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S I N T O M A 
Quando foi fundada, em 2001, a ClearSale era 
uma empresa de Tl tocada pelo fundador, Pedro 
Chiamulera, 46 anos, com ajuda de um estagiário. 
Aos poucos, ele foi contratando analistas de 
sistema e programadores com pouca experiên
cia, que eram treinados para trabalhar com a 
plataforma .NET, da Microsoft, voltada à criação 
de softwares para a internet. "Quase ninguém 
usava a plataforma na época", diz o empresário. 
"Desenvolvíamos diferentes programas, como 
ferramentas de gestão de estoque e de franquias. 
Em 2001, ganhamos a concorrência para criar 
uma solução de gestão de risco para o Submari
no, e entramos também nesse mercado", lembra 
Chiamulera. Em 2005, a demanda por profissio
nais que trabalhavam com a plataforma .NET t r i 
plicou. "Havia pouca oferta de funcionários com 
essa qualificação, e os bancos ofereciam até três 
vezes mais do que eu pagava." Em seis meses, a 
ClearSale perdeu 23 dos seus 25 colaboradores 
e deixou de atender a pedidos. A empresa prati
camente quebrou: dos 12 clientes, restaram dois. 
"Fizemos de tudo para não abandonar os proje
tos de gestão de risco, porque éramos os únicos 
que faziam isso na época. Além do Submarino, já 
cuidávamos também das Lojas Americanas." 

D I A G N Ó S T I C O 
"O empreendedor precisa compartilhar sua visão 
empresarial com os funcionários", diz Marcos 
Simões, gerente da área de Serviço a Empreen
dedores da Endeavor. Um erro comum é assumir 
que os colaboradores estão na mesma sintonia, 
sem que tenha sido feito nenhum esforço para 
isso. Foi o caso de Chiamulera. "Quando percebi 
que os colaboradores estavam dispostos a sair, 
fiquei surpreso e perguntei à equipe: 'O que vocês 
querem para as suas vidas? Por causa de R$ 500 
a mais vão abandonar esse projeto?'", conta. 
Segundo Simões, para que a equipe abrace o 
desafio, é preciso um investimento contínuo do 
empreendedor. "Como ele não pode oferecer o 
melhor salário nem os melhores benefícios, tem 
de mostrar que eles estão ajudando a construir 
um futuro. O funcionário precisa acreditar que, 
embora ganhe pouco agora, estará ganhando 
cinco vezes mais em três anos." 

T R A T A M E N T O 
Para continuar tocando a empresa, Chiamulera 
contratou seis estagiários. "Não podia pagar 
profissionais mais seniores, então varava a noite 
com eles. Eu era muito transparente, falava da 
situação da empresa, e isso gerou um clima de 
companheirismo, que foi fazendo parte da nossa 
cultura." A perda de quase toda a equipe anterior 
foi um alerta. "Percebemos que era preciso des
pertar no funcionário uma visão de longo prazo", 
diz Bernardo Lustosa, 34 anos, que entrou na 
sociedade em 2006. Nessa época, os donos 
decidiram criar uma dinâmica diferente: toda 
terça-feira, durante uma hora, todos paravam 
de trabalhar para compartilhar os valores da 
empresa e falar sobre o que queriam para as suas 
vidas. "Hoje existe um comitê que organiza essas 
dinâmicas, para dar conta da equipe, com quase 
300 pessoas", diz Lustosa. Além disso, todos 
participam das atividades da Universidade da 
Assertividade Humana, que preparam o profis
sional para o exercício da sua função. Em 2010, 
a empresa faturou R$17,1 milhões. "Aprendemos 
que, para ter uma alta taxa de crescimento, é 
preciso um modelo sustentável de gestão de 
pessoas", diz Chiamulera. Em 2011, a ClearSale foi 
eleita uma das melhores empresas para trabalhar 
na categoria Tl e Telecom, em pesquisa realizada 
pela consultoria Great Places to Work. 

FOTO: OMAR PAIXÃO ILUSTRAÇÃO: ANNA LUIZA ARAGÃO/MANÁ E.D.I. 
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S I N T O M A S 
Um ano depois de abrir as portas, em 1988, a Dauper, 
fabricante de alimentos de Gramado, no Rio Grande do 
Sul, ganhou um cliente de peso: o McDonald's. A empresa 
passou a fornecer os cookies vendidos na unidade de Porto 
Alegre. No ano seguinte, já distribuía seus biscoitos para 
todas as lanchonetes brasileiras da rede. "Essa parceria nos 
ajudou muito", diz Raul Matos, 29 anos, sócio da empresa ao 
lado do fundador, Marcio Peres, 50 anos. "Eles impuseram 
rígidos padrões de excelência, e isso fez com que investís
semos mais em qualidade", diz. A parceria durou 15 anos: 
no início de 2003, o McDonald's comunicou à Dauper que 
tiraria o cookie de linha no ano seguinte. "Durante quase um 
ano, criamos a falsa expectativa de que eles poderiam 
voltar atrás na decisão", afirma Matos. "A ficha só caiu 
mesmo em 2004." O faturamento recuou de R$ 3 milhões, 
em 2003, para R$ 2 milhões, em 2005."Tivemos de cortar 
custos e demitir quase metade dos funcionários", diz. 

