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1951
Início
Os irmãos Pedro e Joachim
Schmidt, alemães
naturalizados brasileiros,
fazem um acordo com a
suíça Giroflex e
lançam a marca no Brasil

1975
Doação
Pedro Schmidt doa suas ações à
Associação Beneficente Tobias
(ABT), criada por ele em 1969

2001
Terceiro setor
A ABT faz um acordo com a fa-
mília de Joachim Schmidt e pas-
sa a deter 100% das ações da
empresa

2002
Fusão
Empresa se une à Aceco e en-
tra na área de pisos e arquivos

2011
Investidor
Galícia assume a gestão em
maio. Em novembro, ABT des-
faz fusão com Aceco. ABT ven-
de 51% da Giroflex à Galícia
Investimentos em dezembro.

QUEM É

Melina Costa

“Já estávamos metendo os pés
pelas mãos.” É assim que Marco
Suplicy, fundador da Suplicy Ca-
fés Especiais, começa a explicar
por que trouxe um sócio para
sua empresa, fundada há nove
anos. No fim de julho, o fundo de
investimentos TreeCorp adqui-
riu 45% do capital da cafeteria e
deu início a um processo de pro-
fissionalização que pretende
transformar o grupo de 9 lojas
em uma rede gourmet com alcan-
ce nacional.

Como tantos outros peque-
nos e médios empresários, Su-
plicy se viu sobrecarregado com
a complexidade que seu negócio
tomava ao passo em que novas
lojas eram abertas. “A empresa
gerava muito trabalho para pou-
ca gestão”, diz. Um exemplo são
as escalas de funcionários. As ca-
feterias abrem diariamente, mas
a legislação obriga que os empre-
gados folguem pelo menos um
domingo por mês. O problema é
que a organização de folgas de
quase cinquenta pessoas tornou-
se uma tarefa inglória que, mui-

tas vezes, fugia do controle do
escritório central.

Nos últimos três meses, a Su-
plicy Cafés tem passado por um
conjunto de mudanças – a come-
çar pela designação de um fun-
cionário responsável pelas esca-
las, o que impede o troca-troca
de folgas.

Outra medida adotada foi o
controle financeiro mais rígido.
Desde então, as retiradas de di-
nheiro do caixa não são mais per-
mitidas. Antes, até o pagamento
de bebidas como água e refrige-
rante era realizado com dinhei-
ro do caixa. “Se queimava uma
lâmpada, era a ele que recorría-
mos”, diz Suplicy. Além disso, a
TreeCorp indicou uma diretora
financeira com experiência em
varejo para colocar ordem nas
contas da empresa. Até a entra-
da do fundo, esse cargo sequer
existia na rede.

Rigor. A compra de insumos,
antes feita de forma separada pe-
las lojas, foi unificada. Nesse mo-
mento, dois softwares de gestão
– um dedicado ao controle de
estoque e outro à organização
das vendas – estão em fase de
implantação. Os produtos usa-
dos no dia a dia da operação tam-
bém têm passado pelo escrutí-
nio dos gestores. A equipe tem
medido as quantidades exatas
de leite usado nas bebidas, por
exemplo. Assim será possível

comparar as perdas de produto
entre as lojas e estabelecer méto-
dos mais eficientes.

Ao mesmo tempo, uma força
de vendas está sendo montada
para vender café gourmet a res-
taurantes e empresas em geral.
A Suplicy Cafés Especiais já aten-
de esses mercados, mas vinha
avançando pouco na atividade.
“Éramos tiradores de pedidos,
não tínhamos vendedores pro-

movendo nosso produto”, diz
Suplicy. Em outra frente, a cafe-
teria estuda uma estratégia para
ampliar as encomendas on-line.

Expansão. Ao fim desse proces-
so, a intenção do TreeCorp é me-
lhorar os números da empresa –
cujo resultado é marginalmente
positivo – e ampliar sua expansão
via franquias. Em cinco anos, os
investidores esperam que a rede

atinja 100 lojas. “Em um segmen-
to formado por produtos que são
praticamentecommodities, o Su-
plicy construiu uma marca pre-
mium”, diz Daniel McQuoid, só-
ciodo fundo TreeCorp. “Percebe-
mos que o crescimento passaria
pela capitalização e pela gestão
mais profissional.”

