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sso aqui tá doido, meu irmão!", diz 
Elias Tergilene, estendendo o braço para saudar o 
motorista da Kombi que vem na direção contrá
ria. "Nunca vi esse negócio desse jeito!", respon
de o rapaz de boné, retribuindo a saudação com 
um sorriso aberto. São duas da tarde e a favela do 
Papagaio, na região centro-sul de Belo Horizonte, 
ferve. Caminhonetes barulhentas, ônibus lotados 
e crianças de mãos dadas disputam cada centíme
tro da ladeira estreita. "Essas ruas estão cheias de 
pequenas empresas", diz Tergilene, enquanto ace
na para a moça desdentada no boteco. "Tá vendo 
aquela placa ali? É um salão de beleza." O barraco 
do lado é uma mercearia. Borracharia, lanchonete, 
butique... "O que não falta na favela é empreendedor. 
Eles só precisam de alguém que os ajude a crescer." 

O empresário de 41 anos circula 
com naturalidade entre os mo
radores da comunidade: seu pri
meiro negócio foi montado no l i 
mite entre o morro e o asfalto. "A 
favela sempre fez parte da mi
nha vida", diz. De origem humil
de, Elias Tergilene foi criado pe
los avós paternos na cidade de 
Carlos Chagas, no Vale do Mucu-

r i , uma das regiões mais pobres 
de Minas Gerais. A avó, Augusta 
Alves Pinto, fazia refeições para 
os mascates que passavam pe
lo local; o avô, Nassif Tergilene, 
era um pequeno agricultor que 
vendia leite, verduras e galinhas. 
"Ele costumava me dizer: 'Traba
lhe e ganhe dinheiro. Não existe 
nada pior que a pobreza.'" 

A lição não foi esquecida. As
sim que completou 16 anos, Ter
gilene saiu em busca de uma vi
da melhor. Seu primeiro negócio 
veio do esterco — ele pulava a cer
ca das fazendas no entorno, reco
lhia o material, ensacava e vendia. 
Depois, trabalhou com lenha, por
cos e porta-retratos. "Sempre fui 
um bom vendedor. O segredo é 
descobrir o que o cliente precisa 
e acreditar no que você está ven
dendo", afirma. "Se eu achar feio, 
não tem jeito. Agora, se eu gostar, 
não tem quem não compre." Du
rante quatro anos, ele exercitou 
o talento para o varejo de dia, en
quanto seguia com os estudos à 
noite: chegou a cursar três semes
tres de administração, antes de 
largar o curso. "Eu não dava con
ta, dormia na carteira", diz. 

O primeiro estímulo para abrir 
um negócio formal veio do tio, 
Paulo Henrique Pena. Dono de 
uma construtora, ele precisava 
de alguém que fornecesse por
tas e janelas de ferro. Tergilene 
se associou a um serralheiro em 
Betim (MG) e passou a fabricar 
os artigos. Satisfeito com o resul
tado, o tio decidiu encomendar 
a ele camas de ferro tubulares, 

FONTE: A EMPRESA 
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que estavam fazendo sucesso no 
mercado em 1 9 9 2 . "Eram móveis 
de gente rica, então a margem de 
lucro era absurda", afirma. "Foi 
com esse dinheiro que eu com
prei um lote na boca da favela do 
Jardim Leblon e montei, sozinho, 
minha primeira empresa." 

Poucos meses depois, Tergile
ne fez amizade com um menino 
de 15 anos, que morava na favela e 
trabalhava em uma oficina ali per
to. Seu nome era Edilton Gomes. 
"Ele foi o meu primeiro funciona-

rio", diz o empresário. Em 1994 , a 
dupla se mudaria para um terreno 
maior, em Ribeirão das Neves, na 
região metropolitana de Belo Hori
zonte, onde foi fundada oficialmen
te a Augusta Móveis. "Construímos 
a empresa juntos, então é como se a 
fábrica também fosse minha", afir
ma Edilton — hoje, aos 36 anos, ele 
atua como gerente de produção. "O 
Elias tem uma garra, uma vontade 
de fazer que contagia todo mundo. 
Não sairia daqui por nada." 

