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5 recomendações

Dicas para
sua empresa
prosperar

PME

Entre para oclube dos R$100 milhões

“Muitos
empresários
perdem o
foco do
negócio ao
resolverem
diversificar”
Carlos Zilli,
Imaginarium

● Planeje
Ter um plano de
negócios bem
estruturado, de
longo prazo e que
considere cenários
diferentes é muito
importante, resu-
me David Pinto.

● Sonhe
Martins, da
Multicoisas, e
Souza (Dudalina)
traçaram metas
para o futuro das
empresas, o que
os ajuda a não
perder o foco.

“As pessoas
da família
que não eram
preparadas
saíram de
maneira
espontânea”
Rui de Souza,
Dudalina

● Não abuse
O lucro precisa ser
reinvestido na
empresa. Dessa
forma, as retiradas
do dono devem
ser modestas nos
primeiros anos
do negócio.

● Valores
Criar valores e
ter uma cultura
corporativa
auxiliam a manter
a identidade na
expansão e a
ganhar boa
reputação.

● Estratégia
Investir em
peças inovadoras
e lançamentos
frequentes foi a
estratégia que
levou a marca
Imaginarium ao
topo do mercado.

Ligia Aguilhar

Foram quase sessenta anos de
trabalho até que a fábrica de
móveis Florense – criada por
Lourenço Castellan, hoje com
82 anos – se transformasse em
uma das maiores do País. Com
faturamento de R$ 190 milhões
anuais, a empresa baseou sua es-
tratégia de crescimento na cons-
trução de uma reputação impe-
cável com clientes e também
fornecedores.

O administrador David Pin-
to, 27 anos, tem um terço da ida-
de de Castellan, mas também
administra um negócio de su-
cesso: o Dr. Resolve. Em menos
de dois anos, a empresa de repa-
ros e reformas em imóveis já fa-
tura R$ 200 milhões por ano.

Lourenço e David comandam
negócios integrantes do seleto
clube de empresas que faturam
mais de R$ 100 milhões – 1%
dos atuais 6 milhões de em-
preendimentos em atividade no
País. Sonho de todo empreende-
dor, esse grupo reúne histórias
que provam: qualquer pequena
empresa pode chegar ao topo.

Imaginarium
É difícil imaginar, por exemplo,
que até 1997 o escritório da Ima-
ginarium possuía apenas um
computador. “Já existiam vá-
rias franquias, mas a tecnologia
da época tornava o processo de
desenvolvimento de produtos
muito lento”, lembra o sócio da
rede, Carlos Zilli.

Hoje isso mudou. A marca
possui 97 lojas, 19 quiosques e
600 pontos multimarcas. O fa-
turamento chegou a R$ 110 mi-
lhões no ano passado e até 2015
a meta é abrir 100 novas unida-
des. A estratégia de populariza-
ção da Imaginarium foi baseada
no lançamento constante de

produtos – ao menos um por
dia. Mas para a tática realmente
funcionar, foi preciso profissio-
nalizar a gestão, controlar pro-
cessos e desenvolver um plano
de negócios de longo prazo.
“Muitos empreendedores per-
dem o foco quando resolvem di-
versificar”, diz Zilli.

Dr. Resolve
David Pinto, criador da Dr. Re-
solve, conseguiu a proeza de or-
ganizar seu casamento e abrir
uma empresa ao mesmo tem-
po. Isso porque a proposta do
negócio surgiu, justamente, por
causa do atraso na obra que ele
e a mulher realizavam no apar-
tamento onde viveriam.

A demanda pelo serviço de re-
formas em residências era tão
grande que o investimento ini-
cial de R$ 35 mil foi recuperado
no primeiro mês de operação.
No ano passado, as vendas dis-
pararam e a empresa já conta
com 400 franquias. O rápido
crescimento, porém, trouxe pro-
blemas – houve falhas no supor-

te aos franqueados e o sucesso
fez surgir concorrentes que co-
piaram até o slogan da marca.
Para driblar os desafios, David
contratou profissionais expe-
rientes e também apostou no
seu plano de negócios.

Multicoisas
A empresa idealizada por Lin-
dolfo Martins cresceu pelo mo-
delo de franquias. O êxito, no

entanto, é resultado do atendi-
mento impecável e da busca
constante por inovação. “Perce-
bi que se criasse uma empresa
que pensasse no dia a dia da ca-
sa atenderia o cliente muito me-
lhor”, conta o empreendedor.

Para manter a qualidade da
rede durante a expansão, Mar-
tins criou centros de treinamen-
to e distribuição. Em 2008, a
empresa somava 60 lojas. Hoje

são 135 e o faturamento chegou
a R$ 228 milhões.

Dudalina
A confecção de camisas foi her-
dada pelos 16 filhos do casal Du-
da e Adelina, que começaram o
negócio em 1957. Hoje, apenas
dois deles permanecem à frente
da empresa, afinal, a família per-
cebeu que o crescimento depen-
deria da gestão profissional dos
negócios. “Fizemos um acordo
de acionistas bem feito. As pes-
soas não preparadas saíram es-
pontaneamente”, conta o her-
deiro e diretor de varejo da mar-
ca, Rui de Souza.

Essa gestão eficiente foi a cha-
ve para o desenvolvimento da
empresa, que passou a traçar
metas ousadas de crescimento
– e a garantir bônus aos funcio-
nários quando elas eram atingi-
das. Funcionou. Atualmente,
após a criação de uma marca fe-
minina, o faturamento chegou
a R$ 274 milhões por ano. Pou-
co para o plano dos herdeiros:
atingir R$ 1 bilhão em 2016.
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Ninguém vai a lugar algum sem
planejamento, por isso, saiba
o que você deve fazer para
conquistar cada vez mais
espaço no setor onde atua.
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O que fazer para melhorar o faturamento

Inspire-se com as
estratégias adotadas por
empresas que também
começaram pequenas
e cresceram muito

Histórias. Lindolfo (à
esq.) Rui e David têm
em comum o êxito
como empresários

ESTADÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, PME Pequenas e Médias Empresas, p. X6. 




