
endência do mercado há algum 
tempo, a parceria ganha força e 
abre possibilidades de cresci

ento no mercado globaliza
do. Se antes os empresários se preocu
pavam em expandir seus negócios e ex
plorar novos territórios sozinhos, hoje, o 
mundo business percebeu que o aliado 
pode fazer a diferença na busca por essas 
conquistas. O aumento da concorrência 
levou a uma necessidade maior de desta
que no mercado e na busca por soluções 
que garantam o lugar ao sol das empre
sas, que passaram a caminhar juntas e a 
investir na parceria. 

A união de grandes grupos possibili
tou a modificação na forma de fazer ne
gócio. A estratégia de aliar-se a um nome 
de peso começou a ser vista com bons 

olhos no mundo empresarial e grandes 
investimentos foram feitos no sentido de 
agregar valor aos novos grupos do mer
cado. Engana-se, porém, quem pensa 
que as parcerias nasceram apenas para 
as grandes empresas. Por não haver a ne
cessidade de muito investimento, a par
ceria se torna a oportunidade ideal para 
micro e pequenos empresários que com
plementam seus serviços e agregam va
lor ao seu negócio. 

COMPLEMENTE 0 SERVIÇO 
A prestadora de serviços em teleco

municação móvel PressCell foi criada 
para suprir a necessidade de estrangei
ros que não podiam usar celulares no 
Brasil. Em parceria com eventos no País 
e no exterior, a empresa dá suporte ao 

cliente e atua de forma conjunta. "As em
presas são complementares, a tendência 
é a de se especializar naquilo que se faz 
melhor e terceirizar para parceiros o que 
está dentro do nicho de mercado, mas 
não é o core business da empresa", ga
rante o proprietário, Rodrigo Faro. 

No mesmo segmento da telefonia, 
a Link Solution atua de forma inde
pendente das operadoras e fabricantes 
de equipamentos e de tecnologias de 
Telecom e não abre mão da parceria. "A 
partir do momento em que você enten
de que cada um tem a sua especialidade, 
fica claro que não se deve tentar 'abraçar 
o mundo'. É impossível fazer tudo muito 
bem e o melhor caminho é contar com 
parceiros que se complementem", acre
dita o diretor comercial, André Botelho. 
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Para o diretor do colégio Instituto 
Coração de Jesus, Ademar Fabel, a pri
meira parceria surgiu da necessidade de 
oferecer novos serviços dentro da esco
la como aulas de inglês e de tênis, sem 
precisar de deslocamento e insegurança 
por conta dos pais dos alunos. "A parce
ria envolve interesses para cada uma das 
partes, que exige uma ação diferente pa
ra garantir benefícios compartilhados", 
explica Fabel, que completa: "a satisfa
ção dos nossos clientes cresceu conside
ravelmente isso aumentou o valor agre
gado do nosso negócio". 

EXPLORE NOVOS MERCADOS 
Entre as vantagens de uma boa par

ceria, está a possibilidade de expansão 
do negócio por meio de integração e 
solidificação de novos mercados. "As 
parcerias permitem que as empresas 
se consolidem cada vez mais e possam 
acompanhá-lo na velocidade que a 
economia demanda, criando melhores 
condições de atendimento e alcançan
do fatias maiores do mercado", garan
te o advogado do escritório Guimarães 

& Vieria de Mello, Leonardo 
Guimarães. Ele expõe que "depen
dendo do foco da parceria, a prin
cipal vantagem que a empresa pode 
alcançar é ampliar seus serviços pa
ra uma área que antes não atuava e 
conquistar um novo mercado". 

O Grupo CGK foi criado da fusão 
de parcerias, os sócios Wael Mamoud 
e Rodrigo Casagrande trabalharam 
juntos anteriormente e alguns anos 
depois viram a oportunidade de uma 
sociedade (veja a diferença no box) 
profissional entre eles e depois com 
outras empresas. "Sentimos a neces
sidade de nos coligar com grupos l i 
gados às atividades que precisaría
mos para atender nossos potenciais 
clientes (consultorias empresariais 
e setor da construção civil), feito is
so, começamos a aumentar cons
tantemente nosso portfólio de ser
viços, conforme a demanda", explica 
Mamoud. 

A ONG Tem Quem Queira é um 
exemplo de organização que age em 
conjunto com outras empresas. As 
parcerias com instituições privadas 
são uma forma de "escalar o proje
to, ganhar corpo; somar forças e am
pliar o espectro de divulgação", de 
acordo com a fundadora e presiden
te, Adriana Gryner. Ela acredita que 
"transparência e foco no objetivo do 
projeto são as únicas formas de be
neficiar ambas as partes". 

APRENDA COM OS ERROS 
É preciso estar preparado para im

previstos ou rompimento nos negó
cios. Se o interesse comum dá origem 
à parceria, o fim pode chegar por mo-

tivos variados. Novos rumos ou incom
patibilidade de ideias podem acontecer 
e, para que nenhuma das partes saia pre
judicada, é bom ter em mãos o contra
to assinado no início da negociação para 
que se entre em um acordo. Mamoud do 
Grupo CGK garante: "se há alguma des
vantagem na parceria, ela está ligada à 
palavra ganância. A parceria não é uma 
amizade, é um negócio". 
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 37, p. 28-29, nov. 2011.




