
O som forte das badaladas do velho carrilhão
dá as boas-vindas a quem chega à sede da Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto
e Acesso — Dimep, na zona oeste de São Paulo. É ali, discreta, em meio a dezenas de
galpões industriais, que a empresa de 73 anos revela como conseguiu usar o tempo,
cerne do negócio, a seu favor. De seus laboratórios de alta tecnologia saem os princi-
pais sistemas de controle de ponto, de acesso e de estacionamento em operação no
Brasil. São mais de 6o mil unidades produzidas por ano entre relógios industriais, de
vigia e de ponto, catracas, cancelas, sistemas de estacionamento e de controle de fre-
qüência, além de mais de 40 mil crachás de identificação.

Controlar as horas, minutos e segundos foi (e ainda é) a razão de ser da empresa, cria-
da pelo imigrante português Dimas de Melo Pimenta, na garagem de casa, no bairro de
Pinheiros. Disposto a produzir aqui o que a Alemanha deixava de exportar por conta da
Primeira Guerra Mundial, o professor — como passou a ser conhecido, trabalhava dia e
noite no desenvolvimento de seus projetos. Em pouco mais de quatro anos, conseguiu
transformar a sua incipiente fabricação de relógios, iniciada em 1936, em produção in-
dustrial. Foi de suas experiências que nasceram o grande relógio com três metros de
diâmetro instalado no prédio do antigo jornal A Noite, no centro da capital paulista; o



relógio mestre e suas mais de 200 réplicas secundárias, que
viraram atração na sede do Ministério da Fazenda, no Rio de
Janeiro; o pioneiro dos relógios eletrônicos produzidos no
Brasil em 1959 e, uma década depois, o Quartzo-Point, o pri-
meiro relógio de ponto a quartzo do mundo. "Temos o or-
gulho de somar mais de cem patentes ao longo de sete déca-
das", afirma o presidente Dimas de Melo Pimenta II, 6o anos,
o mais velho entre os cinco filhos do professor, que ainda
muito jovem decidiu que seguiria os passos do pai.

"Cheguei à Dimep aos 15 anos. Não era bom aluno e meu
pai resolveu que eu trabalharia durante o dia e estudaria à
noite. Fui direto para o almoxarifado separar as peças dos
relógios. Era preciso conhecer cada parte da engrenagem",
lembra Dimas II. O próximo passo foi a linha de montagem.
É dessa época que seu Dimas confessa ter uma das mais do-
loridas lembranças. O suor de suas mãos provocava pontos
de ferrugem nas peças em que encostava. A solução encon-
trada foi mergulhar as mãos em uma mistura do desinfe-
tante Lysoform para neutralizar o suor. "Minhas mãos fi-
cavam tão ressecadas que sangravam, mas o que importa-
va era a qualidade do produto, dizia meu pai." Da linha de
montagem, o filho mais velho passou à área administrati-
va até assumir, em 2000, a presidência e o controle da em-
presa. "A única certeza que eu tinha é que, para liderar o
mercado e crescer no século XXI, precisaria continuar a in-
vestir no aprimoramento das linhas e em inovação, carac-
terísticas que fizeram parte da conduta da Dimep desde a
sua inauguração", afirma Dimas II.

Manter a dianteira naquele início de década implicou em
enxugar a equipe de 8oo para 500 funcionários, desenvol-
ver tecnologias cada vez mais precisas e oferecer, além do
relógio de ponto, um sistema automatizado de controle. "O
cliente buscava soluções para suas necessidades em um
único endereço, não mais em vários fornecedores. Queria
agilidade e alguém que se responsabilizasse pelo pós-ven-
da. Fomos rápidos na percepção da nova realidade, embo-

ra por décadas nossa cultura tenha si-
do exatamente a inversa", diz Dimas II.
Para se moldar aos novos tempos, a Di-
mep descentralizou as informações e
passou a falar direto com o cliente, sem
intermediários. Foram abertas mais de
30 revendas em várias regiões do país,
que também funcionavam como assis-
tência técnica — hoje são 65. É tam-
bém desse período o início da oferta
de serviços na área de suporte e manu-
tenção de equipamentos a distância, o
que encurtou o tempo de atendimento
ao cliente e se tornou um dos grandes
diferenciais da Dimep frente à concor-
rência, de acordo com Dimas II.

Paralelamente, foram criados dois la-
boratórios, um de desenvolvimento de
softwares de operação e outro de micro-
mecânica e eletrônica, que hoje contam
com 20 pesquisadores. Além dos labo-
ratórios próprios, a Dimep tem parce-
rias com os melhores celeiros tecnológi-
cos do país, como o Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife-CESAR.
Eles interagem atualmente em três pro-
jetos. "Poucas empresas assimilaram
tão rapidamente o sistema de inovação
aberta como a Dimep. Trabalhamos di-
vidindo conhecimento. Eles têm con-
tato direto com o mercado, percebem
suas necessidades e demandas. Nós te-
mos a tecnologia. Usamos as duas pon-
tas para criar novos produtos", diz Be-
nedito Alberto Macedo, diretor de ope-
rações do CÉSAR. A Dimep investe 4%



do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento e, assim,
tem conseguido acompanhar ou mesmo ditar os tempos.

