




que ha quatro anos e consultor do Extreme Makeover. 
Depois de muitas visitas às empresas participantes do 
projeto, Gurgel observou que alguns profissionais po-
dem atuar como seu braço direito em diferentes situa-
ções: contadores, analistas, programadores e empre-
sas de assistência em sistemas e hardware. Durante a 
consultoria do Extreme, alguns desses parceiros tam-
bém precisam mudar processos e se desenvolver para 
que as etapas progridam em cada uma das empresas 
participantes. É trabalhoso integrar o sistema de ges-
tão utilizado internamente a controles fornecidos pe-
lo Itaú 30 horas Empresa, mas vale o esforço, pois as 
facilidades se multiplicam. Até os consultores do pro-
jeto, como a Microsoft, procuram parceiros para en-
riquecer a experiência. "Chamamos a Bematech, em-
presa de soluções em tecnologia para o comércio que 
desenvolve seus produtos com softwares Microsoft. 
A parceria mostra o quanto podemos atender a dife-
rentes necessidades, customizando cada solução", diz 
Fernando Kimura, consultor da Microsoft. 

c o n h e c i m e n t o d i f u n d i d o 

O negócio de florais exige uma série de parceiros 
para se expandir. Na escola de alquimia são forma-
dos terapeutas florais que difundem a filosofia de 
Joel Aleixo e a aplicam em consultórios. "Hoje, mais 
de 80% dos nossos alunos são profissionais da área 
de saúde, de psicólogos a fisioterapeutas e acupuntu-
ristas", diz Iolanda Vilela, diretora da escola. Somen-
te depois da etapa básica — o curso completo encer-
ra 12 módulos — eles estão habilitados a utilizar o kit 
Primus de essência e os compostos florais. "Apenas 
com conhecimento é possível indicar os produtos para 
seus pacientes, os consumidores finais", explica Joel 

Aleixo. Professores que o acompanham há tempo são 
seus principais colaboradores, como é o caso de Ma-
ra Cynthia Martins do Valle, que ministra cursos há 
15 anos na escola. "As turmas do básico são as mais 
lotadas e a procura pelos cursos aumentou desde o 
início do Extreme. O número de alunos pulou de 270 
para quase 400 na sede da Vila Mariana", diz Aleixo. 
O empresário tem outros parceiros, como Cézar Su-
zigamn, um ex-executivo da Sony Music que hoje dá 
cursos para 90 alunos da região de Campinas. Casos 
como o dele reforçam a intenção da escola de forma-
lizar franquias no futuro. 

A entrada do Universo Joel Aleixo na rede social 
Facebook foi uma iniciativa acertada, já que em me-
nos de dois meses a página ultrapassou 700 seguido-
res. "Pensava em utilizá-la apenas para fins pessoais, 
não imaginei que funcionaria tão bem para os negó-
cios", afirma Aleixo. Além da parte de relacionamento 
entre a escola, alunos, ex-alunos e terapeutas, vários 
depoimentos em vídeo — enviados por profissionais 
que utilizam os florais — reforçam a solidez da marca. 
Uma pesquisa para votar opções para um novo logoti-
po também obteve retorno expressivo com ajuda do 
Facebook. Na Microsoft, os executivos da Joel Aleixo 
participaram de uma palestra com a jornalista Camila 
Zanqueta, da empresa Mint. Ela mostrou a abrangên-
cia e os públicos na internet e introduziu as mídias so-
ciais como ferramenta de divulgação para as peque-
nas empresas. "Deu uma boa orientação sobre como 
trabalhar esses canais", afirma Iolanda Vilela. 

