
CONSTRUÇÃO CIVIL
Cresce número de
empresas bilionárias
Estudo realizado pela Dextron Mana-
gement Consulting, especializada em
estratégias de negócios, demonstra o
impacto do boom imobiliário sobre
as empresas do setor. Segundo a pes-
quisa, o boom foi provocado pelo mo-
vimento de fusões e aquisições – fo-
ram 78 entre 2006 e 2009–, e pela cap-
tação de recursos para investimentos,
especialmente os voltados para a po-
pulação de baixa renda. O estudo mos-
trou que em 2006 apenas a Cyrela fa-
turava mais de R$ 1 bilhão por ano.
Três anos depois, o número de bilio-
nárias aumentara para oito, incluindo
Gafisa, PDG Realty, Brookfield, MRV,
Agre, Rossi e Even. Com isso, o fatura-
mento total do G-8 da construção,
que era de R$ 4 bilhões, em 2006, pas-
sou a R$ 20 bilhões, em 2009.

PROMOÇÃO
Soft Tacos dará descontos
por mérito a franqueados
A rede paranaense de comida mexica-
na Soft Tacos, do empresário Dilson
Silva, descobriu com pouco tempo no
mercado que o consumidor brasileiro
gosta de sua comida mexicana com
pimenta a gosto. Criada em 2006, em
Curitiba, a rede cresceu rapidamente
e já tem 17 lojas em nove estados e no
Distrito Federal. Agora, a Soft Taco
decidiu incentivar seus franqueados a
melhorar a gestão das unidades. Com
base na avaliação do desempenho das
lojas, a rede vai conceder desconto no
pagamento dos royalties. O colocado
em primeiro lugar receberá 50% de

abatimento no valor da franquia nos
três primeiros meses de 2010. O se-
gundo e terceiro colocados receberão
descontos de, respectivamente, 30%
e 20% . O plano de Dilson é duplicar o
tamanho da Soft Tacos, para 35 lojas,
atingindo um faturamento de R$ 14
milhões este ano.

PESQUISA
Fim da redução do IPI afeta
intenção de consumo em SP
O fim da redução do IPI para automó-
veis, linha branca e móveis foi um dos
motivos influenciaram negativamen-
te a disposição de compras dos consu-
midores paulistas no mês de abril.
Segundo a Federação do Comércio
do Estado de São Paulo (Fecomér-
cio), a Intenção de Consumo das Fa-
mílias (ICF) caiu de 138 pontos em
março para 131,1 neste mês. No entan-
to, de acordo com Guilherme Dietze,
assessor econômico da Fecomércio, a
queda de 4,38%, embora indique que
o consumidor paulista considere o
momento como menos propício para
o consumo, não pode ser considerado
um desastre. “Apesar dos sete itens
que compõem o ICF terem registrado
queda, nenhum deles marcou menos
de 100 pontos em uma escala que va-
ria de 0 a 200”, afirma Dietze.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Novartis faz festa com
trabalho voluntário
Esta terça-feira será uma espécie de
feriado com trabalho para os cerca de
100 mil funcionários da Novartis, es-
palhados por 140 países: por decisão
da direção mundial da farmacêutica,
eles poderão dedicar uma jornada in-
teira às comunidades em que vivem e
atuam, prestando serviço voluntário.
A iniciativa, criada para comemorar o
aniversário da empresa, foi batizada
de Dia da Parceria com a Comunida-
de e deverá beneficiar instituições em
São Paulo(SP) e Resende(RJ), além
de Londrina e Cambé, no Paraná.
Com uma receita mundial de US$
44,3 bilhões, a Novartis emprega 3 mil
funcionários no País.

Gestão familiar
recupera empresa
Grupo farmacêutico de Ribeirão Preto escapa da falência com a
volta da família ao comando, e espera faturar R$ 80 milhões em 2010

CRISE

● Que erros as empresas
familiares costumam cometer
quando decidem profissionalizar
a gestão?
Para que esse processo seja

bem sucedido, dois aspectos
fundamentais precisam ser leva-
dos em conta: não se deve pen-
sar em profissionalizar a empre-
sa se a família não estiver profis-

sionalizada; e não adianta bus-
car executivos no mercado
achando que eles são profissio-
nais. Isso é um erro e pode er-
guer uma barreira entre o que a
família deseja e o que a empre-
sa está construindo.

