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Naiana Oscar

Para manter o foco e não deixar
escapar boas ideias, pequenas
empresas estão se tornando “mi-
ni-holdings”, com a criação de
negócios secundários. Esse é um
processo já conhecido em gran-
des corporações, mas que aos
poucos começa a cair no gosto
de micro e pequenos empreende-
dores, principalmente ligados à
área de tecnologia. O tema cha-
mou a atenção de um grupo de
pesquisadores da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) que, desde o
ano passado, estuda o fenômeno
chamado de “spin off”.

O termo em inglês define o sur-
gimento de um nova empresa,
dentro de um negócio já existen-
te. No Brasil, os spin offs mais
conhecidos são os acadêmicos.
Eles surgem com base em gru-
pos de pesquisa de universida-
des e viram um CNPJ.

A carioca Clavis, empresa que
presta serviços de segurança da
informação, é exemplo dos dois
processos. A empresa nasceu há
cinco anos dentro do departa-
mento de Ciências da Computa-
ção da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Ficou um tempo
incubada e hoje caminha com as

próprias pernas, num escritório
localizado no centro do Rio.
Além de manter seu negócio
principal, a Clavis passou a ofere-
cer aos clientes auditoria de sis-
temas de segurança. A nova ativi-
dade ganhou tanta importância
dentro da empresa que ganhou
vida própria e foi desmembrada
no início do ano. “Ao dar inde-
pendência a essa atividade, con-
seguimos atacar mais frentes”,
afirma Bruno Salgado, um dos só-
cios fundadores.

Em Santa Catarina, uma outra
empresa de tecnologia já tem
sob seu guarda-chuva dois no-
vos negócios. Há 14 anos, a
V.Office instala e configura siste-
mas de redes. Mas viu a oportuni-
dade de expandir os negócios no
segmento de telefonia. Surgiu a
Gnovitt. E, mais recentemente,
a Sippulse. A primeira já foi “ex-
pulsa” da empresa-mãe, e a se-
gunda está passando por esse
processo agora.

O presidente, Flávio Gonçal-
ves, comandou todo o processo
de forma bem consciente. Com a
criação das spin offs, ele queria
impedir a desvalorização da mar-
ca, reter talentos e aumentar a
produtividade. “Não podíamos
ser lembrados como uma empre-

sa que faz tudo”, explica. Crian-
do um novo negócio, ele teria a
oportunidade de premiar funcio-
nários de destaque e garantir de-
les um rendimento melhor. “Re-
ter talentos é um dos maiores de-
safios de uma pequena empresa.

Torná-lo responsável pelo negó-
cio mostrou-se uma boa manei-
ra de continuar com essas pes-
soas”, disse.

As duas experiências já mos-
traram a Gonçalves quais cuida-
dos o empreendedor precisa to-

mar antes de separar os negó-
cios. Segundo ele, o escolhido pa-
ra tocar a nova empresa deve ser
muito bem selecionado e é im-
portante que a nova unidade te-
nha um faturamento mínimo an-
tes de se separar da matriz.

Sobrevivência. Jonas Mendes
Constante, pesquisador do Pro-
jeto Spin Offs Corporativos do
Centro de Empreendedorismo e
Novos Negócios da FGV, afirma
que empresas originadas por es-
se processo têm mais chances de
sobreviver do que aquelas que
são fruto de um empreendedo-
rismo individual. “Com o apoio
da empresa-mãe, a nova pode ter
mais aporte de capital, acesso ao
leque de clientes e à tecnologia.”

Marcos Hashimoto, pesquisa-
dor do Insper, porém, contesta o
uso da expressão spin off para
denominar a criação de “mini-
holdings” em pequenas empre-
sas. Ele diz que o termo ainda é
novo, mas costuma ser aplicado
em casos em que a empresa ma-
triz é representada por uma gran-
de estrutura, madura e comple-
xa. “É assim no caso dos spin offs
acadêmicos, em que as empre-
sas precisam de desvincular pa-
ra ter autonomia.”

1.Concentrar os esforços
no negócio principal e
original da empresa
mãe. Manter o foco evi-

ta uma desvalorização da mar-
ca, já que a empresa será asso-
ciada a um único serviço ou
produto.

2.Vencer um dos maio-
res desafios de empre-
sas de pequeno porte:
a retenção de talen-

tos. Ao criar um negócio secun-
dário, é possível premiar um
funcionário de destaque tornan-
do-o sócio.

3.Aumentar a produtivi-
dade. Na posição de
sócio, o funcionário
trabalha mais motiva-

do e pode se concentrar em
uma atividade específica.

