




No f i m do ano passado, o 
empreendedor carioca Marcos 
Wettreich colocou no ar o portal 
Greenvana, dedicado a explorar 
o nicho dos produtos sustentá
veis. Foi a 14a vez que ele cum
priu o ritual de abrir um negócio 
em seus 46 anos de vida. "Não 
tenho medo de lançar empre
sas", diz Wettreich, hoje sócio de 
dez empreendimentos. "Gosto 
de pegar uma ideia, torná-la viá
vel e depois vendê-la." Foi assim 
que ele fez fortuna, ao passar pa
ra a frente dois de seus rebentos 
por um total de mais de US$ 100 
milhões, no início dos anos 2000 
— a agência de marketing digital 
Mlab foi comprada pelo grupo 
mexicano Cemex e o provedor 
de internet iBest passou ao con
trole da operadora Brasil Tele
com (hoje chamada Oi). 

"Tudo o que tenho foi suado. 
Sempre ralei muito e ainda ralo, 
com o maior prazer", diz. O em
presár io nasceu em família de 
classe média e perdeu o pai aos 
5 anos de idade. Conseguiu for
mar-se engenheiro e le t rônico 
graças ao ótimo desempenho es
colar que sempre teve, o que lhe 
rendeu bolsas de estudo ao lon
go de toda a sua trajetória estu
dantil — mais tarde ele fez pós-
gradução em marketing na PUC 
do Rio e uma especialização em 
negócios em Harvard, nos Esta

dos Unidos. Sua primeira inicia
tiva como empresário, na Saga, 
empresa de informática, foi via
bilizada com um emprést imo de 
US$ 2 mil que conseguiu aos 21 
anos de idade. A perda precoce 
do pai, segundo ele, o fez ama
durecer mais rápido. "Foi trau
mático, é claro, mas foi algo que 
me impulsionou. Na falta do meu 
pai, eu fui obrigado a me lançar, 
a tentar fazer as coisas. Tomo 
decisões desde pequeno." 

Wettreich trabalha o tempo to
do. Carrega o iPad para onde vai 
e orgulha-se de nunca ter deixa
do e-mail sem resposta de um dia 
para o outro — são, em média, 
150 mensagens recebidas por dia. 
"Estou sempre ligado, o que não 
significa que esteja estressado", 
diz o empresário, casado, pela se
gunda vez, com a consultora Lu
ciana, e pai de dois filhos do pri
meiro casamento. "Prefiro viver 
intensamente e conciliar traba
lho, prazer e vida familiar. A sen
sação de estar sempre trabalhan
do não é um peso para mim." 
Mesmo quando vai ao cinema ou 
está em casa, brincando com as 
cr ianças , ele não desvia total
mente a atenção do iPad. "No ci
nema, confiro os e-mails antes e 
depois da sessão", diz. Quando 
está muito ansioso para receber 
alguma informação, recorre ao 
iPhone para, mesmo durante o 

filme, checar a caixa de mensa
gens. "Tenho de fazer com jei
to, para não incomodar os v iz i 
nhos." Aos filhos, diz que é me
lhor ter o pai em casa, mesmo 
que com a a tenção dividida, do 
que vê-lo raramente. 

Superdedicado e envolvido 
com o trabalho, ele t a m b é m co
bra a mesma postura de seus 
funcionários. E acredita que es
se é um dos fatores que geram 
produtividade nas suas empre
sas. "Gosto de dar o exemplo. 
Sempre sou o primeiro a che
gar e o úl t imo a sair." Para Wet
treich, as pessoas altamente 
eficientes t ê m t r ê s carac te r í s 
ticas básicas: elas são muito ca
pazes, muito trabalhadoras e 
muito honestas. "Quando en
contro alguém que r eúna essas 
t r ês qualidades, contrato mes
mo sem ter vaga aberta", diz. 
"A vaga logo aparece, mas achar 
gente assim é mais difícil." 

Wet t re ich n ã o só trabalha, 
como es tá disponível e acessí
vel todo o tempo. Além de res-



ponder prontamente às mensa
gens que recebe, deixa claro a 
seus principais interlocutores 
que e s t á pronto a intervir a 
qualquer momento, se neces
sár io. "O que eu peço a eles é 
simples: se aparecer um proble
ma, resolva ou me ligue, a hora 
que for." Não é raro que vire 
madrugadas trabalhando. 

