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Os irmãos Bottós, sócios
da Welle: escritório na

Alemanha já no próximo ano

e nas parcerias

VISÃO EMPREENDEDORA

Conhecimento é
arma contra os riscos

Atenção ao ambiente
e às oportunidades

Para Gabriel Bottós, da Welle,
todo empreendedor precisa
saber lidar com os riscos sem
ser inconsequente. “Reduzimos
os riscos com conhecimento e
parceiros. Não estamos sozinhos.
Contamos com a consultoria
de professores renomados”, diz.

Para Gabriel, o ambiente
brasileiro está mais favorável ao
empreendedorismo. “Temos
oportunidades que as empresas
certamente não tinham há 10 dez
anos”, diz. “Porém, o país ainda
engatinha no que diz respeito ao
apoio a novas empresas.”
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Ambição e olhos bem
abertos para o futuro
Os projetos da Welle para os
próximos anos incluem uma
nova sede e a contração de
profissionais. Até o final de 2011,
a empresa abrirá uma unidade
no Instituto Fraunhofer, na
Alemanha. “O nosso mercado
é internacional”, diz Gabriel.
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Cristiano Andujar

Quanto mais trabalho,
mais sorte eu tenho
A Páscoa estava chegando e um jovem de 17 anos achou
que era uma boa oportunidade vender ovos de chocolate
por catálogo. Sua mãe já tinha tentado isso e desistido.
Com algum esforço, achou os catálogos antigos. Sorte?
Mesmo sem conhecer nada de chocolates, começou a
oferecer os catálogos no bairro da Casa Verde, em São
Paulo, onde morava. Vendeu muitos ovos, inclusive dois
mil ovos de 50 gramas. Sorte? Porém, seu fornecedor não
fabricava ovos desse tamanho e outros não aceitavam
novos pedidos. Em uma da loja que visitou, uma senhora
se prontificou a ajudá-lo na fabricação dos ovos. Sorte?

Contudo, ele não tinha o dinheiro para comprar o ma-
terial necessário. Um tio emprestou o dinheiro. Sorte?
Em dois dias conseguiram fabricar os dois mil ovos. Ele
devolveu o dinheiro ao tio, pagou a senhora e ainda teve
uma margem de lucro de 100%. Sorte?

O negócio de chocolates parecia bom e, depois da
Páscoa, ele decidiu fabricar bombons recheados de li-
cor de cereja. Começou a oferecê-los a mercadinhos e
padarias do bairro. Deixava os bombons à mostra no

caixa e tudo era vendi-
do rapidamente. Sorte?
Chegou o verão e os
bombons não saíam das
formas. Lembrou-se de
um chocolateiro indi-
cado por um fornece-
dor. Entrou em contato
e foi prontamente aju-
dado. Sorte? Resolvido
problema, o negócio de
vendas de chocolates
não parava de crescer.

Após dois anos, ele
já vendia para grandes
varejistas como Lojas
Brasileiras e Mappin.
Sorte? Esses grandes

clientes faliram algum tempo depois. Mas antes, o jo-
vem já tinha decidido que nenhum cliente responderia
por mais de 10% dos pedidos e criou uma rede de pe-
quenos distribuidores. Sorte?

Na Páscoa de 2000, um dos distribuidores pediu mais
produtos do que conseguia estocar. O jovem sugeriu que
o distribuidor criasse uma loja para vender os produtos.
Surgiu a ideia da criação de uma franquia. O jovem deu
entrevista para uma repórter interessada no seu sucesso
como empreendedor. A própria se interessou em abrir
uma franquia. Sorte? A ideia dela era abrir a loja fran-
queada na cidade de Suzano. O jovem foi conhecer o lo-
cal e deixou seu carro em um lava-rápido que estava
sendo inaugurado naquele exato momento. Seu carro se-
ria o primeiro e com certeza, seria muito bem cuidado.
Quando voltou descobriu que o lavador tinha fechado o
carro com a chave dentro. O dono do lava-rápido, muito
envergonhado, levou o jovem de volta à sua casa para pe-
gar a chave reserva. No caminho, disse que sua esposa ti-
nha dito para ele abrir uma loja de chocolates. Ela tinha
trabalhado na Nestlé e conhecia muito bem o ramo. Na
conversa, até mencionou o nome da empresa do jovem,
sem saber quem estava ao seu lado. Sorte?

Pouco depois, a repórter desistiu de abrir a loja, mas o
jovem lembrou do dono do lava-rápido. Ligou para ele,
que prontamente aceitou ser o primeiro franqueado.
Sorte? Sete anos depois, a empresa do jovem se tornou a
maior rede de lojas de chocolates finos do mundo. Sorte?

“Antes desses gurus e desses manuais de autoajuda
apregoarem por aí que o universo conspira a favor de
quem age e pensa positivo, eu já sabia disso, na prática”,
diz Alexandre Tadeu da Costa, o jovem das passagens
acima e fundador da Cacau Show. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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