
Por Camila Viegas-Lee, de Nova York

Em ano de eleição presidencial nos
Estados Unidos, Iíderes de micro,
pequenas e médias empresas apontam
questões relacionadas a políticas
públicas como as principais fontes de
preocupação para os seus negócios.
Assim como no Brasil, a carga tributária
é considerada um dos maiores desafios
ao crescimento dessas empresas.
Porém, fatores locais, como o custo
do seguro-saúde, a guerra no Iraque e
a educação para a formação de mão-
de-obra qualificada, também atraem a
atenção dos empresários. As conclusões
são de uma pesquisa recém-realizada
pela Associação Nacional de Pequenas
Empresas (NSBA, conforme a sigla em
inglês), uma instituição septuagenária
baseada em Washington.

"Quando a economia estava a pleno
vapor, uma das prioridades das
empresas era atrair e reter mão-de-
obra qualificada. Hoje, com a ameaça
da recessão, é natural que os pequenos
empresários estejam mais preocupados
com os custos de suas atividades",
explica o professor de administração
e empreendedorismo da New York
University, Glenn Okun. "O custo dos
benefícios de saúde, por exemplo, é
um problema que o país como um todo
vem sofrendo há décadas", avalia o
acadêmico, explicando o fato de ter
sido este o item mais assinalado, com
39%, pelos empresários entrevistados
na pesquisa da NSBA, perdendo apenas
para o fator "instabilidade econômica"
(42%). Mais de 70% se posicionaram
a favor de reformas, hoje debatidas
pelos congressistas locais, como a que

obriga todos os indivíduos a terem
um pacote básico de seguro-

saúde, todas as seguradoras
a oferecerem pacotes com

condições preexistentes
e o governo a prover

assistência financeira
para famílias carentes.

Apenas 29% se
mostraram a favor
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da proposta que obriga empresas a
fornecerem seguro-saúde para todos
os seus funcionários.

é

Em tempos de mudança na economia,
é comum que algumas tendências
em práticas de gestão avancem ou se
consolidem no universo das empresas
emergentes, que procuram cada vez
mais profissionalizar sua administração
e priorizar sua atividade principal.
Entre as práticas em alta, está a
busca de terceirizar tudo o que não
seja essencial, fazendo com o que a
empresa se torne praticamente uma
articuladora de fornecedores. Essa
é a experiência de Michelle Austin,
proprietária da Fluidity, que fabrica
barras de bale portáteis. Com exceção
de quatro funcionários - que são
justamente os diretores financeiro, de
operação e de marketing, além de um
assistente -, a Fluidity terceiriza tudo,

desde a fabricação das barras até
o atendimento ao consumidor e
os centros de distribuição.

"Ao terceirizar, você corre o risco de
perder o controle e a transparência.
Por isso, é preciso estar preparado
para mudar de fornecedor a qualquer
momento, se necessário", explica.
Austin já teve de trocar a agência
que presta serviços de telemarketing
duas vezes. "Eles são a voz do meu
produto, e, por isso, o atendimento
tem de ser perfeito", afirma (sobre esse
assunto, leia o artigo "Fornecedor seu,
responsabilidade sua", na edição W de
Mundo Corporativo). Austin diz que
sua empresa vendeu, em 2007, mais
de 100 mil barras de balé para uso
doméstico, por US$ 199,75 a unidade
(exceto o frete), e que o produto Fluidity
é considerado, pela mídia especializada,
o novo Pilates do mercado (método de

exercícios físicos
que se disseminou
em academias de
ginástica de todo o
mundo no final dos
anos 90).

Nos Estados
Unidos, como em
qualquer outro
país, identificar
uma oportunidade
de mercado
começa, muitas
vezes, de uma
experiência pessoal
de pequenos
empreendedores.
Austin teve a idéia
de fabricar as barras
porque aquele
era o melhor tipo
de exercício que
encontrou para
manter seu corpo
em forma na época
em que trabalhava
como VJ em um
programa do canal
de televisão VH1.

Glenn Okun, da
New York University:
inovação ainda é
marca registrada entre
empreendedores
locais

"O problema é que essas barras só
existiam em estúdios de dança e não
nas academias", explica. Foi então que
ela pediu para que seu pai, um PhD
em física, projetasse uma barra portátil
que fosse tão firme quanto se estivesse
presa em uma parede. No porão da
casa dos pais, em Massachusetts,
Austin montou 14 protótipos das barras
e os levou para o Reebok Sports Club,
em Manhattan.