Assim como não tem medo de 
lançar seus empreendimentos, 
Wettreich diz não ter qualquer 
problema em reconhecer erros 
e corrigir a rota dos aconteci
mentos, quando preciso. "Exis
te 99% de chance de o negócio 
não seguir o caminho previsto", 
diz. " E u passo o tempo reava
liando e corrigindo a trajetória 
dos meus empreendimentos. É 
mais cansativo, mas t a m b é m é 
mais produtivo e aumenta mui
to a chance de sucesso." De to
dos os negócios que já lançou, 
apenas um fracassou. Foi o 
WeShow, um agregador de ví
deos no estilo do YouTube cria
do em 2008. " V i que o modelo 
de negócio não funcionava, pois 
é difícil vender anúncios quan
do você não é dono do conteú
do." Assim que decidiu fechar, 
anunciou a decisão para os in
vestidores e seguiu a vida, sem 
olhar para t rás . 

Os erros, segundo ele, não de
veriam constranger os empre
endedores. "Sou adepto do es

tilo americano, que se l ança 
sem medo de errar. No Japão , 
um erro em um negócio é mal
visto, gera culpa e provoca uma 
sensação de inadequação . Nos 
Estados Unidos , as pessoas 
aprendem e amadurecem com o 
erro, não.há problema nenhum 
nisso." Ser ousado t ambém aju
da, segundo ele. "O sonho tem 
de ser grande. Fazer uma empre
sa pequena e uma enorme dá o 
mesmo trabalho." 

Dentre os negócios de Wet
treich está o spa Nirvana, insta
lado dentro do Jockey Club do 
Rio, considerado o pr inc ipal 
centro de ioga da cidade. Não 
que ele seja adepto da milenar 
p rá t i ca hindu-eu de qualquer 
outra técnica zen. Para manter 
o equilíbrio e dar conta da roti
na non-stop, ele prefere mesmo 
é participar de uma boa partida 
de basquete. "Sou muito ligado 
e prefiro jogar." 

Wettreich não cria v ínculos 
afetivos com as empresas que 
cria e vende. Diz que não se in
comoda nem um pouco em vê-
las sob o comando de outras 
pessoas, embora não disfarce 
um certo orgulho em acompa
nhar o desenvolvimento delas. 
"Quero sempre que sejam as 
melhores do mercado", diz. É 
como um pai que prepara seus 
filhos para a vida e tem orgulho 
de vê-los ganhando o mundo. 



Ana Luisa Massardi , dona do 
Hara Spa, de São Paulo, precisa 
de paz para produzir. É na sua 
sala decorada com objetos india
nos e imagens religiosas que ela 
gosta de trabalhar. "Preciso de 
privacidade e silêncio. Não gos
to de ninguém falando ao meu la
do", diz a empreendedora de 38 
anos, enquanto afaga um de seus 
14 cachorros — ela man tém ain
da, entre o escritório e sua casa, 
cinco coelhos de flandres (uma 
espécie que atinge peso de a té 
dez quilos) e cerca de 50 coelhi
nhos convencionais. 

Apesar da aura de tranquili
dade que a envolve, Ana é uma 
workaholic assumida e bem re
solvida. Trabalha sete dias por 
semana e não tira mais do que 
cinco dias de folga por ano. Não 
sofre com a pesada carga de tra
balho que se impõe — pelo con

trário, sua atividade é uma cons
tante fonte de prazer. Nas raras 
vezes em que não vai pessoal
mente ao spa, permanece co
nectada todo o tempo via iPho-
ne e notebook. O marido, Fer
nando, de vez em quando 
reclama, mas Ana não abre mão 
de se manter ligada. "Adoro a 
agilidade da internet. Fecho 
muitos negóc ios por e-mail." 
São 350 mensagens recebidas e 
respondidas por jornada, uma 
atividade que consome até qua
tro horas de seus dias. Sua ro
tina de trabalho começa, em ge-



ral, às nove da m a n h ã e segue 
até as dez ou onze da noite. Em
bora passe muitas horas na em
presa, Ana diz que a confiança 
que tem na equipe a deixa des
preocupada quando precisa se 
ausentar. 

Para montar a clínica especia
lizada em drenagem linfática 
em um belo casarão do Jardim 
Europa, em 2006, Ana pegou 
um e m p r é s t i m o de R$ 3 mi 
lhões, que ainda paga mensal
mente. "O retorno é estimado 
para cinco a sete anos", diz. O 
burburinho incessante no inte
rior da m a n s ã o no sofisticado 
Jardim Europa que serve de se
de para o spa mostra que ela es
tá no caminho certo. São oito 
mil atendimentos mensais. 

Um diferencial do Hara Spa é 
manter a porta aberta por bem 
mais tempo do que a concorrên
cia. De segunda a sexta, o local 
funciona entre 7I1 e 22h. Aos sá
bados, o expediente vai das 10h 
às 18h. Aos domingos e feriados, 
as atividades se encerram às 15h 
— por isso Ana vara os fins de 
semana trabalhando. 

