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O que faz
um negócio
dar certo

PME

OHabib’squase
nãoexistiu

Avida na
empresa
como elaé

“Sozinho você
não consegue
fazer nada.
É preciso ter
pessoas,
conseguir
motivá-las”
Alberto Saraiva,
empreendedor

“Escrever procedimentos contribui
para garantir a qualidade do
produto e do trabalho de todos”

Juliana Motter, Maria Brigadeiro

“Com a minha empresa crescendo,
muitas vezes sinto falta de planejar,
mas já estou melhorando nesse sentido”

Adriane Silveira, Nannydog

● Começo
Saraiva tinha uma
padaria ruim, mas
aprendeu com o
negócio a apostar
sempre em algo
diferente, no caso,
o preço baixo.

● Experiência
O Habib’s não
começou de uma
hora para outra.
O empresário teve
outros negócios no
setor, como um
rodízio de pizza.

● Aposta
Saraiva sabe que
o bom atendimento
é fundamental,
por isso, motiva
a equipe com
recompensas
no final de ano.

● Dica
Para o dono do
Habib’s, uma boa
ideia é importante,
mas sem o ponto
comercial ideal,
a iniciativa poderá
fracassar.

● Lucro
O empresário
não deve pensar
apenas em lucrar,
mas precisa
encontrar meios
de conquistar
mais clientes.
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“Chega um
momento em
que precisamos
ficar mais
cautelosos
pois, com o
crescimento
da empresa,
os riscos
financeiros
também
aumentam”

Pedro Chiamulera,
ClearSale

O fundador da rede soube,
desde o começo, enxergar
a oportunidade de prosperar
no setor de alimentação
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Alberto Saraiva, responsável pelo sucesso da empresa até
hoje, revela a conversa inspiradora que teve com um taxista

Durante o encontro, parte da
equipe de blogueiros do Estadão
PME contou sobre como é a roti-
na do empreendedor. Pedro
Chiamulera, da ClearSale, em-
presa especializada em soluções
para e-commerce, contou que
uma postura simples – fazer ne-
gócios corretamente – fez com
que o seu negócio se destacasse.

O empresário também reco-
mendou calma na trajetória em-
preendedora. “Chega um mo-
mento em que precisamos ser
mais cautelosos pois, com o cres-
cimento da empresa, os riscos fi-
nanceiros também aumentam.”

A criação de uma empresa de
sucesso exige dedicação, mas
também muito planejamento –
importante, aliás, em todas as
etapas. Adriane Silveira, da
Nannydog, por sinal, assinaria
embaixo dessa afirmação se ela
fosse escrita em um pedaço de
papel. “Com a minha empresa
crescendo, muitas vezes sinto
falta de planejar, mas já estou me-
lhorando nesse sentido.”

Um dos benefícios de planejar
bem é criar e consolidar uma boa
estrutura. Foi o que recomen-

dou Juliana Motter, da Maria Bri-
gadeiro. A empresária falou so-
bre a importância de desenvol-
ver procedimentos por escrito
para deixar a equipe alinhada. Se-
gundo Juliana, adotar essa práti-
ca é mais eficiente do que orien-
tar por meio de conversas infor-
mais. A empresária exemplifica
com um fato que aconteceu em
sua loja. “Certa vez, descobri

que uma funcionária, durante
uma semana, levou um ingre-
diente para processar na casa de-
la porque o nosso equipamento
estava quebrado”, contou. “Es-
crever procedimentos contribui
para garantir qualidade do pro-
duto e do trabalho de todos”,
concluiu a empresária.

Mase quando a empresa come-
ça a crescer e você precisa contra-

tar mais profissionais? Como in-
seri-los na cultura organizacio-
nal? Pedro contou, por exemplo,
que faz reuniões semanais com
os funcionários para conversar
sobre tudo – menos do trabalho.
A atividade, realizada em turnos,
ajuda os funcionários a entende-
rem a importância de valorizar
as pessoas, algo muito presente
na história da ClearSale.

