
Proteja a empresa 
dos seus sonhos, 
faça um seguro Itaú 
e durma tranquilo.

O
 r

e
g

is
tr

o
 d

o
s 

p
la

n
o

s 
n

a
 S

U
S

E
P

 n
ã

o
 im

p
li

ca
, p

o
r 

p
a

rt
e

 d
a

 A
u

ta
rq

u
ia

, i
n

ce
n

ti
v

o
 o

u
 r

e
co

m
e

n
d

a
çã

o
 à

 s
u

a
 c

o
m

e
rc

ia
li

za
çã

o
. I

ta
ú

 S
e

g
u

ro
s 

S
/A

 –
 C

N
PJ

 6
1

.5
5

7
.0

3
9

/0
0

0
1

-0
7

.

Seguros Itaú. Sua empresa é importante
demais para não ter.

Os seguros Itaú protegem seus funcionários e seu patrimônio,  

e você ainda pode contar com um pacote de serviços gratuitos 

para atender sua empresa 24 horas, sete dias por semana.

www.itau.com.br/empresas

Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você.
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é o faturamento mensal da
empresa criada para unir
professores e alunos.
O empreendimento, que
atualmente conta com oito
funcionários, pretende contratar
mais duas pessoas e foca na
expansão da plataforma criada
após muito planejamento,
quando um dos sócios ainda
estava na universidade.

Planejamentoe inovaçãoajudam você

Intuiçãoé muito
importante,mas
sozinhanão funciona

PME

R$ 130 mil

Empresário deve saber
estruturar o seu negócio.
Certa dose de novidade
também vai ajudar muito
quem está começando

A falta de planejamento em qual-
quer etapa do negócio é o cami-
nho mais curto para o fracasso
do empreendedor. E se essa au-
sência não encerrar a empreita-
da, vai impedir a empresa de dar
todos os frutos que poderia.

Diego Alvarez e Victor Cam-
pos, sócios-proprietários da em-
presa Easyaula, já provaram o efi-
ciente resultado da adoção do
planejamento na condução do
negócio. Ele está presente, inclu-
sive, em todas as etapas da histó-
ria do empreendimento.

“Nosso plano foi, antes de tu-
do, conhecer o que outras empre-
sas estavam fazendo nos Esta-
dos Unidos e Europa”, conta Al-
varez. “E agora que estamos em
nova fase, ainda contamos com
o planejamento como principal
aliado para irmos avante.”

Diego Alvarez estudou enge-
nharia da computação no Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), em São José dos Campos,
interior de São Paulo. Na época,
ele dava aulas particulares para
complementar sua renda e o
‘quebra-galho’ – por conta do
senso de oportunidade do em-
presário – transformou-se em ne-
gócio de sucesso. “Nossa propos-
ta principal, por meio do Easyau-
la, é resolver um gap que existe
entre a faculdade e o mercado de
trabalho”, afirma Alvarez. “Por
isso, temos uma curadoria mui-
to forte para escolhermos nos-
sos professores e oferecermos
um conteúdo realmente diferen-
ciado (para os alunos)”, conclui.

Alvarez ainda trouxe inspira-
ção da época em que morou fora.
“Fiquei nos Estados Unidos por
um ano. Aprendi muito e ao vol-
tar quis dividir essa experiência
com outras pessoas.” Alvarez es-
tagiou no Google e Microsoft,
duas empresas que focam muito
em inovação, outro diferencial
que sua empresa busca.

O Easyaula é uma plataforma
digital para professores compar-
tilharem conhecimento relevan-
te com pessoas interessadas em
aprender. A empresa começou
em 2011 oferecendo aulas parti-
culares ao público acadêmico.
Em junho do ano seguinte, imple-
mentou um modelo de negócios
novo e passou a organizar aulas
em grupo, workshops e pales-
tras – o portfólio tem mais de
100 aulas presenciais. Em março
de 2013, a empresa lançou seu pri-
meiro curso online.

O faturamento do Easyaula
nos últimos oito meses gira em
torno de R$ 130 mil mensais. A
empresa tem oito funcionários e
nos próximos meses deverá au-
mentar o quadro para 10 profis-
sionais. O negócio conta com
apoio da aceleradora 21212 e da
editora Macmillan.