Ela domina o mercado de controle de tempo, acesso e se-
gurança — os dois últimos implementados em meados des-
ta década. Hoje, responde por 90% do controle de ponto da
rede bancária, por 70% na indústria e comércio e por mais
de 95% dos acessos às universidades. "Foi sem medo de co-
locar os pés no futuro, com a proposta de lançar pelo menos
dois novos produtos por ano, que conseguimos oferecer ao
mercado os mais avançados sistemas de leitura e identifica-
ção de usuários, que compreendem desde leitores de códigos
de barras e tarja magnética até identificadores biométricos",
afirma Dimas II. "Com isso, saltamos de um faturamento de
R$ 20 milhões no ano 2000 para R$ 70 milhões em 2009, com
um crescimento de 286% em nove anos."

Os 3 mil relógios de ponto do Brades-
co e os 600 do Tribunal da Justiça foram
instalados e são monitorados pela Di-
mep. Idem para as 600 catracas da Uni-
versidade Paulista (Unip). Entre as ino-
vações recentes, a Dimep desenvolveu
um sistema de controle de refeições on-
line para a Viação Itapemirim, implan-
tado nas catracas de 22 filiais espalha-
das pelo Brasil e controlado da matriz,
em São Paulo. "A Dimep é nossa parcei-
ra desde os tempos do relógio de ponto
com cartão. Sempre trabalha em conjun-
to, não apenas como fornecedora, mas
como facilitadora. Contamos com pro-



MUSEU DO RELÓGIO
São mais de 2 mil

relógios, muitos
deles raros, expostos

na sede da Dimep

dutos atualizados o tempo todo, o que agiliza a conferência e
aumenta a segurança na hora da fiscalização", diz Floresval-
do Rudinic, gerente geral da Viação Itapemirim.

Dimas II sabe que assegurar a posição de parceiro de con-
fiança quando se tem cerca de 4 milhões de equipamentos ins-
talados no país e mais de um milhão de clientes cadastrados
não é fácil. "A empresa é o espelho do líder. Se ele esmorece,
ela esmorece junto", afirma. Foi o que aconteceu entre 1996 e
2000, quando por desentendimento entre os irmãos, Dimas II
afastou-se do comando. Inconformado com a desarmonia, o pai
adoeceu e morreu. A divisão dos bens foi a litígio e a empresa
passou a ser administrada por um profissional sem vínculos
com a família. "Foram anos difíceis, de estagnação. Não fecha-
mos as portas porque a saúde financeira da Dimep foi sempre
muito boa", lembra Dimas II. "Retornei quando comprei a par-
te dos meus irmãos e fiquei com 100% das ações."

Ele garante que aprendeu muito com a briga em família
que quase acabou com o negócio criado pelo pai. Hoje, su-
cessão é um assunto tratado com respeito nos corredores
da Dimep. Para não ter problemas no futuro, três dos seus
quatro filhos, entre eles Dimas III, 33 anos, já comandam di-
visões da Dimep, sob os olhos atentos do patriarca. "Quan-
do você trabalha duro e assume as responsabilidades, vo-
cê cria amor e dá mais valor ao negócio. A tendência é só
crescer. Essa é a lição que eu quero deixar aos meus filhos
e ao meu neto, Dimas IV (de 2 anos)", afirma.

Longe de passar o bastão, Dimas II não esconde que, no
comando da Dimpe, dosa modernidade com conservadoris-
mo. "Dou liberdade, delego tarefas, sei ser flexível, mas gos-
to de acompanhar tudo de perto e cobrar resultados", diz.
"Poucas coisas me tiram tanto do sério quanto o descuido
com a qualidade de um produto ou serviço. Trabalhar sem
erro é um dos segredos do sucesso". É em busca da quali-
dade constante que ele vai pessoalmente a cada uma das
65 filiais pelo menos duas vezes ao ano. "É nesse momen-
to que você vê o que está acontecendo e o que a matriz es-
tá deixando de fazer", afirma. Outro cuidado é visitar as se-
des da Dimep em Portugal, México e Estados Unidos. "As-
sim temos um controle maior sobre as exportações feitas

para a América Latina, África e Europa."
De acordo com o empresário, quem in-
siste em dirigir o negócio atrás de uma
mesa dá vida curta ao empreendimen-
to. "É ao longo das viagens que conhe-
cemos o que a concorrência faz de me-
lhor e preparamos o terreno para a ex-
pansão", afirma.

Assumidamente viciado em trabalho,
Dimas II revela que, se a família não co-
brar, ele passa 24 horas pensando na
empresa, revisando o que poderia ser
feito melhor e qual o rumo a seguir. Re-
laxar? "Só no comando de um carro de
corrida ou pilotando o meu helicópte-
ro", diz em meio a risadas. Velocidade é
uma de suas grandes paixões. Por três
anos ele foi piloto da Volkswagen na ca-
tegoria Marcas e Pilotos e participou
da StokCar de 1979 a 1991. "Hoje estou
mais tranqüilo", brinca. "Corro apenas
na Endurance, uma competição que du-
ra entre três e dez horas, dependendo
da etapa." Não é à toa que em cada sa-
la na sede da Dimep uma frase chama a
atenção: 'O mundo está mudando rapi-
damente. Não vai ser mais o grande que
vai derrotar o pequeno — è sim o rápi-
do que derrotará o lento'. É assim que
Dimas II trabalha e é nesse ritmo que
planeja a expansão da Dimep no mer-
cado externo. "Quem não sonha gran-
de não vai a lugar algum." •
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