Em 2 0 0 1 , o empreendedor rece
beu uma visita especial: um elegan
te senhor italiano, que queria co
nhecer a fábrica de móveis. Seu no
me era Giuseppe Doimo, dono de 
um grupo que reunia 32 empresas 
na Itália. "Começamos a conversar 
e ele me pediu para contar a minha 
história em detalhes", diz Tergile
ne. Depois, perguntou se a fábri
ca estava à venda. "Eu falei que ele 
podia ficar com 51%, desde que fi
zesse um aporte." Dali em dian
te, Doimo seria o principal mentor 
do empresário. "Quando meu pri
meiro filho nasceu, dei-lhe o nome 
de Giuseppe. Ele foi o primeiro a 
acreditar em mim." 

Foi o italiano também que su
geriu uma m u d a n ç a no rumo 

dos negócios em 2 0 0 8 : investir 
na área imobiliária. Sua primei
ra aquisição foi um prédio antigo 
no centro de Belo Horizonte, em 
uma área de grande movimen
to. Ao ver a mul t idão que cir
culava por ali, decidiu abrir um 
centro de compras. Sua primei
ra ideia foi criar um "camelódro-
mo", semelhante ao que existia 
no Shopping Oiapoque, a duas 
quadras dali. "Achei que seria um 
bom negócio. Não tinha a menor 
ideia do que me esperava." 

O que encontrou foi resistência 
de todos os lados. Com medo da 
concorrência do Oiapoque, os ca
melôs se recusaram a tomar par
te do empreendimento. E as gran
des marcas se negaram a abrir lo
jas no local, receosas de associar 
seus nomes à pirataria. "Percebi 
que não ia dar certo. Ou eu desis
tia, ou inventava uma coisa com
pletamente diferente", diz. Sua 
primeira providência foi enfren
tar a pirataria. Depois de conver
sar com os ambulantes, decidiu 
montar uma cooperativa de com
pras, criando um elo direto entre 
os vendedores e os donos de in
dústrias na Zona Franca de Ma
naus. Afastada a ameaça do co
mércio ilegal, várias marcas, en
tre elas a Água de Cheiro e a TIM, 
abraçaram o negócio. Com o auxí
lio do Sebrae, Tergilene passou 
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a capacitar e a formalizar os ca
melôs. Nascia assim o conceito 
de shopping popular. 

DE BRAÇOS ABERTOS 
"Uai, o que esse povo está apron
tando aqui?", diz o empreendedor, 
irritado. Em julho passado, um dos 
vendedores do complexo O Pon
to, na região central de Belo Hori
zonte, invadiu os corredores com 
suas araras repletas de uniformes 
esportivos. "Elias", grita o dono da 
loja, abrindo os braços para rece
ber o chefe. "Não sabia que você 
vinha hoje. Isso aqui não está um 
arraso?" Em poucos minutos, o 
empresário é rodeado por rapazes 
em camisetas chamativas. São to
dos ex-camelôs, que deixaram as 
ruas para ocupar o seu quarto cen
tro de compras na cidade. 

Hoje, a rede Uai conta com 
seis unidades: quatro em Belo 
Horizonte e duas em Manaus. O 
faturamento total é de R$ 24 mi
lhões — a expectativa é chegar a 
R$ 32 milhões em 2013 . Para Ter
gilene, o segredo do empreendi
mento está em combinar preços 
populares, visual caprichado e 
atrações como shows de músi
ca sertaneja ou concursos de be
leza. "As pessoas acham que eu 
vendo para a classe C, mas não 
concordo. Eu digo que meu pú
blico é classe G, de gente", afir
ma. "Aqui é tudo bem mistura
do. Tem gerente de banco co
mendo ao lado de prostituta, 
não há discriminação." 

E shopping popular dá dinhei
ro? De acordo com Tergilene, o 
negócio é rentável. Mesmo ven
dendo mais barato do que os con
vencionais, ele ganha no volume. 
"Mas não é para qualquer um." 

É fundamental fazer parcerias com 
empresários locais, que conheçam 
bem cada mercado. Além disso, se
rá preciso lidar com vendedores 
desestruturados, sem nenhuma 
noção de fluxo de caixa. "O es
toque do camelô cabe no porta-
malas de um Opala velho. Se ele re
solver que não dá pra pagar as con
tas, pega a mercadoria e vai em
bora", diz. Para evitar esse tipo de 
problema, ele procura construir 
uma relação de confiança com os 
ambulantes. "Eu vendi muito na 
rua, então sei como é avida deles." 

