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Ligia Aguilhar

Quando a bioquímica Lisabeth
Braun abriu em 1978 a farmácia
de manipulação que daria ori-
gem à loja de cosméticos Derma-
ge, no Rio de Janeiro, era ela
quem cuidava de tudo: da mani-
pulação das fórmulas ao fluxo de
caixa. Em 2000, quando boa par-
te das 35 lojas e 77 pontos de ven-
da da marca já funcionavam, ela
se deparou com um dilema típi-
co de quem comanda um negó-
cio que evoluiu para um estágio
mais avançado: a necessidade de
profissionalizar a gestão.

De repente, as horas de traba-
lho diárias já não eram suficien-
tes para a empreendedora dar
conta de tantas pendências.
Tampouco ela conseguia acom-
panhar tudo o que acontecia na

empresa de perto. A administra-
ção ficou mais complexa e falta-
va conhecimento técnico para li-
dar com essas questões. Afinal,
seu ponto forte era o desenvolvi-
mento e a venda de produtos.

“Percebemos que precisáva-
mos contratar profissionais
com experiência em grandes em-
presas para nos ajudar”, lembra
a filha de Lisabeth, Ilana Braun,
hoje presidente da Dermage. Em
2004, ela assumiu a vice-presi-
dência como parte do processo
de reorganização da companhia.
Outros dois executivos, das
áreas comercial e financeira, fo-
ram contratados para dar novo
fôlego ao negócio.

“Quando o empreendedor se
torna um gargalo da sua própria
empresa, é o momento de reco-
nhecer que é preciso contratar
profissionais com as competên-
cias que ele não tem”, diz Mar-
cos Simões, gerente de serviços
empreendedores da Endeavor.

Transição. A dificuldade de
crescer de tantas empresas resi-
de, justamente, na transição en-
tre o que dá certo em um peque-
no negócio – a flexibilidade e a
falta de uma estrutura rígida,

que favorece o crescimento –
com os desafios impostos por es-
sa evolução: a criação de rotinas,
a busca por mão de obra especia-
lizada e a adoção de sistemas pa-
ra medir os resultados.

“Quando o negócio vai bem, é
necessário ter alguém no escritó-
rio para analisar os resultados e
gerar indicativos que ajudem na
tomada de decisão do empreen-
dedor”, analisa André Moraes,
sócio da consultoria de gestão e
negócios Excelia.

O químico Ricardo Ferreira,
que há 22 anos fundou a sorvetei-
ra Ice by Nice, em Jaboticabal,
no interior de São Paulo, acaba

de passar por essa experiência.
Com 13 lojas, uma fábrica pró-
pria e um faturamento médio de
R$ 3 milhões, há cinco anos ele
começou a padronizar proces-
sos, investir em maquinário e
em sistemas de gestão. Ainda as-
sim, faltava o apoio de um espe-

cialista na área comercial. “Co-
mo tenho mais habilidade com a
produção, sentia que a parte co-
mercial estava fragilizada. Tan-
to que eu dizia que eram as pes-
soas que compravam o meu sor-
vete, não eu que vendia a elas”,
analisa Ferreira.

Para resolver o problema, Fer-
reira queria contratar um amigo
de longa data, o engenheiro Fá-
bio Cirilo, na época diretor co-
mercial do Walmart. Sem ter co-
mo arcar com os custos da con-
tratação, ofereceu a ele uma so-
ciedade na qual ele teria partici-
pação de 50% na empresa. “Eu
queria alguém com tanto com-

prometimento quanto eu e que
sentisse o peso desse compro-
misso no bolso”, conta.

O investimento compensou.
Após a entrada de Cirilo, foram
feitas pesquisas de mercado usa-
das como base para a reformula-
ção das embalagens dos produ-
tos, do layout dos pontos de ven-
da e que também ajudaram no
desenvolvimento de novos sabo-
res. As vendas cresceram 50% e
agora os sócios sonham em en-
trar no concorrido mercado pau-
listano. “O Ricardo é um gênio
do sorvete, mas não em gestão. A
nossa soma é muito favorável”,
diz Cirilo.
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O mercado financeiro recebeu
ontem com reservas, pelo lado
dos minoritários da Brasil Tele-
com (BrT), o anúncio da tão es-
perada relação de troca de ações
que vai balizar o processo de sim-
plificação societária do Grupo
Oi. Em relatório a clientes, ana-

listas alertam que os minoritá-
rios poderão ter perdas com os
valores sugeridos por comitês in-
dependentes contratados pela
Oi para a troca dos papéis.

