


Ter o negócio próprio é o so
nho de muitos profissionais. 
Segundo o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (Sebrae), no Brasil existem 5,1 
milhões de empresas, sendo que 98% 
são micro e pequenas. Estas respon
dem por mais de dois terços das ocu
pações do setor privado. Entretanto, 
de acordo com um estudo também do 
Sebrae, 27% das empresas paulistas fe
cham antes de completar um ano. E os 
números só se agravam até o sexto ano, 
quando atingem 64% de mortalidade. 
E as pequenas e microempresas repre
sentam 96% desse universo. 

Daí a conclusão de que apostar em 
um empreendimento requer muito 
mais do que tino comercial. De acor
do com o Ibmec São Paulo, ações co
mo antecipar acontecimentos, buscar 
informações para tomar decisões e 
aproveitar oportunidades são os prin
cipais elementos para sobrevivência 
das empresas. Entretanto, buscar a 
simples sobrevivência está longe de 
ser o objetivo de um verdadeiro em
preendedor. O sucesso exige a criação 
de projetos diferenciados que façam 
com que o negócio seja algo realmen
te inovador. Essa foi a estratégia uti
lizada por diversos empresários que, 
mesmo com poucos recursos, atrela
ram criatividade a um bom planeja
mento e deram início a negócios pro
missores e bastante lucrativos. 

E o caso da VAULT, especializada em 
engenharia para ambientes seguros, 
com atuação em duas divisões de negó
cios: blindagem arquitetônica e siste
mas integrados de segurança (contro
le de acesso, CFTV e alarme). Há qua
se vinte anos fabricando, distribuindo 
e implementando soluções integradas 
de segurança, a VAULT surgiu como 
um embrião dentro de uma empresa 
de engenharia voltada para execuções 
de projetos e estruturas metálicas no 
segmento de módulos habitáveis para 
plataformas de petróleo, contêineres 
de cargas e vagões ferroviários. 

Um dos sócio-fundadores, Cristiano 
Vargas, viu no negócio uma oportuni

dade de mudar o rumo profissional, 
já que, formado em Direito, o empre
sário não estava feliz trabalhando em 
escritório de advocacia. "Nessa épo-

. ca, eu tinha um amigo que morava 
em San Diego, Estados Unidos, e tinha 
comentado sobre uma feira de segu
rança que ele havia visitado na região 
e achado interessante. Então, pedi 
que me mandasse um material sobre 
os produtos e as empresas do merca
do americano. Passei a pesquisar esse 
mercado no Brasil e constatei que ha
via uma demanda muito grande por 
este tipo de serviço e poucas empre
sas que o prestavam." Ao perceber que 
o nível de produto no mercado ameri
cano era extremamente mais avança
do do que o brasileiro, Vargas passou a 
importar esses produtos em socieda
de com seu amigo de San Diego. 

Com o aumento da violência no iní
cio dos anos 1990, a empresa de enge
nharia foi extinta e Vargas criou uma 
empresa destinada especialmente à 
fabricação de portas de segurança em 
função da crescente demanda por es
tes produtos. Atualmente, a VAULT 
desenvolve projetos mais complexos, 
customizados, com proteções de am
bientes inteiros para residências, con
domínios, bancos, empresas e repre
sentações diplomáticas. "No início, 
contamos apenas com recursos pró
prios, mesmo porque passamos bas
tante tempo apenas pesquisando e es
tudando, ou seja, só gastando. Então, 
ninguém ia nos conceder empréstimo 
sem um negócio propriamente mon
tado e funcionando. E nem nós mes
mos tínhamos esse objetivo, já que 
ainda não tínhamos nosso negócio 
operando", pontua o executivo. 

A principal dificuldade no início da 
VAULT, segundo Vargas, foi ter paci
ência e "sangue frio" para passar tan
to tempo só investindo e pesquisando 
sem ter receita alguma. "Tanto é que o 
meu sócio, que iniciou o projeto comi
go, ao voltar para o Brasil, não aguen
tou e arrumou um emprego. Portanto, 
fiquei sozinho na empreitada e, poste
riormente, arrumei outros dois sócios 

(amigos antigos) que abraçaram o pro
jeto e estão comigo até hoje." Outro 
problema, percebido mais à frente, foi 
a dificuldade de lidar com burocracia, 
carga tributária e legislação trabalhis
ta. "Essa nossa estrutura arcaica acaba 
resultando em uma quantidade enor
me de informalidade, gerando con
corrência desleal." 

