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A FAPESP anuncia chamada de propostas de pesquisa 
em microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

no Estado de São Paulo

As propostas de fi nanciamento devem conter 
projetos de pesquisa que podem ser desenvolvi-
dos em duas etapas:

• Fase 1: demonstração da viabilidade tec-
nológica do produto ou processo, com du-
ração máxima de 9 meses e recursos de até 
R$ 200 mil.

• Fase 2: desenvolvimento do produto ou pro-
cesso inovador, com duração máxima de  
24 meses e recursos de até R$ 1 milhão. 
Quando os proponentes já tiverem realizado 
atividades tecnológicas que demonstrem a 
viabilidade do projeto, podem submeter pro-
postas diretamente à Fase 2.

Condições para participação

•  Podem apresentar propostas pesquisadores 
vinculados a empresas de pequeno porte 
(com até 250 empregados) com unidade de 
P&D no Estado de São Paulo; 

•  Empresas ainda não constituídas formal-
mente podem apresentar propostas na con-
dição de “empresa a constituir”, devendo 
essa formalização ocorrer após a aprovação 
da proposta e antes da celebração do Termo 
de Outorga; 

•  O pesquisador proponente deverá demons-
trar conhecimento e competência técnica no 
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tema do projeto, mas não é exigido nenhum 
título formal (seja de graduação ou pós-gra-
duação); 

•  A empresa deverá comprometer-se a ofere-
cer condições adequadas para o desen-
volvimento do projeto de pesquisa durante 
o período de sua execução e envidar os me-
lhores esforços para a comercialização bem 
sucedida dos resultados.

O manual completo para submissão de 
propostas está disponível no endereço www.
fapesp.br/pipe. 

A FAPESP divulgará o resultado (aprovação 
ou não) enviando a cada proponente os pare-
ceres técnicos dos avaliadores. Os pareceres 
podem ser úteis para o aperfeiçoamento da 
proposta, seja ela aprovada ou não. Em caso 
de não aprovação, o proponente poderá aper-
feiçoar a proposta corrigindo as falhas aponta-
das e submeter nova solicitação.

Valor oferecido nesta chamada

A FAPESP reservou até R$ 20 milhões para 
atendimento às propostas consideradas meritó-
rias nesta chamada.

A data limite para apresentação de propos-
tas na FAPESP (ou data de postagem) é 1º de 
fevereiro de 2013.
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Dicas para o sucesso

O caminho
que faz a
diferença

Osmar Santos
Catálise consultoria

Renato Jakitas

O sucesso do grupo Trend-
Foods, administrador de mar-
cas como China in Box, Gendai,
entre outras, deve-se muito ao
fato de Robinson Shiba dar
atenção ao conselho do pai, que
sempre exaltou o empreendedo-
rismo como forma de garantir a
sobrevivência da família.

Formado em odontologia –
assim como o filho –, o pai de
Shiba mantinha em São Paulo
uma loja especializada em ven-
der materiais para construção.

Durante muito tempo, o ne-
gócio foi administrado paralela-
mente à clínica da família na zo-
na sul da capital – mais tarde, o
empreendimento seria vendido
para uma grande rede varejista.

“Meu pai sempre dizia que
ter um segundo negócio é um
seguro. Ainda mais para o den-
tista. Se acontecer de machucar-
mos a mão, a gente para de tra-
balhar e, com isso, não temos
receita. O dentista tem de ter
outra fonte de rendimento”,
lembra o empresário.

O ‘seguro’ de Shiba foi no se-
tor de alimentação e ele cum-
priu a contento a lição domésti-
ca, afinal, seus negócios fatura-
ram R$ 239,8 milhões no ano
passado. “Acabou que não deu
para conciliar a carreira de den-
tista, como meu pai. Fiquei
com os negócios”, diz Shiba.

O empresário participou do
Encontro PME com pequenos
empresários. Confira agora os
principais trechos.

● Relacionamento
O grupo TrendFoods é forma-
do por 234 unidades da marca
China in Box, Gendai, Brevità e
Owan. Questionado sobre o su-
cesso do negócio, Shiba desta-
cou o relacionamento com os
franqueados como ponto de

destaque. “Eu gosto de gente”,
diz ele. “Faço reunião com a re-
de pelo menos quatro vezes por
ano. Meu celular todo mundo
tem o número e pode me ligar
no final de semana ou feriado.
Quando o franqueador parar de
atender seu franqueado, ele
não pode mais estar à frente do
negócio. Tem de virar presiden-
te do conselho, fazer alguma ou-
tra coisa”, afirma o empreende-
dor de êxito.

