
Empreender no varejo com lu-
cratividade e prosperidade foi o
tema tratado por Alberto Sarai-
va, fundador e presidente do
Habib´s, responsável pela opera-
ção de 400 lojas de fast-food e
pela venda de 600 milhões de es-
fihas por ano. Além de inspirar
a plateia com sua história que
começou de forma bem modes-
ta com uma padaria que tinha
cinco concorrentes em seu en-
torno e pão tabelado pela Sunab
(Superintendência Nacional de
Abastecimento), Saraiva expli-
cou que sua estratégia de ven-
der alimentos cujo preço come-
çam com zero só pode ser viabi-
lizada graças ao processo de ver-
ticalização do negócio.

Hoje, o Habib´s tem indús-
tria de laticínios, de sorvetes,
de pães, empresa de call cen-
ter, de serviços imobiliários e
até mesmo de publicidade. Es-
sa rede de negócios, afirma
ele, ajuda a evitar atravessado-
res e reduzir custos. “Venci
após ter experimentado o fra-
casso, a persistência e a deter-
minação, três elementos que
fazem parte da história do
Habib´s”, afirmou.

Ver oportunidades antes
dos outros também foi impres-
cindível para a expansão da
marca. “Todos falam da nova
classe C, mas nós atendemos
essa classe desde sempre com
o diferencial de combinar qua-
lidade e preço.” Os planos de
Saraiva são para abrir o capital
da companhia, mas ainda não
há data prevista. ■

A favela da Rocinha, na zona
sul do Rio de Janeiro, tem 100
mil habitantes e por volta de se-
te mil pequenos negócios. A
maioria atua na informalidade.
A recente ocupação da comuni-
dade pelas forças de segurança
e a respectiva instalação de
uma UPP (Unidade de Polícia
Pacificadora) devem regulari-
zar a situação de muitos em-
preendedores. Pelo menos, es-
sa é a expectativa de Luiz Barret-
to, presidente do Sebrae (Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas). A partir
desta semana, ele recoloca seus
agentes na Rocinha, após três
anos de ausência. “Mesmo vi-
vendo em situação de adversida-
de, os pequenos empresários de
lá querem mudar, melhorar”,
afirmou Barretto, durante apre-
sentação no 2º Fórum de Em-
preendedores, evento organiza-
do pelo Lide - Grupo de Líderes
Empresariais - e JLide - Jovens
Líderes Empresariais - de sexta
até ontem no Guarujá (SP).

Durante a palestra feita a 200
CEOs, Barreto anunciou um in-
vestimento de R$ 800 milhões
que serão aportados nos próxi-
mos três anos em projetos de
inovação. Com a aproximação
da Copa do Mundo e Olimpíada,
Barretto conta que a agência ma-
peou nove cadeias produtivas
relacionadas aos eventos espor-
tivos para serem exploradas pe-
los pequenos empresários.

Apesar das oportunidades pa-
ra os pequenos empreendedores
e das mudanças recentes feitas
no Simples Nacional pelo gover-
no federal, André Martins, presi-
dente do Jlide, criticou a proibi-
ção de entrada de capital de ris-
co em empresas enquadradas no
sistema, o que conseqüentemen-
te impede sua expansão. “Quan-
do a pequena empresa chega ao

teto do faturamento permitido
pelo Simples, ela não encontra
estímulo para continuar crescen-
do. O Brasil não pensou no regi-
me de transição de uma empre-
sa pequena para média, o que po-
de resultar na chamada morte
súbita”, alerta Barreto.

Muitos negócios poderão ter
seu crescimento interrompido
caso o governo não repense a re-
forma tributária, um tema que
foi recorrente durante todo o
evento, inclusive na palestra mi-
nistrada pela presidente do Ma-
gazine Luiza, Luiza Helena Traja-
no, que falou sobre ousadia, ino-
vação e honestidade e também
sobre dificuldades do setor vare-
jista como desafios logísticos e
de legislação. “Temos que nos
empenhar para mudar a lei tra-
balhista deste país”, defendeu.

Quando perguntada sobre a
sua inclinação para assumir a fu-
tura Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa, Luiza disse que
se for uma missão de vida ela
irá, mas avisou que prefere
aguardar pela efetiva criação do
ministério. “Eu vou fazer o que
o meu coração e a minha força
mandarem. Eu quero devolver
ao Brasil o que ele me deu, mas
sem prejudicar minha empre-
sa”, falou a empresária que hoje
comanda a terceira maior vare-
jista do país, com 613 lojas dis-
tribuídas por 16 estados. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

SIDERURGIA

Demanda em queda faz produção de aço
na China cai para o menor nível desde 2010

IMÓVEIS

Grupo sul-africano negocia compra da Tower
42, em Londres, por US$ 442 milhões

Divulgação

Carlos Cecconello/Folhapress

Verticalização é
estratégica para o Habib’s

Fórum discute
desafios do
empreendedor

O Kirsh Group, do bilionário sul-africano Nathan Kirsh, está negociando
a compra da Tower 42, o primeiro arranha-céu do centro financeiro de
Londres. O negócio está avaliado em US$ 442 milhões. Devido ao
interesse do Kirsh Group, a Tower Limited Partnership, dona do prédio,
já descartou conversas que mantinha com o BlackRock U.K. Property
Fund e com o LaSalle Investment Management.

Fórum de
Empreendedores
discute realizado
no fim de semana
debateu desde o
futuro da Rocinha
até a necessidade
urgente de reforma
tributária

Empresário diz que decisão
garante oferta de produtos
com preços baixos

A produção diária de aço bruto na China foi de 1,6 milhão de toneladas
nos primeiros dez dias de novembro, o mais baixo nível desde
novembro de 2010, segundo a Associação de Ferro e Aço da China.
Desde outubro, as siderúrgicas na China fizeram paradas de produção
para se protegerem da demanda em queda. Entretanto, o preço
do minério de ferro subiu por 14 dias consecutivos em novembro.

EMPRESAS

BONSNEGÓCIOS

400
éo número de lojas da
rede de fast-food Habib’s
espalhadas pelo Brasil.
São anualmente 600 milhões
de esfihas vendidas.

Sebrae vai aplicar R$ 800 milhões
em inovação nos próximos três anos
e agentes voltam para Rocinha

AlbertoSaraiva:
atividadesdogrupo
incluemindústriade
laticínios,sorveteria
ecallcenter
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