
os 60 anos, Marco Aurélio Raymundo, conhecido desde pe
queno pelo apelido Morongo, faz questão de continuar pegan
do onda para testar pessoalmente muitos dos novos produtos 
da Mormaii — empresa que ele criou em Garopaba, no litoral 
de Santa Catarina, há mais de três décadas para fabricar roupas 

de neoprene usadas por quem surfa no frio. Neste ano, o faturamento deve pas
sar dos 300 milhões de reais — mas sem estresse. "Na Mormaii não tem essa 
noia de números", diz Morongo. "Lucro é importante, claro, mas em primeiro 
lugar estará sempre a satisfação de quem trabalha aqui." Morongo conversou 
com EXAME PME dias antes de partir para Sumatra, na Indonésia, para um 
encontro com a filha Mailyn, que está fazendo uma viagem de circunavegação 
do globo. A outra filha, Tainah, se formou em moda. E Flavius, o mais velho, é 

• músico e vive em um templo budista. "São uns bichos malucos" diz ele. 

Escolhi estudar medicina por
que queria ajudar as pessoas. Depois 
de formado, eu poderia ficar em 
Porto Alegre, cidade onde nasci e 
era bem relacionado, mas decidi 
partir para um lugar em que as pes
soas realmente precisassem de um 
médico. A minha escolha foi Garo
paba, em Santa Catarina. Era uma 
vila de pescadores muito pobre e 
sem assistência de saúde naqueles 
meados da década de 70. Fui o pri
meiro médico a viver lá. 

Enfrentei essa aventura com 
minha primeira mulher, Maira, e 
meu filho Flavius, que não tinha ain
da 1 ano de idade. Nos dois primei
ros anos, trabalhei voluntariamente, 
sem receber nenhuma remuneração 
em dinheiro. Vivíamos de escambo. 
As pessoas que eu atendia eram mui
to carinhosas e nos davam pão, fari
nha, peixes e ovos. Não passamos 
fome e jamais nos sentimos sós. Foi 
um período de grande aprendizado 
sobre a vida em comunidade. 

hippie e aquilo tu
do estava em sintonia plena com 
meus ideais. Não havia luz elétrica e 
meu único lazer era o surfe, que na 
adolescência eu costumava praticar 
no balneário gaúcho de Torres — 
mas apenas durante o verão. No sul 
do Brasil, ninguém pensava em sur
far no inverno, quando as águas fi
cam muito frias. 

Logo percebi que, em Garopaba, 
as ondas do inverno eram melhores 
que as do verão. Comecei, então, a 
pensar em fazer uma roupa que me 
protegesse do frio para poder surfar 
também no inverno. A tal roupa não 
existia no mercado nacional. Com a 
política protecionista do governo 
militar, alguns produtos importados 
não eram vendidos no país. 

As experiências do passado sem
pre nos ajudam. Ao me deparar com 
o desafio de criar uma roupa para 
surfar no frio, lembrei de um equipa
mento que eu havia usado quando 





fui instrutor de mergulho na penín
sula Valdez, na Patagônia argentina. 
A roupa em si era muito dura — tinha 
1 centímetro de espessura. Mas a gola 
era feita de um material bem mais 
maleável. Peguei minha Brasília e 
percorri mais de 4 500 quilômetros 
de Garopaba até o sul da Argentina 
só para descobrir de que material era 
feita aquela gola. Voltei com uma 
amostra, um "regalito" dos meus ami
gos de lá. Era neoprene, um produto 
fabricado por uma empresa america
na para ser usado como isolamento 
térmico de canos de água. 

Tão logo terminei a primeira 
roupa, um amigo da cidade vizinha 
de Imbituba pediu para fazer uma 
igual para ele. Depois outro amigo 
pediu a mesma coisa, e outro, e ou
tro... Até que o filho do dono de uma 
loja de Itajaí me convenceu a fazer 
dez roupas para colocar à venda lá. 
Relutei um pouco — seria muito tra
balho! —, mas aceitei a tarefa. Me
nos de um mês depois de entregar a 
encomenda, o rapaz voltou contan
do que o estoque havia acabado e 
pediu mais 50 roupas. 

