É hora de celebrar conquistas
Maggi Krause
Depois de cinco meses acompanhados de perto por especialistas da Microsoft e do Itaú, os
empresários do Extreme Makeover 5 dominam as novas tecnologias, as mídias sociais e os
processos financeiros. Agora, eles só têm motivos para celebrar a nova fase de crescimento
que está por vir

SEMESTRE DE BONS RESULTADOS | Na foto maior, o empresário Elias Freire Jr. e
seu braço direito, Thiago Reis, comemoram o aumento de 32% nas vendas da
DeliCake nos últimos meses e a abertura da primeira franquia. Na foto do alto, os
sócios Wagner Amado e Robson Costa (sentado), do Platô Buffet, brindam o novo
sistema para cadastro de clientes, solução que permite organização, controle e
geração de novos negócios. Na empresa de florais brasileiros Joel Aleixo, os reflexos
positivos na Escola de Alquimia e nas vendas de produtos – 30% a mais em relação
ao mesmo semestre de 2009 – alegram o alquimista, sua sócia, Jaqueline Aleixo, as
diretoras Iolanda Vilela (de pé, à esq.) e Christina Barbosa e o gerente Rodrigo
Toardi

NOVA ORGANIZAÇÃO PARA AUMENTAR OS GANHOS
Pilotar uma empresa de eventos oferecendo agilidade e bons serviços para os clientes, mas
sem parar para repensar processos ou tomar as rédeas da parte financeira. Por 14 anos, essa
foi a rotina de Robson Costa e Wagner Battistella Amado, sócios-fundadores do Platô Buffet.
“Sempre tivemos por aqui o que qualquer empresa deseja: excesso de clientes”, diz Amado.
“Mas sem um cadastro organizado perdemos oportunidades de negócio”, completa Costa.
Facilitar a vida de quem realiza até seis eventos diários e não pode parar é missão da
tecnologia. O novo sistema de cadastro fica dentro do SharePoint, hospedado nos serviços da
nuvem da Microsoft. “Enquanto fala com o cliente, o funcionário já cadastra, salva, classifica,
anexa propostas e até insere lembretes para fazer feedback”, explica Henri Burlandy, da Lan
Designers, que orientou a instalação de novos equipamentos e o uso dos serviços na nuvem
Microsoft. Com controles e feedback, Costa prevê ampliar os negócios em 30%. Em apenas um
dia ele cadastrou cem nomes de um único cliente, a Unimed. “Depois das mudanças do
Extreme, a sensação de euforia é a mesma de abrir uma empresa nova”, diz o empresário.
“Não tínhamos processos, nem metodologia, nem sabíamos a quantidade de clientes”,
enumera. Na parte financeira, o dia a dia também melhorou: Amado agora autoriza
pagamentos pelo celular e tem mais tempo para gerenciar o fluxo de caixa.
A integração do software de gestão da Micrologos com o do Itaú é aguardada. “Eles passam
para um novo patamar administrativo e financeiro, o que garante mais tranquilidade para
expandir”, diz Rogério Gurgel, consultor do Itaú. Atualmente, o banco reestrutura linhas de

crédito de acordo com a necessidade de crescimento do Platô Buffet, que pretende atuar em
outras regiões do estado do Rio de Janeiro.

MULTIPLICAÇÃO EM TEMPO RECORDE
Empresa mais jovem a participar da consultoria neste ano, a DeliCake não tinha nem um ano
de vida quando foi selecionada. “Sem o Extreme eu teria levado dois anos para fazer o que
realizei em seis meses. O projeto acelerou as metas da empresa”, diz Elias Freire Jr. Uma
delas foi começar a pôr em prática a expansão das lojas da marca. Aconselhado pelos
especialistas do Itaú, o empresário deixou de lado a ideia de licenciamento e adotou o sistema
de franquias. A primeira loja franqueada funciona a pleno vapor este mês e o acordo para um
quiosque no Centro Empresarial Nações Unidas já está a caminho. “Freire Jr. passa por uma
fase de adaptação, pois montar uma franquia é como abrir um novo negócio. É preciso
estruturá-lo, planejar os atrativos para vendê-lo e batalhar para entender uma nova
concorrência”, explica Fábio Kanashiro, especialista do Itaú no Nicho Franquias. Para as lojas
franqueadas, Freire Jr. estuda replicar parte do sistema de tecnologia para o comércio
instalado em sua loja pela Bematech, parceira da Microsoft. Com os novos pontos de venda
equipados com o sistema, ele pode controlar a distância o faturamento das novas DeliCakes,
ferramenta crucial para quem planeja ter muitas lojas. Focado nos resultados, o empresário
ajusta toda a sua produção para fornecer seus bolinhos Brasil afora. “Fiz testes de
congelamento da massa crua do produto para facilitar a distribuição”, relata Freire Jr., que
aumentou de quatro para oito o número de funcionários na loja principal no período do

Extreme e admite que não teria como investir nos novos equipamentos que ganhou com o
projeto. A tecnologia também facilitou seu relacionamento com o banco. “Visualizar
recebimentos em cartão dentro do Itaú 30 horas Empresa Plus e autorizar pagamentos pelo
celular abre tempo para me dedicar às estratégias de franquia”, afirma.

INTERNET ABRE NOVAS PORTAS
Encurtar a distância entre duas sedes em São Paulo e aproximar a marca de clientes pelo
Brasil foi um desafio cumprido com ajuda da tecnologia na empresa de florais brasileiros Joel
Aleixo. “Depois de instalar os equipamentos, as soluções na nuvem se encarregaram de
interligar os usuários da Vila Mariana e de Cotia”, afirma Leandro Soares Costa, da Brascin,
empresa que implantou as soluções de tecnologia sugeridas pela Microsoft. Já a entrada do
Universo Joel Aleixo nas mídias sociais e em links patrocinados tornou a marca mais conhecida
em território nacional. “Também nos aproximou de quem nos representa no mercado”, conta
Aleixo. “Éramos vistos como entidade espiritual e filosófica e o Extreme mostrou que, além
disso, somos uma empresa competente, com infraestrutura moderna e agora inserida no
mundo digital”, diz o alquimista, que viu aumentar a aceitação da marca — presente em 46
pontos de venda no Brasil — e o número de seguidores no Facebook, que agora passa de 800.
Em relação ao mesmo período de 2009, as vendas deste semestre cresceram em 30%.
Detalhes como mais facilidade de navegação no site e contratos de cartão para a loja virtual,
por intermédio do banco Itaú, permitem finalizar mais vendas pela internet. Na loja física, as

impressoras fiscais instaladas pela Bematech esbarraram em um problema inicial: não
rodavam com o sistema do Windows 7. “Poucos sabem, mas existe um modo XP que pode ser
acionado dentro do Windows 7, que soluciona estes problemas de compatibilidade”, diz
Fernando Kimura, consultor da Microsoft. Sugestões propostas pela consultoria financeira do
Itaú ajudaram a Joel Aleixo a balancear suas contas. “Passamos de devedores a investidores,
quando recentemente tivemos uma sobra de caixa”, relata Rodrigo Toardi, gerente financeiro.
Sinal de que a empresa encontrou, de fato, o caminho do sucesso e segue na direção certa.
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