
uitos donos de pequenas e mé
dias empresas veem no mercado 
internacional uma alternativa para manter 
o crescimento quando seus negócios já es
tão maduros o bastante no Brasil. Para al
guns brasileiros, no entanto, o caminho in
verso faz muito mais sentido. Exame PME 
ouviu quatro empreendedores que saíram 
do país e construíram negócios em expan

são no exterior — só agora alguns deles estão encontrando no Brasil uma boa oportuni
dade para o crescimento de suas empresas. É o caso do cabeleireiro paulista Denis DaSil-
va, sócio da Deva, marca de cosméticos para cabelos cacheados de Nova York, que co
meça a distribuir no país xampus, condicionadores e tinturas que fazem a cabeça das 
consumidoras americanas desde os anos 90. Ou do curitibano Ron Czerny, para quem 
o Brasil é um dos 25 países onde sua empresa, a Playphone, com sede na Califórnia, 
distribui filmes, jogos e músicas para telefones celulares. Completam as próximas pági
nas as histórias do paulista Mauricio Pucci, fundador de uma agência de intercâmbios 
para estudantes na Austrália, e do mineiro Rodrigo Veloso, hoje sócio da Pepsi na O.N.E., 
empresa que cresce vendendo água de coco no mercado americano. Em comum, a tra
jetória desses quatro empreendedores parece demonstrar na prática que, muitas vezes, 
não há fronteiras capazes de conter o espírito empreendedor. 



missor. Foi o que ocorreu com o curitibano 
Ron Czerny, de 42 anos. No final de 2003, 
ele vendeu sua empresa nos Estados Unidos, 
a produtora de jogos na internet Atrativa, 
para um concorrente americano. Pouco mais 
de um ano depois, Czerny já havia fundado 
a Playphone, na cidade de San Jose, na Cali
fórnia. "Depois de vender meu primeiro 
negócio, estava mais preparado para fazer 
tudo outra vez", afirma ele. 

No ano passado, a Playphone obteve re
ceitas de 100 milhões de dólares distribuin
do jogos eletrônicos, músicas, ringtones e 
vídeos a usuários de telefones celulares de 
109 operadoras em 25 países. A Playphone 
intermedeia os negócios entre as produto
ras de conteúdo, as operadoras de telefonia 
celular e seus usuários — em troca, fica com 
parte das receitas geradas em cada opera
ção de compra e venda. 

A experiência anterior como empreende
dor foi fundamental para Czerny atrair sócios 
e garantir o capital necessário para tirar o pro
jeto da Playphone do papel. Czerny apresen
tou seu plano de negócios a mais de 25 fundos 
de investimento. Em quatro deles levantou 
50 milhões de dólares. "Eu já havia tido fun
dos como sócios na Atrativa e sabia qual o 
caminho a percorrer para convencê-los a in
vestir no meu novo negócio", diz Czerny. 

A Playphone tem escritórios em Lon
dres, Pequim e São Paulo. No Brasil, onde a 
empresa faturou 60 milhões de reais em 
2009, Czerny mantém um departamento 
de tecnologia onde são desenvolvidos no
vos projetos, como uma rede social para 
usuários de jogos online que será lançada 
em novembro. Hoje, ele prepara a empresa 
para abrir o capital na bolsa americana Nas-
daq. "O mercado de conteúdo para celula
res está apenas nascendo" afirma Czerny. 
"Existem 2 bilhões de celulares no mundo, 
mas apenas uma pequena parcela dos usuá
rios consome algum conteúdo." 

ara muitos empreendedores, se 
desfazer de uma empresa pode 
ser a grande oportunidade de 
começar um negócio mais pro-





