No início de 1999, recebemos uma notícia bombástica: a Unilever, que representava
80% de nossas receitas, pretendia encerrar a operação em 120 dias. Segundo eles nos
disseram, havia uma tendência de as empresas concentrarem grande parte de suas
operações em um único operador. Por conta disto, tinham fechado um contrato com
uma operadora logística pertencente ao Grupo Walmart. Aquela altura, apenas nos
restava correr atrás de novos clientes. Foi nessa conversa final com os executivos da
Unilever que ouvimos pela primeira vez o termo 'operador logístico'.
Decidimos que passaríamos imediatamente a replicar o discurso que tínhamos
escutado da Unilever. Não nos definiríamos mais como um armazém, mas como um
operador logístico. E foi na ocasião que recebi um importante conselho do então
presidente da Leite Paulista: 'Não use mais o nome Armazéns Gerais Vinhedo.
Primeiro, porque vocês não querem ser uma empresa de armazenagem. Além
disso, o termo Vinhedo vai restringir seu crescimento'. Dito efeito. Imediatamente
mudamos o nome da empresa para AGV Logística.

No ano 2000, a empresa quadruplicou de tamanho. O desafio
de manter a qualidade com um volume tão grande foi enorme.
Tivemos três endereços diferentes em menos de seis meses e, mesmo
durante esses períodos, mantivemos o suporte técnico a todo vapor.
Nossos clientes tinham muitas dúvidas sobre como desenvolver
páginas na web, então era comum ligarem para nos pedir ajuda.
Com isso, o volume de ligações começou a crescer num ritmo muito
superior à nossa capacidade de atendimento.
Lembro das pessoas chegando à Locaweb para se candidatar às
vagas que eram abertas aos montes para dar conta desse crescimento.
Havia dias em que dez pessoas apareciam para fazer entrevistas.
Muitos eram contratados ali mesmo e começavam a trabalhar na
hora. Foi um ano muito maluco.
Naquele mesmo ano, meu tio Michel se desfez da sua confecção para
se dedicar à Locaweb. Lembro-me de dizer a ele que nossa vida estava
muito difícil e que precisávamos reduzir o ritmo. Ele respondeu: 'De
jeito nenhum, não existe essa opção, você está louco!'. Claro que ele
estava certo. Afinal, aquele foi um ano especial, em que dobrávamos
de tamanho a cada três meses. Por isso, digo: se você não aceita
o crescimento, nunca estará preparado para ser grande.

Eu me recordo, sem nenhuma saudade, de um
momento delicado que enfrentamos em 1992
e que quase levou a empresa à falência. Na
época, com uma carteira de clientes de dois mil
agentes de viagens, a Flytour já era a maior
empresa de distribuição de bilhetes aéreos do
país. De uma hora para outra, duas pessoas
saídas do mercado financeiro resolveram
abrir um negócio exatamente no segmento em
que atuávamos. Com práticas questionáveis,
como o pagamento de suborno a funcionários
de companhias aéreas, essa dupla começou
a ganhar mercado.
Os novos concorrentes procuravam
nossos clientes e ofereciam passagens com
valor 3% inferior ao praticado pela Flytour.
O percentual correspondia justamente à
rentabilidade da empresa. Se praticasse
aquelas tarifas, eu não pagaria as contas no
final do mês. Diante da queda nas vendas,
decidi enfrentar a concorrência com descontos
de 1,5 %. Consegui manter uma parte das
vendas, porém os prejuízos começaram a se
tornar uma constante no fechamento do mês.
Isso criou um rombo na empresa.
Minha sorte era que eu tinha um resguardo.
Sempre fui aventureiro — nunca resisti a
fechar negócios que me pareciam atraentes
e por isso corri muitos riscos. Por conta desse
meu perfil, na primeira oportunidade que tive,
reuni minhas economias e investi no mercado
de imóveis. Quando me vi diante dessa crise,
eu tinha muitos apartamentos, um patrimônio
que poderia amparar não apenas minha
família, mas também a Flytour. Nos tempos em
que o negócio ia bem, o patrimônio era usado
como garantia para as companhias aéreas me
darem crédito. E nessa crise, ele me salvaria.
Prestes a quebrar, com 400 funcionários na

empresa e quatro filhos para
criar, fiquei apavorado. Peguei um milhão
e quinhentos mil dólares emprestados
com um amigo e saldei parte das dívidas
no banco. Como garantia, dei a esse amigo
a sede da Flytour. Para pagá-lo, vendi 14
apartamentos que tinha em Moema. Encarei
como uma honra poder vender o que eu
tinha reunido para prosseguir com meu sonho.
Nesse meio tempo, os concorrentes saíram
e pude voltar a trabalhar tranquilamente."

