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Coragem e
confiança para
começar de novo

Quando é preciso recomeçar,
novas barreiras e dificuldades
do passado se juntam e preci-
sam ser superadas pelos empre-
sários. E para obter êxito, o em-
preendedor precisa de coragem
e confiança. Ernesto Villela, da
Enox, e Thái Quang Nghiã, da
Goóc, tiveram as duas coisas e
conseguiram se reerguer.

Villela é sócio-fundador e di-
retor da Enox, empresa pionei-
ra e uma das líderes no mercado
de mídia indoor – o empreendi-
mento surgiu da conversa entre
amigos em um bar e a ideia deba-
tida entre eles era transformar
locais do cotidiano em espaços
para mídia. O negócio começou
em 2004 e cresceu.

De 2009 a 2011, o foco da em-
presa para divulgação de seus
clientes era composto por ba-
res, salões de beleza, baladas e
academias. Nesses lugares, cer-
ca de 1,5 mil estabelecimentos
inicialmente, a empresa alcan-
çava em torno de 15 milhões de
pessoas por mês. A Enox am-
pliou sua atuação, incluindo lo-
jas de departamento, conve-

niências de postos de combus-
tível e farmácias. O negócio ofe-
recia serviços em todo o País,
por meio de escritórios, e tinha
mais de 100 funcionários.

Tudo ia bem, mas era o mo-
mento de se reinventar. “Preci-
sávamos sair da zona de confor-
to e, para isso, tivemos coragem
de fazer”, lembra Villela, men-
cionando a transformação pela
qual a empresa passou a partir
de 2012. “Resolvemos colocar
fogo no modelo anterior e cria-
mos um novo conceito, uma no-
va estratégia e formato.”

A Enox, conta o empreende-

dor, buscou então novos siste-
mas de gestão de vendas, profis-
sionais experientes do merca-
do e projetos mais sofisticados
para acelerar o crescimento.
“Entendemos que era hora de
mudar e correr todos os riscos”,
diz Villela. “Hoje estamos entre
as cinco maiores do País em au-
diência”, revela o executivo.

Confiança. O vietnamita Thái
Quang Nghiã chegou ao Brasil
sozinho, sem falar o idioma e
sem dinheiro. Aprendeu a lín-
gua local por conta própria,
por meio principalmente do di-

cionário que ele mesmo fez,
trabalhou em banco, cons-
truiu família, estudou e fun-
dou sua empresa, que em 2005
passou a se chamar Goóc – raiz
no Vietnã. Os calçados feitos à
base de borracha de pneu fize-
ram sucesso e em 2010 o em-
presário faturou cerca de R$
60 milhões. Thái tinha cerca
de 350 funcionários.

No ano seguinte, sua fábrica
localizada em Brotas, interior
de São Paulo, pegou fogo e ele
perdeu tudo. “No dia seguinte
ao incêndio, tive forças para tra-
balhar e já fazer reuniões com
fornecedores”, conta Thái. “Co-
mo eu não tinha capital, traba-
lhei na base da confiança que
depositaram em mim”, conta o
empreendedor.

Thái não tem mais fábrica e
pretende manter esse modelo
daqui para frente. Atualmente,
a Goóc tem em torno de 40 fun-
cionários e fatura R$ 12 mi-
lhões. Após dois anos do aciden-
te, a empresa está se reerguen-
do e pretende crescer agora por
meio de franquias – uma recupe-
ração e tanto para quem ficou
sem nada.

Diferente. Villela transformou o modelo que adotava

Força.
Thái já
fazia
reuniões
um dia
após a
tragédia;
dois anos
depois
ele fatura
R$ 12
milhões
com sua
empresa

Thái perdeu tudo após
incêndio no interior de
São Paulo e Villela fez o
que poucos imaginariam
e recomeçou no sucesso
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B24.




