
e você acompanha o noticiário, sabe que o Brasil está 
vivendo um movimento aparentemente infindável de 
fusões e aquisições e que os pequenos negócios de em
preendedores têm sido alvo preferencial nessa onda, 

seja por servirem como porta de entrada para quem vem de fora 
e quer instalar-se nesse mercado emergente, seja com o objetivo 
de injetar vitalidade em negócios mais maduros. 

O que acontecerá, no entanto, com esses empreendedores 
quando forem "adquiridos"? Eles se dobrarão ao establishment 
ou desafiarão os novos chefes? Vão se adaptar a uma burocra
cia ou fazer com que os outros se adaptem a seu dinamismo? 
Nossos empreendedores saberão encaixar-se em uma gestão 
mais bem formatada? 

HSM Management investigou situações similares no passado 
e descobriu três casos emblemáticos que antecipam o que virá: 
o da Meri Sistemas e Tecnologia, adquirida pelo grupo alemão 
Voith; o da Informed, comprada pela Diasonics e depois pela CE; 
e o da HOTWords, incorporada pelo grupo espanhol Canalmail. 
Com base nesses depoimentos, nós até nos permitimos inventar 
uma palavra: "pós-empreendedor". 

Meri: sorte de voltar às origens 
O engenheiro mecânico Silvio Roberto Romero iniciou sua car
reira em 1986 como estagiário da Voith, primeira grande mul
tinacional no Brasil fornecedora de equipamentos na área de 

papel e celulose. Em 1992, foi transferido para a matriz, em Hei-
denhein, na Alemanha, conheceu a Meri, empresa especializada 
em meio ambiente, e viu ai uma oportunidade de empreender 
por conta própria. 

Em 1997, Romero montava a Meri Sistemas e Tecnologia, em 
São Paulo, uma joint venture 15% sua e 85% da matriz alemã, 
dedicada a fabricar sistemas de tratamento primário para recupe
ração e reuso de águas e para reutilização de fibras de papel. "A 
Meri Alemanha fornecia a tecnologia e eu implantei um modelo de 
gestão de baixo custo, alta performance e muito focado no negó
cio, sem desperdício. Eu era o sócio diretor, tinha uma secretária e 
a gente terceirizava tudo: contador, advogado, fabricação", conta 
o empreendedor, que gerenciava seu negócio com total liberda
de. Segundo ele, a empresa manteve crescimento anual médio em 
faturamento na ordem de 20% a 25%, movimentava aproximada
mente R$ 7 milhões por ano em equipamentos de tratamento de 
água e possuía market share de 85%, com apenas dez funcionários 
-uma situação bem confortável. 

Em 2006, contudo, nessas voltas que o mundo dá; o Grupo 
Voith adquiriu 60% da matriz da Meri Alemanha para iniciar sua 
divisão de meio ambiente. E, da noite para o dia, Romero tornou-
-se sócio de seu primeiro empregador -ele manteve a participa
ção de 15%-, agora com o cargo de diretor-comercial. Primeira 
novidade: o modelo de negócio da Meri Brasil havia sido muito 
ampliado. "Meu negócio, até 2006, era vender máquina, na faixa 
de R$ 500 mil, e passou a ser vender instalação, por R$ 5 milhões", 
diz. A companhia começou a atuar também no mercado de non 
paper business (agronegócio, cervejarias, sucos e refrigerantes) 
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e empresas de outros setores além de papel e celulose passaram 
a integrar sua carteira de clientes, como Citrosuco, Cargill e Cer
vejaria Itaipava. Hoje a Meri Brasil contabiliza 350 instalações em 
15 anos de existência. 

O maior crescimento foi a principal e feliz consequência da 
aquisição. Romero conta que de 2006 a 2008 o crescimento 
anual médio em faturamento da Meri ficou na faixa de 30% a 
35% e atingiu 100% de 2011 aos primeiros meses deste ano, 
com a mesma equipe. O que mudou? "Tivemos mais estrutura 
com o novo sócio, respaldo financeiro do grupo e transferência 
de know-how da matriz com os treinamentos e a participação 
em projetos de outras empresas do grupo em todo o mundo. 
Houve um amadurecimento geral da equipe que está comigo 
desde o início, que é um pessoal treinado e que me dá uma efi
ciência muito forte." Romero afirma que prevê um faturamento 
de R$ 20 milhões no ano fiscal alemão, que vai de outubro de 
2011 a setembro de 2012. 