A profissionalização do Su-
plicy Cafés Especiais é apenas
um dos casos recentes no setor.

Em julho, o fundo espanhol Mer-
capital comprou 70% de partici-
pação nos restaurantes Rubai-
yat e começou uma discreta mu-
dança na gestão do grupo, estru-
turando as áreas de marketing,
recursos humanos e tecnologia.
“Nesse setor, de margens aper-
tadas, a profissionalização é
questão de sobrevivência”, diz
o especialista em franquias Mar-
celo Cherto.

Com a ajuda de sócio, Suplicy Cafés quer virar rede

CRONOLOGIA

✽ Criado em 2010, o fundo
TreeCorp investe o capital de
seus três sócios. Um deles é
Daniel McQuoid, que foi vice-
presidente da incorporadora
JHSF e presidente do Bank of
America no Brasil. Outro é
Filipe Lomonaco, ex-presiden-
te do grupo Estapar Estaciona-
mentos, vendido para o BTG
Pactual. O terceiro é Carlos
Augusto Fagundes, que fun-
dou e dirigiu a Polimed, em-
presa vendida para a VisaNet,
e conduziu fusões e aquisi-
ções na Qualicorp. Além da
Suplicy Cafés, a TreeCorp
também é acionista de duas
outras empresas.
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Marina Gazzoni

A fabricante de móveis corporati-
vos Giroflex-forma, famosa por
suas cadeiras de escritório, foi
de oito a oitenta nos últimos me-
ses. A empresa, que era controla-
da por uma ONG até o fim do
ano passado, foi vendida para a
gestora Galícia Investimentos,
formada por ex-executivos de
grandes empresas, como Ambev
e Gafisa. Desde então, a compa-
nhia recebeu o que o mercado
chama de “choque de gestão” e
aplicou técnicas usadas pelas
grandes empresas para fazer seu
negócio dar dinheiro.

A “revolução” na fábrica da Gi-
roflex, em Taboão da Serra (SP),
começou quando o executivo
Sergio Saraiva, um dos sócios da
Galícia, sentou na cadeira de pre-
sidente, em maio do ano passa-
do. Com uma carreira de vinte
anos na Ambev, Saraiva assumiu
o comando da empresa quatro
meses após voltar da China, on-
de atuou por cinco anos como
vice-presidente de recursos hu-
manos e gestão da cervejaria.

No fim de 2010, a Galícia In-
vestimentos foi procurada pela
Associação Beneficente Tobias
(ABT), então controladora da Gi-
roflex, para fazer uma avaliação
de como melhorar a gestão da
empresa. A Galícia aceitou a mis-
são com uma condição: ter op-
ção de compra da empresa. “Não
damos consultoria. Procuramos
boas empresas para investir”,
diz Saraiva, um dos sete sócios
da Galícia.

No grupo estão também Ma-
gim Rodriguez Junior, ex-presi-
dente da Lacta e da Ambev, e
Luiz Claudio Nascimento, ex-
presidente da Gafisa. Eles funda-

ram a empresa de investimentos
em 2008 para comprar compa-
nhias com potencial de cresci-
mento e capazes de melhorar
sua eficiência com práticas de
gestão. Além da Giroflex, a Galí-
cia também é sócia da Eazylearn,
de ensino de idiomas a distância,
e da 2Get, de recrutamento de
executivos.

A Giroflex foi parar nas mãos
do terceiro setor por uma doa-
ção de um de seus fundadores, o
imigrante alemão Pedro Sch-
midt. Em 1975, ele doou suas
ações à ABT, uma entidade cria-
da por ele para desenvolver pro-
jetos ligados à medicina social,
agroecologia e educação. De mi-
noritária, a ABT passou a contro-
ladora da empresa.