Com o conceito aprovado, ela conseguiu
levantar cerca de US$ 1 milhão e
produziu 60 protótipos para academias.
"Quando vi que as barras estavam sendo
disputadas à tapa por mulheres ricas,
percebi que tinha um produto de grande
potencial", revela. Uma de suas alunas
era casada com um banqueiro de Wall
Street, que arrecadou, entre amigos,
mais US$ 2,2 milhões em investimentos.
Depois de vender as barras para outras
cinco academias, Austin começou a
se concentrar no público caseiro. Suas
vendas cresceram depois que ela gravou
um infomercial para a televisão. "Gasto
milhões em propaganda por ano e 50%
das vendas vêm do meu site", diz.
Essa forma de comercialização é outra
tendência no mercado local. Cerca de
35% dos empresários que participaram
da pesquisa da NSBA dizem que vão
investir em comércio e eletrônico como
estratégia de marketing nos próximos
12 meses. Para Austin, um produto faz
sucesso quando soluciona um problema,
"mas não me venha com uma solução
que crie dez outros problemas; ela
também tem de contribuir para a
sociedade". O problema da obesidade
do cidadão norte-americano existe há
décadas, mas demorou seis anos para
que Austin pudesse levantar o dinheiro
necessário para abrir sua empresa.
"Hoje meus investidores estão muito
satisfeitos", conta a empresária.

Planejamento e visão
Kenny Lao, sócio do restaurante
Rickshaw Dumplings, não passou
pelo mesmo problema de Austin para
atrair investidores. Em 2004, último
ano do MBA cursado na New York
University, ele ganhou o segundo lugar
em um concurso de planejamento de
negócios. Além do prêmio de US$ 15
mil, conseguiu chamar a atenção do
reitor da faculdade que, até então,
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Celeiros de inovação
A região de Nova York é referência
para o mundo quando se trata de
desenvolver pequenos negócios com
grande potencial de sucesso. Essa
realidade é ainda mais evidente
nos setores de tecnologia, mídia e
telecomunicações, nos quais a inovação
é o principal diferencial. Para incentivar
a criatividade e o desenvolvimento de
novos negócios nesses segmentos, a
Deloitte realiza anualmente o "New
York Technology Fast 50", que aponta
as 50 pequenas e médias empresas,
sediadas no Estado de Nova York e
em suas adjacências, que conseguiram
crescer mais rapidamente em um
período de cinco anos.

Nas listas de premiados do estudo,
figura uma série de bons negócios,
desde provedores de serviços de
entretenimento digital até pequenas
empresas especializadas em
terceirização de sistemas de telefonia
IP. Essas organizações antecipam, com
suas inovações, as grandes tendências
do mercado. Foi em um desses rankings
que mereceu destaque a pequena
empresa eMeta, criada pelo jovem
empresário Jonathan Lewin (citada

nunca havia investido em um aluno.
No segundo semestre daquele ano,
com um total de US$ 600 mil, Lao
convidou Anita Lo, a chef do celebrado
restaurante Annisa, para ser sua
sócia. Em fevereiro de 2005, Lao e Lo
inauguraram o primeiro restaurante em
Chelsea. Em setembro de 2007, abriram
o segundo, perto da universidade. Lao
diz que sua empresa rendeu US$ 1,3
milhão em 2005 e cresceu 6% no
ano seguinte. Ele ainda não tem os
números de 2007.

nesta página). Os vencedores do "New
York Technology Fast 50" e de outros
levantamentos regionais realizados
pela Deloitte competem no Deloitte
Technology Fast 500 Awards. (C.V.L.)

Neste momento, Lao está tentando
levantar mais US$ 3 milhões para
abrir outros três restaurantes em
Nova York nos próximos dois anos e,
mais tarde, pretende expandir para
Washington. "Um dos desafios
de Manhattan é o preço do aluguel e
é por isso que quero ver se o conceito
de fast casual funciona em outros
lugares", explica. O "casual rápido" a
que ele se refere combina a velocidade
do fast food com a qualidade de
ingredientes e o serviço de um
restaurante informal. Isso, na opinião
de Lao, foi a inovação que garantiu
o sucesso da rede.

