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Momentos decisivos

As apostas
que fizeram
a diferença

Ricardo e José Roberto
Grão Espresso

Renato Jakitas

Caito Maia tocava uma carreira
musical e um negócio despre-
tensioso de venda de óculos im-
portados no início da década de
1990. Naquele tempo, um ba-
nheiro era a barreira física que
existia entre os dois empreendi-
mentos, que funcionavam em
uma casa antiga na Pompeia,
bairro da capital paulista.

“Olhava para a direita, ti-
nham os óculos; para a esquer-
da, o estúdio onde ensaiava. E
eu ficava pensando: ‘para que la-
do vou?’”, lembra o empresário,
que pressentiu como promissor
o caminho do comércio.

Sorte dele. A música ficou pa-
ra trás sem a “menor frustra-
ção”. Já a empresa, chamada
Blue Velvet, acabou por se tor-
nar o embrião de sua próxima
investida: a Chilli Beans, marca
lançada em 1997 e que hoje é a
maior rede sul-americana espe-
cializada em óculos escuros.

“Não sei explicar o porquê as
coisas foram para um lado e
não para o outro. Mas a minha
intuição é muito forte”, afirma
ele, referindo-se não apenas a
decisão profissional, mas tam-
bém ao que considera um dos
segredos do sucesso da empre-
sa. A Chilli Beans, em 2011, fatu-
rou R$ 284 milhões e deve cres-
cer 36% neste ano. “Eu tenho
um time que é racional. Tenho
plano (de negócios) de cinco
anos. Mas eu, em muitas das de-
cisões, vou naquilo de levantar
o dedo (para sentir a direção do
vento).” Caito Maia participou
do Encontro PME com peque-
nos empreendedores, confira
agora os principais trechos.

● Início
Formado em música nos Esta-
dos Unidos, onde morou por se-
te anos, Maia confessa que sua
trajetória peculiar resultou em
uma carência na área de gestão
da empresa. Mas ele diz que con-
tornou sua deficiência com a con-
tratação de mão de obra especia-
lizada e, às vezes, cara.

“Não tinha formação acadêmi-
ca. As pessoas me perguntam se
fez falta. Fez, sim senhor. Adora-
ria ter feito uma faculdade de Ad-
ministração. Como solucionei is-
so? Contratando”, destaca. “Até
brinco com meus dois diretores
que trabalhavam na Refinações
de Milho Brasil (atualmente
Corn Products Brasil). Ou eu pa-
gava os salários deles ou abria
uma loja na Oscar Freire. Paguei

os salários.” Ao que tudo indica,
a estratégia foi correta. “Quando
tinham umas 1,5 mil pessoas inte-
ressadas em franquias da Chilli
Beans, e eu queria vender umas
cem, eles disseram: ‘se você ven-
der, em seis meses quebra. Va-
mos parar tudo, reestruturar e aí
crescer’. Escutei os caras.”

● Gestão
Extrovertido, Caito gosta de
mostrar-se acessível às criticas,
dúvidas e sugestões da base de
franqueados e da equipe de cola-
boradores. Também afirma que,

com exceção do departamento
financeiro, está presente em to-
das as etapas da operação. Para
ele, um empreendedor não pode
distanciar-se do balcão. “Quan-
to mais eu toco no micro, o ma-
cro fica monstruoso”, afirma.

Foi assim que, há três anos, ele
colocou em prática o projeto de
visitar todos os pontos de venda
da marca – atualmente são 460
lojas. “A partir do momento que
se abre o canal para as pessoas
falarem contigo, você mostra
que não é uma pessoa distante, o
dono, o presidente que se ‘acha’.

Desde que começamos a chegar
na loja e perguntar como estão
as coisas, vocês não têm ideia do
que a gente já mudou. Os funcio-
nários se habituam a olhar para
você e dizer: ‘com todo o respei-
to, isso aqui não vende’. Ai você
fala: ‘desculpa, vou mudar”. Isso
faz a diferença.”

● Crescimento
A estratégia de instalar quios-
ques nos corredores de shop-
pings é tida como uma das con-
tribuições da Chilli Beans para o
modelo atual de comércio de al-

gumas marcas e franquias. Por
isso mesmo, para o empresário,
apesar dos preços inflaciona-
dos, o empreendedor ainda en-
contra oportunidades vantajo-
sas em alguns centros comer-
ciais. “Se você quiser colocar um
produto no corredor o seu risco
é muito mais baixo do que colo-
car em uma loja”, explica. “Os
preços hoje estão um absurdo,
mas tem shopping em que você
consegue se posicionar com pre-
ços que viabilizam totalmente a
operação”, recomenda o em-
preendedor.