Nichos em ascensão 
Outro empreendedor visionário, o 

advogado Luiz Felizardo Barroso, só
cio do escritório Advocacia Felizardo 
Barroso & Associados, também vê a 
burocracia como um dos maiores obs-



táculos para os futuros empresários. 
"Acabamos nos deparando com a car
ga excessiva de impostos e o abandono 
em que se encontra a gestão de nosso 
Poder Judiciário." Mas isso não impe
diu o advogado de apostar no seu ne
gócio. Ele notou o crescimento no nú
mero de franquias no Brasil e investiu 
em um doutorado na área de Franquia 
Público Social. A boa ideia fez dele um 
associado da Associação Brasileira de 
Franquias no Rio de Janeiro (ABF-Rio) 
e rende boas consultorias jurídicas no 
setor. Atualmente, o advogado repas
sa conhecimentos na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e também por meio 
dos livros que escreveu: Franchising 
& Direito, Franchising - Modificações 
à Lei Vigente - Estratégia e Gestão, 
Conveniência e Franshising e Franquia 
Público-Social. "A ideia de montar meu 
negócio surgiu da necessidade de ex
plorar todas as minhas potencialida
des como advogado aliadas ao meu 
conhecimento na área financeira, fru
to de minha atuação como procurador 
do Banco do Brasil, ao longo de 31 anos 
como profissional do Direito." 

Andres Enrique Rueda Garcia tam
bém foi um empresário que deu a ta
cada certa ao sair do mercado finan
ceiro para apostar no setor de contact 
center. "Em 1990, o mercado de capi
tais brasileiro passava por uma crise 
nunca antes vista. Insegurança e falta 
de recursos no setor financeiro levou 
a Bovespa (Bolsa de Valores do Estado 
de São Paulo) a reunir seu staff de exe
cutivos e solicitar que fosse feito um 
'corte' de funcionários da ordem de 
50%, pois o seu caixa não suporta
va a situação do momento", relem
bra Garcia, na época, superintenden
te executivo de sistemas da Bovespa. 
Prevendo que a situação seria mo
mentânea, Garcia propôs a criação 
de uma nova empresa, comandada e 
suportada pelo próprio executivo, que 
levaria 100% do quadro de funcioná
rios da área de sistemas. O executivo 
ficaria responsável por toda manuten
ção e desenvolvimento dos projetos 

de sistemas da Bolsa. 
Por sua vez, a Bovespa pagaria o 

valor que se enquadrasse no seu or
çamento, e ele buscaria no mercado 
de prestação de serviços a diferen
ça monetária para não ter que demi
tir nenhum funcionário. Quando a 
situação melhorasse, todos retorna
riam à Bolsa. Em agosto de 1990, a 
empresa Sys&Tec Projetos e Sistemas 
foi fundada com o objetivo principal 
de atender a Bovespa, iniciando com 
uma receita 50% inferior às suas des
pesas. "Graças ao reconhecimento in
ternacional da tecnologia empregada 
na Bovespa aliado a uma fatia signi
ficativa de 'sorte', a Sys&Tec, nos seus 
três primeiros meses de existência, já 
fechava contratos para o desenvol
vimento de sistemas com a Bolsa de 
Bilbao (Espanha) e com a Bolsa de 
Buenos Aires (Argentina), que permi
tiram suportar todo o seu quadro de 
funcionários se não com uma mar
gem de lucro significativa, mas pelo 
menos mantendo um equilíbrio entre 
receita e despesa", conta Garcia. 

No final de 1994, a situação econômi
ca da Bovespa já estava equacionada e 
praticamente todo o quadro de funcio
nários da Sys&Tec retornou à empresa. 
Apenas um pequeno núcleo permane
ceu na Sys&Tec, prestando serviços na 

área de telefonia. A empresa sobreviveu 
até o início de 2000, quando, após vinte 
anos como executivo da área de siste
mas da Bovespa, Garcia decidiu partir 
para novos desafios e apostou em uma 
empresa voltada à prestação de servi
ços na área de TI, sobretudo, ligada à 
internet. No dia 31 de março de 2000, 
juntamente com Alfredo Rizkallah, na 
época presidente da Bovespa, e mais 
cinco executivos da Bolsa, Garcia fun
dou a Uranet Projetos e Sistemas Ltda., 
que incorpora a empresa inicialmente 
criada em 1990. 

