
empre que viaja ao exterior, o 
carioca Marcio Peres, de 49 
anos, vasculha as prateleiras 
dos supermercados nos países 
por onde passa em busca de 

novas guloseimas. No início de junho, ele 
mantinha em seu escritório uma mesa re
pleta de biscoitos e barrinhas de cereais de 
diferentes tipos e marcas, trazidos dos Esta
dos Unidos, de onde acabara de voltar. "Uso 
tudo o que encontro mundo afora como 
fonte de inspiração para desenvolver novos 
produtos", diz ele. Peres é dono da Dauper, 
fabricante de alimentos de Gramado, na 
Serra Gaúcha. Seu principal negócio é pro
duzir cookies — aqueles biscoitos encorpa
dos que podem levar gotas de chocolate, 
castanhas, cereais ou passas — com a marca 
de grandes companhias, como Nestlé, 
Quaker, Cacau Show e Taeq, do Pão de 
Açúcar. A Dauper também produz biscoito 
moído e misturas de cereais, usados por 
empresas como Hershey's e Garoto, nos 
chocolates, e Kibon, nos sorvetes. 

Na Dauper, o momento é de expansão. 
Nos últimos dois anos, as receitas dobraram, 
chegando a 15,9 milhões de reais em 2009. O 
aumento na demanda levou Peres a tirar do 
papel os planos de uma segunda fábrica, que 

começa a ser construída até o fim do ano na 
cidade de Canela, também na Serra Gaúcha 
— a obra vai consumir investimentos de 11 
milhões de reais. A empresa vai crescer 50% 
neste ano e precisamos aumentar a capacida
de de produção se quisermos manter o ritmo 
nos anos seguintes", diz Peres. 

Com o crescimento recente, Peres espe
ra ter superado definitivamente um dos mo
mentos mais delicados na trajetória da em
presa, com a perda de seu principal cliente, 
em 2004. Na época, 40% das receitas da 
Dauper vinham dos negócios com a rede 
brasileira do McDonalds. Por mais de dez 
anos, a empresa fora a principal fornecedora 
dos cookies vendidos nas lanchonetes da re
de. Nesse período, boa parte do desempe
nho da Dauper esteve muito atrelada aos 
negócios com o McDonald's. 'As lanchone
tes do McDonalds se expandiam e a Dauper 
também. Era fácil dobrar as receitas a cada 
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ano", afirma Peres. "Quando fui avisado do 
encerramento do contrato, senti como se o 
chão tivesse sumido debaixo de meus pés." 

A queda abrupta no faturamento foi um 
duro golpe para a Dauper. Com a linha de 
produção ociosa, foi preciso demitir funcio
nários, reduzir estoques e cortar custos para 
conter os prejuízos. "Era urgente recompor 
pelo menos parte das receitas perdidas", diz 
Peres. Por isso, ele bateu à porta de outras 
grandes empresas em busca de novos negó
cios. "Consegui fechar muitos contratos com 
outras marcas de alimentos que precisavam 
de ingredientes usados nos cookies que fazía
mos, como biscoito moído e granola." 

As medidas tomadas nos primeiros me
ses depois do fim dos negócios com o 
McDonalds foram importantes para reequi
librar as contas da Dauper. Mas ainda faltava 
algo para retomar o crescimento. "Era preci
so aumentar a venda de produtos prontos, 
que são mais rentáveis do que os ingredien
tes, cujo valor é mais baixo", diz Peres. Há 
dois anos, ele encontrou o paulista Raul Ma
tos, que já havia trabalhado em fornecedores 
de grandes empresas de alimentos e na épo
ca prestava consultoria para o desenvolvi
mento de marcas próprias de redes de varejo 
como Walmart e Pão de Açúcar. 
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Matos recebeu uma pequena participa
ção na sociedade, assumiu o comando de um 
escritório comercial em São Paulo e come
çou a desenvolver novos produtos. Desde 
então, passou a vigorar uma estratégia co
mercial mais ativa. "Hoje procuramos poten
ciais clientes para propor o desenvolvimento 
de algo que eles ainda não façam", diz Matos. 
Surgiu a ideia de produzir cookies com aveia 
para a Quaker e de uma versão dietética para 
a fabricante de adoçantes Finn. "Fechamos 
negócios com os dois clientes" diz. 