Sobre a expansão do negócio,
Caito revela preocupação em
não poluir o ponto de venda, ao
passo em que admite a necessi-
dade de incrementar o portfó-
lio. “Temos os óculos escuros,
relógios e óculos de grau. Nos
outros canais, temos outros pro-
dutos, como cuecas, meias, lin-
geries, bicicletas, tudo isso licen-
ciado. Eu tenho bolsa que vendo
já faz um tempo. Estou louco pa-
ra colocar dentro da loja. Mas eu
ainda não consegui encontrar
um jeito disso não poluir o pon-
to de venda”, concluiu.

R ede líder na venda de óculos escu-
ros na América da Sul, a marca cria-
da por Caito Maia na década de 90
quer agora repetir o sucesso local

nos Estados Unidos, mercado tido como es-
tratégico para seus anseios globais. Atual-
mente, o negócio mantém sete pontos de ven-
da naquele país – a última inauguração ocor-
reu neste mês em Hollywood.

Por lá, a operação é comandada por Gusta-
vo Bernhoeft, cuja missão é chegar a 17 unida-
des em 2013. Bernhoeft é ex-presidente exe-
cutivo da Luminosidade, empresa criada por
Paulo Borges para a organização de eventos
como a São Paulo Fashion Week.

Para impulsionar essa expansão, em setem-
bro, a Chilli Beans acertou a venda de 29,82%
da marca para a Gávea Investimentos. A ne-
gociação foi conduzida diretamente por Cai-
to Maia e o fundador do fundo de venture
capital, o ex-presidente do Banco Central Ar-
mínio Fraga (a Gávea é controlada pelo JP-
Morgan). Os valores da operação não foram
divulgados pelas partes envolvidas.

“O mercado hoje tem um problema. Exis-
te, basicamente, uma única empresa que é
dona das principais marcas. Tornaram o mer-
cado totalmente bobo”, diz Caito Maia sobre
a italiana Luxottica, maior fabricante mun-
dial de óculos de sol e detentora da Ray-Ban e
Oakley. “Nós somos a única loja ‘mono
brand’ de óculos escuro do mundo. E nós
queremos nos aproveitar disso”, destaca o
empresário que, no Brasil, lançou 1,5 milhão
de produtos no ano passado. Não à toa, co-
manda um negócio com 460 unidades fran-
queadas e faturamento de R$ 284 milhões.

Concorrência. São números expressivos,
mas que sequer fazem sombra às cifras admi-
nistradas pela Luxottica. No segundo semes-
tre de 2012, a gigante estrangeira anunciou
que investirá aproximadamente R$ 528,4 mi-
lhões em três anos para aumentar a produ-
ção no Brasil, Itália, China, Estados Unidos e
Índia. A companhia, que também administra
o licenciamento de marcas como Prada e
Gucci, pretende primordialmente reduzir o
tempo de entrega dos produtos.

O investimento, projeta a empresa, vai re-
duzir em 30% o período entre encomenda e
entrega e em 20% o giro de estoque em dias,
disse o grupo para seus investidores.

Entre 2009 e 2012, a Luxottica já reduziu
em 44% o tempo para levar novos produtos
ao mercado e em 43% o prazo para modelos
de óculos já existentes chegarem às lojas. Me-
lhorias na logística diminuíram os custos em
até 12%. O CEO da companhia, Andrea Guer-
ra, afirmou que a demanda no terceiro trimes-
tre esteve em linha com os resultados do pri-
meiro semestre.

Por isso, o executivo mostrou-se otimista
quanto a 2012 apesar da crise global. Na pri-
meira metade do ano, as vendas líquidas da
Luxottica subiram 15,1%, para 3,7 bilhões de
euros (cerca de R$ 6,34 bilhões), embora as
vendas na Itália e Espanha tenham caído 4%
no segundo trimestre.

PME
✽

Cenário

● Diferente
Quando começou, em 1997,
Caito não pensou em um público
especial. Queria lançar uma
marca nova em sua essência,
algo sem paralelo no País.

● Expansão
Quando 40% do faturamento
era resultado da distribuição
em multimarcas, Caito decidiu
concentrar a operação em
franquias.

● História
A maneira com que a marca
permanece identificada com a
música é premiada pela forma
como o consumidor adere aos
produtos da Chilli Beans.

● Experiência
A proposta de permitir ao
cliente experimentar sem
restrições os produto criou
um novo parâmetro para o
mercado varejista.

Caito Maia, dono da Chilli
Beans, começou como
músico e hoje comanda
uma marca que faturou
R$ 284 milhões em 2011
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O empresário não estudou
Administração, mas soube
explorar o potencial de
uma marca diferente
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Empresa busca

força para ampliar

sua presença global

‘Aminha
intuiçãoé
realmente
muito forte’

1 2 3

“Feeling é como
escrever música.
Ele vai aos
poucos se
aprimorando.
É um sentido
de olhar e dizer:
‘não vou fazer
negócio com
aquele’. Eu
deixo aflorar
e dá certo”

Caito Maia,
Chilli Beans
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Confira a trajetória de êxito da empresa

Reunião.
Empresário
deu dicas
sobre
gestão
para os
donos de
pequenos
negócios

ESTADÃO

Quem
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Text Box
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