
O conhecimento de Luciene a le-
vou a desenvolver produtos e
tratamentos únicos no Brasil,
no segmento de beleza. Dona
de uma clínica, onde era como
esteticista e fazia experimentos,
a empresária sentiu necessida-
de de fazer algo melhor, uma
vez que não via tantos resulta-
dos significativos com os produ-
tos que trabalhava.

“A empresa que eu represen-
tava tinha muita falta de produ-
to, pois é uma área de difícil re-
posição. Além disso, como eu
distribuía cosméticos, sempre
tive que estudar muito, pois ti-
nha que conhecer as fórmulas
para poder explicar para o
cliente”, conta a empresária,
que resolveu então abrir o Spa
da Pele, em 1999, utilizando os
seus próprios conhecimentos
para desenvolver produtos pe-
la sua indústria.

Lucienne, que trabalhou sete
anos na área, antes de abrir a
empresa, criou procedimentos
únicos no Brasil, como o progra-
ma de redução de medidas de
grandes proporções em duas se-
manas e o tratamento de pee-
ling amazônico, a base de raí-
zes e plantas. Os tratamentos
custam, em média, R$ 1.300 e
R$ 130, respectivamente.

Atualmente, a empresa pos-
sui mais de 36 franquias, com
sua sede localizada no Paraná.

A ideia não é abrir muitas uni-
dades, uma vez que para ser
um franqueado a pessoa preci-
sa ser da área. Além disso, a em-
presária quer manter os trata-
mentos como exclusivos. No
início, a esteticista conta que
não teve dinheiro para investir
em um grande negócio e que o
capital foi colocado aos poucos.
Para montar uma franquia, a
pessoa precisa desembolsar, no
mínimo, R$ 150 mil. O retorno
se dá em 18 meses e o fatura-
mento varia de R$ 400 mil a R$
800 mil por ano.

“Somos uma empresa verti-
calizada, trabalhamos da indús-
tria até as vendas. Temos um

perfil de cliente exigente, que
tem pressa. O tempo dele é
mais caro do que uma promo-
ção, por isso não primamos
por muitas franquias, pois que-
remos algo mais exclusivo”,
destaca Lucienne. Cada unida-
de atende cerca de 40 de clien-
tes por dia. Destes, 70% são
mulheres. Atualmente, a mar-
ca Spa da Pele se dedica ao de-
senvolvimento de serviços e
produtos cosmecêuticos com
função de rejuvenescer, restau-
rar, clarear, limpar e hidratar,
além de desintoxicação corpo-
ral e facial, com ação anti-celu-
lite, anti-estrias, anti-acne,
entre outras. ■ N.M.

Trabalhando há 15 anos com mé-
dicos, vendendo produtos far-
macêuticos, Leandro Cardoso,
em São Paulo, e Cláudia Montei-
ro, em Minas Gerais, jamais ima-
ginariam que, os dois formados
em administração, iriam se co-
nhecer, casar e trabalhar juntos
formando uma empresa de con-
sultoria para médicos.

Leandro conta que sua expe-
riência administrativa sempre
atraiu a curiosidade de médicos
sobre as melhores maneiras de
como administrar suas clínicas
e consultórios. Ele começou a
se dedicar unicamente à consul-
toria direta há três anos, dois a
menos que sua esposa, que já

atuava há cinco. “Começamos
a conversar e trocar material.
Tínhamos coisas básicas e a par-
tir disso, montamos todo o ma-
terial e criamos o modelo de
gestão”, destaca Cardoso. Dian-
te disso, o casamento foi inevi-
tável. Em fevereiro de 2011, o
casal inaugurou a Med Consul-
ting, que ensina os médicos a te-
rem habilidades empresariais,
como gestão administrativa e fi-
nanceira, gestão de recursos hu-
manos e planejamento de mar-
keting e comercial.

“Observo que a maioria dos
médicos tem dificuldade com a
área administrativa e financei-
ra. Até a década de 70 e meados
de 80, a excelência na forma-
ção acadêmica e dedicação
constante eram suficientes para
garantir uma carreira próspera.

Mas o cenário atual mudou mui-
to e hoje vivemos um período
de livre concorrência e econo-
mia globalizada.”

Até o momento, o casal inves-
tiu R$ 50 mil na empresa, que ge-
rou rápido retorno, uma vez que o
custoéapenas com aequipe. “Trei-
namos todas as pessoas da clínica
para usar o nosso material do de-
senvolvimento”, explica o empre-
sário. De todos os clientes, 15%
são pessoas recém-formadas. Em
2012, a empresa faturou R$ 600
mil, sendo que 55% das entregas
foram por indicação de outros mé-
dicos. A maioria das especialida-
des são dermatologistas, cirurgia
plástica,medicina estética, oncolo-
gia, nutrologia e endocrinologia.
O preço varia de R$ 300 por uma
hora de reunião, até 95 horas, que
chegam a R$ 28.500,00. ■ N.M.

