ara muitos empreendedores,
pode parecer heresia rejeitar
um cliente apenas porque ele
não se encaixa exatamente
no perfil de comprador que
se estabeleceu como prioritário para o negócio. Mas foi dizendo "não" a uma série
de pedidos que os sócios Valdemir Navarro, de 43 anos, e Wladimir Chinchio, de 29,
fizeram o faturamento da desenvolvedora
paulista de softwares Vayon mais que triplicar em quatro anos — em 2009, a empresa
obteve receita de 2,6 milhões de reais fornecendo apenas a seguradoras. 'Antigamente, atendíamos de frigoríficos a cursinhos,
mas não fazíamos nada tão diferente assim
do resto do mercado", diz Navarro. 'Ao reduzir a clientela, foi possível criar produtos
exclusivos e mais rentáveis."
Abrir mão de clientes duramente conquistados é sempre uma decisão difícil. Mas,
muitas vezes, isso é necessário para que uma
pequena ou média empresa encontre um

pectar mais contratos entre as companhias
de seguro. Em 2007, quando esse mercado
passava por uma expansão de demanda no
Brasil, a Vayon afunilou ainda mais sua carteira — e selecionou, entre as seguradoras
atendidas, as que tinham necessidade de programas específicos para vendas. A partir daí
deslanchamos de vez", diz Navarro.
De lá para cá, os sócios detectaram uma
oportunidade de fazer a Vayon crescer com o
fornecimento de ferramentas para vender
microsseguros — apólices com mensalidades de até 10 reais, muitas vezes oferecidas
em canais fora do sistema financeiro, como
imobiliárias, redes varejistas e concessionárias de telecomunicações e energia. Um produto desse tipo, que paga indenizações de até
20 000 reais em caso de morte acidental, é
oferecido pelo Bradesco por 3,50 reais ao
mês a moradores das favelas da Rocinha, no
Rio de Janeiro, e de Heliópolis, em São Paulo.
"O aumento do poder aquisitivo das classes
C e D propiciou a criação de vários seguros

baratos", diz o consultor Luiz Roberto Latini,
especializado no setor. "Qualquer tecnologia
que ajude as seguradoras a promover esses
serviços terá enorme potencial."
Recentemente, a Vayon desenvolveu um
sistema que permite oferecer seguros em torpedos de celulares. O vendedor usa seu celular para mandar um torpedo com os dados
do cliente à seguradora, que em seguida
manda ao celular do cliente os dados da apólice já aceita. O vendedor recebe a primeira
mensalidade na hora. Já há quatro grandes
seguradoras testando o serviço. "Essa tecnologia poderia ser adaptada para o sistema
porta a porta", diz Navarro. Nesse caso, a
Vayon abriria para as empresas do setor a
possibilidade de utilizar uma força comercial
formada por 2,3 milhões de vendedoras que
hoje atuam no país. Batendo de residência
em residência para oferecer cosméticos, roupas e utilidades domésticas, entre outras
mercadorias, essas vendedoras têm em mãos
algo que as seguradoras ainda não têm — o

Ao concentrar a atenção num único setor, a Vayon conseguiu
se destacar dos concorrentes desenvolvendo produtos exclusivos
e mais direcionados às necessidades dos clientes
caminho para prosperar. Foi o caso da Vayon.
"Num mercado muito competitivo como o
nosso, é preciso conhecer o cliente em profundidade para oferecer algo que os concorrentes não têm", diz Chinchio. "Não conseguíamos fazer isso ao fornecer a diversos
setores ao mesmo tempo."
A primeira vez que Navarro e Chinchio
dispensaram um cliente foi há seis anos. Era
um frigorífico que encomendara um sistema
para organizar todo o chão de fábrica. "Chegamos a analisar a operação do frigorífico e
até a apresentar um orçamento", diz Navarro.
"Mas mudamos de ideia ao refletir mais sobre para onde a Vayon iria caso passasse a
aceitar qualquer tipo de trabalho sem definir
um foco de atuação."
Entre os tipos de empresas atendidas pela Vayon, as seguradoras eram as que mais
pediam adaptações nos programas.
"Percebemos que o setor tinha muitas necessidades não resolvidas", diz
Navarro. "Por isso, achamos que era
ali que deveríamos nos concentrar!'
Os sócios então começaram a pros-

acesso fácil ao público de baixa renda que está fora do radar do sistema financeiro.
Há pelo menos dois riscos inerentes à estratégia de crescer com a especialização num
só tipo de cliente, como está fazendo a Vayon.
O primeiro é o perigo de apostar num único
segmento — se algo der errado no setor escolhido, como uma crise econômica, uma mudança de regulamentação ou a entrada de
um forte concorrente, pode ser o bastante
para ser arrastado junto. O outro é descobrir
que o terreno que se escolheu para plantar
não é tão fértil quanto o imaginado — e esgotar as possibilidades de conquistar novos
contratos bem antes do esperado. Navarro e
Chinchio acreditam que é muito cedo para
ter receios neste ponto da trajetória do negócio. "É possível que, para muitas empresas de
nosso mercado, signifique pouca coisa desenvolver um produto para apenas
quatro clientes, como no caso dos
seguros por torpedo" diz Chinchio.
"Mas, para a Vayon, basta um deles
fechar contrato para o faturamento
dobrar num único ano."

Fonte: Exame PME, São Paulo, n. 28, p. 50-51, ago. 2010.