Afora rever sua opinião sobre essas mídias, Aleixo 
já mudou algumas atitudes da empresa por conta das 
dicas de sustentabilidade das palestras do Itaú. "Tro-
camos a sacolinha plástica pela de papel reciclado, o 
que é mais responsável com a natureza", conta Alei-
xo. "Também revisei os lacres das nossas embalagens 
e eles cairão para um terço do tamanho." Outra faceta 
da economia está acontecendo no processo de vendas 
na loja da Vila Mariana, em conseqüência de uma so-
lução de tecnologia para gestão da Bematech, parceira 
da Microsoft. Antes, a Joel Aleixo só vendia mediante 
o fornecimento de nota fiscal-eletrônica, o que a obri-
gava a pegar dados do cliente, como endereço e CPF, 
e a imprimir em duas vias. O sistema Bemacash para 
emissão de cupom fiscal evita a burocracia, garante a 
obrigação fiscal e gera uma tirinha amarela (menos de 
um quarto da folha de papel A4 utilizada anteriormen-
te). Será uma redução considerável de papel, tinta de 
impressão e de tempo na comercialização. 

Na frente financeira, o Itaú entrou em contato com 
a CIS, fabricante de leitoras automáticas de cheques, 
que cedeu quatro equipamentos MaxyScan. O obje-
tivo é terminar com a demora e a falta de segurança 
nos malotes que circulam entre as unidades da Vila 
Mariana, de Cotia e o banco. "Essa pré-captura dos 



cheques para depósito à vista ou pré-datados é en-
viada para a custódia do banco, ou seja, fica garanti-
da a sua compensação", explica Erika Schalge, espe-
cialista em Cash Management do Itaú. 

A opinião dos empresários é valiosa para a conclu-
são de projetos que o Itaú planeja para clientes pessoa 
jurídica do banco. Antes de colocar no mercado uma 
nova ferramenta, algumas pessoas são escolhidas pa-
ra dar críticas e sugestões. Elias Freire Jr. foi o primei-
ro a ter acesso ao novo portal de recebíveis de cartões. 
"Era o que faltava para visualizar esse fluxo de caixa de 
um modo fácil e poder controlar os recebimentos dos 
próximos 30 dias", diz o dono da DeliCake sobre a fer-
ramenta (leia texto ao lado). Outra facilidade no dia a 
dia do empresário também se concretizou: "Cadastra-
mos o itoken do meu contador no Itaú e ele vai incluir 
todos os impostos a pagar. Eu apenas aprovo o paga-
mento", conta Freire Jr. 

A grande novidade na DeliCake, no entanto, é o novo 
sistema de tecnologia para o comércio instalado na lo-
ja, o Bematech Chef. "Começa pela limpeza e estética 
da frente de caixa, que abre espaço para uma vitrine no 
balcão", afirma Elias Freire Jr., que viu monitor, mou-
se e teclado serem substituídos por um único equipa-
mento com tela operada por toque, o SB-8200. "O em-
presário não usava nenhum sistema para melhorar seu 
processo de venda e gestão", afirma Luis Alberto Gar-
belini, gerente de canais hospitality hotel e restaurante 
da Bematech. A solução introduzida na DeliCake é uma 
das mais completas implantadas pela empresa Além do 
terminal no ponto de venda principal, junto ao balcão, 
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inclui um touchscreen em que o atendente registra pedi-
dos do lado de fora da loja, com área para sentar recém-
ampliada. Estes pedidos são centralizados no servidor 
e aparecem automaticamente em um monitor com te-
clado especial, à prova de água e sujeira na cozinha, de 
onde saem sanduíches, cakes e sorvetes. 

"Essa solução vai garantir mobilidade ao atendimen-
to, o pedido chega à cozinha e a conta sai direto para a 
mesa do cliente", explica Thiago Reis, gerente na Deli-
Cake. Antes, o cliente precisava escolher os bolinhos no 
balcão e relatar ao caixa o que tinha consumido. Esse 
tipo de cobrança, feita na confiança, não é compatível 
com o crescimento das vendas. "O sistema é mais fá-
cil de usar e, além disso, permite cancelar itens com ra-
pidez, fazer fechamentos por turno ou por operador", 
diz Reis. Mas outras ferramentas essenciais facilitam a 
gestão do negócio. A retaguarda do Bematech Chef faz 
controle de estoque, gerencia a produção e a compra de 
insumos. Outra solução realiza a distância a gestão das 
franquias, enviando relatórios de vendas direto para o 
PDV do Bematech Chef, na central da DeliCake. O sis-
tema, desenvolvido em plataforma Microsoft, se hos-
peda na nuvem. Por isso, um serviço Live permite mo-
nitorar tudo on-line, pela internet ou no celular. 