Por enquanto, só vantagens. Ele não perdeu autonomia? O em
preendedor garante que não. Para ele, o único impacto complica
do da chegada da Voith foi ter de se adequar aos sistemas admi
nistrativos e operacionais, mas isso foi superado logo no primeiro 
ano. Romero parece ter dado sorte, na verdade. "Minha formação 
profissional foi na Voith. Eu cresci dentro da cultura dessa em
presa e da cultura corporativa alemã de modo geral, e levei essa 
filosofia e forma de trabalhar para a minha empresa; isso facilitou 
muito nossa integração", conclui. 

Informed e o status de gestor ousado 
O engenheiro eletrônico Paulo Lopes iniciou sua trajetória pro
fissional na área da eletromedicina, como estagiário da Siemens, 
no final da década de 1970. Em 1980, partiu para a Toshiba e 
ficou lá por quase quatro anos, chegando a gerente nacional de 
vendas. Mas a recessão e as demissões inerentes o levaram a 
empreender, e ele abriu primeiro uma empresa de lobby, por 
causa dos relacionamentos que havia travado durante suas in
cursões profissionais. Foi ao participar do maior encontro de 
radiologia do mundo, a Radiological Society of North America, 
que encontrou sua vocação: Lopes viu um pequeno projetor da 
Shimadzu que permitia a impressão do ultrassom, uma novidade 
na época, e quis fornecer isso no Brasil. 

Passou a comprar aparelhos de ultrassom em desuso, que re
formava e vendia. E assim surgiu a empresa que em breve se 
chamaria Informed e acabou firmando contrato de 13 anos com 
a Shimadzu, inicialmente para vender aquele projetor aqui. A 
Informed se tornou o maior dealer mundial da companhia japo
nesa. "Fomos, por cinco anos, líderes de mercado no País ven
dendo tomografia computadorizada, ressonância magnética, raio 
X, ultrassom. Competíamos com a GE, a Siemens e a Philips e 
chegamos a ter 130 funcionários e filiais pelo Brasil." 

Em 1992, a Informed assinou contrato com a norte-americana 
Diasonics, agregando mais um produto a seu portfólio, e, em ju
lho de 1997, Lopes a vendeu para essa empresa, mantendo-se à 
frente da operação brasileira, como CEO. A perda aí foi da repre-
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sentação da Shimadzu, mas ele tinha autonomia. Só que, sete meses 
depois, a Diasonics foi adquirida pela GE e o executivo não gostou: 
discordava de aspectos relativos à cultura e ao modo de atuação da 
multinacional e não quis aceitar o convite de continuar a dirigi-la. 
Em abril de 1998, contudo, após intensa negociação que incluiu a 
exigência da permanência da equipe, Lopes assinou contrato e se 
manteve como CEO da área de negócios GE Ultrassom para a Améri
ca Latina por nove anos. 

"Claro que o início da operação com a GE foi difícil, mas éramos 
um grupo pequeno, unido, bem desenvolvido e deu tudo certo." E ele 
complementa: "A Informed possuía aquele ímpeto, aquela pujança 
de uma empresa jovem e ousada, só que obviamente não tinha nem 
um milésimo da retaguarda de uma GE. As pessoas desenvolveram-
-se muito na GE, intelectual, profissional e financeiramente". A GE 
Ultrassom cresceu muito, e a filial brasileira com ela: o faturamento 
anual subiu de US$ 270 milhões em 1998 para US$ 1 bilhão em 
2005 -US$ 110 milhões saíram do Brasil. 

Para Lopes, a GE foi uma escola fantástica, 
porém ele admite que ficou "cansado" a partir 
de determinado momento e que tentou deixar 
a empresa "algumas vezes". Nem a perspectiva 
de ser, no Brasil, o country manager de todas as 
áreas da companhia relacionadas com medicina 
o demoveu da ideia de ir embora. Talvez fosse 
um caso de empreendedor serial, entediado e 

ansiando pela aventura de empreender. O fato é que, depois, ele 
capitaneou um negócio próprio, implementou outro e se aventurou 
num desafio regional: após um ano de quarentena, em que cumpriu 
a cláusula de não competir, comprou, com um ex-colega da GE, uma 
empresa de ultrassom norte-americana, que manteve até a recessão 
de 2008, quando iniciou negociações com a italiana Esaote Heal
thcare, quarta maior fabricante mundial de ultrassom, para juntos 
montarem uma filial brasileira. Abriu-a em maio de 2009 e, em 
2010, ela já faturava cerca de US$ 24 milhões. Em meados de 2012, 
foi contratado por outra italiana, a Bracco, que produz contrastes 
radiológicos, para presidir toda sua operação latino-americana. 