"Ainda estamos vendo muita inovação
por aqui apesar de não estar mais
tão falada na mídia", diz o professor
Okun. Essa qualidade é observada,
por exemplo, no caso da eMeta,
uma empresa de software criada por
Jonathan Lewin, em 1998, com US$ 75
mil arrecadados de amigos e parentes
e vendida, em 2006, por US$ 35
milhões para a empresa de tecnologia
Macrovision.

Independência e talento
A experiência de Lewin, um
empreendedor do ramo de tecnologia,
expõe facetas comuns de muitos
pequenos empresários dos Estados
Unidos, que buscam independência
financeira, enfrentam desafios para
reter talentos e batalham, muitas vezes,
para tornar seu negócio atraente para
uma estratégia de venda. Filho de
editores, Lewin percebeu que seus pais
teriam que, mais cedo ou mais tarde,
publicar o conteúdo de seus livros e
revistas científicas na internet, e não
havia um mecanismo de controle de
acesso ao material. Na época, em 1997,
ele morava em Londres e começou
a pesquisar se seria possível criar
um software para licenciar e vender
produtos digitais e se haveria interesse
de clientes locais. Ele logo descobriu que
a cultura empresarial londrina é muito
ligada a comitês e o fato de ele ser
jovem e não contar com financiamento
pesava negativamente nas reuniões
em grupo.

Quando voltou aos Estados Unidos, foi
recebido com muito mais entusiasmo
pelo público local, que estava
acostumado a lidar com empresas
jovens e a pagar mais por softwares.
Assim, Lewin abriu a eMeta, aos 23
anos, no apartamento alugado em que
morava em Nova York. Seus primeiros
funcionários eram dois amigos de
faculdade. Depois que começou a
vender softwares, por US$ 100 mil cada,
conseguiu crescer organicamente, sem
ter de pedir empréstimos para empresas
de capital de risco. "Meu conselho para
quem tiver um modelo de negócios que
dependa de capital de risco é garantir
os melhores termos de contrato porque,
geralmente, o empréstimo não ocorre
apenas uma vez; há sempre a rodada
B, a rodada C, porque demora para se
criar um produto e atrair clientes. E isso
requer dinheiro." Ser independente
"foi importante quando o mercado
desacelerou porque - sem a pressão dos
contratos de capital de risco - pudemos
seguir em frente", conclui.

O relato de Lewis tem relação com
o que ocorreu entre 2000 e 2001,
quando os clientes de tecnologia
reduziram drasticamente seus gastos
e Lewin tinha fôlego para esperar que
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as vendas se recuperassem sem ter de
demitir ninguém. Manter mão-de-obra
especializada é essencial para esse tipo
de empresa porque a qualidade do
produto está diretamente relacionada
à capacidade dos funcionários. E esse
é um dos grandes desafios para os
pequenos empreendimentos locais
no setor de tecnologia. Nos Estados
Unidos, ficaram famosas as exigências
extravagantes de alguns profissionais da
área. Lewin chegou a ser abordado por
candidatos pedindo para conhecer todos
os funcionários da empresa, a fim de
ver se haveria "sinergia", experimentar
a cadeira de trabalho para "sentir se
era confortável" e exigir um cardápio
com comidas especiais. Um funcionário,
que deveria começar a trabalhar em
uma segunda-feira, ligou no domingo
dizendo que tinha mudado de idéia
e que passaria seis meses na Polônia.
Outro foi levado por um grande banco
de investimentos de Nova York, que,
além de cobrir todas as exigências do
funcionário, aumentou seu salário anual
em US$ 80 mil e, depois, em mais
US$ 50 mil.