O renascimento da Dauper lembra mui
to o que aconteceu com a fabricante de cho
colates Cacau Show, do empreendedor pau
lista Alexandre Costa. No final dos anos 90, 
metade do faturamento da empresa vinha de 
um único cliente — o Mappin, que pouco 
depois entrou em processo de falência. Costa 
precisou reinventar o negócio para não ser 
arrastado para o buraco junto com seu prin
cipal canal de vendas. Assim surgiram as pri
meiras lojas da Cacau Show, embrião da rede 
de franquias que, nos planos de Costa, deve 
chegar a 1 000 pontos até o final de 2010. Em 
comum, as duas empresas não só cresceram 
como estão hoje numa situação mais compe
titiva do que na época em que dependiam de 
um grande cliente. "Passamos a crescer mui
to mais depois da crise" diz Peres. 

Deixar que uma pequena ou média em
presa se torne excessivamente dependente é 
um pecado comum entre empreendedores 
que vendem para grandes companhias. No 
caso de Peres, os motivos que o levaram a 
atrelar boa parte das receitas de sua empresa 
aos negócios com o McDonald's têm a ver 
com a própria história da Dauper. No final 
dos anos 80, Peres passou uma temporada 
nos Estados Unidos, estudando inglês. Lá, ele 
se apaixonou pelos cookies, que os america
nos costumam comer a toda hora, e viu que o 
biscoito estava até no cardápio do McDo
nald's. "Na época, os cookies não faziam par
te do cardápio brasileiro da rede", diz Peres. 

De volta ao Brasil, resolveu se radicar na 
Serra Gaúcha, onde seus pais moravam, e 
pensou em abrir uma pequena fábrica de 
cookies. "Eu mal sabia fritar um ovo e cozi
nhar arroz", diz ele. "Mas eu havia trazido vá
rios livros de receita dos Estados Unidos e 
achei que seria fácil aprender Depois de ater
rorizar os parentes com fornadas de cookies 
queimados e intragáveis, ele decidiu voltar 
aos Estados Unidos e fazer um curso de pani
ficação. Cinco meses depois, Peres retornou 
ao Brasil, tomou dinheiro emprestado dos 
pais e abriu a empresa num imóvel perten
cente à família. No começo, seus primeiros 
clientes foram pequenos comerciantes da 

Serra Gaúcha. Dois anos depois de abrir a 
empresa, Peres decidiu procurar o McDo
nald's e propor negócio, fechado após nove 
meses de testes e viagens à sede da rede, em 
Chicago. "Por causa de tudo que o McDo
nald's representou para a Dauper, perdê-lo foi 
um trauma, felizmente já superado", diz ele. 

Peres agora se prepara para inaugurar 
uma nova etapa nos negócios com o lança
mento de produtos com sua própria marca. 
Cookies e barras de granola Dauper estão 
começando a ser vendidos por redes de va
rejo como Pão de Açúcar, Mundo Verde e 
Lojas Americanas. Para evitar conflitos com 
as marcas que hoje terceirizam a produção 
com a Dauper, Peres montou uma equipe 
comercial dedicada exclusivamente aos pro
dutos com sua marca. Acredito que separar 
a operação será o suficiente para evitar pro
blemas com os clientes atuais" diz ele. 

Ao lançar produtos com a marca Dau
per, Peres espera afastar o risco de novamen
te concentrar boa parte das receitas em pou
cos compradores — ele ficou preocupado, no 
fim de 2009, ao constatar que dez clientes fo
ram responsáveis por 95% do faturamento 
da empresa. Até o fim do ano, os produtos 
com a marca Dauper devem representar 10% 
de nossas vendas" diz ele. "Não quero come
ter os mesmos erros do passado." 
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