Como ser eficiente

O Habib’s, uma rede com 430 res-
taurantes, que vendeu 680 mi-
lhões de esfirras e atraiu 220 mi-
lhões de clientes no ano passa-
do, poderia jamais ter existido.
O dono da rede, Alberto Saraiva,
confidenciou que chegou perto
de simplesmente desistir.

Isso ocorreu na época em que
o empresário assumiu a padaria
administrada pelo pai, compra-
da quando Saraiva passou no ves-
tibular de medicina – ele preci-
sou trancar o curso para cuidar
do negócio quando seu pai foi tra-
gicamente assassinado durante
um assalto.

“Era a pior padaria que podia
existir, cercada por cinco pada-
rias, com equipamentos antigos,
sem funcionários qualificados”,
lembrou o empreendedor.

Cheio de problemas, dívidas e
com nada dando certo, Saraiva
pegou um táxi para o que seria o
último dia de trabalho no negó-
cio da família. “Um taxista mu-
dou a minha vida. Eu disse que
seria o último dia da minha pada-
ria e ele falou: ‘não desista filho,
continue a lutar que você vai ven-
cer’. Eram as mesmas palavras
que meu pai dizia quando eu
prestava vestibular e não conse-
gui passar. A partir daquele dia,
decidi enfrentar todas as dificul-
dades. Foi a minha interpreta-
ção e isso mudou minha vida.”

A virada do negócio foi a deci-
são de vender o pãozinho 30%
mais barato, preço que atraiu a
clientela para o negócio. Com a
ajuda de um cozinheiro experien-
te, um senhor de 70 anos, Sarai-

va depois aprendeu as receitas
da culinária árabe.

Entretanto, até idealizar a pro-
posta de negócio do Habib’s, o
empreendedor cuidou de uma
casa especializada em pastéis,
outra de nhoque e até adminis-
trou um rodízio de pizza. Saraiva
vendeu todas as empresas, mas
quando formatou o Habib’s e
abriu a primeira unidade, enxer-
gou a possibilidade de fazer for-
tuna e ficou com o negócio.

Tíquete. “O diferencial da mi-
nha vida foi resolver essa equa-
ção de associar qualidade e pre-
ço acessível. Passei minha vida
tentando ver como fazer para
vender mais barato. As pessoas
têm outro conceito, de como fa-
zer para ter mais lucro. Eu nunca

pensei em lucro e sempre tive lu-
cro”, destacou.

Outro desafio do empreende-
dor repousa na qualidade do
atendimento prestado ao públi-
co. Por isso, na empresa de Alber-
to Saraiva, a motivação dos fun-
cionários está diretamente liga-
da com a oferta de recompensas.
No ano passado, a rede premiou
os melhores garçons, recepcio-
nistas, cozinheiros, entre outros
profissionais, com uma noite em
uma casa de shows com viagem e
hospedagem pagas – houve tam-
bém sorteio de automóveis. Para
2013, a empresa vai levar 4,2 mil
pessoas para três noites em um
cruzeiro marítimo.

“Vai custar uma fortuna, mas
essa ação vai dar sustentação pa-
ra a empresa durante muitos

anos”, afirma Saraiva. “Sozinho
você não consegue fazer nada.
Você precisa ter pessoas, conse-
guir motivá-las para que elas se
dediquem ao seu negócio”, com-
plementou.

Orientação. A dica principal de
Saraiva para quem tem planos
de empreender é acreditar em si
mesmo e no próprio sonho. Para
o empresário, existem três pon-
tos determinantes para o suces-
so: a pessoa, o negócio e o ponto
comercial. “Não adianta ter
ideia, vontade e montar o negó-
cio no lugar errado. Isso vai tra-
zer muitos problemas”, pontua.

Outro conselho do empresá-
rio: ‘O que você precisa não é ter
lucro, você precisa ter clientes.
O lucro é uma consequência.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B2A.




