
Quem poderia imaginar que a
maior empresa de webhosting
da América Latina surgiu após
uma tentativa de GilbertoMaut-
ner e Claudia Gora de investir
em marketplace (e-commerce
bem estruturado em torno de
um segmento) para modernizar
os negócios da família?
Mais interessante ainda é sa-

ber que, mesmo separados por
mais de 8.000 quilômetros, os
primos conseguiram planejar e
conceber em apenas 2 horas o
modelo de negócio da Loca-
web, que já ultrapassou a marca
de 230 mil clientes e alcançou
receita bruta anual deR$ 194mi-
lhões. “Foram duas horas entre
nome e serviço oferecido, focan-
do apenas na criação e hospeda-
gem de sites”, explica Mautner.
A ideiado ser-

vidor surgiu en-
quanto Mautner
fazia um inter-
câmbio em Chi-
cago,após se for-
mar em Enge-
nharia Eletrôni-
ca pelo Instituto
Tecnológico de
A e r on á u t i c a
(ITA). Junto com
aprimacriouLo-
caweb, em 1998,
que hoje ostenta
o statusdemaior
empresa espe-
cializadaemhos-
pedagem de si-
tes da América Latina. Além do
trabalhodehosting, adisponibili-
za diversos outros serviços liga-
dos à tecnologia.
Quando o empreendimento

dava os primeiros passos, ainda
não existiam companhias que
oferecessem o serviço no Brasil,
o que atribuiu aos empresários
Mautner e Gora uma imagem
pioneira. Mautner conta que foi
durante o intercâmbio em Chi-
cago que aprendeu como funcio-
nava um servidor web. “Resol-
vi, então, que trabalharia nesse
setor, pensando em como esse
tipo de tecnologia era pouco ex-
plorado no Brasil”.
Como a família tinha envolvi-

mento com o setor têxtil, a pri-
meira tentativa foi através da
abertura de um site de market-
place para intermediar negó-
cios entre confecções brasilei-
ras. A ideia, porém, virou dor
de cabeça, pois o setor passava
por ummomento de fragilidade

econômica, com as empresas
brasileiras pouco competitivas.
Além disso, nenhum empresá-
rio compreendia o funciona-
mento e a utilidade do serviço
de marketplace.
Gora eMautner decidiram fa-

zer uma nova aposta e mesmo
separados pormais de 8mil qui-
lômetros (ele em Chicago e ela
em São Paulo), em 1998 abriram
a empresa que oferecia o traba-
lho de webhosting.
Os empresários sabiam da ne-

cessidade de executar o traba-
lho, considerando o relaciona-
mentocomoumdiferencial.Des-
de o início, “tínhamos a cons-
ciência que era necessário criar
umecossistema ao nosso redor”.
Como ele lembra, essa é uma

dica importante para quem in-
veste em algo pouco explorado
nomercado. “Quando começa-
mos, já queríamos criar ummer-

cado desenvol-
vedor de sites,
trazendo pales-
tras, oferecen-
doconhecimen-
to para, poste-
riormente, con-
seguir parce-
rias”.
Emmenos de

seis meses, ti-
nham ultrapas-
sado amarca de
100 clientes. Os
primeiros retor-
nos financeiros
que consegui-
ramforamdesti-
nados a investi-

mento em marketing e divulga-
ção, um dos segredos do sucesso
da iniciativa, de acordo com o
empreendedor.
Em 1999, a empresa passou

por dificuldades, curiosamen-
te, oriundas do crescimento des-
controlado. A fase adversa foi
superada através do investimen-
to em comércio eletrônico, que
era pouco explorado no Brasil.
“Quandovimosqueonossode-

senvolvimentonão tinhaumaba-
se sólida, decidimos criar o co-
mércio eletrônico, que era uma
ferramentaparaquenossos clien-
tes tivessemummeioparacomer-
cializar seus produtos e para que
os usuários pudessem realizar o
pagamento”, diz o empresário.
“Mais do que seguir um business
planeumaplanilha,nós trabalha-
moscompaixão,nóspreocupáva-
mos com o nosso prazer. A pai-
xão foi um ingrediente essencial
para que tivéssemos um cresci-
mento acentuado”.

Com um investimento inicial
de US$ 30 mil, a Locaweb com-
pleta 14 anos, chegando a 230
mil clientes e faturamento anual
de R$ 194,27 milhões em 2011.
ParaMautner, uma equipe efi-

ciente é umdos principais trun-

fos para que se estabeleça o su-
cesso de um empreendedor.
“Para manter a minha equipe,
além de conservar a remunera-
ção, criei uma série de metas e
incentivos. Ofereço plano de
carreira e bônus. Priorizo ter
uma equipe reduzia e mais cara,
porém ter os melhores da área
por perto. Compensa muito no
longo prazo”.
Sobre os passos para uma tra-

jetória de sucesso, ele acredita
que transparência e proximida-
de como cliente colaborammui-
to. “Ser acessível é uma prática
recomendável mesmo depois

do sucesso. O cliente valoriza
demais o relacionamento, até
mais que o preço do serviço.
Até hoje, todos os meus clientes
têm meu e-mail pessoal e sa-
nam as suas dúvidas por lá. Por
mais que sejam muitas mensa-
gens, sempre procuro respon-
der a tudo, porque sei que esse é
nosso grande diferencial”.
DeacordocomosóciodaLoca-

web, o contraponto é quando o
empresário procura usar subter-
fúgios para driblar a lei, como,
por exemplo, tentar não pagar
impostos.Algo quenãocompen-
sa, aconselho o empresário. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