● Como o senhor orienta as em-
presas familiares nesses casos?
Primeiro, é preciso ter em men-
te que qualquer sucessão passa
pelos valores da família, dos
controladores. Para identificar

um profissional de mercado, se-
ja da família ou não, é preciso ir
atrás de pessoas que estejam ali-
nhadas com esses valores. O
executivo tem de ter no míni-
mo duas qualidades: capacida-
de de preservar os valores da
empresa e inconformismo com
a situação atual.

● O senhor identifica essas quali-
dades nos herdeiros do Grupo
JP, que assumiram a empresa
praticamente falida e consegui-

ram trazê-la de volta para o mer-
cado?
Sem dúvida. Eles reverteram o
processo com base no inconfor-
mismo. Mas só deu certo por-
que a família se profissionali-
zou. Em casos como o que eles
enfrentaram, em que não há ali-
nhamento para dar diretrizes
aos executivos, a empresa tem
três caminhos: ou é vendida, ou
quebra ou a família reassume.
Foi o que eles conseguiram fa-
zer com sucesso.

FATO RELEVANTE
CLAYTON NETZ

A quase sexagenária Leader,
rede varejista especializa-
da em artigos de vestuário
para a classe C, baseada em

Niterói, no Estado do Rio de Janei-
ro, estreia no dia 10 do mês que vem
no comércio eletrônico e também
num novo segmento de mercado de

consumo: os eletroportáteis. Confor-
me apurou a repórter Márcia De Chia-
ra, com a nova ferramenta de vendas, a
empresa pretende levar sua marca a
mercados consumidores importantes
como São Paulo, onde não tem lojas
físicas.

Hoje, a empresa fluminense está ins-

talada em oito Estados (Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Pernam-
buco, Alagoas, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Bahia) com 45 lojas físicas. O
centro de distribuição da operação on-
line será na Grande São Paulo, em Ba-
rueri, de onde sairão todos os produtos
vendidos para o restante do País.

A companhia investiu R$ 20 milhões
na loja virtual que vai comercializar cer-
ca de 5 mil itens entre artigos de cama,
mesa e banho; utilidades domésticas;
calçados esportivos; brinquedos e ele-
troportáteis. “Venda de artigos de ves-
tuário online, só em 2011", prevê Vicen-
te Roberto Criscio, diretor geral da ope-
ração de comércio eletrônico da empre-
sa.

O principal obstáculo para comercia-
lizar vestuário na loja virtual é a falta de
um padrão de tamanho para que o clien-
te não tenha problemas futuros. Exce-
ção à regra são os calçados esportivos,
porque seguem um padrão.

Segundo Criscio, além do boom das
vendas online para a classe C, que já
responde por 35% do comércio na inter-
net, pesou na decisão tomada pela Lea-
der ter uma loja virtual o resultado de
uma pesquisa feita com seus clientes.

A enquete revelou, por exemplo, que
30% dos entrevistados são consumido-
res “modernos”. Isto é, compram por
impulso e estão conectados às redes
sociais. “Grande fatia desse público
pertence às classes A e B”, diz .

Um dos diferenciais da nova loja vir-
tual será a presença de um ombuds-
man para representar o cliente dentro
da organização. Para Criscio, uma das
principais dificuldades do mundo onli-
ne é a falta de humanização nas rela-
ções com o cliente. “Existem sites on-
de mal se consegue encontrar o núme-
ro de telefone da central de atendimen-
to ao cliente”, lembra.

A expectativa de desempenho do no-
vo negócio é otimista. A Leader calcula
que o valor da venda unitária na inter-
net gira em torno de R$ 200, duas vezes
e meia o tíquete médio das lojas físicas.
A meta da empresa é que o comércio
online responda por 30% do seu fatura-
mento em cinco anos.

Em 2009, a rede teve uma receita de
R$ 900 milhões. E, neste ano deve com-
pletar o primeiro bilhão de reais.