"O objetivo inicial da empresa era 
o desenvolvimento de sistemas volta
dos para a internet. Prestávamos ser
viços de consultoria para empresas no 
segmento de processos e sistemas. Foi 
justamente num desses clientes que 
a verdadeira aptidão da empresa sur
giu. Fomos contratados pelo Banco 
PanAmericano como consultores de 
um projeto interessante: a venda por 
telefone de microcomputadores, fi
nanciados para as classes C e D, o 
Micro do Milhão, projeto criado pelo 
empresário Silvio Santos. Montamos, 
juntamente com os profissionais do 
PanAmericano, a operação que ainda 
julgamos ser um dos cases mais bem-
sucedidos no setor de televendas: ven
das do Micro do Milhão por consór-



cio. Com a expertise que tínhamos no 
negócio, conseguimos montar uma 
venda por telefone sem a necessida
de da assinatura formal do contrato. 
Resultado: mais de 30.000 vendas em 
30 dias", comemora Garcia. 

O sucesso foi tão grande que 
a empresa foi convidada pelo 
PanAmericano a montar um call cen-

ter, suportado pela suas próprias solu
ções de tecnologia, para atender a to
das as operações do banco. Iniciou-se 
a Uranet no segmento de atendimen
to a clientes com, inicialmente, 200 
posições (Pas). "Hoje, passados dez 
anos e com mais de 4.000 posições in
ternas espalhadas em dois sites e mais 
de 3.000 posições externas com nosso 
software IntergrALL, ainda nos lem
bramos com carinho de nosso primei
ro cliente, o Banco PanAmericano." 

Bandeira verde 
No quesito ecologia, a Ecowood se 

destaca como uma empresa inova
dora. Especializada em transformar 
lixo industrial (borracha, fraldas, ca
na, etc.) em "madeira" plástica ecoló
gica, a empresa está retirando 480 to
neladas de lixo por ano da natureza. 
Com sede no município de Duque de 
Caxias, no Rio de Janeiro, a empresa 
investiu R$ 6 milhões na renovação de 
sua fábrica. A partir de julho, preten
de dobrar a produção atual de 40 to
neladas/mês para 80 toneladas/mês o 
que significa retirar do meio ambien
te aproximadamente 650 toneladas de 
resíduos de difícil reciclagem. 

"Eu estava retornando do mercado 
financeiro, em 2005, e uma pessoa que 
já havia trabalhado comigo em uma 
corretora me apresentou algo que pa
recia um pedaço de madeira. Tal qual 
foi a minha surpresa ao descobrir que 
não se tratava de madeira, mas de l i 
xo. Eu, que nunca tinha pensado em 
trabalhar na indústria, fui em busca 
da tecnologia que possibilitava a mis
tura de materiais", lembra o diretor e 
fundador Marcelo Queiroga. Segundo 
ele, fatores como o atraso na implan
tação, devido à entrega tardia dos 
equipamentos, e a inexperiência com 
negócios, foram alguns dos maiores 
obstáculos no início do empreendi
mento. Queiroga conta que, inicial
mente, administrou o negócio com 
recursos próprios, mas depois preci
sou utilizar o FINAME, linha de crédi
to do BNDES. "Acertamos agora uma 
parceria com a Wisewood Soluções 
Ecológicas S.A. que implica na troca 
de tecnologias. Para o final do ano, te
remos novidades: uma peça que pro-



mete causar um grande impacto pe
la ampla possibilidade de utilização", 
antecipa Queiroga. 

No segmento de alimentação, a re
de de lanchonetes carioca MegaMatte 
inovou usando em seu produto prin
cipal o mate, erva orgânica. O sucesso 
da bebida rendeu no primeiro trimes
tre deste ano a venda de 719.601 co
pos de mate puro (463.615 de 300 ml e 
255.986 de 500 ml). Outra boa ideia que 
resultou em um ótimo negócio foi o 
lançamento do primeiro modelo de lo
ja sustentável da rede em São Paulo. O 
empreendimento utiliza recursos para 
preservar o meio ambiente como ma
deira certificada, tinta a base de água, 
baixo nível de COV, temporizadores de 
água, coleta seletiva, aproveitamento 
de água da chuva, entre outros. 