A empreendedora iniciou a v i 
da profissional fazendo massa
gens em domicíl io, enquanto 
ainda estudava fisioterapia. Ela 
logo conseguiu alugar uma sali
nha no bairro Itaim Bibi e come
çou a conquistar uma fiel clien
tela — da qual fazia parte a apre
sentadora Hebe Camargo, que 
até hoje recorre às mãos de Ana 
para relaxar. Com o tempo, o con
sultório ganhou um puxadinho 

(que servia de moradia para a 
massagista), logo uma outra sa
la e não parou mais de crescer. 

Hoje, o spa de três mil metros 
quadrados conta com 40 salas 
e sete bangalôs dispostos ao ar 
livre, ao redor de um lago. O fa
turamento, no ano passado, 
chegou a R$ 3,36 milhões. Para 
2011, o crescimento previsto é 

de 20%. Há dois anos, o negó
cio ganhou uma fil ial em Bú
zios, no litoral do Rio. Em bre
ve, a marca vai c o m e ç a r a ser 
franqueada. Ana credita o su
cesso do negócio à sua discipli
na e à paixão que tem pelo que 
faz. "Não gosto muito de dor
mir, prefiro trabalhar. Sou uma 
pilhada zen", diz. 



Isabella Prata, de 45 anos, 
não tem sala p rópr ia na Escola 
São Paulo, o negócio que fun
dou na capital paulista em 2006 
para oferecer cursos de arte, 
moda, gastronomia e cinema. 
Ela se instala, com o notebook 
a tiracolo, onde há espaço dis
ponível . Se tivesse um escr i tó
rio fixo, acredita, haveria me
nos espaço livre para as aulas, 
que são o que realmente impor
ta numa inst i tu ição de ensino. 
Quando a recepcionis ta n ã o 
aparece, é ela p r ó p r i a quem 
atende o público. Se faltam bra
ços para carregar cadeiras pa
ra uma sala de aula, Isabella não 
hesita em dar uma força. "0 que 
precisar, eu faço", diz. "O tra

balho produtivo é o visceral, em 
que você se coloca inteira." O 
ritmo de Isabella é tão intenso 
e tão direto que ela dispensa a 
presença de uma secretária. Ela 
n ã o deixa nada para depois e 
tenta resolver tudo na hora. 

A Escola São Paulo era um so
nho antigo de Isabella, que já foi 
marchand, teve uma produtora 
de eventos culturais e trouxe ao 
Brasil exposições de nomes es
trelados, como o do fotógrafo 
americano Robert Mapplethor-
pe e o do artista plástico Jean-
Michel Basquiat. Também tra
balhou com música e no tercei
ro setor (dando aulas para 
crianças carentes), antes de t i
rar um per íodo sabático há seis 

anos e decidir mergulhar na 
educação . Ela conhece muita 
gente interessante que é justa
mente o repertório de seu negó
cio, ligado à cultura. 

Quando finalmente abriu o 
negócio , em 2006, Isabella se 
surpreendeu com a forte de
manda. "Crescemos muito rá
pido. Não tinha uma equipe es
truturada para atender à clien
tela", diz. "Foi um erro não ter 



investido em recursos humanos 
logo no começo, mas deu para 
corrigir rapidamente e contra
tar gente qualificada." Em pou
co mais de cinco anos, a escola 
teve mais de 11 mi l alunos ma
triculados e atingiu, em 2010, fa
turamento de R$ 700 mil . 

O grande prazer de Isabella é 
perceber que muitos jovens que 
procuraram seus cursos acaba
ram encontrando um caminho 
profissional — 80% dos alunos 
t ê m entre 18 e 30 anos. "Aqui , 
gosto de ouvir os jovens e sa
ber o que eles procuram, o que 
eles t ê m a dizer", afirma. Isa
bella ouve, literalmente, seus 
alunos. Ela preza o contato di
reto com eles e, no fim das con
tas, acaba se inspirando com as 
conversas. "É lei na Escola São 
Paulo contemplar as demandas 

dos alunos." U m a rec lamação 
de uma garota que considerou 
uma determinada aula enfado
nha, por exemplo, levou a me
lhorias no processo de comuni
cação . Desde en t ão , os novos 
alunos são informados, deta
lhadamente, sobre o con teúdo 
e o formato das aulas que terão 
no momento da inscrição, para 
evitar f rus t rações . 

