
O NEGÓCIO IA MELHOR do que o
esperado. O ApioPalta, site chileno de
venda de produtos orgânicos que havia
sido lançado cerca de seis meses antes,
no começo de 2007, demonstrava fôle-
go suficiente para justificar que Cristina
Goyeneche, uma das sócias, abando-
nasse seu emprego de jornalista para se
dedicar exclusivamente à nova empresa.
Com cerca de 200 entregas mensais, um
tíquete médio de US$ 47 (contra US$ 15
dos supermercados tradicionais), e novos
clientes entrando semanalmente no site,
Cristina e seu sócio, José Manuel Sofria,
viram que tinham um potencial grande
negócio em suas mãos.

"No início, foi apenas parte de um
projeto desenvolvido para um MBA que
fazíamos, em busca de alguma informação
sobre um mercado ainda pouco explorado
no país", conta Cristina. Foi assim que
descobriram que em Santiago havia, sim,
um público disposto a pagar em média
60% a mais por produtos selecionados
e sem agrotóxicos; e o que faltava era
uma ponte entre o pequeno produtor e
esse consumidor, que também demanda
uma atenção de primeira. "Comparando a
tendência de mercados com PIB per capita
elevado era um bom negócio, e no Chile
existe público com essa caracteristica. Nos
EUA, por exemplo, as empresas do setor
cresceram muito nos últimos seis ou sete
anos, e os orgânicos já representam l %
do varejo norte-americano", diz Patrício
Cortés, diretor-executivo do Centro para
o Empreendimento e a Inovação da Uni-
versidad del Desarrollo, de Santiago.



Mas o que parecia bom começou a ser
demais. Com o número de clientes cres-
cendo 40% por semana, os empresários
perceberam que sua estrutura não dava
para tanto. Um ainda tímido grupo de
agricultores de orgânicos certificados, um
inverno duro que prejudicou a colheita de
muitos deles, e fatores adicionais como a
falta de desenvolvimento tecnológico do
site para melhorar o sistema de pedidos
e de cobrança dos clientes indicavam
um grande risco para o negócio. E ainda
que a demanda fosse tentadora, e fosse
preciso engordar o fluxo de caixa para
gerar novos investimentos, o Apiopalta
teve de pôr o pé no freio. "Pedíamos para
que as pessoas deixassem seus dados e
que, assim que tivéssemos disponibili-
dade, as atenderíamos", conta Cristina.
"E aí partimos para buscar recursos para
certificar mais produtores e reestruturar
nosso plano de negócios."

A experiência da Apiopalta é compar-
tilhada por muitos empreendedores. E
característica de setores de crescimento
rápido, em que o simples fato de sair pri-
meiro não garante o sucesso. Para isso, é
preciso estar apoiado num bom plano de
negócios, num gordo capital para investir
e numa gestão profissional desde o iní-
cio. Ou seja, de cara estão excluídos os
candidatos mais acomodados, que evitam
emoções fortes. "Nesse tipo de empresa é
possível viver quatro ou cinco mudanças
drásticas no primeiro ano de atividade",
diz Cortês. "O que estava projetado para
acontecer no quinto ano pode bater à porta
da empresa em poucos meses."

BOLSO FURADO
E, quando isso acontece, é preciso saber
como investir para reagir rápido, mas
sem perder as rédeas do negócio. "É algo
tentador. Às vezes o empresário fica tão
animado que começa a investir em má-
quinas e equipamentos para responder
à demanda e compromete o capital de
giro", diz Tales Andreassi, coordenador
do Centro de Empreendedorismo e Novos
Negócios da FGV-EAESP, de São Paulo.
Um tropeço sentido, por exemplo, no início
da empresa brasileira LocaWeb, atual líder
latino-americana de hospedagens de sites.
Em pouco tempo a demanda foi excessi-
vamente grande para o primeiro servidor
que adquiriu na Califórnia em 1997, e
foi preciso investir mais. "O problema é

que não se contou com a possibilidade de
atraso de pagamento de seus clientes, que
poderia comprometer seu negócio, já que
tudo foi investido para crescer", comenta
Andreassi. Hoje, passado o susto inicial, a
empresa está prestes a fazer sua primeira

chegar a US$ 5,31 milhões este ano.
"Só não cresceremos mais porque ainda
estamos absorvendo o processo de fusão
de outra empresa do setor de piscinas, a
Epex, que está há 30 anos no mercado",
conta Heisse. E, no industrial, pretendem

oferta pública de ações, e por causa do
período de silêncio, não pôde conversar
com AmérícaEconomia.

