




Negócios

ARGARETH FIGUEIREDO
acredita que uma "conjunção astral"
foi determinante para que sua empre-

sa, a Silimed, se tornasse a maior fabricante de
próteses de silicone da América Latina. Ela
acreditou que havia espaço para a criação de
uma empresa nesse setor em plenos anos 80,
momento em que a moda no País eram seios
pequenos. Tornou-se a representante no Brasil
de um grupo de investidores franceses que já
operavam nesse mercado na Europa. Um ano
de parceria depois, os franceses desistiram do
Brasil. O negócio não decolava. "Nós continua-
mos em frente. O que nos ajudou muito foi que
começamos cedo e erramos cedo", disse ela.

A virada veio com a onda de seios turbina-
dos. Nos últimos cin-
co anos, o crescimen-
to anual da Silimed
foi de 15%, em mé-
dia. Em 2005, ven-
deu 207,2 mil próte-
ses e, em 2006, 224,9

mil unidades. No ano passado, o número atin-
giu quase 259 mil. A meta é, pelo menos, re-
petir essa expansão média de 15% nos próxi-
mos anos. Dois fatores foram fundamentais
nesse processo. Quando a Silimed surgiu, o

plano era tornar a companhia uma concorren-
te mundial. A diversificação de mercados era
fundamental para que a empresa não depen-
desse de poucos clientes para fazer o caixa gi-
rar. Além disso, a companhia não atua em
apenas uma frente. Ela fabrica próteses ma-
márias, para a região da panturrilha e glú-
teos, além de silicone para o peitoral masculi-
no. Atualmente, a empresa ocupa o terceiro
lugar no ranking mundial da indústria de pró-
teses em volume de produção. Com 500 fun-
cionários e presença em 60 países, a meta
agora é explorar o mercado chinês. "As chine-
sas querem seios maiores e até bumbum mais
volumosos. Vamos atrás dessa consumidora",
diz Margareth, que divide o controle da Sili-
med com dois sócios, que atuam na área ad-
ministrativa e financeira. É o Oriente impor-
tando a matéria-prima nacional.

Nas asas da
TECNOLOGIA
Os pequenos aviões da Aeromot
ganharam os céus do mundo e
são cobiçados até pelos chineses

EM 2001, O ENGENHEIRO
aeronáutico Cláudio Barreto Viana,
dono e presidente da Aeromot, sur-

preendeu o mundo ao vencer empresas ale-
mãs e austríacas em uma concorrência para
a venda de aeronaves à Força Aérea dos Es-
tados Unidos (USAF). Até então, a Aeromot
não passava de uma pe-
quena fabricante de
aviões, situada na perife-
ria de Porto Alegre (RS).
Os 14 aeroplanadores Xi-
mango enviados para a
Academia de Colorado
Springs são usados até
hoje para treinar os cade-
tes. A transação rendeu
US$ 3,5 milhões ao empre-
sário e também lhe abriu



as portas do mercado global. "Passamos a
ser procurados por empresas de todos os
cantos do planeta", conta Viana. Uma delas é
a Guizhou Aviation Industry Group (Gaig),
gigante chinesa que fabrica aeronaves, auto-
móveis, motocicletas e ônibus. De sua linha
de montagem saem caças de combate da fa-
mília MIG, fabricados sob licença do governo
russo. A Gaig está montando uma fábrica es-
pecífica para os modelos Ximango e Guri.
Viana terá 20% de um negócio que exigirá
um desembolso inicial de US$ 5 milhões. O
empresário brasileiro não vai desembolsar
um centavo sequer. "Minha parte será cober-
ta pela transferência de tecnologia", explica.
Além disso, os chineses se comprometem a
comprar da Aeromot peças como trem de
pouso e ferragens para sustentação do mo-
tor, por exemplo. No início de junho, um gru-
po de 50 técnicos chineses desembarcou em
Porto Alegre (RS) para fazer um estágio de
seis meses na fábrica da Aeromot.

