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H ercule Poirot, o famoso detetive dos romances 
de Agatha Christie, passou a vida resolvendo 
crimes misteriosos, como O assassinato no 
Expresso do Oriente e O Caso dos Dez Negri

nhos. Mas do que esse policial belga gostava mesmo era de 
comer croissant, acompanhado de um saboroso chocolate 
quente. Ele costumava atravessar a capital da Inglaterra 
para comprar a delícia em uma padaria na periferia de 
Londres que, segundo as "pequenas células cinzentas" do 
investigador, fazia o melhor croissant do mundo! 

Dos romances policiais da rainha do crime para a vida 
real, essa magia também está presente no Frango, bar 
localizado na Freguesia do Ó que atrai gente do Brasil e 
do exterior interessada em comer a melhor coxinha de 
São Paulo. Mas o que tem essa coxinha de tão especial? A 
receita do sucesso quem dá é Cássio Piccolo, proprietário 
do Frango: "O que fiz foi ler dois livros que foram funda
mentais para o meu negócio: Marketing de guerra 1 e 2 (Al 
Ries e JackTrout, Editora McGraw-Hill do Brasil)", comenta 
o empreendedor, que utilizou os conceitos desses autores 
para construir uma identidade para o bar inaugurado em 
1987. "Criei o slogan Um boteco de alma própria, me coloquei 
no lugar do cliente e hz uma autoanálise para descobrir o 
que pessoas como eu esperavam de um bar como o meu." 

O que Piccolo descobriu foi um divisor de águas, ou me
lhor, de coxinhas. "Quando você vê um salgado na estufa de 
uma padaria, a primeira pergunta que vem a sua mente é: há 
quanto tempo ele estálá? O que fizemos foidarum upgradena 
coxinha e eliminar essa pergunta da cabeça dos clientes fri
tando ela na hora", explica o empreendedor. "Nossa coxinha 
não tem varizes, porque fica cascudinha, crocante, úmida 
e quente." Em paralelo, o boteco de Piccolo se especializou 
na venda de cervejas do mundo inteiro. Hoje, ele oferece aos 
clientes um cardápio com mais de 300 rótulos de cerveja. 

Com o produto resolvido e devidamente empacotado, o 
empreendedor tratou de divulgar o conceito do seu bar por 

meio da mídia espontânea, concursos de gastronomia e 
guias especializados, como os prêmios Comer G Beber (da 
revista Veja) e Comida di Buteco (da revista Época), as cita
ções no Guia da Folha e as reportagens no caderno Paladar, 
do jornal O Estado de S.Paulo. "Em 25 anos, recebemos 
muitos prêmios. Ser eleito o melhor boteco de São Paulo é 
muito bom para o negócio, mas não paga as contas e ainda 
aumenta nossa responsabilidade em oferecer a coxinha 
sempre quentinha, a cerveja gelada e um atendimento 
nota 10!" Essa receita transformou a coxinha do Frangó 
emumícone da gastronomia brasileira, registrando uma 
venda de 45 mil unidades por mês. 

Ainda assim, Piccolo não quer abrir franquias da mar
ca. E a justificativa é tão simples quanto a sua receita de 
sucesso: "Nosso modelo é único. Não consigo reproduzir o 
clima do bar e a qualidade da coxinha em larga escala. Isso 
é praticamente impossível", explica ele."Há também o fato 
da minha presença no estabelecimento. Eu sou daqueles 
empresários que coloca a mão na massa. No início, fiquei 
quatro anos sem saber o que era ter um final de semana 
livre. Ter mais dois ou três bares me consumiria demais." 

Piccolo sabe que estarpróximo do cliente é justamente o 
que faz a diferença para a pequena empresa, como mostra 
o livro Propaganda engorda efaz crescer a pequena empresa 
(Editora Atlas), que escrevi em 2002. A intuição é o bem 
mais precioso do pequeno empreendedor, sendo que o 
produto e o preço são as armas de marketing que ele deve 
utilizar a seu favor. Estar mais perto do consumidor e co
nhecer melhor suas necessidades, anseios e aspirações é 
a vantagem que ele tem sobre seus concorrentes de grande 
porte. Logo, a regra é clara: o pequeno empreendedor não 
pode perder contato com a realidade que o cerca, uma vez 
que a sociedade em que ele vive é sua principal fonte de ins
piração para inovar. Foi com este espírito inovador que um 
homem chamado Roberto Sampaio Ferreira buscou nos 
Estados Unidos, há 65 anos, a tecnologia para fabricar lã de 
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aço. Assim, surgiu a Bombril, que se transformou em uma 
das maiores empresas brasileiras de produtos de limpeza. 