A grande virada do Boticário começou em 1979, com a participação inesperada de Silvio
Santos. Ao preparar o lançamento de uma marca própria de cosméticos, ele havia mandado
produzir milhares de frascos para os produtos. Acontece que, no meio do caminho, saiu a
concessão para montar o SBT e ele acabou desistindo dos produtos. Com isso, 60 mil frascos
foram parar num depósito. Assim que fiquei sabendo, fui a São Paulo ver se parte daquilo
poderia interessar ao Boticário. Gostei do que vi e quis comprar mil vidrinhos de um tipo,
quinhentos de outro, trezentos de outro. O funcionário foi taxativo: 'Eu te vendo tudo ou nada'.
O valor total dos frascos girava em torno dos US$ 60 mil. Eu estava com medo de assumir
aquele compromisso, mas resolvi bancar a oferta e me propus a pagar em dez parcelas. A partir
daquele momento, dar um destino aos 60 mil vidrinhos se tornaria meu maior desafio. Se o
volume de vendas não desse conta do recado, eu enviaria dois caminhões devolvendo os frascos
para o Silvio Santos, junto com uma carta com pedido de desculpas. Já tinha até pensado no
conteúdo da carta que enviaria! Entre os frascos, gostei especialmente das ânforas. Ao observálas, tive o insight que mudaria o foco do negócio: com seu design moderno e delicado, aquelas
peças eram exatamente o que precisávamos para fazer o Boticário ingressar na perfumaria.

Eu morava com mulher e três filhas em Mogi das
Cruzes. Vivia numa casa alugada, tinha uma família
para sustentar e o dinheiro se tornava cada dia mais
escasso. Como meu nome estava na lista negra dos
grandes jornais, eu tentava a venda das tirinhas
em veículos menores. Meu sustento vinha de jornais
de paróquias e semanários de pequenas cidades.
Cheguei a ter oito meses de aluguel atrasado.
Para conseguir vender nas cidades próximas, eu
me deparava com os gastos do transporte. Qualquer
passagem de ônibus significava muito pra mim.
Para otimizar os meus recursos, girei um compasso
sobre um mapa, demarcando as cidades que
estavam dentro de um raio de cem quilômetros a
partir de Mogi. Esses foram meus primeiros alvos.
Com a estratégia, garanti o leite das crianças por
algum tempo e comecei a ter uma folguinha que
permitiu ampliar a atuação para regiões que ficavam
a até trezentos quilômetros de Mogi. Na medida
em que novos contratos eram fechados, comecei
a contratar auxiliares para os serviços simples de
acabamento dos desenhos. Para pagar este extra,
precisava de mais uma tira e assim por diante.
Com esse processo de autofinanciamento, foram
crescendo os negócios e a equipe.

Em 2000, tivemos uma grande sacada para implantar a gráfica que tínhamos
idealizado: o projeto SOMA. Reservamos uma área em um restaurante de São Paulo
e convidamos os principais fornecedores do mercado, entre eles os fabricantes das
máquinas Heidelberg, das tintas BASF e de papéis Suzano. Essas eram as principais
empresas fornecedoras do setor, para as quais fizemos a apresentação do projeto
SOMA. Resumidamente, o projeto se propunha a reunir os melhores de cada setor,
ou seja, a melhor máquina, com a melhor rolaria, com a melhor chapa, a melhor tinta
e o melhor papel, em um único lugar, a Arizona. Dessa forma, todos teriam uma vitrine
para mostrar aos clientes potenciais.
Com essa estratégia, conseguimos com a Heidelberg um financiamento de €$ 800
mil, a serem pagos em cinco anos, com um de carência, para compra da máquina mais
moderna de impressão da época. Os demais fabricantes também nos deram condições
especiais de pagamento. Com isso, nosso nome começou a ficar associado a marcas
mundialmente conhecidas. Para uma gráfica que faturava R$ 60 mil mensais, isso
representou um grande salto de qualidade e posicionamento.

Antes da popularização da internet
comercial, focamos nossos serviços
em desenvolvimento de sistemas,
intranet de empresas e confecções
de CD-ROMs. Em 1995, com a chegada
da internet comercial através
da linha discada, começamos a
trabalhar com a criação de sites.
Se a novidade nos apresentava
oportunidades de negócios, também
impunha desafios que nos obrigavam
a retroceder em linguagens que
estávamos desenvolvendo para outras
plataformas. Além disso, a velocidade
de carregamento da internet era
muito baixa, o que nos impedia de
utilizar todas as funções multimídia

que vínhamos utilizando nos
CD-ROMs e em ambientes de rede.
Ao contrário dos CD-ROMs, a
internet não permitia o acesso a vídeos
e fotos de alta qualidade, nem dava
liberdade para trabalharmos com
recursos gráficos e de vídeo. Por outro
lado, possibilitava a interatividade com
o usuário. Analisando os dois cenários,
não tivemos dúvida: abriríamos
mão da sofisticação gráfica, em prol
da possibilidade de estar on-line.
Mesmo com 90% das nossas receitas
provenientes de trabalhos com CDROM, e apenas 10% advindos de
trabalhos relacionados à internet,
apostamos todas as fichas no on-line.