Mesmo com esses desafios, a eMeta
foi capaz de atrair talentos e teve um
percurso exemplar. Se, no início, o
objetivo era resolver um problema e
se divertir tentando, em 2004, a meta
se tornou ganhar dinheiro mesmo.
Nessa época, a empresa já contava
com 100 funcionários e colecionava
inúmeros prêmios de melhor solução
para conteúdo digital, além de figurar
na lista dos "Fast 50 de Nova York"
- um ranking, elaborado pela Deloitte,
com as 50 empresas de tecnologia que
mais tinham crescido em faturamento
(quadro na pág 28) - e contava com
clientes de peso, como NYTimes.com,
CNN.com, FT.com, Reuters, Turner
Broadcasting e Standard & Poor's, entre
outros. Em 2006, Lewin vendeu a eMeta
para a Macrovision por-US$ 35 milhões.
Desde então, trabalha como vice-
presidente de Comércio da Informação e
é responsável pela visão estratégica, pelo
crescimento continuado, pela excelência
técnica e pela satisfação dos clientes
em relação aos produtos e serviços da
eMeta na Macrovision. Lewin percorreu,
assim, o ciclo de sucesso perseguido por
milhões de empreendedores nos Estados
Unidos, no Brasil e no mundo.
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e implementar a terceirização em um
contexto estratégico mais amplo. A
constatação vem de um estudo concluído
pela Deloitte no início de 2008, que
entrevistou 300 executivos sêniores de
pequenas, médias e grandes empresas
de quatro países que hoje lideram os
processos de terceirização: Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido e Alemanha.

Segundo Costa, o aprendizado vale
também para as empresas brasileiras. "Mais
do que terceirizar, as empresas - e, em
especial, as emergentes - devem buscar no
mercado parceiros que sejam capazes de
prover soluções integradas e avançadas,
que permitam realmente melhorar a gestão
de seus processos de negócios", avalia.

O desafio de se manter atualizado
A estratégia da terceirização se explica
também pela necessidade de responder
a outro grande desafio das pequenas
e médias organizações brasileiras: a
atualização tecnológica. Como analisa
Sandra Vaz, vice-presidente de Alianças
da Oracle para a América Latina, "a
maior parte dessas empresas pretende
expandir seus negócios atuando de
forma diferenciada, considerando a
forte concorrência que enfrentam".
E, para competir, complementa
Sandra, elas precisam se atualizar
tecnologicamente. "Nesse contexto, o

outsourcing é importante porque permite
a elas priorizar seu negócio principal,
empregando tecnologia de ponta a um
custo interessante. Utilizar a tecnologia
como um serviço remunerado mediante
uma despesa mensal, por exemplo, é uma
tendência atualmente". Líder mundial no
setor de softwares empresariais, a Oracle
tem hoje 40% de sua receita na América
Latina atrelada a negócios com pequenas
e médias empresas e prevê expandir suas
ações nesse segmento de mercado.

A tecnologia é vista como fator decisivo
para o crescimento na visão dos próprios
líderes empresariais. Como referência, a
edição 2007 da pesquisa "As Pequenas
e Médias Empresas que Mais Crescem
no Brasil", realizada pela Deloitte em
conjunto com a revista Exame PME,
apontou o acesso a novas tecnologias
como o elemento mais importante a
explicar a expansão obtida nos três anos
anteriores. A mesma pesquisa revelou,

também, que as empresas investem em
tecnologia porque vêem nela um meio
essencial para se tornarem inovadoras
(quadro abaixo).

Apesar de a tecnologia já ter se
consolidado como prioridade entre os
gestores, Sandra Vaz chama a atenção
para alguns pontos que acentuam a
relevância de se alinhar as decisões à
estratégia principal da empresa. "É
importante que todo alto executivo e o
empresário brasileiro de maneira geral
tenham uma visão clara dos benefícios da
tecnologia para o atendimento de suas
metas. A competitividade será regida
por ela daqui para frente. Além disso, a
empresa precisa ter informações precisas
e, nesse sentido, o apoio de parceiros de
ponta e especializados pode ser o grande
diferencial", avalia.

A opção por terceirizar sistemas e operações
de processos de negócios permite à empresa
minimizar sua base interna de profissionais
e equipamentos, reduzindo despesas com
soluções, implementações, treinamento,
atualização de softwares e uma infinidade
de outras demandas. "Essa alternativa vem
se desenvolvendo com maior intensidade
por se aplicar a todas as verticais de
negócio", avalia Costa, da Deloitte,
que enumera os setores de tecnologia,
manufatura e produtos de consumo como
os mais promissores para sua aplicação. Já
quanto ao porte do empreendimento, a
terceirização não encontra fronteiras. Como
conclui Sandra Vaz, da Oracle, "entendemos
que o que importa não é o tamanho da
empresa, mas o quanto ela quer crescer".
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