D I A G N Ó S T I C O 
"A Dauper errou ao se concentrar em um único produto e, 
principalmente, ao depender de um só cliente", diz Ricardo 
Fontes, professor de Economia e Finanças do lnsper."O 
padrão de qualidade imposto pelo McDonald's dava à em
presa a possibilidade de ir além do cookie e diversificar os 
produtos", completa. O contrato com a rede de lanchone
tes fez com que o negócio entrasse em uma perigosa zona 
de conforto. "Era tudo muito fácil, eles pagavam pratica
mente ã vista, não precisávamos fazer nenhum esforço 
de venda", diz Matos. A acomodação foi o pecado capital 
da empresa, segundo Fontes. "Como o cliente era um bom 
pagador e eles não tinham problemas de capital de giro, 
ficaram com a falsa impressão de que andava tudo bem. 
Mas o maior erro foi quando a rede informou que tiraria o 
produto de linha e nada foi feito", diz. 

T R A T A M E N T O 
Após a saída do McDonald's, a Dauper correu atrás de novas 
fontes de receita. "Mudamos a cultura da empresa: antes 
não íamos atrás dos clientes, eram eles que nos procuravam", 
diz Matos. Uma das soluções foi passar a vender ingredientes 
como gotas de cookies, biscoitos moídos e granola para fa
bricantes de chocolate e sorvetes — Kraft Foods, Hershey's e 
Unilever (dona da marca Kibon) entraram na lista de clientes. 
Em 2006, as contas já estavam equilibradas, mas era preciso 
voltar a crescer. Um esforço de vendas resultou em contratos 
para elaborar produtos com as marcas Quaker, Cacau Show 
e Nestlé. Há dois anos, os sócios deram outro passo impor
tante, criando uma linha de produtos com a marca Dauper. 
"Para evitar conflito de interesses, lançamos itens que nos
sos clientes não oferecem, como barras de granola e cookies 
produzidos com sete grãos integrais", diz Matos. A empresa 
passou de um faturamento de R$ 6,7 milhões, em 2007, para 
R$ 17 milhões, em 2010. Em 2011, planejam chegar aos R$ 24 
milhões — os produtos com a marca Dauper já representam 
10% desse valor. "Estamos criando cookies com bases mais 
saudáveis, barras de granola salgadas e embalagens diferen
ciadas. A empresa só vai crescer se apostar na inovação." 
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S I N T O M A S 
Criada em 2009, aTechnopark é uma joint venture 
formada por dois laboratórios paulistas, Campilentes e 
Surfnew, e a empresa francesa Essilor. "Somos o produto 
da fusão de duas empresas familiares, com gestões dife
rentes de Tl, com uma multinacional", diz Cristina Buzatto, 
55 anos, ex-proprietária da Campilentes e hoje presi
dente da Technopark. "Nosso desafio foi unir essas três 
culturas." Logo após a fusão, foi implantado na empresa 
o sistema OptiClick, um programa que interliga laborató
rios e óticas e permite que as informações necessárias 
para a produção de lentes para óculos sejam enviadas via 
internet à matriz. "Nosso processo operacional é total
mente dependente da área de Tl, desde os pedidos até a 
entrega", diz Cristina. Poucos meses após a implantação 
do programa, ficou claro que havia algo errado. Como a 
empresa não tinha f irewall, a troca de informações entre 
matriz e filiais era vulnerável. Além disso, a Technopark 
não tinha links dedicados para a transmissão de dados, 
o que comprometia o tráfego de pedidos. "Quando caía 
um link, a filial não conseguia passar os pedidos. Isso 
acarretava problemas na linha de produção e no prazo de 
entrega. No final das contas, o cliente não era bem aten
dido, o que comprometia toda a empresa", diz Cristina. 

