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Especial | Pequenas e médias empresas

Internacionalização Empreendedores brasileiros
criam negócios bem-sucedidos nos EUA e Japão

Ideias nascem no
exterior e depois
são ‘importadas’

D I V U LG A Ç Ã O

Alexandre Sassamoto: “Cerca de 90% das vendas da minha clientela são via mobile, algo ainda incipiente no Brasil”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Quem desembarca de férias
nos Estados Unidos logo se depa-
ra com um costume local nada
comum por aqui — o uso de cu-
pons de desconto. Uma ferra-
menta de marketing adotada por
empresas de variados portes, que
ajuda a alavancar os negócios.
Nascido e criado no Rio de Janei-
ro, Frank Cavalieri mudou para
os EUA em 2006 e, por um bom
tempo, usou os cupons para as
próprias compras. “Eu percebia
que muitos turistas brasileiros
não sabiam exatamente como li-
dar com aquilo, muitas vezes por
conta do idioma”, lembra Cava-
lieri. “Nos fins de semana, eu pas-
sava o tempo organizando aque-
le montão de ofertas de descon-
tos em uma plataforma na web.
O que era brincadeira virou ne-
gócio há pouco mais de um ano.”

O empresário traduziu os cu-
pons, organizou as ofertas e pro-
fissionalizou o serviço. Para faci-
litar ainda mais as escolhas, con-
venceu as empresas a gravarem
pequenos vídeos sobre o próprio
negócio, algo capaz de informar

as pessoas em qualquer parte do
mundo. Hoje, a Discount102 reú -
ne as melhores ofertas que o
mercado apresenta. São 65 em-
presas, que pagam uma mensali-
dade entre R$ 300 e R$ 600 para
exibir suas ofertas, e 40 mil con-
sumidores cadastrados nos Esta-
dos Unidos, Canadá e Brasil, num
total de 11 cidades.

“Como o brasileiro passou a
viajar bastante e a ter mais conta-
to com o sistema de cupons, acre-
ditei que teria um bom mercado
de expansão no país”, diz Cavalie-
ri. A primeira investida em uma
sede com operação própria no
Rio de Janeiro custou caro, R$ 200
mil, e não deu certo. “T ínhamos
uma estrutura muito cara para
um negócio muito novo, o cami-
nho foi trabalhar em parceria
com terceiros”, declara.

Segundo ele, o grande desafio
no Brasil é mostrar aos consumi-
dores que não se trata de compra
coletiva. É o oposto, ou seja, a Dis-
count102 cobra pelo espaço da
empresa e apresenta o que ela tem
de melhor. Ao consumidor cabe
imprimir o cupom e usufruir do
desconto. A expectativa é que a
operação nos três países garanta

um faturamento de R$ 2 milhões
este ano e que, em 2014, a Dis-
count102 esteja presente em pelo
menos 10 cidades brasileiras. “Es -
tamos trabalhando a cultura do
negócio junto aos empreendedo-
res, mostrando que se trata de uma
ferramenta de alavancagem de
vendas”, reforça Cavalieri.

Acostumado à agilidade do
mercado americano no processo
de abertura de novas empresas e
no estímulo dado aos novos ne-
gócios, Cavalieri amargou al-
guns percalços ao instalar a ope-
ração por aqui. Um calvário
também percorrido por Alexan-
dre Sassamoto, sócio da WSoma,
empresa de tecnologia aberta
no Japão em 1998. Embalado
pelo alto desenvolvimento tec-
nológico do país, Sassamoto não
pensou duas vezes em ter o pró-
prio negócio, mesmo sendo imi-
grante. Começou desenvolvendo
sistemas para internet e, mais
adiante, criando ferramentas
sob medida para clientes dos
mais variados portes.

“Tudo acontece muito antes no
Japão. Temos um cliente que ven-
de passagens pelo celular desde
2000, cerca de 90% das vendas da

minha clientela são via mobile,
algo ainda incipiente no Brasil”,
diz Sassamoto. Atento à expan-
são da internet no país, ele deci-
diu investir também em sua terra
natal. Entre 2001 e 2009 desen-
volveu sistemas sob medida para
empresas brasileiras.

Instalou-se em Santos e de lá
para cá concentrou suas forças
na criação do CRM Zen, uma tec-
nologia minimalista, inspirada
nos padrões japoneses, com foco
em gerenciamento do cliente,
não apenas em vendas. A WSoma
conta com duas sedes — a do Ja-
pão, com oito clientes e direcio-
nada à captação de novas tecno-

logias, e a do Brasil, especializada
no CRM Zen. No total são 25
clientes ativos, que deverão ga-
rantir à empresa um faturamen-
to de R$ 12 milhões até 2014.

Como todo negócio, abrir uma
empresa no exterior para depois
atuar no Brasil tem vantagens e
desvantagens. Entre os benefícios,
Ana Vecchi, sócia da Vecchi Anco-
na Consultoria, destaca o custo da
mão de obra, tributos menores do
que os praticados no Brasil, oferta
de insumos e materiais em condi-
ções mais favoráveis.

Em contrapartida pesam ne-
gativamente o desconhecimento
do mercado local como legisla-

ção, aspectos burocráticos, perfil
de público e comportamento re-
gional, cultura, logística, precifi-
cação, comunicação, além da re-
sistência ao conceito do negócio
pelo desconhecimento local ao
que está sendo proposto.

