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Os bons frutos do pioneirismo
na hospedagem de sites no país
Criada em 1998, a Locaweb aproveitou-se da carência desse tipo de serviço no mercado brasileiro e,
a partir de um sólido relacionamento com os clientes, tornou-se a maior empresa do setor na América Latina
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econômica, com as empresas
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brasileiras pouco competitivas.
Além disso, nenhum empresáQuem poderia imaginar que a
rio compreendia o funcionamaior empresa de webhosting
mento e a utilidade do serviço
da América Latina surgiu após
de marketplace.
uma tentativa de Gilberto MautGora e Mautner decidiram faner e Claudia Gora de investir
zer uma nova aposta e mesmo
em marketplace (e-commerce
separados por mais de 8 mil quibem estruturado em torno de
lômetros (ele em Chicago e ela
um segmento) para modernizar
em São Paulo), em 1998 abriram
os negócios da família?
a empresa que oferecia o trabaMais interessante ainda é salho de webhosting.
ber que, mesmo separados por
Os empresários sabiam da nemais de 8.000 quilômetros, os
cessidade de executar o trabaprimos conseguiram planejar e
lho, considerando o relacionaconceber em apenas 2 horas o
mento como um diferencial. Desmodelo de negócio da Locade o início, “tínhamos a consweb, que já ultrapassou a marca
ciência que era necessário criar
de 230 mil clientes e alcançou
um ecossistema ao nosso redor”.
receita bruta anual de R$ 194 miComo ele lembra, essa é uma
lhões. “Foram duas horas entre
dica importante para quem innome e serviço oferecido, focanveste em algo pouco explorado
do apenas na criação e hospedano mercado. “Quando começagem de sites”, explica Mautner.
mos, já queríamos criar um merA ideia do sercado desenvolvidor surgiu envedor de sites,
quanto Mautner LIDERANÇA
trazendo palesfazia um inter- A Locaweb é a maior
tras, oferecencâmbio em Chi- companhia de hosting do Brasil do conhecimencago, após se forto para, postemar em Enge- IDADE
riormente, connharia Eletrôniseguir parceca pelo Instituto INVESTIMENTO
rias”.
INICIAL
Tecnológico de
Em menos de
A e r o n á u t i c a CLIENTES
seis meses, ti(ITA). Junto com
nham ultrapasa prima criou Lo- RECEITA BRUTA
sado a marca de
caweb, em 1998, EM 2011, EM R$
100 clientes. Os
que hoje ostenta
primeiros retorFOCO DE ATUAÇÃO
o status de maior
nos financeiros
Cloud Computing e
empresa espeque conseguiSoftware as a Service (SaaS)
cializada em hosram foram destipedagem de sinados a investites da América Latina. Além do
mento em marketing e divulgatrabalho de hosting, a disponibilição, um dos segredos do sucesso
za diversos outros serviços ligada iniciativa, de acordo com o
dos à tecnologia.
empreendedor.
Quando o empreendimento
Em 1999, a empresa passou
dava os primeiros passos, ainda
por dificuldades, curiosamennão existiam companhias que
te, oriundas do crescimento desoferecessem o serviço no Brasil,
controlado. A fase adversa foi
o que atribuiu aos empresários
superada através do investimenMautner e Gora uma imagem
to em comércio eletrônico, que
pioneira. Mautner conta que foi
era pouco explorado no Brasil.
durante o intercâmbio em Chi“Quando vimos que o nosso decago que aprendeu como funciosenvolvimento não tinha uma banava um servidor web. “Resolse sólida, decidimos criar o covi, então, que trabalharia nesse
mércio eletrônico, que era uma
setor, pensando em como esse
ferramenta para que nossos clientipo de tecnologia era pouco extes tivessem um meio para comerplorado no Brasil”.
cializar seus produtos e para que
Como a família tinha envolvios usuários pudessem realizar o
mento com o setor têxtil, a pripagamento”, diz o empresário.
meira tentativa foi através da
“Mais do que seguir um business
abertura de um site de marketplan e uma planilha, nós trabalhaplace para intermediar negómos com paixão, nós preocupávacios entre confecções brasileimos com o nosso prazer. A pairas. A ideia, porém, virou dor
xão foi um ingrediente essencial
de cabeça, pois o setor passava
para que tivéssemos um crescipor um momento de fragilidade
mento acentuado”.
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14 anos
US$ 30 mil

Mautner,da Locaweb: “Tínhamosconsciência deque eranecessário criar umecossistema aonosso redor”

Empresa superou
dificuldades com
investimento em
comércio eletrônico,
em 1999, então pouco
explorado no Brasil
Com um investimento inicial
de US$ 30 mil, a Locaweb completa 14 anos, chegando a 230
mil clientes e faturamento anual
de R$ 194,27 milhões em 2011.
Para Mautner, uma equipe eficiente é um dos principais trun-

fos para que se estabeleça o sucesso de um empreendedor.
“Para manter a minha equipe,
além de conservar a remuneração, 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 trajetória de sucesso, ele acredita
que transparência e proximidade com o cliente colaboram muito. “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 sanam as suas dúvidas por lá. Por
mais que sejam muitas mensagens, sempre procuro responder a tudo, porque sei que esse é
nosso grande diferencial”.
De acordo com o sócio da Locaweb, o contraponto é quando o
empresário procura usar subterfúgios para driblar a lei, como,
por exemplo, tentar não pagar
impostos. Algo que não compensa, aconselho o empresário. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.

