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obrigatóriade crescer

● Valores
A empresária
criou credos
para nortear as
decisões de sua
equipe. Ela diz
que essa é
uma forma de
estimular e motivar
o funcionário a
buscar resultados
mais difíceis.

● Planejamento
Chieko não abre
mão de um
planejamento
anual rigoroso.
Segundo ela, o
empresário deve
ter visão otimista e
planejamento
pessimista para
minimizar a
chance de erro.

● Diferencial
Ao empreender em
um mercado com
grandes empresas
concorrentes,
Chieko decidiu
investir em um
diferencial: a
qualidade do
serviço. ‘Viramos
a melhor e não
a maior rede.’

● Chances
Chieko é uma
empreendedora
por oportunidade
e não apenas por
vocação. Por isso,
ela faz questão
de investir muito
em cursos de
capacitação
para ela e sua
equipe de trabalho.

Uma das mais importantes em-
presárias do Brasil, Chieko Ao-
ki, fundadora da rede Blue Tree
Hotels, é exemplo do tipo de
empreendedorismo considera-
do o mais eficiente por especia-
listas. Ela abriu seu negócio por
enxergar uma oportunidade no
mercado e não por necessida-
de. “Pela minha experiência,
empreender é uma mistura de
vocação com capacitação”, diz.

Chieko não nasceu empreen-
dedora, como costuma dizer,
mas vivências anteriores com o
segmento nos Estados Unidos,
Ásia e Europa levaram a em-
preendedora a investir na hote-
laria brasileira e a criar, em
1997, um negócio que deve fatu-
rar R$ 320 milhões neste ano.

“As experiências anteriores me
ajudaram a perceber que tinha
condições de criar meu próprio
negócio porque alcancei resulta-
dos que me deixaram entusias-
mada”, analisa. Desde então,
Chieko investe na capacitação
contínua como forma de melho-
rar o próprio desempenho e o
da sua equipe. “Eu tenho mui-
tos credos e um deles é acredi-
tar na melhoria das pessoas.
Por que não pensar que a mi-
nha faxineira é capaz de plane-
jar, por exemplo?”

Essa é também uma forma de
a empresária agregar valor ao
seu negócio. Quando pensou
em criar sua própria rede de ho-
téis, Chieko não intimidou-se
com grandes concorrentes.

“Eu decidi que queria ser a
melhor rede hoteleira em servi-
ços e não a maior”, afirma. A da-
ma da hotelaria brasileira conse-
guiu atingir seu objetivo com
muita determinação e rigor.

Por isso mesmo, Chieko não
aceita desculpas quando o as-
sunto é negócios. Na última fes-
ta de fim de ano da sua empre-
sa, por exemplo, ela ganhou um
dicionário no qual faltava a pági-
na contendo a palavra ‘justifica-
tiva’. A empresária explicou o
significado do presente aos par-
ticipantes do Encontro Estadão
PME. “Foi uma brincadeira dos
colaboradores porque eu sem-
pre digo que no meu dicionário
ela não existe. Meta é meta e
tem que ser cumprida.”

A empresária sempre preocu-
pou-se em criar valores para
nortear as decisões de sua equi-
pe. Além do ‘Meta é meta’, Chie-
ko Aoki também repete com fre-
quência: ‘Não seja tolerante’ e
‘Faça já’. Perfeccionista – carac-
terística evidente pelos trajes
sempre impecáveis – a empresá-
ria estipula metas agressivas pa-
ra a Blue Tree e monitora os re-
sultados semanalmente. “Dian-
te de metas difíceis, mas possí-
veis, como as da nossa rede, o
funcionário descobre uma for-
ça interna incrível”, justifica.

O planejamento é igualmente
rígido. Chieko acredita que pa-
ra um negócio dar certo, o em-
preendedor deve ter visão oti-
mista e planejamento pessimis-

ta. Ainda assim, nem sempre tu-
do dá certo. Recentemente, a
empresária precisou descreden-
ciar quatro unidades da sua re-
de. “Percebemos que persistir
no erro seria pior, então, corta-
mos esses hotéis do nosso port-
fólio”, afirma. “Muitas vezes to-
mei decisões erradas, mas eu
sempre acreditei que o fracasso
é a chance de recomeçar.”

A pressa para crescer, aliás, é
considerada por Chieko Aoki
um dos seus maiores proble-
mas como gestora. “Isso me fez
gastar tempo com coisas que
não eram importantes”, explica
a empresária. “Durante a expan-
são é preciso ter calma para sa-
ber destrinchar, identificar o
que é importante e o que não
é”, conclui.

Oportunidades
A Blue Tree já planeja suas
ações para a Copa do Mundo de
2014 e os Jogos Olímpicos de
2016. Além do curso de idio-
mas, os funcionários da rede es-
tão aprendendo mais sobre a
cultura de outros países para
atender bem os turistas que de-
vem visitar o Brasil.

“Não podemos perder a ca-
racterística brasileira, de ser es-
pontâneo e flexível. O turista es-
pera por isso. Mas temos que sa-
ber as peculiaridades de cada
cultura para melhor receber
pessoas tão diferentes”, justifi-
ca a empreendedora. Segundo
ela, há empresas pedindo até pa-
ra reservar hotéis inteiros.

