
empresa nasce enxuta, sob a direção de um plano de ne
gócios e metas bem definidas. 0 crescimento supera as expectati
vas e, na correria, a falta de controle dos processos ou a chegada de 
um grande concorrente abala a estrutura do negócio. Ou então a coi
sa já começa mal, sem parâmetros financeiros, nem de fluxo de ma
terial ou de estoques, e vai crescendo ao sabor das circunstâncias, de 
forma desordenada. São exemplos que evidenciam a falta de prepa
ro, e que pedem disposição e disciplina para colocar ordem na casa. 

Quando você percebe que a sua empresa es tá fora de forma, 
perdendo par t ic ipação no mercado ou vendo escorrer pelo ralo 
a margem de lucro, não adianta fingir que não é com você. Tal
vez seja mesmo a hora de subir na balança, encarar a realidade 
dos fatos e partir com força para cima do inimigo. 

Os cases que escolhemos para esta reportagem são emblemá
ticos. Eles mostram que a solução para a falta de condicionamen
to da empresa, que a impede de crescer de maneira sus tentável , 
pode estar em fortalecer a musculatura da gestão ou em dar mais 
flexibilidade ao marketing, potencializando as mídias de divul
gação. Confira as seis his tór ias de empreendedores que tiveram 
disposição para malhar, cortar os excessos e voltar a ter uma boa 
imagem diante da clientela. 





Como m u i t a s empresas 
do ramo de softwares, a 
Alterdata nasceu no quarto 
de seu fundador, Ladmir 
Carvalho, de 47 anos. 
O crescimento não foi 
planejado. Na primeira 
metade da década de 1990, 
o empresár io estava 
apreensivo: aparentemente, 
a empresa estava indo bem, 
mas ele nunca via dinheiro 
sobrando. Carvalho, um 
programador que não 
entendia nada de gestão, 
nem tinha na ocasião 
recursos para contratar 
um administrador. A saída 
foi aprender na raça, lendo 
livros sobre o assunto e 
participando de cursos. 
Desta forma, passou a criar 
indicadores para o próprio 
negócio. A reformulação do 
setor financeiro da empresa 

ocorreu há 17 anos, mas 
seu caso é emblemático. 
"Insti tuímos as métricas 
e, depois de um período de 
ajuste, passamos a crescer 
anualmente de 25% a 30% nos 
15 anos seguintes — sempre 
de acordo com os mesmos 
indicadores." Ao implantar 
o novo padrão, Carvalho 
montou seu balancete e 
detectou, enfim, os dois 
principais ralos por onde 
escorriam suas margens 
de lucro: alta taxa de 
inadimplência e prazos de 
pagamento muito longos. 
Essas deficiências interferiam 
diretamente no seu fluxo de 
caixa. Carvalho fez as contas 
e instituiu um patamar 
mínimo de reserva. Ele 
t ambém desenvolveu formas 
para prevenir futuras perdas. 
Montou um departamento de 

cobrança com métricas 
para detectar clientes 
problemáticos e com 
cobradores mais eficientes. 
Também reduziu os prazos 
ofertados aos clientes. 
"Em resumo, parei de aceitar 
qualquer trabalho", diz. 
Ao mapear as finanças da 
empresa, Carvalho constatou 
que 90% de sua clientela 
estava situada na região 
serrana do Rio; 80% eram 
escritórios de contabilidade. 
A segurança financeira do 
negócio dependia de um grupo 
restrito de clientes. A saída foi 
contatar empresas de outras 
áreas e montar uma equipe de 
vendas pulverizada por todo 
o país. Foi um processo longo, 
mas hoje a empresa conta com 
77 pontos comerciais e cada 
cliente corresponde a menos 
de 0,5% do faturamento. 



C o m apenas do i s anos de 
vida, a Polo Aço já faturava 
R$ 13 milhões. Em 2009, o 
desempenho atraiu o 
interesse de um fundo de 
investimentos, que quis 
comprar uma fatia do capital 
da empresa. Mas havia um 
grave obstáculo para seu 
crescimento. Especializada 
na venda de aço e sucata, a 
Polo Aço não conhecia o 
volume exato de material 
que era comprado e vendido. 
"Eu estava dirigindo no 
escuro, não sabia sequer 
se tinha lucro ou prejuízo", 
admite Gustavo Faria, 
um dos sócios fundadores. 
Os números eram 
desconhecidos porque os 
processos da empresa não 
eram mensurados. Era 
necessário criar mecanismos 
para verificar o desempenho 

dos departamentos 
comercial e operacional. 
Para solucionar o problema, 
Faria buscou ajuda da 
consultoriaNaxentia. 
O primeiro passo foi 
elementar: determinar 
uma unidade padrão para 
os trabalhos da empresa 
— a tonelada. Com um 
parâmetro definido, foi 
possível construir 
indicadores de eficiência 
nos processos: tonelada 
de aço movimentada por 
empilhadeira; tonelada 
movimentada por. 
funcionário por mês; 
tonelada de cada material 
movimentada por mês; 
custos indiretos por 
tonelada. Com cada um 
dos indicadores foi possível 
uma comparação com os 
concorrentes e os 