Imagem é tudo! 
Conhecimento é a maior fonte de informação para alguém 
criativo que procura atender o mercado de forma eficiente. 
Até porque a resposta sempre vem do próprio mercado. 
Como indico em meu livro, uma estratégia de marketing 
é composta por duas etapas: definir a quem vamos servir 
e como vamos servir. Muitas vezes, ao responder a essas 
duas questões, o empreendedor descobre nichos de mer
cado. Basta manter os olhos bem abertos para perceber 
a todo momento novas necessidades ou expectativas 
ainda não satisfeitas. Foi assim que a Johnson &Johnson 
descobriu que havia muitas mães esperando ansiosas por 
um xampu que não ardesse nos olhos dos bebês. 

E foi assim também que a jornalista Juliana Motter 
largou uma carreira de dez anos na grande mídia para 
abrir a Maria Brigadeiro. "Aos seis anos hz meu primeiro 
brigadeiro com a ajuda da minha avó. Como sempre gostei 

de cozinhar e presenteava meus colegas da escola com 
o doce, acabei ganhando o apelido de Maria Brigadeiro. 
Mas nunca pensei em abrir um negócio na área", comenta 
a empreendedora. "Comecei a testar novos ingredientes, 
criei mais de dez variações e percebi que existia uma 
oportunidade de melhorar a qualidade dessa receita feita 
à base de chocolate e leite condensado." Assim nasceu o 
brigadeiro gourmet, que transformou uma commodity em 
uma nova categoria de produto. 

A comprovação de que Juliana estava no caminho certo 
ao apostar no brigadeiro como sobremesa refinada veio na 
festa de aniversário do filho de uma amiga, em 2007. Como 
a mãe da criança não ia servir brigadeiro aos convidados, 
ela se ofereceu para adoçar a festa com cinco sabores do 
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doce: tradicional; 70% cacau; chocolate branco; pistache; 
e avelã. Nessa época, não existia variação de brigadeiro, 
por isso ela investiu em uma apresentação diferente para 
identificar cada um dos sabores e facilitar a vida dos con
vidados na hora da escolha. Não demorou para Juliana 
receber a primeira encomenda. 

Durante três meses, ela tentou conciliar a venda de 
brigadeiro com o trabalho na redação. Mas, como a de
manda só aumentava, largou o jornalismo para abrir o 
primeiro ateliê de brigadeiro gourmet do Brasil. "Construí 
a Maria Brigadeiro de forma intuitiva, mas com três dife
renciais: vender brigadeiros caseiros de vários sabores; 
transformar o doce até então consumido apenas nas 
festas em um presente; e oferecer o produto sempre em 
embalagens charmosas e divertidas", explica a doceira. 
Ela criou embalagens como a marmita de brigadeiro, a 
caixa TPM (que imita uma caixa de remédio) e a paneli
nha de brigadeiro, que viraram referência no mercado. 
Esse posicionamento inovador colocou os brigadeiros 
de Juliana emuma categoria que antes era ocupada pelos 

bombons, além de atrair a atenção da concorrência. 
Certa vez, falando a uma audiência de pequenos empre

sários, eu disse a eles que, se tivesse pouco dinheiro para 
promover meu produto, investiria tudo em embalagens. 
Pois isso foi exatamente o que Juliana fez. "Estamos sem
pre inovando. Quando vejo que determinada embalagem 
está sendo muito copiada pelos concorrentes, descontinuo 
a linha e lanço algo novo." Isso porque ela sabe que, nesse 
caso, a atitude de compra está vinculada à questão da 
surpresa que a embalagem é capaz de despertar no consu
midor. "Nossas embalagens são criadas para emocionar, 
surpreender e ser diferente de tudo aquilo que as pessoas 
já viram." Hoje, a Maria Brigadeiro vende em média cinco 
mil brigadeiros de 40 sabores diferentes por dia. 
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Assim como o proprietário do Frango, Juliana optou 
por não abrir franquias. "Tive esse cuidado para não 
descaracterizar o brigadeiro gourmet. Uma trufa dura 
três meses, mas o nosso doce, depois de enrolado, dura 
poucas horas. Ele é artesanal e finalizado na hora. Este é 
o conceito, a proposta de nossa marca." 