Chamado por alguns de Rei dos 
Camelôs, Tergilene rejeita o títu
lo. "Eu não faço nada para eles, ou 
por eles. Faço junto", diz. Seu mé
rito está em entender a motivação 
do seu público. "O Elias não tem 
uma visão elitista", diz Luiz Alberto 
Marinho, sócio-diretor da GS&MD. 
"Muita gente acredita que a clas
se C quer as mesmas coisas que 
a classe A, mas não é bem assim. 
Há valores populares que não se 
dissolvem só porque apessoaestá 
melhor de vida. Ele entende isso." 

EM BUSCA DE APORTES 
O próximo desafio do empresário 
mineiro é levar o shopping para o 
morro. No ano passado, ele se as
sociou a Celso Athayde, ex-presi
dente da CUFA (Central Única das 
Favelas), para fundar a Favela Hol
ding. Juntos, eles pretendem criar 
centros de compras em diversas 
comunidades espalhadas pelo país 
— começando pelo Complexo do 
Alemão, no Rio. "Quando conheci 
o Celso, ele me convidou para uma 
excursão noturna pelas favelas da 
cidade, pacificadas e não pacifica
das. "Pensei: 'Ele está me testan
do pra ver se eu vou arregar!'", diz. 
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Com previsão de abertura no fi
nal de 2013, o Favela Shopping Ale
mão terá 5 0 0 lojas de 15 metros 
quadrados cada e deverá gerar 
cerca de 6 mil empregos: segundo 
o empreendedor, 6 0 % dos pontos 
de venda terão como proprietários 
os moradores locais. Afim de atrair 
as grandes marcas para a emprei
tada, Tergilene propôs o modelo 
de franquia social. As redes cedem 
as unidades para os favelados, sem 
cobrar nenhuma taxa; em troca, re
cebem mídia espontânea e entra
da garantida nesse mercado. "Eu 
fui até a feira de franquias e falei 
aos empresários: a favela tem um 
PIB de R$ 56 bilhões anuais. Vo
cês vão querer ficar fora?" 

De acordo com o varejista, a res
posta foi positiva. Em mais de 60 
marcas manifestaram interesse 
em participar (como não existem 
ainda contratos assinados, ele se 
recusa a revelar os nomes). Para 
que as obras tenham início, Ter

gilene e Athayde dependem da 
desapropriação de um prédio co
mercial abandonado há 15 anos, 
no meio do complexo. "Estamos 
esperando a resposta do gover
no. Com o imóvel liberado, eu bo
to as lojas para funcionar em seis 
meses", diz. O projeto é visto com 
cautela pelos consultores. "O ris
co é errar no nível das marcas", diz 
Marinho. "É preciso cuidado pa
ra criar um mix que não seja sofis
ticado demais, mas que também 
não subestime o consumidor." Se 
o projeto vai dar certo ou não, só 
o tempo vai dizer. "É como dizem 
os meus amigos: 'Se não te mata
rem antes, esse shopping Favela 
vai ser muito bom!'", afirma Elias. 

Desde que ele abriu a fábrica, em 
2 0 0 4 , todo o lucro foi reinvestido 
nos negócios. "Nunca tive dinhei
ro guardado. Sempre que ganhava 
um pouco mais, comprava um imó
vel ou abria outro shopping. O meu 
único hobby é empreender", diz. 

Perguntado sobre quem seria sua 
inspiração, ele faz uma longa pau
sa antes de responder. "Não tem 
uma pessoa só, não é o Bill Gates. 
A favela é a minha inspiração, os 
camelôs são a minha inspiração." 

Nos próximos dez anos, ele pre
tende abrir 20 novos empreendi
mentos —há projetos para as fave
las de Paraisópolis e Heliópolis, em 
São Paulo (SP), e o Beco da Poeira, 
em Fortaleza (CE). Ainda em 2013, 
dará início às obras de dois com
plexos, um em Betim (MG) e outro 
em Manaus (AM). "Se pensarmos 
que cada centro custa entre R$ 25 
milhões e R$ 50 milhões, vou preci
sar de R$ 1 bilhão", diz. Na opinião 
do empresário, a fase de consolida
ção do modelo já acabou. Agora é 
hora de expandir. Por isso, ele está 
em busca de fundos e bancos inte
ressados em investir. "Preciso de 
ajuda para a próxima fase. Tenho 
consciência de que esse negócio é 
muito maior do que eu." • 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 295, p. 67-72, ago. 2013.