O REI DOS CABELOS CRESPOS 
história do cabeleireiro Denis 
DaSilva, de 46 anos, é um 
exemplo de como empreende
dores podem iniciar uma tra

jetória de crescimento ao explorar um 
mercado deixado de lado pelas grandes 
companhias. Ele é sócio de duas empresas 
nos Estados Unidos — a rede de salões de 
beleza Devachan, com quatro unidades em 
Nova York, e a fabricante de cosméticos 
Deva Concepts. Nos últimos 15 anos, os 
dois negócios vêm crescendo ao atender 
mulheres de cabelos crespos que preferem 
preservar os cachos em vez de alisá-los. 
"Acabei me tornando uma espécie de guru 
para as mulheres de cabelos cacheados", diz 
DaSilva, que atende pessoalmente no salão 
da Devachan na Broadway, uma das aveni
das mais famosas de Nova York. No ano 
passado, as receitas das duas empresas so
maram 19 milhões de dólares. 

DaSilva decidiu investir em cabelos 
crespos há pouco mais de 15 anos. Na épo
ca, ele trabalhava em um salão de Nova 
York. Uma de suas clientes era a inglesa 
Lorraine Massey, que vivia em guerra com 
os próprios cachos. "Lorraine se lamentava 
por não encontrar bons produtos para ca
belos como os dela", diz DaSilva. "Como 

nenhum fabricante de cosméticos parecia 
ter interesse nesse mercado, decidimos 
abrir nossa própria empresa." 

DaSilva e Lorraine se tornaram sócios e 
contrataram químicos com experiência na 
indústria de cosméticos para ajudá-los a 
desenvolver produtos para atrair as consu
midoras de cabelos cacheados. "Os produ
tos tradicionais costumam ter na fórmula 
componentes químicos muito agressivos e 
acabam danificando a estrutura delicada 
dos cachos", afirma DaSilva. "Por isso, que
ríamos desenvolver uma linha com ingre
dientes mais suaves." Lorraine serviu de 
cobaia para os primeiros testes. No final de 
2000, dois anos depois de iniciar o desen
volvimento dos cosméticos, os sócios pu
deram lançar os primeiros itens da Deva 
Concepts. Hoje, os produtos são vendidos 
para outros cabeleireiros, que os usam para 
cuidar dos cabelos das clientes. 

Com a Deva e os salões, DaSilva encon
trou uma forma de usar a profissão que 
aprendeu ainda menino como base para 
um negócio promissor. Ele começou a tra
balhar no salão de beleza da mãe, uma ca
beleireira de São Bernardo do Campo, no 
ABC paulista. Quatro de seus cinco irmãos 
também são cabeleireiros. DaSilva deixou o 
Brasil quando tinha 28 anos. Antes de se es
tabelecer em Nova York e abrir a Deva, ele 
passou uma temporada trabalhando como 
cabeleireiro em Paris, onde ficou por dois 
anos. 'Ao deixar o Brasil, eu só falava portu
guês, e o início foi bastante difícil", diz ele. 
"Mas, como eu era bom com a tesoura, sem
pre encontrava espaço para trabalhar!' 

Há quatro anos, DaSilva fechou acordos 
com distribuidores locais para trazer os 
cosméticos da Deva para o Brasil. "Há um 
enorme potencial de mercado para tratar os 
cabelos cacheados das brasileiras", diz ele. 
Hoje, um dos principais pontos de venda da 
marca no país é o salão Floreai, em São Ber
nardo do Campo, que pertence à mãe e aos 
irmãos de DaSilva. A partir do ano que vem, 
os produtos da Deva serão vendidos tam
bém em países da Europa, como Espanha, 
França e Inglaterra. "No mundo todo, cabe
lo cacheado costuma ser visto como ruim 
ou difícil de cuidar", diz DaSilva. "Minha 
missão é mudar esse conceito e levantar a 
autoestima das mulheres." 