benchmarks. A empresa 
também implementou 
um ERP, que integrou 
os departamentos. A 
comunicação chegou a 
outras medidas simples, 
mas imprescindíveis, como 
o controle de estoque e de 
entrada e saída de materiais. 
0 departamento comercial 
t ambém precisava de 
ajustes. Foi criado um 
indicador de taxa de 
conversão de vendas que 
previa duas medidas: número 
e valor das propostas. 
Esse índice permitiu que 
a empresa constatasse 
que estava vencendo muitas 
concorrências, mas com 
valores pouco atraentes. 
0 foco mudou. Faria deixou 
de participar de disputas que 
envolviam gordas quantias, 
mas péssimas margens. 



A Cemac passou dois anos 
sem poder aceitar novos 
clientes por causa de 
problemas em sua estrutura 
de TI. Toda virada de mês, 
no período de maior 
movimento, a rede 
congestionava e os 
computadores paravam. 
A equipe ficava dias sem 
trabalhar. As tarefas se 
acumulavam e não havia 
tempo para cursos 
e processos de 
aperfeiçoamento. 
A estrutura de tecnologia 
da Cemac nunca fora 
planejada. Erros técnicos 
e o mau uso das máquinas 
eram responsáveis pelas 
panes. A rede utilizada era 
sem fio, do tipo doméstico, 
e não suportava o tráfego 
interno de dados. 
Funcionários que usavam 

os computadores para fins 
pessoais contaminavam as 
máquinas com vírus, que 
também causavam apagões. 
Em 2009, o proprietário, 
Antônio Marcos Zago 
contratou os serviços da 
consultoria Drive IT. O 
primeiro passo foi mudar 
a estrutura de rede. A 
conexão sem fio foi trocada 
por uma rede de cabos capaz 
de suportar t ransmissão 
mais intensa. O servidor, 
uma máquina comum, 
rodando o Windows XP, 
foi substituído por um 
equipamento profissional. 
Com a estrutura reformada, 
foi a vez de trocar os antigos 
computadores por modelos 
mais modernos. Para evitar 
novas contaminações, 
a Cemac contratou um 
serviço de segurança 

hospedado na nuvem e 
criou uma política interna 
de informática e segurança. 
Ela determina quais usos 
podem ser feitos nos 
computadores, o tipo de 
arquivos usados, sites que 
não podem ser visitados. 
Zago investiu ao todo cerca 
de R$ 20 mil para refazer 
toda a sua estrutura de 
tecnologia. Segundo o 
empresário, o faturamento, 
que se mantivera constante 
nos últimos anos, cresceu 
15% depois da reforma. 
A execução das tarefas ficou 
mais rápida e os contadores 
passaram a ter momentos 
livres. Essas janelas foram 
preenchidas por cursos de 
capacitação. A carteira de 
clientes aumentou 14% sem 
necessidade de novas 
contratações. 



Por 22 anos, a Compujob 
atuou em montagem e 
vendas de computadores 
para o varejo. A entrada dos 
grandes magazines no 
mercado de PCs, no entanto, 
na segunda metade da 
década de 2000, abalou a 
empresa. Em menos de dois 
anos, sua participação no 
comércio caiu 20%. As 
margens de lucro 
encolheram 40%. 
"Percebemos que não 

poder íamos competir no 
varejo de computadores 
domést icos", afirma 
Adriane Lenglef, diretora da 
Compujob. "Ou mudávamos 
nosso posicionamento ou 
morreríamos." Em 2007, 
a empresa decidiu apostar 
no mercado corporativo. 
Para participar de 
concorrências, porém, era 

preciso ter um diferencial 
competitivo. A percepção 
dos diretores foi de que 
vender apenas máqu inas 
não era mais suficiente. 
Precisavam oferecer 
serviços e soluções aos 
clientes. Para isso, foi 
necessár io fechar 
parcerias com grandes 
empresas, como Microsoft, 
HP e 3G. O acordo permitiu 
aos funcionários ter acesso 
a treinamentos com as 
mais modernas soluções 
de tecnologia corporativa. 
Além disso, a Compujob 
ajustou o foco, ampliando 
o leque de produtos 
destinados a empresas, e 
enxugando o portfólio para 
pessoa física. Investiu, por 
exemplo, em um terminal 
para empresas ao custo 
de R$ 399. 

Para anunciar a mudança 
estratégica, a companhia 
reforçou as áreas 
comercial e de marketing. 
O primeiro passo foi 
divulgar a nova linha de 
produtos e soluções aos 
pequenos clientes. Segundo 
Adriane, o t íquete médio, 
com isso, saltou de R$ 2 mil 
para R$ 15 mil . Novos 
compradores foram 
conquistados por meio 
de um mapeamento de 
mercado, mailing 
segmentado, telemarketing 
e e-mail marketing. 
A medida trouxe os 
resultados esperados: a 
Compujob ganhou clientes 
do quilate da Petrobras e 
aumentou a participação 
do mercado corporativo 
de 10% para 55% do seu 
faturamento. 



