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Há 20 anos, o diretor-presiden-
te da Compsis, Ailton Queiroga,
enfrenta o desafio de manter um
empreendimento tecnológico
no Brasil. Sua empresa usa téc-
nicas e conceitos do setor ae-
roespacial para desenvolver
produtos eletroeletrônicos de
ponta, como controles para sa-
télites e sistemas de pedágio.
Agora, sua meta é avançar.
“Queremos a liderança em so-
luções tecnológicas para trans-
porte”, diz o empresário, que
faturou R$ 20 milhões em 2009.

Tal ambição é fruto das esco-
lhas feitas no passado. Engenhei-
ro eletrônico, Queiroga trabalhou
por oito anos em uma das mais
inovadoras empresas brasileiras,
a Embraer, onde participou do

projeto de desenvolvimento do
caça AMX, elaborado em parceria
com a Itália. Mas ele não estava
satisfeito. “Sempre tive o desejo
de ter um grande grau de liberda-
de na minha trajetória”, diz.

Foi assim que Queiroga saiu da
Embraer e criou a Compsis. Era
1989 e ele estava com 31 anos. O
objetivo inicial era atuar no setor
aeroespacial. Ao consultar ofi-
ciais, percebeu que poderia forne-
cer soluções tecnológicas à Força
Aérea Brasileira (FAB), principal-
mente fazendo melhorias em sis-
temas aviônicos, módulos eletrô-
nicos voltados especificamente à
aviação e que podem controlar do
funcionamento do motor aos ar-
mamentos de uma aeronave.

Turbulência
A realidade, porém, se mostrou
mais complexa. A crise econô-

mica daquele ano levou o go-
verno a reduzir o orçamento
para o setor aeroespacial. Re-
sultado: a Compsis não foi con-
tratada pela FAB. O incidente
forçou a Compsis a buscar ou-
tros mercados. “Hoje qualifico
esse episódio como o mais aus-
picioso que tivemos. Claro que
na época eu não pensava as-
sim”, diz. “Tínhamos expe-
riência com alta tecnologia e
sistemas complexos. Pergun-
tei-me onde poderíamos apli-
car esse conhecimento”, conta.

Segundo Queiroga, a indús-
tria que mais se assemelhava ao
setor aeroespacial era a auto-
motiva. O primeiro cliente foi a
General Motors, que contratou a
empresa para produzir testes
para a linha de produção do
Omega. Hoje, a Compsis já ex-
porta soluções similares ao Egi-

to e à Argentina. “Naquele mo-
mento percebemos que pode-
ríamos atuar em segmentos
mais dinâmicos. Dedicar-se só
ao setor aeroespacial, no Brasil,
é uma tarefa hercúlea”, diz.

Com o tempo, a Compsis am-
pliou sua atuação para o seg-
mento de infraestrutura de
transporte, desenvolvendo, en-
tre outros, sistemas para pedá-
gios que incluem até sensores
nas pistas. Esse é hoje o princi-
pal negócio da empresa e res-
ponde por 65% do faturamento.

Fator decisivo
A Compsis investe cerca de 5%
do seu faturamento no desenvol-
vimento de produtos. “É impos-
sível encontrar um que não con-
tenha inovação. Foi isso que per-
mitiu que sobrevivêssemos ao
longo desses anos”, afirma. ■
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Conhecimento
aeroespacial que
gera produtos
Ailton Queiroga decidiu abrir
um negócio após oito anos
de Embraer. Hoje, sistemas para
pedágios e rodovias respondem
por 65% do seu faturamento

Compsis investe
5% do faturamento
em desenvolvimento
de produtos.
Por inovar, a empresa
conseguiu sobreviver
aos solavancos
econômicos
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É muito comum para um empreendedor começar a sua empresa na
garagem de casa ou, quando possível, dentro de uma incubadora.
Logo começa a crescer, a aumentar a produção e vem a necessidade
de ampliar o espaço físico. Nesta hora, vem a pergunta: onde insta-
lar a empresa? Quais os critérios para a escolha do novo local?

Há algum tempo era muito comum esta escolha ser definida
apenas pela isenção de impostos proposta por um determinado
município. Muitas cidades colocaram em sua política de atração de
empresas a isenção fiscal e a doação de terrenos como forma de
atrair recursos. Além disso, atualmente os empreendedores in-
cluem a qualidade de vida proposta por uma determinada localida-
de como um dos fatores relevantes. Porém, outros dados precisam
entrar na conta, como a disponibilidade de mão de obra. Quando se
pensa em longo prazo, e na perspectiva de sucesso futuro, é preciso
considerar a forma de atrair trabalhadores talentosos, além do cus-
to de vida local, da segurança pessoal e da empresa, bem como da
presença de equipamentos de lazer e cultura.