Treinamento, inclusive, sem-
pre foi uma prioridade da em-
presária, acostumada a receber
em sua rede egressos de cursos
de graduação em turismo e
áreas relacionadas. A ansiedade
desses profissionais em assu-
mir posições de liderança cha-
mou a atenção de Chieko. “To-
do mundo gosta de ser líder,
mas só pode gerir melhoria de
processos se souber as dificul-
dades de arrumar uma cama”,
analisa. Isso significa que todo
funcionário da rede passa por
um período de aprendizado, o
que inclui até vivenciar a rotina
de trabalho de diferentes fun-
ções, como arrumar camas e
limpar os quartos.

Marcelo
Aidar
FGV

● Vivência
A empresária faz
questão que seus
funcionários
conheçam bem
a operação. A
maioria vivencia a
rotina de diversas
funções dentro
do hotel antes
de assumir
um cargo.
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O aquecimento da economia e o
aumento da competitividade
criaram um cenário exigente. Ca-
da vez mais, ganho de escala e
profissionalização são funda-
mentais para a empresa oferecer
serviços e produtos de qualida-
de a preços competitivos. E isso
resulta em uma necessidade –
quase obrigatória – do pequeno
negócio crescer para sobreviver.

Se o mercado está mais convi-
dativo, por outro lado ele tam-
bém apresenta uma série de de-
safios. O professor de empreen-
dedorismo da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Marcelo Aidar,
acredita que a expansão só fun-
ciona para negócios que nascem
projetando esse crescimento.
“Se você começa uma empresa
com um modelo inadequado, di-
ficilmente vai conseguir.”

Já o professor Alexssandro
Mello, da Fundação Instituto de
Administração (FIA), é mais oti-
mista. O especialista acredita
que um negócio pode ganhar for-
ça se o empresário descobrir um
foco inexplorado.

“Não se trata de algo nunca fei-
to antes, mas de um novo jeito
de fazer.” Como exemplo, o pro-
fessor cita o caso da Diletto, em-
presa que entrou em um nicho
de mercado bastante tradicional
e sujeito à concorrência com
grandes empresas, mas que sou-
be diferenciar-se com a oferta
do sorvete de palito artesanal.

Antes de investir no cresci-
mento de um negócio, porém, o
empresário deve avaliar com cla-
reza o momento do negócio. Mel-
lo destaca três pontos a serem
analisados: lucro, endividamen-
to e capacidade de expansão. “Es-
se crescimento precisa ser con-
sistente. A estratégia é pensar no
futuro, mas avaliando a realida-
de do presente”, diz.

Colocar a casa em ordem é fun-
damental. E entre as perguntas
que o empresário deve fazer a si
mesmo durante esse processo,
estão a identificação da propos-
ta de valor do negócio, como ele
pretende tornar viável o cresci-
mento, se existem pessoas capa-
citadas para auxiliar no processo

e, finalmente, se há caixa sufi-
ciente ou outra fonte para finan-
ciar a expansão pretendida.

Há também quem prefira evi-
tar os riscos do crescimento e op-
te por manter a empresa peque-
na. Nesse caso, o risco é o ramo
em que o negócio está simples-
mente não oferecer essa possibi-
lidade. “A pequena empresa
compra tudo por um preço mais
caro, não consegue entregar em
grandes quantidades e pode se

ver diante do desafio de crescer
como forma de sobrevivência”,
afirma Marcelo Aidar.

Isso não significa que manter-
se no mesmo estágio seja impos-
sível. Se tomar essa decisão, po-
rém, o pequeno empresário terá
que inovar com frequência para
não correr o risco de reduzir sua
participação no mercado.

Se finalmente decidir pela ex-
pansão, o empreendedor de me-
nor porte deve saber que vai ter

de abrir mão do controle total do
negócio – crescer implica em
uma mudança na forma de admi-
nistrar e controlar a empresa,
dessa maneira, será preciso criar
indicadores e redistribuir tare-
fas antes centralizadas na figura
do proprietário.

Contratar especialistas em
áreas específicas é outra mudan-
ça inevitável. Essa é a hora, por-
tanto, do empreendedor fazer
uma análise criteriosa da equipe

para avaliar se os funcionários es-
tão prontos para novos desafios.

A boa notícia é que todo esse
processo pode contar a favor do
negócio. “Uma das coisas que re-
tém talentos em uma pequena
empresa é o empreendedor
transmitir o conceito do traba-
lho a ser realizado pelo colabora-
dor. Isso gera comprometimen-
to e faz com que o funcionário
vista a camisa da empresa”, afir-
ma Mello, da FIA.
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A dama da hotelaria brasileira
comanda a rede de hotéis com
determinação e rigor. Seu lema
é perseguir exaustivamente as
metas e fugir das desculpas

Se você
começa
uma
empresa
com um
modelo
de negócio
que não é
correto,
pode não
reunir
forças
para
crescer.
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Chieko Aoki aproveitou a experiência com a administração de
hotéis para criar uma das principais redes do País, a Blue Tree

Eu tenho
muitos
credos e
um deles é
acreditar na
melhoria das
pessoas.
Por que não
pensar que
a minha
faxineira é
capaz de
planejar, por
exemplo?

A misturacerta
entre vocação
ecapacitação

Uma
forma de
expandir é
descobrir
um novo
nicho de
negócio,
encontrar
um jeito
diferente
de fazer
alguma
coisa que
já existe.

Conheça cinco estratégias de sucesso da empresária
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2012, PME: especial encontro, p. X6.