Shiba também foi questiona-
do sobre o baixo índice de desli-
gamento de franqueados da re-
de (5% ao ano). “O negócio tem
de ser bom. Se ele ganhar di-
nheiro, pagar a escola do filho,
comprar apartamento, montar
a segunda loja, não vai sair.”

● Erros
O empresário explicou ainda
que não prevê novos aportes em
duas marcas administradas pela

TrendFoods: Brevità, de culiná-
ria italiana, e Owan, voltada à co-
zinha oriental. Resultados finan-
ceiros abaixo do esperado moti-
varam a decisão. “Não é a primei-
ra vez que isso acontece. Che-
guei a ter 13 negócios simultâ-
neos. Hoje são basicamente
dois. Então, errei em onze. Ten-
taria de novo? Sim, em todos
eles. Eu erro por fazer.”

● Mídias Sociais
O investimento em marketing e
publicidade sempre foi visto pe-
lo fundador do China in Box co-
mo um dos pilares para a expan-
são do grupo. No início da opera-
ção, quando Shiba trabalhou por
dois anos apenas com lojas pró-
prias, 25% do faturamento era re-
vertido para ações de comunica-
ção. Hoje, 7% do dinheiro vai pa-
ra campanhas de divulgação.

A novidade nesse processo,
conta ele, é o interesse da empre-
sa nas mídias sociais, que come-
çam a pautar, inclusive, o lança-
mentos de produtos.

“Temos uma agência que mo-
nitora as redes sociais e isso ali-
menta muito o nosso departa-
mento de marketing. É uma coi-
sa em que todo mundo tem de
investir. É barato e certo. A cada
ano cresce a parcela destina às
redes sociais do dinheiro reser-
vado para o marketing. Com R$ 1
mil você hoje faz (redes so-
ciais)”, concluiu.

PME

● Franquia
O empresário optou pelo modelo
de franquias para crescer, mas
isso após a empresa já contar
com seis unidades próprias.

✽

Cenário

● Pesquisa
Shiba aposta na intuição, mas
também faz investimentos em
pesquisas a cada dois anos para
definir os rumos do negócio.

● Meritocracia
O regime de méritos é adotado
por Robinson Shiba. Assim, ele
procura dividir os lucros de suas
ações com os colaboradores.
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● Recuos
Avançar em novos setores
e recuar em outros causam
prejuízos para a empresa, mas
é o preço pago pela inovação.
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Para pavimentar sua estrada
no empreendedorismo, Shiba
reinvestiu todo o lucro que
obteve nos dois primeiros anos.
Isso deu fôlego ao negócio.
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‘Épreciso
gostar muito
de gente’

Empresa pretende

abrir 200 novas lojas

em até cinco anos

“Quando o
franqueador
parar de atender
seu franqueado
ele não pode
mais comandar
o negócio. Ele
tem de virar
o presidente
do conselho,
fazer outra
coisa da vida”

Robinson Shiba,
TrendFoods

Fundador do delivery
China in Box conta
que o relacionamento
é importante para
qualquer empresa

A trajetória de êxito do empreendedor

C om 217 lojas das marcas China in Box e
Gendai, o grupo TrendFoods de Ro-
binson Shiba prepara-se para dar cur-
so a um ambicioso plano de expansão

nos próximos cinco anos. A ideia é lançar 200
novas unidades pelo Brasil – 100 por meio da
abertura de franquias e a outra metade com ca-
pital próprio. Para viabilizar o plano, Shiba ven-
deu recentemente participação minoritária da
empresa ao fundo de investimentos Laço Mana-
gement, braço do grupo norte-americano Ria-
ta. O valor da negociação não foi divulgado.

Contudo, o dinheiro injetado pelo novo par-
ceiro foi suficiente para financiar o ciclo de in-
vestimentos, que prioriza a bandeira China in
Box Express. A marca foi modelada para funcio-
nar dentro de shoppings, sobretudo aqueles vol-
tados ao público das classes C e D.

“Teremos 60 lojas próprias do China in Box
Express e 40 do Gendai. O investimento para
montar uma unidade dentro de shoppings cres-
ceu bastante nos últimos anos e a quantidade
de franqueados com capacidade financeira pa-
ra isso diminuiu. Como a gente quer penetrar
territorialmente e proteger o nosso espaço, to-
mamos a decisão de montar por conta própria
essas lojas”, afirma Shiba.

Com faturamento de R$ 239,8 milhões em
2011, atualmente o grupo TrendFoods tem 234
restaurantes, contando as 16 loja da marca Bre-
vità – especializada em culinária italiana – e
uma da Owan, de cozinha oriental. Recente-
mente, o empresário informou que, motivado
por resultados abaixo do esperado, não deverá
investir mais nessas duas marcas.

Quem
participou
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2012, PME: pequenas e médias empresas, p. X10.