Outro caso é o da empresa Panozon, do
interior de São Paulo, que fabrica equipa-
mentos para ozonização da água. Depois
de dois anos desenvolvendo o primeiro
projeto - para limpar água de piscinas -,
no final de 2003 os empresários Carlos
Heise e José Ricardo Pacheco lançaram
seu produto. "A demanda foi grande,
sobretudo no segmento das academias,
que muitas vezes perdiam alunos devido
aos efeitos do cloro", conta Heise. Em
2004, eles venderam cem máquinas, e
em 2005 dobraram as vendas. E poderiam
duplicá-las novamente em 2006, não fos-
se por alguns percalços. "Os primeiros
dois anos de um produto são difíceis, há
problemas de desempenho para corrigir,
e tivemos de desacelerar. Nos impusemos
que em 2006 não cresceríamos mais que
30%", diz Heise.

O problema é que em 2005 eles tam-
bém tinham começado a aplicar a mesma
tecnologia em máquinas maiores, para o
segmento industrial, que demandavam
muito mais investimento. "Se depen-
dêssemos apenas do fluxo de caixa não
conseguiríamos dar conta do aumento de
despesas", afirma. A sorte da empresa é
que nesse momento ela já contava com
um novo sócio-investidor, Pedro Paulo
Diniz, da família que controla a rede Pão
de Açúcar.

Hoje a Panozon está dividida em duas
unidades - varejo (piscinas) e industrial
(que logo se subdividirá para atender
à área de saneamento básico) - e seus
proprietários se sentem prontos para ga-
nhar altura. Somente no varejo faturaram
USS 3,89 milhões em 2007, e estimam

dobrar as vendas em relação a 2007, para
US$ 2,36 milhões.

Para Patrício Cortês, o segredo para
essas empresas é fazer os ajustes quando
ainda se é pequeno. "E, desde o início,
colocar pessoas capazes para trabalhar",
diz. Já Andreassi, da FGV, lembra que,
para evitar arroubos centralizadores, o
empreendedor também tem de pensar
em profissionalizar a gestão. "Quando
se cresce não dá para trabalhar como no
início. É preciso ter uma gestão de mer-
cado", afirma. Lição que Heisse já apren-
deu. "Estamos contratando um executivo
para o setor industrial; no varejo ainda
sou o CEO porque estava conduzindo a
fusão com a Epex, mas meu lugar é no
Conselho, buscando novas oportunidades
de negócio", diz.

Cristina vai pelo mesmo caminho. Este
ano, ela pretende deixar de lado a época
em que cuidava da colheita à distribui-
ção, que fazia com seu próprio carro, e
deixar a gestão do negócio nas mãos de
um executivo do mercado. E que, entre
outras coisas, a ajudará a escolher o me-
lhor caminho para assumir a liderança do
segmento de orgânicos no Chile. Entre
as alternativas em estudo estão fabricar
produtos processados - como sucos e
molho de tomate -, que reforçarão a
oferta frente à possível falta de produtos
frescos; ter um ponto-de-venda físico;
e trabalhar com hotéis e restaurantes,
"equilibrando assim a sazonalidade da
demanda doméstica".

Tudo para, daqui a cinco anos, dominar
40% do mercado de orgânicos chilenos,
estimado em USS 30 milhões em 2012.
Ou, se for preciso mexer novamente nas
estimativas, que seja para pôr o pé não
no freio, mas no acelerador. •
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Text Box
Fonte: América Economia,  n. 355, p. 52-53, 10 mar. 2008.




