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Depois da indústria química
e de energia, Maurício

Nunes começa a conquistar
as empresas de alimentos

Objetivo é otimizar processos e baixar os custos de operação

Murillo Constantino

Os caracóis de seus cabelos,
uma dose de disciplina
A história de Denis da Silva como empreendedor começou quando ele
descobriu um novo segmento de atuação, o da valorização de cabelos
encaracolados. Ele começou a trabalhar como cabeleireiro na adoles-
cência, profissão que aprendeu com a mãe, sua primeira sócia num sa-
lão em São Bernardo do Campo (SP). Acreditando que podia progredir,
aos 28 anos, Silva foi para o exterior atrás de oportunidades. Começou
por Paris, não deu certo, e seguiu para Nova York. Nos Estados Unidos,
depois de passar por todo tipo de dificuldade, abriu seu primeiro salão
em sociedade com a inglesa Lorraine Massey, na década de 90.

Foi a partir das frequentes queixas de sua sócia para cuidar dos
cabelos cacheados e da ausência de produtos específicos, que ele
teve a ideia de criar cosméticos para essas consumidoras. Silva pare-
cia estar na contramão da moda. Depois de dois anos fazendo os tes-
tes em Lorraine, além de encontrar o produto que buscava, criou um
novo conceito para seu negócio: a beleza do natural, cuja missão era
mudar a ideia de que cabelo crespo é ruim e liso, bom.

Assim nasceu a Deva Curl, linha de cosméticos para cabelos ca-
cheados há mais de 15 anos. Na Avenida Broadway, um ponto nobre
de Nova York, Silva tem o salão em que atende, o Devacham, que
tem outras três filiais nos Estados Unidos. Há também a fábrica De-
vaConcepts, que produz xampus, condicionadores e cremes criados
pelo empreendedor. Silva encontrou um sócio para fabricar os pro-
dutos no Brasil, e seu novo desafio é uma linha de tinturas.

E Silva ensina a quantos perguntam o segredo do sucesso dele: discipli-
na. Para ele, não é todo dia que o trabalho é interessante e prazeroso, por-
tanto, para construir uma empresa bem-sucedida é preciso comprome-

ter-se em fazer continuamente o que é
necessário, independentemente da
vontade e do cansaço diário. Foram
dois anos de estudo, experimentos quí-
micos até chegar à fórmula ideal. E mais
um longo caminho para encontrar a
parceria certa para produção. Agora,
está tendo a mesma determinação para
o desenvolvimento das tinturas.

Na cultura brasileira, a disciplina
ainda tem uma conotação negativa —
pode-se atribuir parte disso à história
do país, marcada pela repressão e rigi-
dez da ditadura militar. Na busca por

uma nova forma de relacionamento, valorizou-se apenas características
libertadoras e permissivas, um outro extremo. Mas ser disciplinado não
é apenas manter a dieta durante as festas de final de ano. É não deixar de
fazer a caminhada matinal depois da comemoração. Disciplina tem a
mesma origem que a palavra discípulo: aquele que segue. É a disposição
interna para seguir regras ou um padrão de comportamento.

A disciplina é também uma capacidade pessoal destacada com funda-
mental por outros empreendedores, como Abilio Diniz e Nizan Guanaes.
Ser disciplinado ajuda no monitoramento do negócio, na manutenção do
foco durante a implantação da empresa. Ter disciplina é ser capaz de
cumprir as atividades pré-definidas rigorosamente e prioritariamente. É
ter autocontrole para não se desviar, nem desistir de um propósito por
mais obstáculos e dificuldades que apareçam. É a decisão pessoal de cum-
prir o determinado e a capacidade essencial para concluir um projeto. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Ser disciplinado
é ter autocontrole
para não se desviar
nem desistir de
um propósito por
mais obstáculos
que apareçam
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fábrica da Braskem no Méxi-
co deve contar com o progra-
ma da OP2B. Nunes afirma
que já estão conversando
com a empresa para oferecer
um projeto específico para o
novo empreendimento.

Com a companhia já es-
truturada na otimização de
processos, os sócios resolve-
ram inovar mais uma vez.
Com a necessidade de trei-
namento de profissionais
que pudessem operar má-
quinas pesadas de grandes

indústrias, a OP2B resolveu
criar um software que pu-
desse oferecer todas as difi-
culdades reais das máqui-
nas. Para o novo projeto, Pe-
trobras e Braskem já aderi-
ram ao novo sistema e estão
treinando funcionários sem
a necessidade de utilizar as
máquinas, agilizando tam-
bém o processo, pois elas
podem continuar operando
normalmente com os fun-
cionários já treinados.

Como os projetos podem

muitas vezes custar alguns
milhões de reais, Nunes afir-
ma que para aqueles clientes
que ainda estão em dúvida
sobre contratar ou não a
OP2B, eles fazem uma pro-
posta também inovadora. “A
gente fecha o projeto com o
cliente pagando apenas os
custos básicos e colocamos
uma comissão sobre o valor
que a empresa passará a eco-
nomizar em seus processos
após a utilização do nosso
software”, afirma Nunes. ■

“Quando alguns
clientes ainda não
estão convencidos
de que o resultado
será positivo, abrimos
mão de cobrar pelo
projeto e oferecemos
uma nova maneira
de pagamento.
Cobramos uma
porcentagem sobre
os valores que
serão economizados
pelo cliente com
a utilização do
nosso software

É possível melhorar
o faturamento de
uma empresa apenas
modificando sua
maneira de atuação.
Grandes indústrias
ainda encontram
dificuldades na
tomada de decisão

Maurício Kerche Nunes,
sócio e fundador da OP2B

OP2B ao exterior
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