“Não podemos permitir que
a Grécia se transforme num
segundo Lehman Brother”

Leader chega a SP
com loja virtual

clayton.netz@grupoestado.com.br

ENTREVISTA

Vagner Teixeira

MINISTRO DAS FINANÇAS DA ALEMANHA,

SOBRE OS ESFORÇOS PARA EVITAR A QUEBRA

DA ECONOMIA GREGA

Empreendedorismo

Naiana Oscar

As práticas modernas de gestão
familiar orientam as empresas a
delegarem as tarefas cotidianas
a executivos de mercado, bem
preparados e capazes de aplicar
uma administração mais impes-
soal aos negócios. Pois uma em-
presa farmacêutica de Ribeirão
Preto, no interior de São Paulo,
fez o caminho inverso para sair
do prejuízo: tirou os executivos
da gerência e entregou o coman-
do, novamente, a membros da fa-
mília. Deu certo.

Sem essa retomada, o Grupo
JP, fabricante de soros para uso
médico e bolsas de acondiciona-
mento de sangue, provavelmen-
te teria desaparecido ou seria
comprado por alguma concor-
rente. Dez anos atrás, a empresa
somava prejuízos de R$ 5 mi-
lhões. Agora, com a atuação dos
filhos dos dois sócios fundado-
res, a JP faz planos de terminar o
ano com faturamento de R$ 80
milhões e no azul – embora não
divulgue o lucro. “Isso não acon-
teceu por acaso. O sucesso só foi
possível porque estávamos pre-
parados”, diz o presidente An-
dré Ali Mere, formado em admi-
nistração e direito.

A história do Grupo JP come-
çou em 1966, quando o médico
Yussif Ali Mere, pai de André, e o
cunhado dele enxergaram a pos-
sibilidade de empreender. Eles
perceberam que a fabricação de
soros no País não era suficiente
para atender à demanda e decidi-
ram entrar para o ramo. Durante
duas décadas, os sócios coman-
daram a empresa de perto. Mas
como Yussif não deixou o consul-
tório e acumulava a diretoria da
Santa Casa de Ribeirão Preto,
eles resolveram contratar admi-
nistradores profissionais para

conduzir os negócios. “Selecio-
namos executivos da concorrên-
cia com experiência nessa área,
mas não foi suficiente.”

Uma década depois, a empre-
sa estava praticamente quebra-
da, com dívidas e funcionários
demais. Foi aí que os filhos entra-
ram. “O primeiro passo foi con-
vencer nossos pais de que tínha-
mos condições de assumir.”

Cortes. Essa primeira etapa
não foi mais difícil do que a que
veio depois. André e o primo
Marcelo Toledo, hoje diretor de

marketing, tiveram de demitir
os funcionários, enxugar a em-
presa e cortar os custos – políti-
ca que os dois mantêm até hoje.
Na alta gerência, oito pessoas fo-

ram mandadas embora. “A situa-
ção estava bem complicada”,
conta Marcelo. Além da JP, o gru-
po tem também uma fábrica de
equipamentos para laborató-

rios e hospitais – a Olidef cz, ad-
quirida na década de 80.

Na terceira etapa da reestrutu-
ra, os primos concentraram es-
forços para implantar na fábrica
uma gestão de qualidade. Eles
adequaram os produtos às nor-
mas do Inmetro e às regras inter-
nacionais. Esse investimento
fez a empresa saltar para a condi-
ção de exportadora. Os produ-
tos são vendidos para 40 países.

Aos 82 anos, o fundador Yus-
sif visita a fábrica, com 500 fun-
cionários, todos os dias, conver-
sa com os funcionários e, vez ou
outra, dá um palpite na adminis-
tração. As ações foram distribuí-
das entre os três filhos.

Os herdeiros que estão no co-
mando da JP se orgulham de con-
tar essa história, mas sabem que
buscar o caminho contrário nem
sempre é a melhor saída. Dizem
que só tiveram sucesso porque
conseguiram se profissionali-
zar. “E podemos tirar proveito
da vantagem de termos sido cria-
dos juntos: a confiança”, diz To-
ledo.
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‘Herdeiro tem de estar tão bem
preparado quanto um executivo’

Sócio diretor da Hoft Consultoria Societária
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Wolfgang Schäuble

Todo sábado noEstadão.

Boom. A Leader aposta no aumento das vendas para os emergentes

Herança. André Ali Meri assumiu o lugar do pai, Yussif
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