




muito maior do que dá para agarrar. Todos também têm diante de 
si mais de um caminho possível por onde levar seus negócios ao 
crescimento. E neste ano, para saber em que direção ir, todos estão 
consultando o mesmo oráculo — as metas para suas empresas, de
finidas por eles próprios no final do ano passado. 

O momento, aliás, é bem propício para refletir sobre a utilidade 
das metas. É mais ou menos agora, no meio do ano, que muitos em
preendedores que já experimentaram o poder das metas começam a 
colecionar indicadores que ajudarão a determinar objetivos do pró
ximo ano o que os economistas estão dizendo sobre o crescimento 
do Brasil em 2011, quais as projeções para o dólar, o que deve ocorrer 
com certas matérias-primas. Decorridos mais de seis meses, é tam
bém agora que dá para ter uma resposta realista a uma pergunta cru
cial: será que as metas deste ano serão de fato cumpridas se as coisas 
continuarem a ser feitas do mesmo jeito que no primeiro semestre? 

Um ano atrás, nesta mesma época, Alves, da Griletto, ficou mui
to feliz ao constatar que a meta de abrir 12 novas franquias em pra
ças de alimentação de shoppings estratégicos ao longo de 2009 esta
va prestes a ser batida. "Ao mesmo tempo, fiquei preocupado" diz 
Alves. Ele havia programado chegar a dezembro com 25 restauran
tes. "Naquele ritmo, poderíamos ultrapassar 30 unidades", diz. A no
tícia, apesar de boa, acendeu o sinal amarelo. Deixar de aproveitar as 
boas oportunidades que acabaram por surgir em bons shoppings 
poderia ser igual a dar de presente espaços importantes para os con
correntes. Mas a verdade é que a Griletto não tinha fôlego para cres
cer além do previsto. Havia um gargalo no processamento e na dis
tribuição de carnes, que eram feitos por um entreposto próprio na 
cidade paulista de Indaiatuba, onde fica a sede da empresa. 





A solução encontrada por Alves para abrir mais lojas ainda em 
2009 foi antecipar um projeto previsto apenas para o primeiro se
mestre de 2010 — entregar o abastecimento de carnes e outros ali
mentos a um só fornecedor e desistir do entreposto. Em setembro do 
ano passado, Alves contratou a Martin Brower, o mesmo fornecedor 
de insumos da rede McDonalds, a tempo de manter a expansão sem 
que a logística entrasse em pane. No final do ano, champanhes foram 
abertos quando a rede, já com 32 unidades, colheu receitas de 29 mi
lhões de reais 16% além do previsto. 

Não é muito relevante discutir aqui se a meta da Griletto estava 
subestimada e encontrar o que deu errado nas contas. Para uma pe
quena ou média empresa que precisa crescer, o valor da meta não 
está na meta em si mas no que é possível fazer com ela. No caso da 
Griletto, serviu não só para indicar um caminho mas também como 
um termômetro bastante eficaz de que a temperatura estava ficando 
alta demais e que era preciso colocar mais carvão na caldeira antes 
que a locomotiva parasse. "Não faz mal que a meta seja imperfeita", 
diz o consultor Paulo Apsan, especializado em gestão. "O importante 
é que ela cumpra o objetivo de ajudar o empreendedor a antecipar 
problemas que atrapalham o crescimento'' 

Outro benefício é que, num único número, a meta traduz os vá
rios anseios que permeiam os diferentes setores do negócio. Sem a 
meta, uma empresa é uma multidão difícil de controlar. Com ela, as 
mesmas pessoas têm condições de lutar com a objetividade de um 
exército treinado. Voltemos à Climatempo. No ano passado, Magno 
estipulou para cada meteorologista uma meta de acerto individual, 
que variou em função da dificuldade da geografia coberta em cada 
caso. "Para que a meta geral de acertos nas previsões seja alcançada, é 
preciso que cada um se empenhe individualmente, sem exceção" diz 
Magno. Sem esse grau de comprometimento dos meteorologistas, é 
difícil a equipe comercial vender consultorias para empresas num 
ritmo que garanta o crescimento em anos sucessivos — se as previsões 
não são confiáveis, quem vai contratar os serviços da Climatempo? 