Após o anúncio, as ações ordi-
nárias da BrT encerraram o dia
com queda de12,3% na Bovespa,
enquanto as da Telemar Norte
Leste Participações (TNLP, hol-
ding do grupo Oi), encerraram

em alta de 4,43%.
Para o Credit Suisse, a propos-

ta foi “desapontadora para acio-
nistas da BrT”, que esperavam
por mudanças na metodologia
de cálculo e por proporções
mais favoráveis. Os analistas Ja-
mes Rivett e Alexandre Garcia,
do Citibank, também classifica-
ram o anúncio como “decepcio-
nante” para os minoritários da

operadora comprada pela Oi em
2008.

Hoje, o Grupo Oi se divide em
três companhias abertas, com se-
te diferentes classes e espécies
de ações, o que eleva custos e
reduz liquidez. A proposta, pre-
vista para ser aprovada até o fim
do ano, prevê apenas uma empre-
sa, a Oi S/A, com duas classes de
ações negociadas em bolsa. A Oi

S/A seria criada após uma série
de incorporações envolvendo
TNL, Tmar, Coari e Brasil Tele-
com. Esta última englobaria as
primeiras e depois teria seu no-
me trocado.

Os valores divulgados ontem
se referem ao preço que será pa-
go nas incorporações de uma em-
presa pela outra e levam em con-
ta o valor de mercado da compa-
nhia, considerando o preço mé-
dio de 30 dias terminados em 23
de maio, e não de 60 dias, como
se chegou a especular.

Comando. A Oi anunciou ter
antecipado para ontem a posse
de Francisco Valim, o novo presi-
dente, que substitui Luiz Eduar-
do Falco. A expectativa inicial
era de que Valim assumisse o car-
go em setembro. Falco já deixou
a Oi – a presidência tinha sido
assumida, interinamente, pelo
presidente do conselho de admi-
nistração, José Mauro Mettrau
Carneiro da Cunha. Antes da Oi,
Valim era presidente da Expe-
rian para Europa, Oriente Mé-
dio, África e América Latina.

● Contrate especialistas
Admitir pessoas especializadas
em áreas na qual o empreende-
dor não tem conhecimento ajuda
a empresa a se desenvolver de
forma profissional e sustentada.

● Acompanhe os resultados
Em uma empresa média, os re-
sultados devem ser transforma-
dos em indicadores, já que o em-
preendedor não consegue mais
acompanhar todos os processos
de perto. Por isso, o ideal é inves-
tir em softwares de gestão.

● Crie processos
Estabelecer regras e normas aju-
da a criar um padrão de qualida-
de que não muda com a ausência

do empreendedor, especialmen-
te quando a empresa tem várias
unidades ou franquias.

● Conheça o mercado
Planos de expansão devem ser
feitos baseados em pesquisas
que ajudem o empreendedor a
conhecer melhor seu consumi-
dor, a concorrência e o potencial
do mercado onde atua.

● Invista em melhorias
Ter controle do fluxo de caixa e
das finanças do negócio é essen-
cial para que a empresa tenha
lucro e possa, dessa maneira,
usar esse dinheiro para investir
no próprio crescimento do em-
preendimento.

Estadão PME

Mudança na BrT pode prejudicar minoritários

Empreendedor busca
gestão profissional
para se desenvolver

Entre Google e Facebook, Yahoo procura espaço
Empresa que dominou a internet há mais de uma década aposta em e-mail, buscas e notícias, e traça estratégia de ‘microrredes sociais’
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Uma das marcas mais tradicio-
nais da internet, o Yahoo pre-
tende se concentrar nas áreas
onde sempre atuou, como
e-mail, buscas e notícias, aper-
feiçoando cada uma delas,
sem ambições de ser um inte-
grante da “gangue dos qua-
tro”, como foi apelidado o gru-
po formado por Google,
Apple, Amazon e Facebook en-
tre os especialistas em tecno-
logia dos Estados Unidos.

