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O fundador da General Brands,
Isael Pinto, sempre quis ser um
cidadão do mundo. Por isso ele
não hesitou quando, aos 16
anos, teve a chance de deixar
Penápolis, no interior de São
Paulo, para visitar a irmã que
morava em Santos, no litoral
do Estado. Ao desembarcar na
cidade, decidiu que não voltaria
mais para casa.

Durante um ano e meio, Isael
trabalhou como lavador de ia-
tes em um clube da cidade até
ser convocado para servir o
exército. Quando voltou ao
mercado de trabalho, candida-
tou-se a vaga de vendedor na fa-
bricante de sucos em pó Q-Re-
fres-Ko. “Me tornei um dos me-
lhores”, garante.

Isael permaneceu na empre-
sa por décadas e chegou ao car-
go de diretor nacional de ven-
das. Quando a Q-Refres-Ko foi
vendida, em 1994, ele decidiu
que era hora de abrir o próprio
negócio. Em 1997 fundou a Ge-
neral Brands, que nasceu como
uma importadora de alimentos,
mas tornou-se rapidamente fa-
bricante do suco em pó Camp –
o produto hoje figura entre os
mais vendidos da categoria.

Recentemente, a General
Brands entrou também no mer-
cado de sucos prontos para be-
ber e pretende, com a estraté-
gia, integrar a lista dos cinco
maiores fornecedores do produ-
to em até três anos. No encon-
tro promovido pelo Estadão
PME, Isael disse que nunca dei-
xou de acreditar em si mesmo e
que apesar de sua longa expe-
riência no mercado corporati-
vo, ainda considera empreen-
der um grande desafio. Confira
os principais trechos:

● Mão de obra
Qual o segredo de Isael para re-
ter e motivar os 650 homens e
mulheres que trabalham na Ge-
neral Brands? O empreendedor
investe em benefícios atrelados
a metas de produtividade. Um
deles é a participação nos lu-
cros e, por isso, Isael liberou o
acesso aos indicadores da em-

presa a qualquer funcionário.
As planilhas podem ser consul-
tadas livremente e servem até
de referência para aqueles que
pretendem obter uma bonifica-
ção mais polpuda.

● Geração Y
Além do desafio de atrair e re-
ter mão de obra qualificada, em-
presas de todos os portes têm
enfrentado outro dilema: o cho-
que de gerações. De acordo
com Isael, é papel do empreen-
dedor educar e investir nos jo-
vens profissionais da Geração
Y. Mas ele reconhece que a tare-
fa não é nada fácil.

“Essa geração é preocupante,
acha que tudo é fácil. Eu não te-
nho curso superior, não tive
tempo de fazer faculdade, mas
sei que meu filho também não
teve a mesma chance que eu de
‘ralar’ para aprender. Então, te-
mos que nos tornar um referen-
cial para eles”, diz.

● Custos
O problema é antigo. Para con-
quistar clientes importantes, in-
variavelmente, a pequena em-
presa enxuga ao máximo sua
margem de lucro. Para ameni-

zar a situação, Isael recomenda
que o pequeno empreendedor
faça uma ampla negociação
com os fornecedores. “Ser em-
preendedor no Brasil é muito di-
fícil. Eu sempre digo que quem
empreende aqui, abre empresa
em qualquer lugar do mundo.”

● Finanças
Isael Pinto defende também a
contratação de uma consultoria
financeira. “Graças a ela reali-
zei uma reengenharia tributaria
que me fez economizar muito
dinheiro”, conta. “O gestor sem-
pre acha que está no caminho
certo, mas depois de um tempo
não tem inteligência para pen-
sar sozinho em uma solução
dessas”, recomenda.

O empresário conta ainda
que sempre reinvestiu o lucro
ou usou suas próprias econo-
mias no crescimento da Gene-
ral Brands – inclusive todo o di-
nheiro depositado em um pla-
no de previdência privada.

Seu conselho é que a peque-
na empresa siga o mesmo cami-
nho antes de recorrer às linhas
tradicionais de crédito ou en-
tão ao apoio monetário de fun-
dos de investimento.

“Tem que tomar cuidado
com esses fundos porque o con-
trato pode te penalizar por qual-
quer coisa que aconteça no
meio do caminho e até fazer
com que você perca o negócio”,
alerta o empresário.

● Qualidade x preço
Preocupada com a concorrên-
cia chinesa, uma das participan-
tes do encontro questionou
Isael sobre qual das duas carac-
terísticas é mais importante pa-
ra uma empresa sobreviver.
Sem titubear, Isael enfatiza que
o empreendedor nunca deve
abrir mão da qualidade. Ao con-
trário. Ele deve utilizar essa ca-
racterística como diferencial.

● Idealismo
De lavador de iates a empresá-
rio de sucesso. A trajetória de
Isael o ensinou a confiar em si
mesmo. “Em vários momentos
pensei em desistir, mas a difi-
culdade sempre existe e você
tem que enfrentá-la sem nunca
deixar de acreditar em você”,
afirma. “Se empreender é ser
maluco, então, sim, sou malu-
co. E acho que o Brasil precisa
de mais gente assim.”

● Carreira
Após servir o
exército, Isael é
contratado pela
Q-Refres-Ko
como vendedor.
Em 1994, deixa
a empresa como
diretor nacional
de vendas.

● Início
Em meados da
década de 1960,
Isael muda-se
para Santos, no
litoral de SP. Seu
primeiro emprego
é como lavador de
iates em um clube
da cidade.

● Negócios
Em 1997 abre a
General Brands,
importadora de
alimentos que
depois passou a
fabricar o suco
em pó Camp,
hoje um dos mais
vendidos do País.

● Expansão
A empresa
acaba de lançar
uma marca
própria de
chocolates e
ainda investe
no mercado de
sucos prontos
para beber.
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Após anos como funcionário
da Q-Refres-Ko, Isael Pinto
apostou no empreendedorismo
e abriu uma importadora de
alimentos que tornou-se
fábrica de sucos em pó.
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Diferente.
Isael
acredita
que ser
empresário
no Brasil
é mais difícil
do que em
outros
países
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Isael Pinto, criador da
General Brands, sempre
esteve disposto a correr
riscos para concretizar o
sonho de ser empresário

A trajetória de êxito da empresa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X8.




