
Jornal Valor --- Página 3 da edição "28/09/2012 1a CAD G" ---- Impressa por lmmorresi às 27/09/2012@15:49:16

Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de setembro de 2012 | Valor | G3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD G - ESPECIAIS - 28/9/2012 (15:49) - Página 3- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Especial | Pequenas e médias empresas

E m p re e n d e d o r i s m o Jovens que apostam em serviços
diferenciados abrem caminho com boa estrutura

Planejamento dribla
desconfiança contra
idade do empresário

SILVIA COSTANTI/VALOR

As sócias Fernanda Rosset, Ana Carolina Urquiza e Albane le Marié: doces feitos com flores cristalizadas

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Lançar produtos e serviços
inovadores, além de um bom
planejamento antes de colocar a
empresa na rua, são alguns dos
principais cuidados dos jovens
empreendedores que já conse-
guiram resultados financeiros. A
Ka E x , dona de um faturamento
de R$ 1,1 milhão em 2011, resol-
veu prestar consultoria para au-
mentar a eficiência de fabrican-
tes de bebidas e deve duplicar a
receita em 2012.

Já a pâtisserie Le Jardin Secret
investiu em flores cristalizadas
para casamentos e presentes cor-
porativos. “Até 2014, estamos
planejando abrir uma loja on-li-
ne e quiosques em shopping cen-
ters para aumentar as vendas di-
retas”, diz Fernanda Rosset, uma
das três sócias da empresa.

Diretor da KaEx Automação,
aberta em 2011, Danilo Rodri-
gues de Sousa, de 25 anos, come-
çou a planejar o negócio quatro
anos antes de fechar o primeiro
contrato. “Eu trabalhava em uma
multinacional alemã do ramo de
máquinas industriais e vi que o
mercado tinha potencial para
crescer ”, diz. A KaEx atua com
consultoria para a eficiência de
linhas de engarrafamento de fá-
bricas de bebidas. Analisa os

equipamentos dos clientes e
identifica falhas na manutenção
e no processo fabril.

“Como eu já era especialista em
unidades enchedoras de garrafas,
comecei um planejamento minu-
cioso da minha futura empresa,
com um mapeamento de clientes e
as regiões em que poderíamos
atuar ”, lembra. A preparação in-
cluiu ainda um levantamento so-
bre os equipamentos que os clien-
tes usavam nas plantas e o desen-
volvimento de uma metodologia
para aumentar a eficiência das li-
nhas de engarrafamento.

Em 2008, Sousa procurou uma
incubadora de empresas e elabo-
rou um plano de negócios, que en-
volvia estruturação administrati-
va, desenvolvimento de produtos e
serviços. Em abril de 2011, o proje-
to estava pronto. Ele largou o em-
prego na multinacional e a empre-
sa começou suas atividades.

“Todas as decisões que toma-
mos, principalmente as relacio-
nadas às vendas, são baseadas
nas necessidades dos clientes e
na agilidade para a resolução de
problemas”, diz.

Hoje, a KaEx, com sede em São
Paulo, tem 14 funcionários e aten-
de empresas de bebidas em cinco
Estados. A Coca-Cola, Schincariol e
a Indaiá estão na lista. A empresa
faturou R$ 1,1 milhão em 2011 e a
previsão para 2012 é alcançar

R$ 2,5 milhões de faturamento.
“Este ano iniciaremos a fabrica-

ção própria de produtos, antes ter-
ceirizada, e vamos criar um serviço
de atendimento de emergência
para o verão, quando a demanda
por bebidas aumenta e as máqui-
nas das fábricas não podem parar.”
Além de serviços na área de auto-
mação, a KaEx desenvolveu um kit
de vedações para máquinas enche-
doras de garrafas, que concorre
com similares importados. “Entre -
gamos o material, que tem vida
útil de um ano, em até dez dias
após o pedido do cliente. Um fa-
bricante na Alemanha despacha
em 120 dias e o produto importa-
do dura seis meses”, garante. A em-
presa vai produzir peças de borra-
cha, vedações e itens em aço inox.

No mês passado, Sousa abriu
uma filial em João Pessoa (PB) e vai
usar a unidade para ampliar a car-
tela de clientes no Nordeste. Tam-
bém está na agenda do empresário
a importação direta de equipa-
mentos industriais, por meio de
um escritório que será montado
em Miami, nos Estados Unidos, até
o final de 2013. “Vamos levantar
uma planta industrial no interior
de São Paulo para atender a de-
manda do Sul e Sudeste.”

A estimativa de crescimento da
empresa é de cerca de 15% para es-
te ano, e os investimentos em 2013
serão de R$ 1,8 milhão, em máqui-

nas e na ampliação do laboratório
de eletrônica, que apoia os serviços
de automação industrial. O valor
do aporte é 30% maior do que a
verba aplicada em 2012.

Sousa teve de driblar algumas
barreiras, principalmente as rela-
cionadas com sua pouca idade.
“O maior problema foi vender
produtos e serviços para grandes
corporações, sendo muito jovem
e ainda dono de uma empresa
nova no mercado. É mais difícil
para as pessoas confiarem”, diz.
“Alguns clientes ficavam receosos
se a nossa estrutura seria suficien-
te para atendê-los.”

Para abrir o negócio, o empre-
sário investiu R$ 100 mil do pró-

prio bolso. A verba foi aplicada
em viagens a clientes para apre-
sentar a empresa, material de pa-
pelaria, publicidade, compra de
um veículo de carga e de equipa-
mentos para reparo de eletrôni-
cos. “Tivemos o retorno do inves-
timento nos primeiros quatro
meses”, diz Sousa.

Na pâtisserie Le Jardin Secret, as
sócias Fernanda Rosset, Ana Caro-
lina Urquiza e Albane le Marié
também resolveram investir em
um produto diferente para se des-
tacarem da concorrência: doces
feitos com flores cristalizadas. “An -
tes, foi preciso testá-los no merca-
d o”, diz Fernanda. As empresárias
também elaboraram um business

plan. “Mesmo que ele mude de-
pois, você já sabe por onde come-
çar e o que precisa fazer para que o
negócio funcione.”

A ideia de montar a empresa
surgiu há dois anos, quando Ana e
Fernanda foram visitar a amiga Al-
bane no sul da França.

“Uma das maiores dificulda-
des foi achar um local adequa-
d o”, lembra. “A maioria dos imó-
veis estava irregular, fora do nos-
so orçamento ou não podia ser
adaptada segundo as regras da
Vigilância Sanitária.”

A loja de dois funcionários,
aberta no ano passado, atende
principalmente organizadoras
de casamentos e empresas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set..  2012, Especial Pequenas e médias empresas, p. G3.