A estratégia, segundo disse ao
Estado Blake Irving, que há um
ano assumiu o cargo de diretor
de produtos do Yahoo, é “se con-
solidar como a maior empresa
de mídia digital do mundo”.
“Nós usamos algoritmos, como
o Google, e também editores, co-
mo a AOL, nos deixando em van-
tagem comparativa em relação
aos dois”, acrescentou o executi-
vo, que esteve envolvido na cria-

ção do HotMail e do MSN nos
seus 15 anos de Microsoft.

O site buscará, por meio desta
combinação, usar as vantagens
das buscas à especialização de
jornalistas para atrair leitores e
anunciantes. “Também seguire-
mos criando conteúdo próprio
com nossos repórteres”, disse Ir-
ving, considerado um dos execu-
tivos mais disputados no merca-
do de internet dos Estados Uni-
dos.

Além da área de mídia, o Ya-
hoo desenvolveu um novo siste-
ma de e-mail com armazenamen-
to ilimitado e funções novas que
aumentaram a rapidez e facilita-
ram a interação com o Facebook
e o Twitter. O mesmo se aplica
para o buscador, com um foco
especial no Search Direct. Ao ser
perguntado como fazer para su-
perar o Google nas buscas e com-
petir contra o Gmail e o Hot-
Mail, ele disse contar “com o bo-
ca a boca”, conforme já aconte-
ceu com quase todas as iniciati-
vas de sucesso na internet.

Ele lembrou também que o
e-mail do Google se fortaleceu
entre os brasileiros graças à exi-
gência, por um período, de o in-
ternauta possuir um endereço
do Gmail para acessar o Orkut.
Ainda poderoso nos EUA, o
e-mail do Yahoo ocupa a terceira
posição no Brasil e a página é a
quinta mais visitada do País.

Através do novo e-mail do Ya-

hoo, Irving espera entrar no mer-
cado de redes sociais, mas não
da mesma forma que o Facebook
e o Twitter. “Acho que o futuro
será das microrredes sociais. O
Facebook funcionava melhor
quando as pessoas tinham 150
amigos. Com mil, elas optam por
não publicar nada. Era mais ínti-

mo. Eu, por exemplo, não falarei
que estou em Nova York porque
há pessoas que talvez não queira
encontrar”, disse.

Essa sua estratégia tem alguns
pontos em comum com a do
Google Plus, que vem conquis-
tando mercado. A diferença é
que o novo site de relacionamen-

tos, em vez de criar uma micror-
rede social, optou por dar ferra-
mentas para, dentro da mesma,
o usuário criar círculos.

Mobilidade. O Yahoo também
aumentará a sua presença nos ce-
lulares e tablets, mas sem a cria-
ção de plataformas, como o An-

droid do Google e o iOS, da
Apple. O foco será nos aplicati-
vos. Já foram desenvolvidos
mais de 18 para o iPhone. Na en-
trevista, Irving exibiu o LiveS-
tand, maior aposta do Yahoo no
iPad. É uma plataforma para pu-
blicações colocarem seu conteú-
do nos tablets.

● De olho na economia
Companhias de médio porte tam-
bém devem ficar atentas ao sobe
e desce dos mercados. “Quanto
maior a empresa, maior o impac-
to da economia nos resultados”,
alerta André Moraes, da Excelia.

Análise. Ilana, da Dermage: ‘Precisávamos de experiência’

A flexibilidade que
favorece o empresário
no início do negócio
precisa ser substituída
pelo planejamento

Objetivo. Irving, que trabalhou na Microsoft, quer que Yahoo se consolide como a ‘maior empresa de mídia digital do mundo’
● Gente demais

ESTRATÉGIAS PARA CRESCER

BLAKE IRVING
DIRETOR DE PRODUTOS DO YAHOO
“O Facebook funcionava melhor
quando as pessoas tinham 150
amigos. Com mil, elas optam por
não publicar nada. Era mais
íntimo.”
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