Dizer que o crescimento de uma empresa está nas mãos das pes
soas que trabalham nela é chover no molhado. Também parece bas
tante óbvio que a probabilidade de chegar a algum lugar é maior 
quando se sabe para onde ir. Mas no mundo dos negócios as coisas 
elementares costumam ser justamente as mais difíceis de obter — e 
são muitos os empreendedores que, ocupados em apagar incêndios 
do dia a dia, não estipulam metas nem têm disciplina para cumpri-las. 
"Frequentemente, a ausência de metas está na base da explicação dos 
motivos que levam mesmo um bom modelo de negócios a não gerar 
resultados" diz Tatsumi Roberto Ebina, sócio da consultoria Muttare. 

Mesmo quando tudo parece ir bem, mais cedo ou mais tarde o 
empreendedor vai sentir falta de ter metas. Diogo, da Village, tinha 
24 anos em 1974 quando, recém-formado, desistiu de ser enge
nheiro civil e assumiu a gestão de uma padaria fundada por seu pai 
e alguns sócios. Entre os produtos com boa saída estavam os pane-
tones de fabricação própria. Diogo colocou alguns deles no porta-
malas de seu Chevette e foi bater à porta de grandes empresas, co-





mo Coca-Cola, Avon e Massey Ferguson. Voltou para a Village 
com diversas encomendas para fazer panetones que as empresas 
dão a funcionários e clientes no final de ano. "Só a Massey Ferguson 
encomendou 50 000", diz Diogo. Nos anos seguintes, os pedidos 
aumentaram e, na década de 80, a Village passou a vender paneto
nes com sua marca para redes de supermercados. 

Hoje, a pequena padaria se transformou numa empresa de 80 
milhões de reais ao ano, que emprega 520 pessoas e fabrica uma 
grande variedade de produtos, como ovos de Páscoa, bolos e pães 
de mel, além dos panetones, que continuam sendo o carro-chefe. 
"Houve um momento em que eu não tinha mais como saber o no
me de cada funcionário", diz Diogo. "Foi quando me dei conta do 
quanto a empresa havia mudado e de que a maior complexidade 
exigia também mais organização." Há dez anos, Diogo e os sócios 
estipularam as primeiras metas de crescimento para a Village. De lá 
para cá, a iniciativa evoluiu para um amplo programa com planos 
de ações e remuneração por resultados atrelados a metas de vendas 
para cada um dos mais de 40 produtos do catálogo. Só de paneto
nes, há 18 variedades: com frutas secas, com recheio de chocolate, 
com goiabada, com cerejas, sem falar das versões que não levam 
açúcar. É difícil passar um dia sem que alguém na Village não rece
ba a sugestão de introduzir um sabor de panetone novo — há cinco 
anos, por exemplo, os executivos da mexicana Femsa, maior engar-
rafadora de Coca-Cola do país, sugeriram um panetone com o sa
bor do refrigerante, o Panecola. O produto não vendeu muito bem 
— metade das 60 000 unidades produzidas sobrou nas prateleiras. 
"É ótimo contar com toda essa criatividade para inovar e coragem 
para experimentar", diz Reinaldo Bertagnon, presidente da Village. 
"Mas, por isso mesmo, é preciso um critério para saber a hora de 
matar um projeto que não deu tão certo." 

No caso da Village e de todos os outros pequenos e médios ne
gócios em situação semelhante, o perigo é o mesmo: é fácil se per
der em meio a tantas ideias. O risco da divagação é investir energia 
demais em algo que não vale a pena — ou desistir precocemente de 
um produto que precisava de só mais um tempinho para emplacar 
no mercado. Para lidar com esse tipo de dilema, a Village faz algo 
muito simples de executar. "Definimos metas e damos um prazo de 
dois anos para que um novo panetone as atinja", afirma Bertagnon. 