A parceria também é fruto da obstinação
do engenheiro aeronáutico de 77 anos. For-
mado no Instituto de Tecnologia da Aero-
náutica (ITA), Viana dirigiu o departamen-
to de manutenção da Varig. Deixou a com-
panhia em 1967 para alçar vôo solo. Criou a
Aeromot e passou a desenvolver pequenos
aviões. Em 1983, aliou-se à francesa René
Fournier para disputar a concorrência in-
ternacional promovida pelo Departamento
de Aviação Civil (DAC). Ali surgiu o Xi-
mango. "Desde então, o projeto já sofreu
mais de mil modificações e hoje é, certa-
mente, o mais moderno do mundo nessa ca-
tegoria", diz o empresário.

Resistência à
AMBEV
Há 50 anos, um refrigerante do
interior paulista não se dobra ao
poderio das gigantes

EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, A 440
quilômetros da capital paulista, não é
exagero dizer que quase todos da cida-

de já experimentaram o guaraná Cotuba, fabri-
cado pela Arco-íris. Nem mesmo a força cres-
cente de gigantes como AmBev e Coca-Cola foi
capaz de derrubar essa tradição. Com atuação
no noroeste do Estado de São Paulo, no Triân-
gulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul e Goiás, a
empresa se mantém no mercado há 50 anos e
acaba de expandir suas atividades para Campi-
nas e Ribeirão Preto. "Por enquanto, nosso
foco é o interior, porque na capital a concorrên-
cia é muito acirrada. Mas estamos ensaiando
algumas ações por lá também", revela o dire-
tor-geral, Ademar Watanabe. Em 2007, a Arco-
íris gerou uma receita bruta de R$ 36 milhões
com produção de 35 milhões de litros. Neste
ano, Watanabe quer faturar R$ 38 milhões. E
conta com algumas estratégias, tendo, princi-
palmente, o Cotuba na linha de frente, que cor-
responde a 60% da receita, além de outros pro-
dutos como vinagre, destilados, groselha e até
água. Uma delas é o aumento da exportação.
Há dez anos, a Arco-íris exporta o Cotuba
para o Japão e o guaraná concentrado para a
Costa Rica. No ano passado, recebeu o convite
para atender os Emirados Árabes. A fórmula



para obter sucesso na exportação, ele credita
ao "gosto de saudade que o guaraná causa a
quem o experimenta". "Nossa exportação co-
meçou a pedido dos migrantes japoneses do in-
terior que sentiam falta do sabor do Cotuba no
Japão. Hoje, atendemos 300 mil brasileiros re-
sidentes naquele país. E é com este mote que
vamos expandir nosso mercado."

Um passo rumo
AO LUXO
A paulista Bettarello fabrica
os sapatos Hugo Boss que os
europeus calçam

NA SEMANA PASSADA, O EMPRE-
sário Marcelo Bettarello esteve na Itália
em reunião com designers da Hugo

Boss. A viagem tinha como objetivo discutir a
próxima coleção da marca, controlada pelo gru-
po italiano Marzotto, dona de um faturamento
de 1,6 bilhão de euros e presente em 105 países.
Aos 28 anos, Bettarello tornou-se o único em-
presário da América do Sul a vender sapatos
para a Hugo Boss. De tudo que sai da Bettarel-
lo, 60% é exportado. E, desse total, cerca de
40% recebe a etiqueta da Hugo Boss. São mais
de dois anos de parceria com a grife européia.
Qual a razão de tamanho privilégio? "Suor, mui-
to suor", diz ele. O fato é que o rapaz criou uma
oportunidade, em vez de esperar que ela batesse
à sua porta. "Visitava as feiras de calçados inter-
nacionais, batalhava pelos contatos e sempre me
apresentava como uma opção de qualidade.
Numa dessas, me encontrei com o responsável
pela área de calçados da marca italiana e busquei
uma parceria", explica. Conversa vai, conversa
vem, fecharam o primeiro contrato em 2006.

No início, Bettarello trabalhava ao lado da fa-

mília, em Franca, na H. Bettarello, de onde saí-
ram os primeiros lotes exportados. No final de
2007, porém, abriu o próprio negócio, a Bettarel-
lo, e levou o contrato da Hugo Boss. Contratou
cerca de 120 pessoas, investiu numa nova unida-
de e manteve o contrato exclusivo. Hoje, a Be-
ttarello produz cerca de 700 pares de sapato por
dia e a idéia é chegar ao final do ano com mil
unidades diárias. Contratos com novos parcei-
ros internacionais estão na pauta da empresa
(ela já vende também para a marca argentina
La Martina) A companhia recebe R$ 90 por
par exportado. No Brasil, o preço é de R$ 45.
Ou seja, a margem é mais gorda. "Deu certo
porque não desistimos no meio do caminho.
Eu tinha sempre um foco claro e isso foi fun-
damental", diz o empresário.