Os empreendedores, principalmente aqueles que deixaram um
cargo executivo numa grande empresa para investir num negócio
próprio, sabem o quanto é importante eliminar fatores estressantes
no dia a dia da organização. Muitas vezes estes fatores estão do lado
de fora dos muros: o tempo gasto no trânsito, a longa distância da re-
sidência, o risco de assalto em cada esquina, a falta de manutenção e
preservação ambiental do entorno e o mau humor diário das pessoas
que convivem com esta situação. Criar um ambiente saudável dentro
e na localidade em que a empresa está inserida é uma necessidade.
Por isso, a escolha de onde se instalar passa a ser vital e precisa consi-
derar qual empresa se deseja ser no futuro, incluindo a qualidade de
vida que proporcionará ao empreendedor e seus colaboradores.

Muitos empreendedores optam pelo setor de turismo e hotelaria
com a perspectiva de integrar seu sonho de viver bem e ter o pró-
prio negócio. Abrem pousadas
ou restaurantes em cidades tu-
rísticas priorizando a qualidade
de vida, inclusive em detri-
mento do crescimento do ne-
gócio. Se não for este o setor da
empresa, o empreendedor pode
levar em conta a habitabilida-
de, isto é, a capacidade de ofe-
recer boas condições de quali-
dade de vida de uma cidade.

Baseado no conceito de ha-
bitabilidade, o Economist In-
telligence Unit publica anual-
mente um ranking das melho-
res cidades do mundo para se
viver e fazer negócio. A pes-
quisa considera cinco áreas:
estabilidade (segurança), saú-
de, cultura e meio ambiente,
educação e infraestrutura. No
último ano, as cidades de Van-
couver, Viena e Melbourne fi-
caram nas três primeiras posi-
ções. São Paulo e Rio de Janeiro
ocuparam a 92ª posição.

Este aspecto, o da habitabi-
lidade, está influenciando os
empreendedores e executivos
brasileiros na hora de definir o
futuro. Portanto, ao escolher
onde instalar a empresa, leve
em conta a capacidade de atrair
e manter colaboradores talen-
tosos, de proporcionar um
ambiente de trabalho equili-
brado ecologicamente e de
cordialidade, além de contri-
buir com o dinamismo econô-
mico da região, e assumir o
compromisso com o desenvol-
vimento sustentável. ■
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Queiroga com alguns de seus
produtos: soluções já são

exportadas para seis países

Luciano Coca MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Quando se pensa
em longo prazo
e na perspectiva
de sucesso futuro,
é preciso considerar
a forma de atrair
trabalhadores
talentosos, além
do custo de vida
local, da segurança
pessoal e da
empresa, bem
como da presença
de equipamentos
de lazer e cultura

Atenção redobrada na escolha da sede

RESULTADO

R$ 20 mi
é quanto a Compsis faturou
em 2009. A empresa projeta
um resultado 40% maior
neste ano: R$ 28 milhões.

INTERNACIONAL

20%
é a parcela do faturamento
da empresa gerada com
vendas de soluções para
a Austrália, Índia, Nigéria,
Egito, Equador e Argentina.

EQUIPE

145
é o total de pessoas que
trabalham na Compsis:
68% possui nível superior
e, desses, cerca de 50% tem
mestrado ou doutorado.

● Queiroga nunca se
incomodou com os riscos de ter
um negócio. “Quando você
sabe o que quer, já tem uma
enorme vantagem”, diz.

● Como queria ser dono de sua
trajetória, Queiroga optou por
enfrentar incertezas. Para ele,
persistência foi uma atitude
fundamental nessa história.
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Uma região com profissionais qualificados
O diretor-presidente da Compsis, Ailton Queiroga, acredita que São José
dos Campos (SP), onde está sediada a empresa, é um local privilegiado
no que diz respeito à força de trabalho. “Essa região tem muitos
técnicos e engenheiros”, afirma. Quando a Compsis foi criada, em 1989,
a Embraer passava por uma grave crise financeira. A turbulência
da economia nacional havia afetado os negócios da companhia.
O episódio facilitou a contratação de mão de obra. “Muitos dos que
vieram trabalhar conosco são oriundos da Embraer. Cerca de dois anos
após minha saída, a companhia fez um dos maiores cortes de pessoal
da sua história”, afirma Queiroga, que hoje possui 150 funcionários.
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