Mas, coma operaçãono verme-
lho e com dificuldades para ge-
renciar o negócio, a associação
procurou socorro no mercado fi-
nanceiro. “Um negócio como es-
se só dá certo quando a gestão da
empresa é separada da ONG. A
empresa visa lucro e a ONG é
sem fins lucrativos. É incompatí-
vel misturar”, diz o consultor da
Wagner Teixeira, da Höft.

Em maio de 2011, Saraiva assu-
miu a gestão da Giroflex. Em de-
zembro, a Galícia exerceu sua op-
ção e comprou 51% da empresa,
que passou a se chamar Giroflex-
forma. A Galícia não revela o va-
lor do negócio. A ABT não retor-
nou os pedidos de entrevista.

Choque de gestão. O dia a dia
dos funcionários da empresa mu-
dou. Um processo de “ambeviza-
ção” da Giroflex está em curso.
Privilégios de executivos, como
vagas demarcadas no estaciona-
mento e salas particulares, fo-
ram extintos. Modernos softwa-

res de gestão já estão rodando na
empresa e, claro, gerando as fa-
mosas métricas e métodos de
uma administração obcecada
por quantificar e estabelecer me-
tas para tudo quer for possível.

Uma delas é faturar R$ 1 bilhão
em 2017, um número cinco ve-
zes maior do que a receita previs-
ta para 2012, de R$ 200 milhões.
Um dos caminhos trilhados para
isso é a entrada no mercado de
assentos para estádios, possível
por meio de parcerias com em-
presas europeias. O primeiro
contrato da Giroflex será forne-
cer as 80 mil cadeiras do estádio
do Maracanã. A empresa quer ga-
nhar pelo menos mais dois dos
estádios que sediarão jogos da
Copa de 2014.

A maior mudança da Giroflex
promovida pela Galícia não foi
na entrada de novos segmentos.

No próprio mercado de móveis
a companhia adotou uma nova
estratégia: a fábrica virou mon-
tadora, na definição do próprio
Saraiva.

Fim da verticalização. A em-
presa tinha um processo de pro-
dução verticalizado e fazia den-
tro de casa quase todos os com-
ponentes dos móveis. “Só não fa-
zíamos o parafuso”, lembra Sa-
raiva. Agora 30% do processo é
terceirizado. “É mais eficiente.
Levávamos um mês para produ-
zir a quantidade de rodinhas pa-
ra cadeiras que o nosso fornece-
dor entrega em um dia.”

Saraivajustifica com números:
o índice de eficiência da empresa
aumentou35% e as despesas fixas
caíram 33% desde que os proces-
sos começaram a ser revistos.

Há concorrentes, como a Ric-

có, de 137 anos, que apostam no
caminho inverso. “Verticalizar é
nossa vantagem competitiva. Te-
mos controle de qualidade, cus-
to e experiência com o cliente”,
diz o diretor Fábio Riccó.

A mudança na Giroflex não
agradou o chão de fábrica.
“Acompanhamos com preocu-
pação esse novo viés. A empre-
sa reduziu drasticamente a pro-
dução local”, diz o presidente
do Sindicato dos Oficiais Mar-
ceneiros de São Paulo e funcio-
nário da Giroflex, Antonio de
Carvalho.

Segundo ele, a empresa per-
deu 40% do seu pessoal desde o
fim de 2010, quando tinha 900
funcionários - informações que
não foram confirmadas pela Gi-
roflex. A maior parte das demis-
sões ocorreu no início de 2011,
antes da Galícia assumir.

Da filantropia
ao investimento

Após vender 45% de
participação ao fundo
TreeCorp, empresa se
profissionaliza para
ter alcance nacional

Um
capitalista
à frente da
Giroflex
Controlada por uma ONG até o final do ano
passado, empresa de móveis vive choque de
eficiência após ser comprada por gestora.

Mudança.
Saraiva é
presidente
da Giroflex e
sócio da
gestora
Galícia, que
comprou
51% da
empresa no
ano passado

Gestão.
‘Fazíamos
trapalhadas por
inexperiência’,
diz Suplicy
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 nov. 2012, Negócios, p. N4.




