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Simei Marucci Gonçalves é fun-
dadora da Rochmam, empresa
de São Paulo que fabrica máqui-
nas recicladoras de solventes e
diluentes. O negócio idealizado
pela empreendedora atraiu in-
vestidores de três áreas e um de-
les foi escolhido. Agora, a em-
presa desenvolverá novos tipos
de equipamentos para atender
diversos setores da indústria e
prevê aumentar o faturamento
anual em até seis vezes.

Para a empreendedora, que
teve sua iniciativa incubada no
Cietec, que é o Centro de Inova-
ção, Empreendedorismo e Tec-
nologia, o principal desafio no
momento de buscar e encon-
trar investidores foi conseguir
“colocar números no projeto”.

“Investidor quer saber isso,
dados de mercado e previsão de
retorno do investimento, quan-
to ele terá de desembolsar e em
quanto tempo terá resultado”,
afirma Simei. “Temos de tradu-
zir nossa ideia e projeto em al-
go real”, ensina a proprietária
do negócio de reciclagem indus-
trial de São Paulo.

No caso da empreendedora, a
preparação foi fundamental e
deu mais certo do que ela pró-
pria esperava. Simei pôde esco-
lher qual investidor seria me-
lhor para desenvolver e alavan-
car o seu negócio. “Fiquei com
quem vinha da área, meu sócio
(Kleber Marques) é especializa-
do na área de solventes”, conta.
Mais do que receber dinheiro, a
empresa teve outro ganho. “É o
que chamamos de smart money,
ou seja, não recebi apenas
apoio financeiro, mas ganhei co-
nhecimento para crescer nesse
mercado”, afirma Simei.

Desenvolvimento. A Rochmam
nasceu há cerca de cinco anos.
“Conheci a tecnologia fora do
Brasil e resolvi trazer para o
País, com produção local das

máquinas, o que seria mais atra-
tivo para possíveis clientes devi-
do aos custos mais baixos”, ana-
lisa Simei, que atuou no merca-
do de máquinas por 20 anos.
Há um ano e meio, a empresa
começou a oferecer o serviço e
também ingressou no Cietec.

Futuro. No ano passado, a Ro-
chmam participou de uma feira
do Cietec e foi lá que começou
a conquistar um investidor-an-
jo. A parceria modificou os pla-
nos do empreendimento e Si-
mei informa que o faturamento
pode saltar de R$ 400 mil por
ano para R$ 200 mil por mês.
“Estamos buscando recursos
para desenvolver novos protóti-
pos, neste ano deveremos con-
tar com apoio da Fapesp e tam-
bém da Poli Junior (associação
sem fins lucrativos constituída
e gerida por alunos da Escola
Politécnica da USP) e do Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), parceiro do Cietec.”

Um dos diferenciais da em-
presa atualmente é o benefício
sustentável que ela traz aos
clientes, atributo considerado
muito importante por especia-
listas. “Na locação do nosso
equipamento, a redução de cus-
to do cliente chega a 50%, e na
compra, ele pode alcançar redu-
ção de 90% a 95%”, garante a
empreendedora.

“Investidor
quer saber
quanto vai
desembolsar e
quando terá
resultado”
Simei Gonçalves,
empreendedora

● Crescer
A escolha de investidor da mesma
área de atuação da empresa foi
certeira. Além de dinheiro, Simei
conquistou um parceiro que entende
a dinâmica do mercado.

● Vender
A empreendedora afirma que é
preciso traduzir a ideia e o projeto
em números, pois é isso que o
investidor quer saber: quanto vai
investir e quanto vai ganhar.
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Empresária planejou a
chegada de investimento
e com isso atraiu também
conhecimento técnico
para o seu negócio
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O que deu certo no caso da Rochmam
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Empreendedor
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Inovar.
Simei
criou
máquina
que
recicla
solventes
para ser
usada na
indústria
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B3A.