Anatel autoriza licitação da banda H

EXECUTIVOS
Bicudo muda alta
direção da Philips
O executivo brasileiro Vitor Rocha é o
novo vice-presidente da divisão de Cui-
dados com a Saúde da Philips do Bra-
sil. Rocha foi recrutado na GE america-
na para ocupar o lugar de Daurio Spe-
ranzini Júnior, responsável pela monta-
gem do polo de fabricação de equipa-
mentos médicos da Philips no País,
com a aquisição de quatro empresas –
VMI, Dixtal, Tecso e Wheb – desde
2007. A saída de Speranzini Júnior,
que foi acompanhada pelo desligamen-
to do CFO da divisão, Ricardo Turra, é
o mais recente capítulo da renovação
da alta direção da subsidiária brasileira
do grupo holandês, iniciada com a che-
gada do CEO Marcos Bicudo, em julho
de 2009. Antes dele, deixaram a empre-
sa a vice-presidente de RH, Célia Silvé-
rio, o vice-presidente da divisão de
Consumo e Estilo de Vida, Paulo Fer-
raz, hoje na presidência da Epson, e
José Fuentes, atual vice-presidente de
eletrônicos da Samsung. Dos princi-
pais executivos herdados por Bicudo,
apenas Fernando Stinchi, do setor de
iluminação, continua na companhia.

MÓVEIS
Irani investe em
marcenaria de luxo
A Meu Móvel de Madeira (MMM), sub-
sidiária da Celulose Irani, de Santa Ca-
tarina, criada em 2006 para vender mó-
veis ecologicamente corretos pela in-
ternet, está lançando uma marca pre-
mium para atender a uma clientela de
alto poder aquisitivo. A ideia é produ-
zir uma linha de maior valor agregado,
feita com madeira do tipo Teca, que
custa quatro vezes mais que os tradi-
cionais pinus e eucalipto. O e-commer-
ce foi a solução encontrada para en-
frentar a crise internacional e a desva-
lorização do dólar, que diminuiu a com-
petitividade do polo moveleiro dos mu-
nicípios de Rio Negrinho, sede da
MMM, e São Bento do Sul, que respon-
diam por 80% das exportações de mó-
veis do País até 2008. No ano passado,
a Irani, empresa mãe da MMM, faturou
R$ 484 milhões.

EVENTOS
Casa Cor chega a
Punta del Este
A Casa Cor, maior promotora de ex-
posições de decoração e arquitetura
da América Latina, que já conta com
franquias no Panamá, Chile e Peru,
vai fincar sua bandeira em Punta del
Este, no Uruguai. O evento será
aberto em plena temporada de ve-
rão, no dia 26 de dezembro, no hotel
San Raphael. Antes disso, as aten-
ções estarão concentradas no Casa
Trio, marcado para o período de 8 a
30 de novembro, no Jockey Club de
São Paulo. Como o nome indica, o
Casa Trio reunirá três eventos em
um: os já tradicionais Casa Boa Me-
sa, voltado para a culinária, o Casa
Office, dedicado a escritórios, e uma
novidade, o Casa Festa. “Cada vez
mais, as pessoas estão abrindo suas
residências para comemorações de
negócios”, diz Ângelo Derenze, pre-
sidente da Casa Cor.

INFRAESTRUTURA
Copa conectada, mas
com diferenças
A diferença na infraestrutura ofereci-
da pelas 12 cidades-sede da Copa
também se repete nas telecomunica-
ções. Segundo levantamento da chi-
nesa Huawei, que mapeou a qualida-
de da banda larga móvel em 1223 qui-
lômetros de vias, para o torcedor que
estiver em Salvador, 36 segundos é o
tempo máximo para abrir uma pági-
na da internet. Para o de Porto Ale-
gre, varia entre 5 e 13 segundos. A pes-
quisa completa, que mediu o acesso
a internet, e-mails e outros aspectos
de conectividade, será apresentada
durante a Futurecom, em São Paulo.

Karla Mendes

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) publicou
no Diário Oficial da União o aviso
da abertura da licitação da banda

H – última faixa de frequência
para a tecnologia 3G – e de so-
bras do Serviço Móvel Pessoal
(SMP), para uso da tecnologia
GSM e Edge. O edital estará dis-
ponível no site da Anatel a partir
das 15 horas de hoje. No dia 9 de
dezembro, a Anatel vai receber
as propostas das empresas, e o
leilão está marcado para o dia 14
de dezembro.

Na aprovação do edital da ban-
da H, no mês passado, o Conse-
lho Diretor da agência determi-
nou que a participação no leilão
inicialmente estará restrita às
empresas que ainda não pos-
suem nenhuma faixa para uso da
tecnologia 3G. A participação
das operadoras que já atuam
com essa tecnologia só será pos-
sível caso não apareça um con-

corrente novo.
A previsão da agência é que, se

forem vendidas todas as faixas
da banda H, serão arrecadados,
no mínimo, R$ 1,1 bilhão. Esse é
o preço mínimo dos lotes que se-
rão leiloados, mas os valores po-
dem subir à medida que haja
mais de um concorrente. Ao to-
do, serão oferecidas 15 áreas em
todo o Brasil.