Desta maneira, a expansão dos negócios ocorreu de ou
tra forma: em vez de inaugurar mais lojas, ela aumentou o 
portfólio da marca, que passou a vender balas e bombons 
de brigadeiro e até pratos exclusivos para doces. 

Atualmente, além do trabalho de assessoria de impren
sa, que gera uma boa mídia espontânea para a marca, 
Juliana investe 15% de seu faturamento em ações de 
marketing, como eventos de degustação na loja e envio 
de brigadeiro - na forma de presente - para os clientes 
que fazem parte do seu mailing. "Também firmamos 
parcerias com dois mercados: o Empório Santa Maria e o 

St Marche, e um site de e-commerce, o Flores Online, para 
vender alguns de nossos produtos, como os bombons e 
as balas de brigadeiro." 

O próximo passo... 
Com o boom das brigaderias, hoje o que Juliana mais tem 
é concorrente. Ainda assim, o tíquete médio da Maria Bri
gadeiro gira em torno de R$ 80. "Sou muito feliz com a loja, 
porque continuo fazendo o que gosto. E esse é o meu maior 
desafio: ampliar os negócios sem deixar de ser doceira." 

Crescer é sempre um dilema para o pequeno empre
endedor. Mas é arriscado continuar eternamente do 
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mesmo tamanho, porque um dia a mística se desfaz ou 
um concorrente acaba tomando o seu lugar. Afinal, como 
diz aquela velha história: o bicho que come o outro não 
é o maior, é o mais rápido! 

Em 1980, quando eu presidia a ESPM, viv i um gran
de dilema. Tínhamos uma marca forte, porém uma 
estrutura logística pobre e de baixa qualidade. De 
cada quatro alunos, três abandonavam o curso antes 
do seu término. Como crescemos? O primeiro passo 
foi investir na prestação de serviços de boa qualidade. 
Despedi 90% dos professores, lancei cursos novos, 
contratei diretores de criação para dar aula e no fim 
dessa etapa t ínhamos passado de 1,5 mi l para 3 mi l 
alunos. Resolvi então encarar um novo desafio: crescer 
para 12 mi l alunos sem perder a qualidade. Fiz isso 
diversificando os cursos e atraindo gente boa para o 
negócio. Se o mercado confia na sua marca e você con
segue crescer sem prejudicar a imagem de qualidade 
já construída, cresça, porque esse é o caminho natural 
de todo o negócio bem-sucedido. 

É o que está fazendo o casal Denise Galvão e Adriano 
Lima, proprietários do Breja Boy, o primeiro delivery te
mático de conveniências do Brasil. "O serviço de entrega 
de cerveja na madrugada existe faz tempo. O que fizemos 
foi criar um sistema que tem um propósito: salvar sua 
festa, seu pré ou pós-balada. Dessa forma, quando você se 
deparar com o fundo da garrafa de vinho, vodca, uísque 
ou sentir aquela fome às 3 horas da madrugada, não se 
desespere. Ligue para nós que um dos nossos super-heróis 
vai salvar sua noite!", explica Lima, que faz suas entregas 
vestido de Breja Boy a bordo do seu Brejamóvel (um carro 
revestido com o logotipo da marca que carrega no teto 
um boneco em formato de super-herói). "Geralmente, 
quando chegamos para fazer a entrega, viramos a atração 
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da festa. As pessoas tiram fotos conosco e gostam tanto 
da ideia inusitada, que acabam divulgando a marca e 
o serviço em suas páginas no Facebook e por meio do 
marketing boca a boca." 

Apaixonado pelo mundo dos negócios, Lima já fez de 
tudo na vida: entregou jornal de bairro, trabalhou com 
locação de filmes on-line, montou um banco de currículos 
virtual... "Sempre fui muito sonhador. Essa é a 17a vez 
que tento empreender. E a diferença agora é a sociedade 

com minha esposa, que tem o pé no chão e uma enorme 
aptidão para controlar os gastos e direcionar os investi
mentos do negócio que nasceu de uma brincadeira." Há 
dois anos, o casal estava jogando pôquer com os amigos 
em um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, quando 
a cerveja acabou e eles descobriram que o bar mais pró
ximo ficava a 12 quilômetros de distância. Não demorou 
para um dos jogadores soltar a ideia do negócio no ar: 
"Bem que um super-herói poderia aparecer para salvar 
nossa noite...". Pronto. Estava montado o conceito da nova 
empresa. "Esta ideia já rendeu uma mídia espontânea no 
valor de R$ 780 mil , apenas em 2012", comemora Lima, 
que iniciou o negócio com uma verba de R$ 25 mil e fa
zendo cinco entregas por semana. 

