
Se há uma palavra que combi-
na com empreendedorismo é
dúvida. No início, muitos duvi-
dam que o negócio vai dar cer-
to. Até o empreendedor, mas,
na dúvida, nem comenta consi-
go mesmo. Mas as dúvidas co-
meçam a aumentar depois que
a empresa começa a funcionar.
Muitos empreendedores não
quebram, morrem afogados
em suas dúvidas que se trans-
formaram em dívidas.

Mas há uma regra geral que po-
de ser seguida por todo empreen-
dedor e assim reduzir suas dúvi-
das: Faça a coisa certa, do jeito
certo e com as pessoas certas.

Fazer a coisa certa é ter foco
certo no propósito certo do negó-
cio certo. Um negócio certo se
concentra no benefício do produ-
to e não apenas no produto em si.
Ninguém compra uma furadeira

mas um furo na parede como des-
tacado pelo Prof. Theodore Le-
vitt, autor do artigo Miopia de
Marketing que explica o que é
um negócio certo. Um propósito
certo vai além do lucro em si.
Henry Ford defendia que as em-
presas precisam ter o lucro como
objetivo, do contrário, elas mor-
rem. Mas se uma empresa é orien-
tada apenas para ter lucro também
morrerá, porque não terá mais ne-
nhum motivo para existir. O propó-
sito certo de um negócio é desen-

volver clientes como defendido
por Peter Drucker há mais de 50
anos. E é preciso ter foco certo.
Todo empreendedor precisa se sa-
ber e se concentrar nas priorida-
des que garantirão o próximo es-
tágio de sucesso do seu negócio.
É o que recomenda Michael Laze-
row, um dos principais empreen-
dedores seriais dos Estados Uni-
dos. Se não souber qual é a próxi-
ma etapa de sucesso do seu negó-
cio e as 3 ou 4 iniciativas que leva-
rão a empresa para este patamar,
é melhor desistir agora para evi-
tar uma tragédia certa no futuro.

Fazer do jeito certo é fazer a
coisa certa da forma certa. E a
principal coisa certa que um ne-
gócio pode fazer é fazer o produ-
to certo para o cliente certo. O
cliente certo é aquele que perce-
be o benefício do seu produto só
de vê-lo. Steve Jobs conseguia

explicar esta situação na sua mí-
tica frase: Nós fazemos os ícones
da tela parecerem tão bons que vo-
cê irá querer lambê-los ! E tam-
bém resumia a explicação sobre
fazer um produto certo: Um óti-
mo carpinteiro não vai usar uma
madeira ruim na parte de trás de
uma estante, mesmo que ninguém
a veja. E ainda é preciso fazer da
forma certa como defendido por
John Mackey, co-fundador da
The Whole Foods, uma das em-
presas mais honestas dos Esta-
dos Unidos: Não há nenhum moti-
vo aparente por que um negócio
não possa ser ético, responsável
socialmente e lucrativo.

E por fim, é preciso fazer com
as pessoas certas. E a primeira
pessoa certa é o próprio empreen-
dedor. Saberá se é a pessoa certa
se concordar com Luiz Seabra, co-
fundador da Natura: Eu era obsti-

nado, estava completamente apai-
xonado e percebia a oportunidade
que havia ali. Quando existe um so-
nho que não sai da sua cabeça, não
deixe nada te abater pelo caminho.
Você deve ser a melhor pessoa pa-
ra o seu negócio. Mas ser o me-
lhor não basta. Sonhe grande, cer-
que-se de pessoas melhores do que
você e trate todo mundo como gos-
taria de ser tratado. Acredite em
estar junto a pessoas melhores do
que você, com qualidades e conheci-
mentos diferentes dos seus” é uma
das recomendações de Beto Sicu-
pira, um dos principais empreen-
dedores brasileiros. Se fizer tudo
certo, não se arrependerá, mes-
mo que dê errado! ■

Com formação mercadológica,
Salvatore Privitera decidiu abrir
um negócio sustentável, embala-
do pela Lei da Cidade Limpa, cria-
da em 2007. Pensando na carên-
cia de mídias regionais, o empre-
sário investiu na criação da Bag-
News, um projeto de franquias
de publicidade em embalagens,
como sacolas e sacos recicláveis.
O negócio é destinado a jovens
que queiram iniciar a carreira
com um empreendimento pró-
prio. Após patentear a ideia, o
primeiro piloto de franquia foi
inaugurado em 2009.

Entre os principais erros iden-
tificados inicialmente, Privitera
lembra que a área de atuação
não foi planejada com detalhes.
“O aprendizado inicial foi o con-
ceito de microrregião. Começa-
mos com uma tiragem muito
grande, de 30 mil. Diminuímos
a área trabalhada, porque perce-
bemos que a mídia era destina-
da a serviços que podiam ser ob-
tidos em uma região específica.

Com isso, estabelecemos que ca-
da franquia trabalharia com
uma microrregião”.

Mais estabilizado, se tornou
franqueador em outubro de 2010.
A franquia paulistana foi fechada
e a aposta eram os franqueadores
de cidades com proporções me-
nores. O empresário explica que
a estratégia era se estabelecer co-
mo negócio em pequenos municí-
pios e voltar a São Paulo depois
que a BagNews conseguisse a
chancela da Associação Brasileira
de Franchising (ABF).

“A dimensão de São Paulo
exigiu que dividíssemos a cida-
de em um conjunto de bairros.
Para montar uma franquia por
aqui, o empresário precisa de
um esforço de administração
enorme e uma estrutura gigan-
tesca”, explica Privitera, afir-
mando que desde dezembro há
uma franquia aberta em Perdi-
zes, na capital.

Para abrir uma franquia do
empreendimento o investidor
tem que desembolsar R$ 25 mil
sem a necessidade de um ponto
comercial para ter a sua própria

agência que comercializa anún-
cios em embalagens para em-
presas que procuram uma mí-
dia alternativa e regional e dis-
tribui gratuitamente as sacolas
e sacos em estabelecimentos co-
merciais de sua área.

“As nossas franquias são co-
nhecidas como low cost em fun-
ção dos preços baixos”, diz o
idealizador da BagNews.

Do montante de R$ 25 mil,
R$ 12 mil correspondem à taxa
de franquia válida por cinco

anos. Para a renovação, os pro-
prietários das franquias terão
que desembolsar R$ 2 mil. O
empresário oferece às empresas
um serviço de suporte técnico,
que sai por R$ 600,00 mensais.

A soma de todas as operações
rende ao proprietário da Bag
News R$ 1 milhão por ano. “Nos
próximos dois anos, vamos ga-
nhar menos em termos de fran-
quias, mas aumentaremos a re-
de de franqueados que utilizam
o suporte técnico. Ao final des-
te período, pretendemos dobrar
os ganhos”, prevê Privitera.

Ele diz que o grande desafio
foi estabelecer o perfil das pes-
soas que deveriam receber as sa-
colas já que a distribuição é re-
gional. Para ele, a distribuição
dirigida exige um planejamento
e um estudo mais complexos.

Após a chancela da Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF), a BagNews já conta com
mais de 15 franquias pelo Brasil.
Ambicioso, o empresário espera
ter pelo menos 9 franquias espa-
lhadas pela cidade de São Paulo
até o final de 2013. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Inovação & Empreendedorismo, p. 20.
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