"Se os números ficam abaixo das expectativas, tchau." Está dando 
certo. Em 2009, só o faturamento com os panetones aumentou 
13% — acima dos 10% traçados como meta. 

É impossível afirmar, com 100% de certeza, que a existência de 
metas faz uma pequena ou média empresa crescer mais do que 
sem elas. Se a vida fosse simples assim, só haveria no mundo negó
cios bem-sucedidos — e casos de empreendedores que erguem ne
gócios extraordinários com base na intuição não passariam de 
lendas. Mas há indícios de que a meta ajuda, sim, a crescer mais 
depressa e que os exemplos aqui apresentados não são uma coinci
dência. C o m base em um levantamento recente da consultoria De-
loitte com quase 350 pequenas e médias empresas que mais cresce
ram no Brasil nos últimos três anos, foram separadas as que tinham 
planejamento estratégico das que não trabalham com meta nenhu
ma. O primeiro grupo, o das metas, registrou crescimento médio 
de 42% no período. No segundo, o das sem-plano, esse percentual 
foi bem menor — 26%. "Empreendedores que não se planejam ten
dem a ser absorvidos pelo dia a dia e não conseguem enxergar 
além do que está ocorrendo agora", diz José Paulo Rocha, sócio da 
Deloitte. "Quem se planeja faz um exercício que leva a uma com
preensão mais completa do próprio negócio, o que ajuda a identifi
car as melhores oportunidades de crescer." 

Diante da tarefa de planejar o ano todo, vários empreendedores 
que não sabem por onde começar desanimam e acabam desistindo 
— e lá se vai mais um ano sem metas. "O importante é partir de algum 
lugar, mesmo que seja da forma mais simples possível", diz Luís Felí

cio, sócio da consultoria Galeazzi Associados. "Com o tempo, apren
de-se com o próprio trabalho de definir metas e acompanhá-las!' 

Há dois anos, os irmãos Maurício e Guilherme, fundadores da 
Plano 1 — que faturou 17,8 milhões de reais em 2009 com campanhas 
de marketing promocional e eventos para clientes como Vivo, Colgate 
e S a m s u n g , entenderam que era fundamental aumentar a satisfa
ção dos clientes. Mas aumentar quanto? E como medir? "Criamos 
uma métrica que achamos que poderia funcionar" diz Maurício. Logo 
após o final de uma campanha, o cliente recebe uma planilha na qual 
atribui cinco notas, que variam de "insatisfeito" a "extremamente satis
feito" a aspectos como postura das promotoras e clareza do relatório 
final que a Plano 1 fornece. Para 2009, a meta, repassada aos funcioná
rios, foi atingir 80% de clientes satisfeitos ou muito satisfeitos. 

A necessidade de definir uma meta para esse aspecto do negócio 
surgiu da dificuldade dos irmãos em controlar a qualidade das cam
panhas. As promotoras trabalham fora da empresa e não dá para 
fiscalizá-las o tempo todo" diz Maurício. Mas, conforme os clientes 
começaram a responder à pesquisa, eles descobriram que o proble
ma maior estava dentro de casa — os relatórios dos resultados das 
campanhas não eram tão bons como Maurício e Guilherme imagi
navam. "Resolvemos contratar profissionais específicos para essa ta
refa" diz Maurício. Depois disso, no final do ano, os clientes manifes
taram-se satisfeitos ou muito satisfeitos em 95% dos casos. "Foi im
pressionante como uma meta tão simples já melhorou a gestão", diz 
Maurício. "Poderíamos ter feito as contratações muito antes, mas só 
ao ter uma meta a perseguir é que entendemos isso". 
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