"Era o sistema que eu queria desde o início", diz 
Elias Freire Jr. "Agora pretendo colocar no pacote das 
novas franquias um PDV com touchscreen e o softwa-
re, para controlar as vendas a distância", conclui o 
empresário. "Usando o Bematech com gestão de fran-
quias, ele pode criar um novo produto, precificá-lo 
e até mesmo fazer promoções por cidade ou região. 
Essa informação sai do servidor diretamente para 
as lojas, poupando outras formas de comunicação", 

afirma Garbelini, da Bematech. Uma mão na roda pa-
ra os planos de expansão da DeliCake, que tem no-
vos contratados na cozinha e no atendimento, e aca-
ba de inaugurar a primeira loja de sua futura rede de 
franquias na Chácara Santo Antônio. 

Platô 
Buffet n e g o c i o s n a p a l m a d a m ã o 

Uma semana agitada, com mínimo de três eventos 
diários, sacudiu a empresa de catering em setembro. 
Enquanto o Platô Buffet servia 150 executivos por dia 
no estande da construtora Mendes Jr., na feira Rio Oil 
& Gas, sua sede recebia os técnicos da Lan Designers 
para instalar servidor e equipamentos novos. Para dei-
xar o desafio ainda mais complicado, a turma do co-
mercial se preparava para uma reunião decisiva com 
a Vale, no centro do Rio. "É a última fase de uma con-
corrência para fecharmos um contrato fixo anual. Va-
mos levar o miniprojetor para auxiliar na apresenta-
ção", diz Robson Costa. O projetor M109S da Dell pesa 
menos de 400g e cabe na palma da mão, utiliza ilumi-
nação a led e funciona conectado com um cabo ao lap-
top. "Sua resolução permite mostrar texto e imagens 
com nitidez excelente para pequenos grupos de reu-
nião", diz Fernando Kimura, da Microsoft. A solução 
foi pensada para que as apresentações comerciais fos-
sem facilmente levadas até os clientes. Em vez de mos-
trar o PowerPoint no laptop, as imagens são projeta-
das em qualquer parede branca. 

"O que nos empolga é a instalação do servidor e dos 
equipamentos, que possibilita utilizar tudo o que nos 
foi apresentado no Extreme até agora", afirma Wag-
ner Battistella Amado, sócio responsável pela parte 
financeira e beneficiado das operações bancárias des-
centralizadas pelo Itaú. Sem rede integrada, ele con-
tinuava cedendo seu computador para a funcionária 
incluir pagamentos. Agora o problema acabou. 

Em outra frente para ajudar a rotina do empresário, 
um parceiro da empresa na área de sistema de ges-
tão, a Micrologos, abraçou uma das boas iniciativas 
do Extreme. "Sugerimos a integração dos programas 
de gestão das empresas com os sistemas do banco, 
assim passamos aos analistas os layouts de arquivos 
de cobrança, pagamentos de fornecedores e de salá-
rios, e pré-captura de dados dos cheques", diz Rogé-
rio Gurgel, consultor do Itaú. O Platô Buffet utiliza o 
sistema de gestão Cash Master Advanced, da Micro-
logos, que roda em versões do Windows. É uma so-
lução para a área financeira. A integração com o Itaú 
evitará digitar duas vezes o mesmo dado; por conse-
qüência, a confiabilidade da informação será maior. 
"O lado mais bacana de um software com conciliação 
bancária é contar com auditoria externa permanente 
do banco, pois se controla tudo pela conta. O proces-
so fica mais automatizado e simplificado", diz André 
Carreiro do Valle, diretor da Micrologos. A empresa 
procura adaptar seu sistema de gestão o mais rápido 
possível, para que estas funcionalidades já estejam 
disponíveis para o Platô Buffet neste mês. 
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ra os planos de expansão da DeliCake, que tem no-
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