Isabella tem hoje uma equipe 
de 35 pessoas e, apesar de per
sonalizar o negócio que criou, 
espera que um dia a escola fun
cione mesmo sem a p r e s e n ç a 
dela. Enquanto esse dia n ã o 
chega, ela segue trabalhando o 
tempo todo, em qualquer can
to, fazendo de tudo um pouco. 
"O importante é que a gente 
cumpra a missão de transmitir 
conhecimento de qualidade." 



pas, ao produto final. "Dessa vez, 
decidi tentar empreender sozi
nho", afirma. "Tudo o que fiz de 
errado no passado me ajudou 
muito. O lado financeiro era um 
peso na minha cabeça, sofri com 
a falta de envolvimento na área." 
Ele resolveu aprender a desven
dar as planilhas e hoje acompa
nha diariamente a saúde financei
ra da empresa. 

Outro hábi to que considera 
saudável para a saúde da empre
sa é o de fazer visitas periódicas 
às lojas. Três ou quatro vezes por 
semana, sempre por volta das 
11h, Sahyoun deixa tudo o que es
tá fazendo para trás para se em
brenhar nas unidades da sua re
de na capital paulista. As visitas 
são discretas, sem alarde. Ele ob
serva tudo o que está acontecen
do e, muitas vezes, conversa in
formalmente com algumas clien
tes mais a s s í d u a s que o 
reconhecem. Mesmo sem falar 
necessariamente de moda, a con
versa com as clientes sempre 
rende ideias para o aprimora
mento das coleções ou dos ser
viços das lojas. "Essa relação é 

essencial em um negócio de mo
da", diz o empresário. 

Depois do ritual das visitas, 
Sahyoun segue para casa para al
moçar, quase sempre acompanha
do de alguns dos quatro filhos 
(com idades entre 10 e 30 anos). 
Duas vezes por semana, ainda apro
veita a hora do almoço para jogar 
tênis. Quase nunca leva trabalho 
para casa após o expediente (veja, 
abaixo, o quadro com a rotina do 
empresário) — quando leva, são 
revistas e livros de moda que lhe 
servem de fonte de pesquisa. 



A advogada paulistana Patrí
cia Peck Pinheiro, de 36 anos, dor
me apenas cinco horas por noite. 
Nas outras 19 horas do dia, ela ge
rencia uma equipe de 20 funcio
nários em seu escritório de direi
to digital, dá aulas em universida
des, minis t ra treinamentos, 
convive com o marido e o filho de 
5 anos e jura que ainda lhe sobra 
tempo para ler (por prazer), ou
vir música e frequentar bons res
taurantes. "Eu funciono bem com 

pouco sono", diz Patrícia. "Senão 
não teria tempo de fazer tudo o 
que quero, gosto e preciso." 

O principal aliado do dia a dia de 
Patrícia é a tecnologia. Para man
ter o ritmo acelerado sem perder o 
pique, ela usa intensivamente o 
smartphone e o notebook e não 
perde a chance de realizar video
conferências para ganhar tempo. 



"Aprendi a usar a tecnologia pa
ra o bem", diz. 0 ponto de parti
da da organização de sua vida, po
rém, é mesmo um caderninho de 
papel, no qual lista as tarefas a 
cumprir. "É um método simples, 
mas muito eficiente." 

A relação de Patrícia com a tec
nologia começou cedo. Sua mãe 
era comissária de voo e, sempre 
que podia, trazia equipamentos 
de informática para o Brasil. Fas
cinada com o mundo digital, a me
nina de 13 anos foi estudar pro
gramação. Aos 18, optou por fa
zer direito na Universidade de 
São Paulo, mas não deixou a pai
xão de lado e direcionou a carrei
ra para a área do direito digital. 

Hoje, a advogada comanda um 
escritório que leva seu nome e que 
faturou R$ 2,9 milhões no ano pas
sado. Para 2011, a expectativa é fa
turar R$ 5,4 milhões. Em pouco 
mais de seis anos de atividade, con
quistou mais de 300 clientes e tem 

sedes em seis capitais. Patrícia é 
considerada uma referência em sua 
área de atuação, o que contribui pa
ra manter sua agenda repleta. 

Ela passa grande parte do tem
po fora do escritório e, por isso, 
man tém um fluxo constante de 
e-mails com seus funcionários. 
"Gerencio tudo via notebook e 
smartphone", diz. A rotina come
ça por volta das 5h30 e só termi
na perto da meia-noite. 

Patrícia adota um estilo des
centralizado de gestão, tema que 
estudou a fundo — ela fez espe
cialização em negócios na Har-
vard Business School. "Aprendi 
a delegar e a confiar na capacida
de da minha equipe", diz. "Uma 
empresa produtiva é aquela que 
não depende exclusivamente de 
uma só pessoa." Seus funcioná
rios têm autonomia, mas as co
branças são constantes. "Cobro 
diariamente, não deixo passar 
semanas ou meses", diz. 