cionou sua primeira etiqueta de tecido, com ape-
nas 12 anos de idade. Era o esforço da família
Conrad para dominar a tecnologia importada da
Alemanha, na época. Após o embargo do Brasil
ao então país liderado por Hitler, qualquer pro-
duto alemão que vinha para Blumenau - conhe-
cida colônia alemã - deixou de entrar pela fron-
teira. Incluíram-se aí as etiquetas. E os Conrad,
que tinham uma modesta fábrica de teares vol-
tada para a manufatura de cadarços desde 1928,
viram uma oportunidade nesse mercado. Hoje,
sob a denominação de Haco Etiquetas, a em-
presa é líder mundial no segmento, com pro-
dução mensal de 200 toneladas por mês em
suas quatro fábricas espalhadas pelo País e
uma localizada em Portugal. "A unidade por-
tuguesa é nossa porta de entrada para o mer-
cado europeu", afirma o presidente, Ricardo
Lowndes, genro de Carl, que quer dobrar seu
market share no Exterior em até quatro anos.
E vem investindo pesado para isso acontecer:
de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões por ano.

Hoje, a empresa detém 15% do mercado
mundial - exportando 20 toneladas por mês



para 33 países -, 70% do doméstico e faturou,
em 2007, R$ 326 milhões. Agora, eles estudam
conquistar a Ásia e querem fazer uma joint ven-
ture com empresas locais. Enquanto isso não
acontece, Lowndes confessa estar animado por-
que vai passar, a partir de 2008, dois meses por
ano em Fortaleza. É que a fábrica de lá, localiza-
da em Eusébio, na região metropolitana, deve
concentrar todos os esforços no quesito exporta-
ção, já que está mais perto de destinos como Es-
tados Unidos e Portugal em horas de vôo. "Não
vejo a hora de pegar o sol do Ceará", comemora.

doso da linha de tecidos pre-
mium, o Loco Serious De-
nim. Lançada em 2005, as
vendas da coleção cresceram
402,5% em 2007, em relação

a 2006. Responsável pela fabricação de todas as
etapas do tecido, desde o manuseio do algodão
até o fio pronto, a empresa manufatura sete
milhões de metros por mês nas quatro fábricas,
o que lhe garantiu faturamento de R$ 350 mi-
lhões em 2007. Recentemente, investiu cerca
de US$ 40 milhões na modernização de seu
parque fabril. "Nossa máquina
mais antiga deve ter seis anos.
Estamos sempre investindo para
nos manter competitivos", afir-
ma Delfino Neto. Graças a isso, a
liderança nacional de vendas foi
conquistada em 2008 - uma meta
projetada inicialmente para ser atingida so-
mente em 2010. Delfino Neto só reclama da
alta carga tributária, que prejudica as expor-
tações. Para escapar da sanha fiscal, a Santa-
na vai se internacionalizar ainda mais. A pró-
xima fábrica será levantada no Texas (EUA),
onde o público consumidor potencial - se o
cearense cair no gosto deles - representa
cerca de 250 milhões de pessoas.

des e vivia na informalidade. Imagine que, após
formalizar o negócio depois da mudança para a
capital, eles continuaram no negócio durante 30
anos. Daí o filho assumiu, nos anos 80, e trans-
formou a empresa que fazia fiação de algodão
para redes na maior fábrica de denim (o popu-
lar jeans) do Brasil. "Meu avô era mascate e
meu pai sempre teve espírito de industrial e
empreendedor", comenta Raimundo Delfino
Neto, filho do homem que inaugurou a produ-
ção de jeans na empresa. Focada inicialmente
nas classes C e D, a empresa, dona de 25% de
participação no mercado nacional, volta agora
suas atenções para a exportação e para um pú-
blico mais endinheirado. O primeiro passo foi
abrir uma unidade fabril na Argentina e mudar
o nome de Santana Têxtil para Santana Texti-
les. "É para internacionalizar", brinca Delfino
Neto. Além disso, comemora o sucesso estron-
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