HOTWords: velocidade da internet 
Hiperativo, aos 20 anos Gustavo Morale ingressou na SATS Global 
Media como contato publicitário e logo se tornou estagiário de cria
ção. Seu objetivo era trabalhar com desenho e ganhar bem, e foi 

cursar publicidade e propaganda na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC). Mudou-se para ou
tra pequena agência, de publicidade online, viu 
que "ganhavam dinheiro com certa facilidade" 
e pensou que queria ter a própria agência. Aos 
21 anos, no segundo ano de faculdade, fundava, 
com um amigo, a agência digital White Cat, que 
funcionou de 1999 a 2005, atendendo cerca de 
40 clientes, entre eles Troller, Bavaria e Kaiser. 
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Morale foi "aprender a fazer business" na pós-graduação em 
gestão empresarial e inovação tecnológica da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing. Fez outra tentativa, frustrada, de empla
car um negócio no mercado de comunicação, até unir-se com três 
sócios para montar, em 2006, a HOTWords ln-text Advertising, 
que já tem uma rede de 35 mil sites parceiros (portais, revistas, 
jornais, blogs...), onde são realizadas as ações de comunicação on
line da empresa para "os maiores anunciantes do País, como Itaú, 
Bradesco, Fiat, Volkswagen e Unilever". 

Para quem não conhece, o sistema HOTWords identifica as pala
vras que podem ser grifadas de acordo com os objetivos de cada 
campanha de comunicação, e o usuário vê o anúncio ao passar o 
mouse sobre elas (mouseover). "Oferecemos uma capacidade de 
segmentação altíssima. 0 anunciante investe de R$ 20 mil a R$ 30 
mil mensais e fala exatamente com o público-alvo", afirma Morale, 
vendendo seu peixe. 

Em 2008, a HOTWords já tinha operação na Argentina e no 
México e, em 2009, foi vendida para o grupo Canalmail, líder 
no segmento de e-mail marketing na Espanha. Mas o que mu
dou? Basicamente, o poder de fogo, o que combinou muito com a 
personalidade irrequieta, ambiciosa e empreendedora de Morale, 
que continua podendo aproveitá-la à vontade. 

A HOTWords foi para o mundo -é líder na América Latina (está 
entrando na Colômbia, no Chile e nos Estados Unidos latinos), em 
Portugal e na Espanha em seu segmento. Morale se mantém como 
CEO, além de acionista minoritário, e isso ampliou sua atuação -e seu 
poder. Ele não tem só 20 funcionários sob seu comando; já são 60 e 
provavelmente serão 100 até o final de 2012. Não é apenas CEO da 
HOTWords no Brasil, mas global, e é membro do board do grupo Me
dia Response, holding da qual fazem parte tanto a HOTWords como 

a adquirente Canalmail. Seu negócio atinge mais de 140 milhões de 
usuários em língua portuguesa e espanhola, segundo a Quantcast, e, 
em 2012, o executivo prevê aumento de aproximadamente 50% no 
faturamento da empresa. Ele também está passando de comprado a 
comprador: "Este ano, devemos adquirir outras operações". 

Esse crescimento não seria possível sem a parceria, e não apenas 
pelas novas oportunidades abertas, como reconhece Morale. Por 
mais empreendedor que ele fosse, precisava de estrutura e know-
-how. "Está sendo fundamental o aporte de know-how que os exe
cutivos do grupo Media Response me fazem: em gestão de negócios, 
controles, aquisições, fusões", diz. 

Visão de sucesso 
Parece não haver dúvida sobre a mudança que uma fusão ou aquisi
ção, e toda a estrutura e as oportunidades que vêm com isso, provo
ca no tipo de empreendedorismo existente: o empreendedor de uma 
startup é um, o empreendedor que vai ser líder corporativo é outro. 
Gustavo Morale resume assim a figura desse "pós-empreendedor": 
"Temos de virar CEOs de verdade". 

O gosto por empreender, contudo, não morre. Paulo Lopes, que 
se tornou um gestor disputado por multinacionais, é enfático: "Onde 
eu estiver, gosto é de fazer acontecer". Romero concorda. Se tem um 
negócio, prepare-se: você pode ser o próximo pós-empreendedor. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 130-134, jul./ ago. 2012.
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