O n e g ó c i o da m e t a l ú r g i c a 
Danflow, de Gua ru lhos , na 
Grande São Paulo, são as cone
x õ e s tubulares de a ç o inox. 
Mas são outros tipos de cone
xões — as interpessoais — que 
fazem render o dia do dono da 
empresa, W i l l y Lehmann A n 
dersen Jr., e de seus 15 funcio
n á r i o s . E m b o r a seja filho de 
a l emães e herdeiro de um sis
tema de g e s t ã o centralizador 

e patr iarcal — a empresa foi 
fundada com o nome de Inoxil 
há 50 anos por seu pai —, o em
p re sá r i o é adepto de um esti
lo de l i d e r a n ç a flexível e ba
seado no relacionamento dire
to e franco com sua equipe. 
" M e u pa i era chefe c o m C 
m a i ú s c u l o " , d iz . " E u prefiro 
criar laços de confiança e ofe
recer oportunidades de cresci
mento que levem a uma melho-

Text Box
Foto



ra constante na produtividade." 
Andersen Jr. tem 53 anos e 

trabalha desde sempre na em
presa da família, que é líder no 
segmento de c o n e x õ e s volta
das às indús t r i a s al imentícia e 
de bebidas e fatura R$ 4 m i 
l h õ e s por ano. Desde 1987, 
quando ele assumiu como prin
cipal executivo, o crescimento 
médio da Danflow tem sido de 
12% ao ano. 

Não há nada na personalida
de de Andersen Jr. que indique 
qualquer p r e o c u p a ç ã o ou an
siedade com a expansão da em
presa. Pelo contrár io: ele é bas
tante calmo, a t é meio zen, e 
bem-humorado. Dedica cinco 
horas de sua jornada diária pa
ra se relacionar diretamente 
com seus funcionários (veja no 
quadro ao lado como ele divide 
seu tempo). O contato é quase 
sempre pessoal, olho no olho. 
"A boa admin i s t r ação de con
flitos, a t o l e r ânc i a e a convi
vência saudável são básicas pa
ra o sucesso", diz. 

A rotatividade na Danflow é 
mín ima — 10% ao ano — e a 
maioria dos funcionár ios tem 
mais de 15 anos de empresa. O 
clima é descon t ra ído e a equi
pe é coesa e unida. Para manter 
o astral sempre em alta, Ander
sen Jr. investe em viagens e cur
sos de aperfeiçoamento para os 
funcionários . Quando surgem 
conflitos, entra em campo o ca
rá te r conciliador do empresá 
rio. Nessas ocasiões, ele se abre 
para o diálogo com as partes en
volvidas e ainda consulta pes
soas de sua confiança — dentre 
as quais, seu pai, que ainda par
ticipa da ges tão de outras em
presas da família. 

Outro pilar do sucesso de An
dersen Jr., segundo ele mesmo, 

é a sua quase o b s e s s ã o com a 
parte financeira da empresa. 
"Meu pai me ensinou a 'sentar 
em cima do caixa'", afirma. Não 
há movimentação que não pas
se por seu crivo. "Sei todos os 
n ú m e r o s , o que me ajuda a pla
nejar a empresa para o cresci
mento cont ínuo." 

Para ter tempo de se concen
trar nos dois valores que con
sidera mais importantes para 
a empresa — pessoas e dinhei
ro —, Andersen Jr. abriu m ã o 
de ficar conectado todo o tem
po. Os 200 e-mails que recebe 

e responde por dia são proces
sados em duas s e s sões diárias: 
logo às 8h, quando chega à fá
brica, e no fim do dia, antes de 
voltar para casa. "Não que eu 
n ã o considere importante es
tar atualizado, mas eu prefiro 
dar prioridade à motivação dos 
f u n c i o n á r i o s e à f ide l i zação 
dos clientes", diz. A clientela, 
aliás, é alvo da a t enção direta 
do e m p r e s á r i o por cerca de 
t r ês horas ao dia. 

Andersen Jr. n ã o leva traba
lho para casa e diz que conse
gue se desligar completamen
te dos problemas da empresa 
quando es tá com a mulher, Su
zana, e os t r ê s filhos. "Procu
ro n ã o mis turar as e s t a ç õ e s , 
tento separar a pessoa física da 
ju r íd ica" , diz. "Quando o tra
balho termina, quero curt ir a 
famíl ia , ir ao c inema, jantar 
com amigos." 







Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 265, p. 48-65, fev. 2011.