O novo concorrente que vier a
comprar algum dos lotes da ban-
da H terá de levar cobertura 3G a
todas as cidades com mais de
100 mil habitantes no prazo má-
ximo de 60 meses, ou cinco
anos. Para municípios entre 30
mil e 100 mil habitantes, a obriga-
ção é de levar cobertura para
50% também em até 60 meses.
Para municípios com menos de
30 mil habitantes, a cobertura de-
verá atingir 15% da população
em até 72 meses, ou seis anos.

Para as sobras de frequência

do SMP, o preço estimado pela
agência é de R$ 700 milhões.
Quem arrematar os lotes de so-
bras de frequência deverá levar
cobertura para 100% dos municí-
pios com mais de 100 mil habi-
tantes em até 60 meses. Para os
municípios com população me-
nor do que 100 mil, a Anatel ain-
da divulgará uma lista com o por-
centual de municípios a serem
atendidos.

Ao todo, a Anatel leiloará 165
lotes de frequência, incluindo a
banda H.
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Após o fim da integra-
ção com o Unibanco,
que resultou na trans-
formação de 1,2 mil
agências e postos de
atendimento bancário

(PABs) em unidades Itaú, o Itaú Uni-
banco continuará em obras. Segun-
do o vice-presidente da instituição,
Geraldo Carbone, 600 agências de-
verão ser reformadas em 2011. A
ideia é, aos poucos, adequar as 5 mil
unidades de atendimento do banco,
incluindo PABs, ao design criado pa-
ra “acolher” os clientes Unibanco.
“A ideia era mostrar que se tratava
de um novo banco. Por isso, as agên-
cias ficaram mais agradáveis, com
mais tecnologia e, onde a segurança
permitiu, saíram as portas girató-
rias”, afirmou Carbone ao repórter
Fernando Scheller.

Embora o processo de integração –
que será celebrado em uma campanha
em TV, rádio e internet nas próximas
duas semanas – tenha eliminado a mar-
ca Unibanco, alguns serviços criados pe-
lo banco da família Moreira Salles fo-
ram incorporados ao Itaú: o Uniclass
atenderá clientes “emergentes”, com
renda acima de R$ 4 mil e necessidades
de crédito para realização de metas, co-
mo a compra de um automóvel ou o fi-
nanciamento da casa própria. Ao todo,
serão cerca de 1,2 mil espaços Itaú Uni-
class nas agências do banco no País.

As novas unidades do Itaú ganharam,
na porta dos caixas eletrônicos, a ex-
pressão “30 horas”, cunhada pelo Uni-
banco para ressaltar que, embora as
agências só abram por seis horas, o clien-
te pode ser atendido por telefone, inter-
net e terminais de autoatendimento.

O vice-presidente do Itaú Unibanco

disse que a manutenção da marca Itaú
em detrimento à do Unibanco foi 100%
técnica. “A marca do Itaú tem todos os
ingredientes: poucas letras, muitas vo-
gais e uma identidade visual forte. O
laranja é quase uma propriedade do ban-
co. Decidimos usar o Itaú como marca e
manter Itaú Unibanco na corporação”,
afirmou Carbone. “Mas, se o contrário
fosse verdade, não teríamos problema
em gastar mais e transformar as 3,8 mil
agências Itaú em Unibanco.”

Dos cerca de 16 milhões de correntis-
tas do Itaú, 4 milhões vieram do Uniban-
co. Para incorporar esse contingente, o
banco treinou os call centers para “falar
a língua” dos dois bancos. “O cliente
Unibanco usava mais as agências e o ser-
viço telefônico, porque a rede era me-
nor”, diz Carbone. “Com mais caixas
eletrônicos, o padrão mudou. O incô-
modo dura de três a cinco meses.”

Outra arma para deixar o correntista
tranquilo foi manter os gerentes do Uni-
banco à frente das agências. Segundo
ele, valeu perder conhecimento técnico
da nomenclatura dos serviços Itaú para
ganhar em identificação. “A conta, o te-
lefone de contato e as senhas tinham
mudado. Não convinha mudar o geren-
te também”, disse Carbone.

Pequenas empresas viram ‘mini-holdings’
Com o objetivo de manter o foco no negócio original sem perder oportunidades, empresários adotam processo já conhecido de grandes corporações

Fazer um spin
off e criar uma
nova empresa

Empreendedorismo

Foco. Salgado (C), com os sócios Rafael Ferreira e Paulo Arruda

é o volume de negócios gerados na
19ª Mercopar, promovida pelo Se-
brae/RS, em Caxias do Sul

Itaúvaireformar
mais600agências
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Preparação. Para incorporar os clientes Unibanco, o Itaú investiu no treinamento dos call centers, diz Carbone
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