No décimo mês, com o investimento inicial recupe
rado, o casal procurou o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e, junto com a enti
dade, traçou um plano para ampliar o negócio. "No início, 
pensamos que nosso target seria o público universitário, 
que vive sem dinheiro. Por isso, focamos todo o negócio 
no preço baixo. Mas o mercado entendeu o conceito da 
empreitada e passamos a receber ligações com todo o tipo 
de encomenda na madrugada: de cerveja e chá de boldo a 
cola Super Bonder e filtro de café", comenta Denise. "Hoje, 
trabalhamos com um mix de cem produtos e realizamos 
210 entregas semanais." 

Com a fama, eles passaram a receber inúmeras pro
postas de investidores interessados em transformar o 
negócio em uma franquia. Mas resolveram seguir os 
conselhos da consultoria do Sebrae. "Como o negócio 
ainda é muito novo, primeiro licenciamos a marca para, 
em um segundo momento, franqueá-la", observa Lima, 
que há dois meses opera com um licenciado em São 
Bernardo do Campo e acaba de inaugurar mais uma loja 
licenciada no bairro do Morumbi (SP). "Como usamos 
capa de super-herói, o céu é o limitei Nosso plano é ter 
15 unidades licenciadas até final de 2014 e uma franquia 
de 35 unidades nos próximos cinco anos." 

O valor das ideias 
Graças ao Sebrae, o casal Breja Boy conseguiu passar para 
uma segunda fase do negócio, que agora conta comumpla-
nejamento para os próximos cinco anos. E é essa parceria 
estabelecida entre a instituição e o pequeno empreendedor 
que uma nova campanha publicitária pretende mostrar. 
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Criada pela agência Lew'Lara/TBWA, a ação apresenta o 
novo posicionamento estratégico da marca Sebrae, que 
mostra aos empresários e futuros donos de negócio que o 
órgão é a opção mais fácil e econômica de obter orientação 
e conhecimento para apoiar as decisões de gestão."Utiliza-
mos exemplos reais para transmitir o papel do Sebrae na 
vida dos pequenos empreendedores, que são talentosos, 
têm habilidades e ideias na cabeça, mas precisam de ajuda 
para implementá-las", afirma Márcio Oliveira, presidente 
da Lew'Lara/TBWA. "O Sebrae é o especialista que vai 
ajudar esses empreendedores a dar vida às coisas." 

Oliveira já teve uma importadora de vinhos e conta que 
empreender não é nada fácil. "Antes de planejar ou pensar 
emaçõespara divulgar o negócio, o empreendedor preci
sa mesmo é vender. Por isso, muitas vezes, o marketing 
acaba ficando em segundo plano no dia a dia das micro 
e pequenas empresas." 

Essa era a realidade do mercado até o advento da 
internet e, principalmente, do mobile marketing. 
"Antigamente, era caro comprar mídia e manter um 
profissional de marketing no negócio. Agora, qualquer 
pessoa pode criar sua própria campanha digital. Basta 
ter criatividade e conhecimento das ferramentas dispo
níveis", assegura o presidente da Lew'Lara/TBWA, ci
tando como exemplo o trabalho que um dono de padaria 
pode fazer hoje com o auxílio da internet. "Usando uma 
rede social, como Facebook ou Foursquare, o padeiro 
consegue criar uma comunidade virtual e comunicar 
aos moradores do bairro qual será o horário da próxima 
fornada de pão", detalha Oliveira. "A partir daí, pensa 
em uma ação de cross selling para vender outros produ
tos. Pode ser, por exemplo, uma oferta relâmpago feita 
quando a padaria está cheia de gente à espera do pão 
quentinho." Diante desse panorama, é possível afirmar 
que, hoje, o marketing da pequena empresa passa ne
cessariamente pela internet. 