Fórmula exclusiva de
negócios com a beleza

Há uma imensidão de espaço entre quem empreende para si e
aquele que empreende para os outros. Os que empreendem para
si mesmos nunca sairão do seu quintal, mesmo que construam
grandes empresas e se tornem pessoas financeiramente ricas.
Pessoas assim algum dia se depararão com um muro. Mas o mu-
ro só será grande para pessoas pequenas. Estas serão encobertas
pela sua própria sombra. Mas outras subirão no muro e, do alto,
perceberão que o final do horizonte não é outro muro, mas só
um local para se enxergar um novo mundo.

Foi assim com Henry, que já estava quase no final da sua vida,
mas ainda se indignava com a taxa de mortalidade infantil por
desnutrição. Como farmacêutico, a estatística de 23 mortes a ca-
da 100 nascimentos batia a sua porta todos os dias. No desespero
de ajudar uma criança prematura que rejeitava o leite materno,
misturou leite condensado a farinha de trigo tostada e ofereceu
à criança. Ali nascia a farinha láctea que colocou seu sobreno-
me, Nestlé, na história da humanidade. Poderia ter ficado quie-
to e feliz com a vida que salvara, mas sabia que a desnutrição in-
fantil era um problema mundial. Mesmo em idade avançada e li-
dando com todos os problemas de produção e distribuição que
poderia haver em 1867, cinco anos depois a Nestlé já exportava
para mais de 17 países, incluindo países da América do Norte,
América do Sul, África, Ásia e Oceania.

Empreender para os outros não se limita a resolver apenas os
grandes problemas da humanidade. A inglesa Mandy Haberman,
inicialmente, era uma mãe que só queria resolver o problema da
sua filha que tinha nascido em 1980 com Síndrome de Stickler.

Isto dificultava, entre
outras coisas a ingestão
de líquidos, que vaza-
vam, molhando roupas
e o chão. Depois de vá-
rios anos pesquisando,
desenvolveu o Anyway
Cup. Poderia ter ficado
brincando com sua fi-
lha no quintal da sua ca-
sa, mas sabia que outras
famílias com bebês pe-
quenos ao redor do
mundo tinham proble-
mas com a ingestão de
líquidos. Atualmente, o
copo antivazamento é
encontrado em qual-
quer loja de produtos
para bebês.

Empreender para os
outros também inclui ajudar a resolver problemas triviais do
dia-a-dia das pessoas. A norte-americana Bette Graham não
era considerada uma das pessoas mais brilhantes no escritório
em que trabalhava, afinal, cometia muitos erros de datilografia.
Para, literalmente, limpar seus erros, passava uma tinta branca
que ela mesma tinha elaborado na cozinha da sua casa e datilo-
grafava novamente. Descobriu que outras dezenas de pessoas ti-
nham o mesmo problema e começou a vender sua solução.
Atualmente, a empresa que fundou, a Liquid Paper, se tornou re-
ferência mundial de corretivo.

Mas a imensidão de espaço entre quem empreende para si e
aquele que empreende para os outros pode ser preenchida por
empreendedores como Steve Jobs. Mais do que qualquer outro
empreendedor, Jobs eternizou o quintal da sua casa, local que
utilizava para caminhar e enxergar novos mundos. Ele afirmava
que a vida pode ter um significado maior quando você descobre que
tudo que foi inventado ao seu redor foi criado, provavelmente, por
uma pessoa que não era mais inteligente do que você. No minuto em
que você percebe isto, que pode desafiar a vida, que pode mudá-la e
moldá-la, isto é, talvez, a coisa mais importante. Para Jobs, seu
quintal não era o mundo, mas a vida das pessoas. ■

Com 36 franquias, Spa da Pele
utiliza produtos brasileiros para
conseguir resultados rápidos

Quando é o médico que precisa de receita

Renato Stockler/Folhapress

Além do seu quintal

MARCELO NAKAGAWA
Professor de Empreendedorismo do Insper

Casal inova orientando na
abertura de um consultório
e sobre como administrá-lo

Há uma imensidão
de espaço entre
quem empreende
para si e aquele
que empreende
para os outros.
Os que empreendem
para si mesmos
nunca sairão do
seu quintal, mesmo
que construam
grandes empresas

Opeelingamazônico,um dosmaispedidos, saiporR$130 asessão

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
CNPJ (MF) nº 19.526.748/0001-50

COMPANHIA ABERTA
COMUNICADO DE EXTRAVIO

A Companhia Industrial Cataguases (a “Companhia”), comunica a seus acionistas e ao público
emgeralqueoAlvarádeFuncionamentodesua filial doRiodeJaneiro/RJbemcomoseuCartão
de Inscrição Municipal foram extraviados na mudança de endereço do escritório. Cataguases,
15 de Abril de 2013. José Inácio Peixoto Neto - Diretor de Relações com Investidores.

 Terça-feira, 16 de abril, 2013 Brasil Econômico 13

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Inovação & Empreendedorismo, p. 13.
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