"O negócio da MegaMatte surgiu 
após uma visita do sócio-presidente 
Julio Dias a Manaus. Ele se encantou 
com a folha de guaraná e pensou em 
desenvolver alguma bebida natural pa
ra o Rio de Janeiro, uma espécie de chá. 
Foi assim que o conceito do mate 100% 
natural, produzido artesanalmente 
em cada unidade, livre de conservan
tes, xaropes ou acidulantes, foi criado 
- combinando uma tendência de ali
mentação saudável com o clima quen
te do Estado", conta a diretora execu
tiva da rede, Fátima Rocha. Segundo 

migrantes que chegam a São Paulo, 
Elson foi trabalhar na construção ci
vil. Atuou ainda como caixa de super
mercado e garçom, mas foi entre o 
tempero oriental que encontrou sua 
verdadeira vocação. A primeira ex
periência de Elson na cozinha foi em 
1982, quando conseguiu um emprego 
em um restaurante chinês. Segundo 
o chef, a culinária praticada na China 
estava em alta na década de 1980. "Na 
época, a cozinha chinesa era moda em 
São Paulo. Era como se fosse a cozinha 
japonesa hoje. Aprendi a fazer os 112 
pratos que havia no cardápio, que era 
bem tradicional", lembra. 

Em 1986, ele resolveu apostar de vez 
na cozinha japonesa. Entretranto, re
conhece que foi um longo caminho 
até se "familiarizar" com a gastrono
mia oriental. "Não sabia cozinhar na
da, mas sempre fui uma pessoa que 
prestava muita atenção no que os ou
tros faziam. Eu aprendo observando. 
A maior dificuldade foi montar uma 
equipe adequada e responsável para 
lidar com alimentação e com o pú
blico". Nascido em 2006, o restauran
te Koban se tornou um dos grandes 
pontos da culinária japonesa de São 
Paulo. Fazem parte do cardápio sushis 
preparados com cream cheese, mo
rango ou goiabada. A casa funciona 
tanto em sistema de rodízio quanto à 
la carte. Atualmente, o chef comanda 
mais de 100 funcionários, em três uni-

ela, há inúmeros restaurantes com fo
co em alimentação saudável, e muitas 
lanchonetes que oferecem um servi
ço de alimentação rápida. No entanto, 
não existia no mercado uma opção que 
unisse esses dois conceitos. 

"A principal dificuldade foi a cria
ção da estrutura necessária. Tive que 
organizar a empresa em departamen
tos, descentralizando a tomada de de
cisões. Isso foi superado por meio da 
contratação de profissionais-chave, 
que já tinham a experiência necessá
ria no que se refere à gestão de negó
cios e pessoas", afirma Fátima. Para es
te ano, a novidade será a implementa
ção do Comércio Justo e Solidário de 
forma efetiva dentro da rede, receben
do a certificação da WFTO (World Fair 
Trade Organization); desenvolver um 
novo sistema de pedidos de materiais 
de comunicação; levar o Programa de 
Excelência em Atendimento (PROEXA) 
adiante, motivando e orientando cola
boradores e operadores. 

Ideia nipônica 
Quando saiu de Jacobina, interior 

da Bahia, aos 13 anos, o chef Elson 
da Silva nem sequer imaginava que 
um dia estaria à frente de um empre
endimento ligado à culinária japone
sa, da qual nunca tinha ouvido falar, 
até então. Assim como boa parte dos 



dades do restaurante. Mais de 10 mil 
pessoas são atendidas por mês na uni
dade em Moema. O Koban inaugurou 
em abril mais uma unidade, na Granja 
Viana. Além disso, o chef está nego
ciando mais um imóvel para inaugu
rar o Koban light até o fim do ano. 

A alma do negócio 
Com suas atividades iniciadas em 

meados da década de 1950, num pe
ríodo em que o Brasil dava seus pri
meiros passos rumo à revolução in
dustrial e os produtos e serviços eram 
apresentados à sociedade sem nenhu
ma pesquisa ou estratégia prévia, a 

Associação dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (ADVB) veio pa
ra contribuir com o desenvolvimento 
econômico do país em suas diversas 
frentes de atividades, oferecendo ser
viços que são formatados conforme as 
necessidades presentes e futuras dos 
Estados, estimulando e capacitando 
os empreendedores brasileiros. Hoje, 
a ADVB conta com 16 filiais espalha
das pelo país e 3 no exterior, e já con
solidou diversas parcerias com asso
ciações, entidades, instituições de en
sino e empresas em geral. 

