co-financiar novos empreendi-
mentos, juntamente com um aporte da
empresa-mãe e até de outras que queiram
participar do negócio. "O financiamento
é chave, e ter apoio da grande empresa
nessa hora é fundamental", diz Cortês.
"Para urna grande companhia US$ 4
milhões pode ser pouco, mas para quem
está fora dessa rede pode ser difícil."
Assim, o executivo-empreendedor que
talvez nunca criasse um negócio sozin-
ho, poderá fazê-lo na própria empresa
em que trabalha. Ou seja, desta vez,
criadores como Chaparro não terão que
chorar muito para chamar a atenção da
empresa-mãe.
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