No início do BuscaPé, o diretor
de uma das lojas listadas no site
ligou e pediu para retirarmos
seu estabelecimento do nosso
sistema de busca. Segundo ele,
não havia nada de positivo
'nesse negócio de comparação
de preços'. Para nós, aquela
reação foi um golpe e tanto,
já que tínhamos apenas 35
varejistas listados e qualquer
ausência seria muito sentida.
Tentei conversar com o executivo
para convencê-lo de que não
estávamos violando nenhuma
lei, já que simplesmente
capturávamos preços
divulgados
em sites e publicávamos
com devidos créditos e links.
Mas ele não quis saber: 'Meu
departamento jurídico
ocupa
um andar inteiro e, se vocês
não nos retirar dessa listagem,
vamos
processá-los'.
Qualquer empreendedor sabe
que existem alguns momentos em
que o negócio quase morre. Até
então, eu e meus sócios tínhamos
sentido isso durante o processo
de escolha do nome da empresa,
quando descobrimos que alguém
tinha tido a mesma ideia antes de
nós. A segunda vez que pensamos
nisso foi após o telefonema desse
varejista. Eu me perguntava
como seria possível seguir

adiante se uma das principais
redes de varejo com atuação
na internet — e um dos nossos
potenciais clientes — estava
ameaçando nos processar. A
reação dele era a última coisa
que podíamos esperar. Depois
de muita conversa com meus
sócios, decidimos bancar nosso
modelo de negócios e não retirar
o tal varejo da lista. Em paralelo,
tentamos marcar uma reunião
com ele, que não nos atendeu.
O tempo foi passando e
deixamos o caso um pouco
de lado. Dois anos mais tarde,
voltamos a procurá-lo, pois
o número de visitas diárias
geradas pelo BuscaPé para o site
tinha saltado de centenas para
dezenas de milhares e, seguindo
o nosso plano comercial, havia
chegado a hora de cobrá-los
por isso. Ocorre que, como das
outras vezes, não conseguimos
passar nem da secretária. Como
já estávamos desgastados e
cansados com essa situação mal
resolvida, decidimos excluir o tal
varejo da nossa listagem. No dia
seguinte, tivemos outra surpresa
quando o telefone tocou. Era o
diretor de novo. Só que dessa
vez a ameaça era outra: 'Se
vocês não me colocarem na lista
novamente, vou processá-los!"

Eu queria entrar em novos mercados e fazer da Gran Sapore uma grande empresa
mundial. O caminho natural foi propor uma sociedade ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com o contrato assinado em
2003, o banco injetou 20 milhões de reais em troca de 20% das ações da empresa. Na época,
a Gran Sapore faturava cerca de R$ 160 milhões ao ano, mas seu lucro ainda era baixo. Tudo
o que entrava de dinheiro na empresa era reinvestido em melhorias nos serviços. Além das
baixas margens de lucro, eu sofria com as flutuações que ocorriam ao longo do ano nos preços
das matérias-primas. Com isso, a margem de lucro se espremia cada vez mais e o equilíbrio na
relação cliente-fornecedor era equilibrada apenas na renovação dos contratos.
A entrada no BNDES quebrou esse modelo e nos conduziu a um novo momento.
Adotamos práticas de governança corporativa e passamos a priorizar o lucro. Até então,
havia uma forte geração de receitas, mas esse dinheiro se diluía em uma busca permanente
pela satisfação do cliente. Com o banco, nos conscientizamos de que a cultura do lucro era
importante para manter a empresa. Mais que isso: passamos a encará-lo como um objetivo
essencial que ajudaria a companhia a entrar, no futuro, no mercado de capitais.

Um dos meus maiores tombos aconteceu em 1994, ano em que os nossos produtos já
eram vendidos também nos supermercados. Em um deles, chamado Lojas Brasileiras,
a Cacau Show tinha um grande volume de ovos consignados, mas sofria com uma
concorrência que contava com promotoras de vendas e supervisores que cuidavam
da exposição, estrutura ainda distante da minha realidade de pequeno empresário.
Nosso negócio tinha cinco anos, ainda estava tomando corpo. De uma hora para outra,
recebemos de volta quase toda a produção consignada. Foi minha primeira grande
decepção no mundo dos negócios. Quase quebrei.
Com o pouco que vendemos, mais algumas reservas que eu tinha, cobri os custos
com matéria-prima. Derretemos os ovos que voltaram e decidimos não vender mais
para grandes redes. Passamos a focar em padarias, pequenas lojas e supermercados
de bairro. Além disso, passamos a dar mais atenção à venda porta aporta. Essas
providências garantiriam que eu não ficasse mais nas mãos de um só cliente. Graças
a Deus, eu aprendi muito cedo que não se pode deixar todos os ovos numa única cesta.
Hoje se fala em pulverização ou gestão do risco. Pois eu chamava isso de tomar cuidado
para o negócio continuar existindo.

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 263, p. 78-85, dez. 2010.