A AUSTRÁLIA 
É LOGO ALI 

No ano passado, a agência Infor
mation Planet faturou 5 mi
lhões de dólares levando estu
dantes brasileiros para passar 

uma temporada no exterior — principal
mente na Austrália, de onde vêm cerca de 
80% de suas receitas. A Information Planet 
foi criada no começo da década de 90, quan
do o paulista Mauricio Pucci, hoje com 39 
anos, deixou o Brasil para passar uma tem
porada estudando inglês na Austrália. "Senti 
na pele o tipo de dificuldade que muitos es
tudantes brasileiros enfrentam quando fa
zem intercâmbio no exterior", diz ele. 'Achei 
que havia uma oportunidade para criar 
uma agência que, além da viagem e da esta
da, se preocupasse em resolver os pequenos 
problemas do dia a dia." 

Os serviços prestados pela Information 
Planet aos clientes vão desde orientações 
sobre como renovar o visto para permane
cer em outro país até ajuda para escrever 
um currículo para concorrer a vagas de tra
balho temporário, por exemplo. Hoje, a 
empresa tem três agências na Austrália — 
uma das quais em Sydney, onde fica sua 
sede — e dez no Brasil. O negócio passou a 
crescer mais rapidamente em 2004, quan-

do Pucci começou a firmar sociedades com 
empreendedores para abrir novas unida
des em cidades brasileiras e em outros paí
ses. "Cada sócio fica com metade da nova 
agência, paga royalties pelo uso da marca e 
recebe uma participação nos resultados da 
empresa", diz Pucci. "No ano que vem, va
mos abrir agências no Canadá, no Havaí, 
na Dinamarca e na República Checa." 



ÁGUA DE COCO 
COM CHARME 
DE ISOTÕNICO 

m qualquer lugar do mundo, 
um planejamento consistente 
pode ser fundamental para o 
desenvolvimento de uma pe

quena ou média empresa. Para o mineiro 
Rodrigo Veloso, de 31 anos, foi o primeiro 
passo para transformar uma ideia nascida na 
sala de aula num negócio de verdade no 
mercado americano. Ele é dono da O.N.E., 
empresa que faturou 10 milhões de dólares 
no ano passado vendendo água de coco e su
cos de fruta em caixinhas longa vida nos Es
tados Unidos. O negócio surgiu há cinco 
anos, quando Veloso ainda cursava MBA na 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na 
época, ele foi finalista de um concurso de 
planos de negócios promovido por uma uni
versidade no Texas. "A água de coco era pou
co conhecida nos Estados Unidos", diz ele. 
"Percebi que, com a estratégia correta, havia 
uma boa oportunidade para crescer' 

Sua proposta era vender água de coco 
como alternativa natural para as bebidas 
isotônicas, muito consumidas nos Estados 
Unidos por praticantes de atividades físicas. 
Veloso não ganhou a competição, mas in
vestidores e gestores de fundos de capital de 
risco que julgaram os planos de negócios o 
incentivaram a levar a ideia adiante. "Vendi o 
apartamento e o carro que tinha em São 
Paulo e me mudei para Los Angeles, onde 
comecei a empresa", diz ele. Desde então, a 
O.N.E. vem dobrando de tamanho a cada 
ano. Em 2007, Veloso recebeu um aporte de 
capital de um investidor da Califórnia e, um 
ano depois, de um fundo de investidores, o 
que garantiu os recursos para a empresa dar 
os primeiros passos para crescer. 

Em 2009, o crescimento da O.N.E. cha
mou a atenção da Pepsi, que comprou uma 
participação. "Com o apoio da Pepsi, qua
druplicamos a rede de distribuição nos Esta
dos Unidos" diz Veloso. Agora, ele faz planos 
para levar os produtos da O.N.E. a novos 
mercados, como a Europa e o Japão. "Veloso 
conseguiu atrair bons investidores ao traçar 
planos claros e com estratégias bem defini
das", diz Renê José Rodrigues Fernandes, 
professor da FGV responsável por orientá-lo 
no projeto que deu origem à O.N.E. 

Text Box
Fonte: Exame PME, São Paulo, n. 28, p. 58-63, ago. 2010.