Saúde. Se planejamento é im-
portante, no caso da empresa de
Diego Alvarez fica claro que uma
boa dose de inovação não faz
mal a ninguém. Talvez esse seja
o motivo, também, do sucesso
de Gustavo Guida e seu sócio, Ta-
deu Maia. Juntos, eles criaram o
HelpSaúde, que possibilita a
marcação de consultas médicas
por meio de um único site.

A empresa chegou ao mercado
em 2011 oferecendo apenas o ser-
viço de informação. Ou seja, o
usuário encontrava na platafor-
ma o que precisava e depois liga-
va no consultório. A partir de
2013, o site começou a oferecer
também o agendamento de con-
sultas pelo sistema. “Segundo
pesquisas informais, já assumi-
mos a liderança nesse mercado,
com uma média de seis mil agen-
damentos”, afirma Guida.

O retorno do investimento fei-
to por Guida e o sócio é de longo
prazo. Nada que preocupe o em-
preendedor, com experiência
em negócios conectados com a
internet. Há quase 15 anos ele
fundou o Bondfaro – site de pes-
quisa de produtos que ajuda o
consumidor a poupar tempo e di-
nheiro ao comprar na web. Em
2006, a empresa juntou-se ao
Buscapé, o principal player do
segmento. O HelpSaúde já rece-
beu dinheiro da Astella Investi-
mentos, em 2011, e da Kaszek
Ventures no ano passado.

A intuição é importante para
qualquer empreendedor, mas
certamente apostar apenas no
feeling pode significar muitos
problemas para quem pensa em
iniciar ou já administra um pe-
queno negócio no Brasil.

Eliane Lorente Cabral, pro-
prietária da loja de roupas infan-
tis Dengo, começou com uma
confecção de garagem. Cerca de
um ano depois da abertura da pri-
meira loja, em 2004, a fábrica mu-
dou-se para o Brás, região cen-
tral de São Paulo. A proposta era
fabricar peças para marcas de
surfe, mas a empreendedora per-
cebeu que o foco do seu negócio
estava mesmo no público infan-
til. Por isso, ela voltou sua aten-
ção para o segmento com a aber-
tura de uma nova loja, em 2012.

Eliane diz que sempre seguiu
seu instinto, mas demonstra que
adota planejamento na condu-
ção da empresa. “Minha estraté-
gia é trabalhar com lojas de rua,
para atender pessoas das classes
C e D”, afirma a empreendedora.
“Eu gosto de loja movimentada,
mais ‘povão’, por isso não investi
em shopping, que tem cara de bu-
tique”, justifica Eliane.

Os pontos comerciais funcio-
nam nos bairros de Santana e Ca-
choeirinha, ambos localizados
na zona norte de São Paulo. No
total, a empresária tem 10 funcio-
nários diretos – que trabalham
no comércio e na confecção – e
15 indiretos, trabalhadores das

oficinas que auxiliam na produ-
ção vez ou outra. A empresa fatu-
ra de R$ 280 mil a R$ 300 mil por
mês. O negócio vai bem e Eliana
afirmaque se achar um novo pon-
to poderá abrir mais uma unida-
de no próximo ano.

Mas esse sucesso todo tam-
bém se deve, segundo a empreen-
dedora, ao fato de que ela está
sempre por perto. “Eu mesmo fa-
ço o treinamento para todas as
vendedoras, para que elas atuem
de forma alinhada, do jeito que
eu gosto, mesmo quando eu não
estou presente”, afirma. “Além
disso, costumo motivá-las, sem-
pre ofereço comissões”, acres-
centa. Eliana costuma trabalhar
com profissionais de 30 a 45
anos. “Nessa faixa, elas (funcio-
nárias) geralmente se saem me-
lhor no atendimento aos clien-
tes em lojas de bairro, como são
as minhas”, explica.

ESTADÃO

Observar.
Diego fez
estágio em
empresas
como o
Google
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História. Eliane começou
com confecção na garagem

O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2013 Economia B3A
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 abr. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B3A.