D I A G N Ó S T I C O 
"No momento em que uma empresa cresce, é preciso 
aumentar imediatamente o porte da área de Tl", afirma 
o professor e coordenador do curso de Administração 
em Tl do Programa de Educação Continuada da FGV, 
Fernando Meirelles."Muitas vezes, os empresários não 
percebem isso. Acreditam que, somando as estruturas de 
Tl anteriores, vão dar conta. É um erro clássico." Ao se uni
rem para formar a Technopark, a Campilentes e a Surfnew 
levaram junto suas equipes de Tl. Mas, com a implantação 
do novo sistema, esses recursos se mostraram insuficien
tes. Segundo Meirelles, o papel da tecnologia mudou após 
a fusão. "A joint venture virou outro negócio, com novas 
necessidades. O sistema anterior não deu conta das 
demandas que surgiram. Para ampliar a função de Tl, é 
preciso também mudar a estrutura da empresa." 

T R A T A M E N T O 
A solução adotada pela Technopark foi terceirizar toda 
a parte de gerenciamento de Tl, em janeiro deste ano. 
Desde então, o laboratório teve um ganho de 35% na 
produtividade das atividades de tecnologia. Hoje, a em
presa tem 250 funcionários — na época da fusão, eram 
140 — e atende cerca de dois mil clientes por dia. "Nosso 
produto é customizado, nosso processo de fabricação é 
único, cada lente é diferente da outra. Por isso, precisão 
é fundamental", diz Cristina. A empresa, que recebeu um 
investimento de R$ 15 milhões na época da fusão, deve 
ter um crescimento de 2 0 % em 2010. 
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S I N T O M A S 
Os irmãos Arno Buerger Neto, 31 anos, e Cristiano Buerger, 
40 anos, criaram a Copa & Cia em 1998, a partir de uma 
pesquisa de mercado. "Percebemos que o segmento 
de jogos americanos era dominado por produtos 
importados", diz Neto. "Para conseguir uma vantagem 
competitiva, decidimos focar no preço, lançando 
versões mais baratas. No início, aproveitaríamos a es
trutura da outra empresa de Cristiano, a Tecnoblu, que 
fabrica etiquetas sintéticas", diz. Os sócios apostaram 
suas fichas em jogos americanos simples, produzidos 
com PVC emborrachado e o mínimo de cores possível. 
"O objetivo era diminuir os custos e gerar volume", diz 
Neto. "O plano de negócios, elaborado com a ajuda de 
um consultor, já dava pistas de que nossa operação 
seria deficiente. Mas éramos jovens e acreditávamos 
que poderíamos fazer dar certo." Um ano e meio 
depois, os jogos americanos da Copa & Cia eram 
vendidos em lojas como Riachuelo, Carrefour, Renner e 
Pão de Açúcar. "Mas estávamos quase quebrados, com 
títulos protestados. Eu tinha 20 anos, já estava cheio 
de dívidas e não tinha como pagá-las", diz Neto. 

D I A G N Ó S T I C O 
"Na opinião de Marcelo Aidar, coordenador do curso de 
Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios do 
PEC-FGV, a Copa & Cia cometeu um erro de posiciona
mento de mercado, o que afetou a imagem da marca. 
"Focar em baixo custo é complicado para as pequenas 
empresas, porque é muito difícil competir em preço com 
os grandes players." Neto confirma a dificuldade."As 
redes de varejo eram o nosso único canal de venda. Mas, 
para vender ali, tivemos de diminuir muito a margem 
de lucro", diz. "E, como o foco da empresa era vender 
produtos simples e baratos, ficava difícil diversificar, 
colocar o produto em lojas sofisticadas, por exemplo." 
Para Aidar, esse foi outro erro do negócio. "A estratégia 
certa deveria ter sido a diferenciação, desde o início." 

T R A T A M E N T O 
Em 2000, os irmãos Buerger decidiram redesenhar a 
Copa & Cia. Primeira providência: tirar o foco do preço e 
colocá-lo no design. "Decidimos apostar em qualidade. 
Além disso, diversificamos a produção: acrescentamos 
itens como aventais, luvas de cozinha e toalhas de mesa", 
diz Neto. O objetivo era entrar nas lojas especializadas 
e de presentes. "Foi preciso adequar alguns processos 
produtivos, investir em mostruários, expositores e feiras 
do setor", conta. Com a mudança, a empresa ficou fora 
do grande varejo: o resultado imediato foi uma queda no 
faturamento. "Mesmo assim, os indicadores mostravam 
que estávamos no caminho certo. A recuperação foi 
gradativa", afirma Neto, que comprou a parte do irmão no 
negócio e hoje tem um novo sócio, Thomas Vollmer, de 30 
anos. Para recuperar o espaço no grande varejo, a empre
sa lançou quatro linhas de produtos em 2004. "Voltamos 
a vender para as redes, mas com uma postura diferente. 
Nossa bandeira não é mais o preço baixo, e sim o design 
acessível." A Copa & Cia, que hoje conta com cem funcio
nários, faturou R$ 13,2 milhões em 2010. A expectativa é 
chegar aos R$ 18 milhões em 2011. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 272, p.64-72 , set. 2011.