"O nosso principal objetivo é tra
balhar para o desenvolvimento sus-



tentável da nação, pois acreditamos 
que 90% dos problemas das empre
sas estarão resolvidos quando estas 
estiverem vendendo", avalia o pre
sidente da Federação Nacional das 
Associações dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil (FENADVB), 
Agostinho Turbian. A FENADVB foi 
constituída em 2003, com o propósito 
de permear as suas afiliadas para que 
houvesse uma interlocução com os 
interesses políticos e mercadológicos 
daquilo que o sistema pode oferecer 
à livre iniciativa no Brasil. "Sentimos a 
necessidade de ter um sistema e, por 
isso, criamos a federação, que entrou 
em funcionamento efetivo a partir 
de 2006", afirma Turbian. O início da 
FENADVB, segundo ele, foi marca
do pela padronização de sua marca 
nacional ADVB. Foi implantado um 
plano de ação e, então, buscou-se si
nergia nas atividades das bases esta
duais. "Depois, seguimos para o exte
rior onde fundamos primeiro a ADVB 
Portugal, depois a ADVB USA em 
Miami e a ADVB Japan em Nagoya", 
complementa Turbian, que revela um 
dos objetivos futuros da FENADVB: 
expandir suas filiais para os Emirados 
Árabes e a África. 

Outra importante função das 
ADVBs é a de certificar ações de des
taque e reconhecimento às empresas 
do mercado por seus exemplos positi
vos de sucesso. Prêmios como TOP de 
Marketing, TOP de Vendas, TOP Social, 
TOP de Ecologia e TOP de RH são en
tregues a empresas e instituições que 
apresentam cases de marketing inova
dores e que participam de projetos de 

responsabilidade social. Cabe à ADVB 
avaliar, premiar e valorizar ações com 
esse caráter. 

Experiência de 
gente grande 

Samuel Pinheiro tem apenas 24 
anos, mas administra suas empre
sas com a maturidade de um empre
sário de anos de vivência profissio
nal. A ideia da Petrocenter, sua escola 
de qualificação na área de petróleo e 
gás, surgiu quando Pinheiro retornou 
dos Estados Unidos, onde morou por 
quatro anos e sofreu forte influên
cia de uma cultura empreendedora. 
"Sempre tive vontade de iniciar um 
negócio próprio, mas me faltava sa
ber qual caminho seguir. Ao estudar o 
mercado de treinamento profissional 
e técnico, observei que as únicas esco
las de qualidade na formação Técnica 
para Petróleo e Gás eram do governo 
(escolas boas, diga-se de passagem). 
Assim, concluí que poderia entrar 
nesse mercado oferecendo qualidade, 
velocidade e, principalmente, a efici
ência produtiva que carece na gestão 
de serviços do governo." 

Segundo ele, a empresa iniciou pe
quena, mas priorizando qualidade. 
"Investimos em professores com só
lida experiência teórica e principal
mente prática, uma vez que forma
mos mão de obra operacional. Nossa 
meta inicial foi e continua sendo a 
de tornar-se referência em qualida
de de ensino técnico operacional." 
Sua principal dificuldade foi o perío
do de implantação, apesar do empre
sário ter consciência que só atingiria 

o BEP (break even point) após um ou 
dois semestres de trabalho. Por isso, já 
havia se planejado para ter reservas fi
nanceiras nesse período. Em apenas 
um ano, a Petrocenter já não tinha 
mais capacidade física para atender 
a demanda. Daí a ideia de franque
ar a marca. Recentemente, Pinheiro 
transformou a Petrocenter em fran
quia e garante que, em dois anos, já 
contará com 50 unidades em todo o 
território nacional. "É neste segmen
to que se encontram as profissões do 
futuro", afirma o primeiro empresário 
do Brasil a oferecer cursos bilíngues e 
on-line nessa área. 

Já na área de marketing, o presi
dente da agência de Marketing Digital 
AD.Brazil, Leo Cid Ferreira, também 
encontrou no empreendedorismo o 
caminho do sucesso. "Começamos 
em julho de 2008, basicamente, co
mo uma consultoria de mídia on-li
ne, atendendo a um único cliente. Até 
então, não nos posicionávamos como 
uma agência digital e sim como uma 



consultoria. Com o case de sucesso da 
Passarela (que hoje é a líder em cal
çados femininos na internet), outros 
varejistas, que queriam começar sites 
de e-commerce, vieram nos procurar, 
e nós atendíamos, mas ainda como 
consultoria. Apenas um ano depois, 
em julho de 2009, decidimos criar a 
AD.Brazil para atender a crescente de
manda", diz Ferreira. 