Tive de encontrar uma forma 
de produzir as roupas em série, pois 
não estava mais dando conta de fa
bricá-las artesanalmente — mesmo 
porque seguia firme com minhas 
atividades de médico. Soube de uma 
empresa em Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul, que fabricava má
quinas para fazer tapetes de couro 
de ovelha e pensei que talvez fosse 
possível adaptá-las para a costura do 
neoprene. Fui até lá e, com todo o 
apoio do pessoal da fábrica, passa
mos um bom tempo trabalhando 
para adaptar a máquina. E então 
consegui ter minha primeira máqui
na que costurava neoprene. Com
prei várias outras do mesmo forne
cedor. Uma dessas máquinas está 
em funcionamento até hoje. 

Precisei montar uma equipe. 
Os três primeiros funcionários eram 
meus pacientes de hanseníase. Eu 
sabia que eles não iriam conseguir 

outro emprego. Foi quando percebi 
que, mais do que montar um negó
cio, eu poderia ajudar a encontrar 
uma solução para os problemas so
ciais e econômicos da cidade. Quan
do cheguei a Garopaba, as pessoas 
nem sequer usavam banheiro. Tive 
de ensinar princípios básicos de hi
giene pessoal para a população e pa
ra a equipe que eu estava formando. 

Montar um negócio não é fácil. 
Nada cai do céu. Ninguém que assu
me esse desafio escapa de trabalhar 
muito. Nos primeiros tempos, eu e 
minha equipe de sete pessoas chegá
vamos a ficar dois, três dias pratica
mente sem dormir para dar conta 
das encomendas. 

No momento de batizar a empresa, 
criamos uma palavra que unia as pri
meiras letras do meu apelido, Mo
rongo (eu tinha muitas sardas na in
fância e diziam que eu parecia um 
morango), às primeiras letras do no

me da Maira. O " i " dobrado no final 
era uma referência ao Hawaii, o gran
de templo do surfe. Mais tarde eu me 
casei pela segunda vez — com a Ma
risa, minha mulher até hoje — e nem 
precisei mudar o nome da empresa. 

Com o mundo do surfe crescendo 
muito na década de 80, chegou o 
inevitável momento em que seria 
preciso escolher entre a medicina e a 
Mormaii. Decidi ficar com a empre
sa, pois vislumbrava a oportunidade 
de fazer muito mais pela comunida
de do que como médico. Passei a 
exercitar meu lado humanista. Cria
mos um ambiente de harmonia e 
bons relacionamentos. Hoje, são 
mais de 200 funcionários diretos e 
outro tanto em empresas-satélite. 
Temos dezenas de produtos licen
ciados com a marca Mormaii, entre 
roupas, calçados, relógios, bicicletas 
e instrumentos musicais. 

Nunca cheguei a fazer curso de 
administração de empresas ou 
MBA. Fiz parapsicologia, neurolin-
guística, estudei psiquiatria... Tudo 
isso me ajudou muito mais do que 
ficar analisando números e metas. 
Administrar uma empresa nada 
mais é do que administrar pessoas. 
Se você conhece as pessoas, não tem 
dificuldade para administrar uma 
empresa. Simples assim. 

Não estou preocupado em 
"perpetuar" a empresa. Não criei con
selho de administração, não trouxe 
executivos "do mercado" para Garo
paba. Meu filho, que é budista, já me 
falou sobre a lei da impermanência. 
Nada é eterno. Nem mesmo nosso 
planeta, nem o sol — que dirá uma 
empresa? Nossa obrigação é fazer 
bem-feito enquanto for. E com quali
dade de vida para quem trabalha 
aqui. Queremos distância do estresse 
e não usamos a palavra "chefe" Sou o 
dono, mas não mando. Nem a chave 
do cofre eu tenho. A empresa se auto-
gere. Na Mormaii, a hierarquia é mui
to mais conquistada do que imposta 
— e todo mundo se sente verdadeira
mente dono do negócio. 

Text Box
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