A rede possibilitou a Genau Lopes Júnior criar a Joox, 
uma empresa virtual que transformou o cartão de visita 
em uma gostosa experiência, uma ferramenta de auto-

promoção. O que ele fez de diferente? Desenvolveu uma 
ferramenta que permite ao internauta personalizar seus 
cartões pessoais e recebê-los em casa. A frente do cartão 
traz as informações-padrão (nome, telefone, e-mail...). A 
inovação está no verso: você pode ter um cartão de visita 
diferente do outro, ilustrado com imagens que podem 
ser puxadas diretamente do Facebook e demais redes 
sociais. "Usamos a estratégia de encantar não só quem 
recebe, mas também quem compra o cartão de visita 
em nosso site", revela o empreendedor. "Para promover 
esse encantamento, nosso cartão tem textura aveluda
da, formato diferenciado e uma embalagem criativa. O 
que oferecemos vai muito além de uma ferramenta para 
fazer cartões personalizados pela internet." 
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Com a ajuda do Sebrae, ele criou o planejamento estratégi
co do negócio e tratou de desenvolver o site para colocar seu 
sonho em prática. Com o projeto pronto, fez uma parceria 
com a Posigraf, do grupo Positivo, que tinha o equipamento 
para imprimir os cartões personalizados. Foi uma espécie de 
projeto-piloto. Quando o site já estava no ar, ele saiu em bus
ca de um investidor. Conseguiu em cinco minutos vender a 
ideia do seu empreendimento e convencer um empresário 
do Sul do Brasil a investir R$ 2 milhões na Joox. 

A grande sacada veio no lançamento oficial do site. 
Embora Lopes Júnior tivesse dinheiro suficiente para 
veicular uma campanha na mídia de massa, optou por 
uma estratégia com a cara do seu negócio: marketing 
de relacionamento. Lançou o conceito da marca no 
Festival Youpix, evento que discute a cultura da inter
net e como o jovem utiliza o meio digital. "Selecionei 
15 profissionais de renome que ir iam participar do 
evento - do cantor Serguei ao senador Cristovam Buar-
que. Pesquisei a vida de cada um deles e montei um 
kit de car tões , minicards e adesivos personalizados 

com as fotos postadas por eles nas redes sociais ou 
ainda imagens marcantes da trajetória desses profis
sionais", explica o empreendedor. Durante o Youpix, 
ele entregava o presente - u m a caixa personalizada 
com os car tões e adesivos - para a pessoa e pergun
tava se ela poderia gravar um depoimento sobre a 
experiência que foi receber os cartões personalizados 
da Joox. O vídeo foi postado no YouTube e passou a 
atrair mais clientes para a marca, que passou a ser 
presença constante nos grandes eventos de internet, 
como a Campus Party. 

Fã do Gilberto Gil, ele preparou um desses kits pro
mocionais para presenteá-lo. Em cada cartão, havia a 
imagem da capa de um disco do cantor. Dias depois de 
entregar o presente personalizado, Lopes Júnior recebeu 
uma ligação da Flora, que é esposa e empresária do Gil, 
encomendando cartões para todos os funcionários da 
produtora deles. "Em um ano conseguimos montar uma 
carteira de 20 mil clientes, registrando uma média de 
quatro mil pedidos por mês. Mas minha meta é chegar a 
dois mil pedidos por dia", revela o empreendedor. "Muitos 
dizem que o ineditismo do cartão Joox causa um impacto 
diferente na pessoa que recebe e acaba quebrando o gelo 
na hora da apresentação. Isso acontece porque cada car
tão é capaz de contar uma história diferente." 

A lição que fica dessa aula de marketing é que, seja 
qual for o seu negócio, tenha sempre em mente que a 
sobrevivência do pequeno empreendedor depende justa
mente de sua capacidade de aprender depressa. Segundo 
um velho dito popular, os povos são divididos em três 
categorias: a inferior, que não aprende nem com os pró
prios erros; a intermediária, composta por pessoas que 
conseguem tirar partido de seus erros para melhorar suas 
atitudes e comportamentos; e a superior - reservada para 
os poucos sábios que conseguem aprender com os erros 
e as experiências dos outros. Como costumava dizer o 
famoso investigador dos romances de Agatha Christie: 
"Há sempre um admirável novo mundo. Mas, sabe, só 
para algumas categorias especiais de pessoas. As felizes. 
Aquelas que trazem dentro de si mesmas a criação desse 
mundo", assegura Poirot no conto Noite das bruxas. 
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, ano 19, n. 2, p. 20-28, mar./ abr. 2013.