Apesar do nome , a LG IT 
não é um braço de TI do 
grupo coreano LG. Ela foi 
criada em 2001, pelo 
programador Ricardo 
Gaspar, com o nome de 
Logical Gaspar. Na época, 
a homônima asiática era 
pouco conhecida no Brasil. 
Gaspar estava, então, bem 
focado na missão de 
construir uma estrutura 
técnica de qualidade. Mas 
sabia que sua marca — 
que em 2004 mudou para 
Logical Group — tinha de 
ser mais conhecida. 
"As primeiras ações de 
marketing foram feitas 
por mim mesmo", afirma. 
Gaspar publicava anúncios 
em revistas especializadas 
de TI e patrocinava eventos 
do setor. Ele calcula que 
gastou, desta forma, cerca 

de R$ 100 mil em 2007. Não 
sabia ao certo se as ações 
davam retorno. Ciente de 
que precisava de ajuda, 
contratou a especialista 
Karla Lemes, que 
reformulou a estrutura 
da empresa. "A gama de 
serviços era muito ampla 
e a impressão dos clientes 
era de que se a empresa 
era especializada em tudo, 
na verdade não era boa 
em nada", diz Karla. Ela 
coordenou a criação de 
quatro unidades de 
negócios específicas sob a 
holding LG IT. "O plano de 
marketing redesenhou a 
estrutura do negócio." 
A empresa investiu em 
marketing virtual, com 
forte atuação nas redes 
sociais e plataformas 
específicas de tecnologia. 

As ferramentas utilizadas 
foram e-mail marketing e 
marketing de relacionamento. 
Em suas divulgações, fez 
questão de mostrar a 
parceria que firmou com 
gigantes como Microsoft, 
Dell e HP. São nomes que 
garantem capacidade 
técnica e lhe dão 
credibilidade. A LG IT 
t ambém incrementou 
os patrocínios a fóruns 
e eventos de tecnologia. 
Com a contratação de uma 
assessoria de imprensa, 
pulverizou a divulgação de 
anúncios entre as diversas 
segmentações que existem 
no próprio ambiente de TI. 
Gaspar se diz satisfeito 
com as mudanças. Em 2010, 
a empresa cresceu 30% — 
7% deles são creditados ao 
novo plano de marketing. 



A L + M Gets foi cr iada com 
a proposta de integrar a 
cadeia de const rução de 
hospitais. 0 objetivo era 
fazer desde as obras físicas 
até o aparelhamento e a 
manu tenção dos prédios e 
equipamentos. A ideia foi do 
arquiteto Lauro Miquelin, 
doutor em arquitetura de 
ambientes de saúde. Sob a 
tutela de Miquelin e mais 
seis sócias, a empresa 
operou por quase 20 anos 
sem ter uma estrutura 
funcional definida. Até que, 
em 2005, um grande cliente 
reclamou. O trabalho era 
ótimo, mas a falta de 
organização da empresa 
o deixava preocupado. 
Miquelin sabia do que se 
tratava. "Não havia 
definição de funções, o que 
gerava muitos atritos." Para 

discutir a relação depois 
de quase 20 anos de 
casamento, eles precisaram 
de ajuda profissional. 
0 primeiro passo foi 
estabelecer o quadro 
funcional. Depois, as 
funções foram agrupadas 
por áreas afins. Com a 
medida, a L + M Gets criou 
sete departamentos, 
comandados por duas 
gerências e uma direção 
geral. Em seguida, todos 
os funcionários foram 
entrevistados para 
avaliação de perfil ' 
profissional. Com a 
sondagem, 35% dos 
trabalhadores foram 
transferidos de função, 
8%, dispensados, e 
especialistas foram 
contratados para fazer 
a gestão da empresa. 

Miquelin também sofria 
com o assédio a seus 
colaboradores. Para reter os 
talentos, distribuiu 20% do 
capital da empresa entre 70% 
dos funcionários. Hoje, essa 
fatia chega a 80%. Também 
criou programas internos de 
capacitação em três níveis. 
Com as medidas, acabaram 
as brigas internas e a eficiência 
aumentou. O índice de 
turnover caiu de 8% para 2,5%. 
O percentual de dinheiro 
alocado em provisionamento 
de risco caiu de 4% do 
faturamento em 2005 para 
0,25% em 2010. Os clientes 
aprovaram as novidades: a 
fidelização aumentou de 75% 
para 96%. Mas a principal 
mudança veio no faturamento 
da empresa: de R$ 3 milhões 
ao ano, a receita saltou para 
R$ 20 milhões. 

Text Box
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