O empresário admite que os qua
tro primeiros meses foram difíceis. 
"Precisamos de muito planejamen
to, muita conversa e dedicação. Era 
complicado prever se o caminho que 
estávamos traçando era realmente o 
correto. Ao formar a empresa, sabía
mos que os custos aumentariam dras
ticamente por conta de contratações 
e que teríamos que dividir a empresa 
com mais uma pessoa da área de cria
ção. Sempre tentávamos fazer com 
que a receita fosse maior que os custos 
e nem sempre conseguíamos. Por sor
te, encontramos o Ricardo Panini, que 
completou nosso time e mergulhou 
de cabeça na empresa. O Panini tem 
muita experiência com agência digi
tal, pois nasceu nesse mercado. Sem 
dúvidas, ele foi uma peça-chave no 
sucesso do negócio. Completamos um 
ano de empresa e estamos surpresos 
com o resultado. Com mais ou menos 
20 clientes, nunca perdemos nenhum 
dos agenciados e estamos com 20% de 
faturamento a mais do que planeja
mos", celebra Ferreira. 

Estratégias de sucesso 
Uma das maiores apostas das em

presas que veem seu negócio crescer a 
passos largos é o funcionário, a exem
plo da VAULT que investe fortemen
te nos colaboradores que se mostram 
empenhados em querer crescer com a 
empresa, ora patrocinando faculdade, 
ora cursos no Senai. "Mesmo com to
do custo exorbitante de se manter um 
funcionário hoje no Brasil, esses in
vestimentos valem muito a pena em 
função da falta de mão de obra quali
ficada e o retorno que se obtém desse 
funcionário, já que ele se sente reco

nhecido e devolve isso para a empre
sa", reconhece Vargas. Queiroga, da 
Ecowood, afirma que incentiva cons
tantemente a ampliação do conheci
mento de seus funcionários. "Costumo 
dizer que, quem não quer crescer, estu
dar e aprender, não interessa à empre
sa." Barroso, da Advocacia Felizardo 
Barroso & Associados, admite ser 
uma luta constante assegurar o en
volvimento dos funcionários e asso
ciados nos ideais das empresas. "A ad
vocacia requer capacidade específica 
e muita disposição, para atingir me
tas. O profissionalismo é condição si-
ne qua non para o bom desempenho 
de nossos colaboradores." Turbian, da 
FENADVB, concorda: "Equipe eficiente 
não quer dizer equipe em quantidade. 
Treinamento e escolha de bons profis
sionais é tudo que podemos ter de me
lhor numa empresa." 

Na Uranet, a maior parte dos fun
cionários é formada por operadores 
de telemarketing. Entretanto, a em
presa conta também com uma grande 
variedade de profissionais, pois, além 
de oferecer serviços de call center, ela 
também desenvolve soluções tecno
lógicas, demandando o suporte de en
genheiros, analistas de sistemas e pro
gramadores, todos devidamente qua
lificados para garantir o sucesso em 
um mercado tão competitivo como 
o de gestão do relacionamento com 
clientes. Já a AD.Brazil reverte par
te do lucro em cursos e conferências 
para os colaboradores. "Não acredita
mos em longas jornadas de trabalho 
nem em virar a noite trabalhando. O 
profissional tem que ter qualidade de 
vida e estar bem consigo mesmo para 
poder fazer bem as tarefas do dia a dia. 
Temos uma mesa de pebolim e vide-
ogame na sala de reunião, e fazemos 
encontros bimensais que chamamos 
de Pizza & Beer Fridays, em que todos 
têm a oportunidade de conversar com 
os três sócios sugerindo e alertando 
sobre o que estamos fazendo de certo 
e errado", aponta Ferreira. 

Outro segredo dos bons empreen
dedores é buscar sempre a fidelização 

dos clientes. Como? Segundo Vargas, 
da VAULT, a estratégia é simples: ofe
recer um serviço de boa qualidade aci
ma do nível que os clientes estão acos
tumados a receber. Para Queiroga, da 
Ecowood, ouvir o cliente é sempre a 
melhor tática de fidelização. "Muitos 
pedem coisas possíveis de serem feitas, 
motivando nossa engenharia a traba
lhar em busca de soluções." Elson, do 
Koban, concorda que um atendimento 
impecável é a chave do sucesso. "Não 
existe nada melhor do que prestar um 
atendimento personalizado, ir de me
sa em mesa, olhar nos olhos do cliente, 
perguntar se ele está sendo bem aten
dido, ser cordial, educado e sempre 
muito atencioso. Faço questão de sen
tar à mesa, conversar, pedir sugestões e 
ouvir críticas. Essa proximidade é que 
faz a diferença." 

Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 24, p. 44-54, 2010.