“Antes de dar qualquer passo é
preciso levar em conta a legisla-
ção local, os conceitos e práticas
comuns no mercado, a cultura
do país, possíveis resistência ao
perfil do negócio, além de fazer
uma profunda análise de custos e
um business plan detalhado e
desenhado para o país e a região
onde a empresa será instalada”,
afirma a consultora.

Principais mercados compradores são exigentes
De São Paulo

Um sabor tipicamente brasi-
leiro, mas que apenas em abril
ganhou a denominação oficial
de “c a c h a ç a” nos rótulos da bebi-
da exportada para os Estados
Unidos. Até, então, a denomina-
ção era de ‘Brazilian rum’, o rum
brasileiro. O país respondeu por
10% do valor exportado pelos fa-
bricantes nacionais em 2012, na
casa dos US$ 20 milhões, e o reco-
nhecimento da nomenclatura
nos rótulos tende a impactar di-
retamente no crescimento dos
negócios. “Antes disso, concor-
ríamos com todos os destilados,
éramos mais uma marca de rum
na prateleira”, comenta Evandro
Luis Weber, terceira geração da
família no comando da We b e r
Haus Cachaçaria, sediada em Ivo-
ti, no Rio Grande do Sul.

Os Estados Unidos são o prin-
cipal mercado de exportação da
Weber Haus, que cresceu em ter-
ritório americano em parceria
com a Churrascaria Fogo de
C h ã o, outra empresa brasileira
que ganhou espaço por lá. A ca-

chaça premium gaúcha segue,
ainda, para a China, Japão, Fran-
ça, Alemanha e Itália.

A Weber Haus está presente
em três dos cinco principais des-
tinos dos produtos brasileiros,
de acordo com o Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) – Chi -
na, Estados Unidos, Argentina,
Países Baixos e Japão. “Embora
sejam mercados receptivos ao
‘Made in Brasil’, são bem difíceis
de ser trabalhados por conta da

cultura e hábitos de consumo”,
observa Luciana Pelegrino, dire-
tora executiva da Associação Bra-
sileira de Embalagens (Abre). “Só
na apresentação dos produtos as
diferenças são enormes”.

Segundo Luciana, nos Estados
Unidos a embalagem tem de ser
muito objetiva abordando três
pontos básicos e de forma clara:
marca, denominação (o que é) e
fragrância ou sabor.

As embalagens devem privile-
giar o consumo individual ou vir

agrupadas em quantidades
maiores. Já nos Países Baixos a
porção de compra é sempre in-
dividual, porque a maioria não
tem onde acondicionar grandes
volumes e costuma fazer suas
compras a pé.

O Japão, por sua vez, valoriza
as embalagens próprias para
presente, com boa apresentação
gráfica, apelo funcional e que
evite desperdícios, além é claro,
de exigir informações no idioma
local. O mesmo acontece com a
China, que pede dados na língua
local e gosta de embalagens em
cores fortes. “É essencial, porém,
conhecer profundamente o sig-
nificado das cores na cultura
oriental, que difere muito de
nós ocidentais”, alerta a executi-
va. Por fim, a Argentina, que tra-
balha com tons apastelados nas
embalagens, apresentação mais
clássica, versões com refil e da-
dos no idioma local.

Na visão de Suzana Bandeira,
professora convidada do Centro
de Inovação e Criatividade da
ESPM, uma especialista em Chi-
na, o que falta ao Brasil é conhe-

cer mais a fundo os mercados
com os quais quer negociar.
“Mais do que a barreira do idio-
ma que é muito grande, falta fa-
zer a lição de casa. Isto é criar
mecanismos para que as empre-
sas, sobretudo as de pequeno e
médio porte, estudem o am-
biente de negócio, como funcio-
nam as leis, a seara institucional,
a relação com os fornecedores,
os canais de distribuição para
depois começar a exportar”, afir-
ma. “A China, por exemplo, tem
um Centro de Estudos da Améri-
ca Latina, com ênfase para o
mercado brasileiro.”

Na dúvida se daria conta ou
não do desafio sozinho, o em-
presário Gustavo Rizzo, sócio da
Va u l t , empresa de engenharia
especializada em equipamentos
e projetos para ambientes segu-
ros, decidiu colocar o pé no ex-
terior a partir de parceiros con-
quistados aqui no Brasil. “Pres -
tamos serviço para o Consulado
Americano em São Paulo e eles
nos abriram portas nos Estados
Unidos”, conta Rizzo.

De indicação em indicação, a

empresa conta com 15 canais re-
vendedores da sua tecnologia
no exterior e 800 no Brasil. As
exportações ainda respondem
por 10% do faturamento, esti-
mado em R$ 25 milhões para es-
te ano, mas a meta é que chegue
a 30% até 2015.

O empresário Wagner Oliveira,
sócio da Woli Consultoria, por
sua vez, optou por começar a ex-
portar seus cursos on-line a dis-
tância primeiro para a América
Latina. Está presente em oito paí-
ses, com ênfase na Argentina. “Fo -
ram nossos próprios clientes, en-
tre eles a Localiza, que nos de-
mandaram o desenvolvimento
de cursos de treinamento em es-
panhol para suas praças”, diz Oli-
veira. “O desafio não foi só do
idioma, mas principalmente de
legislação. Tivemos que desenvol-
ver produtos de acordo com as
necessidades locais”. O esforço
deu resultado. A plataforma de
ensino a distância já conta com
750 mil profissionais treinados e
as exportações já respondem por
15% do faturamento, que este ano
deve chegar a R$ 11 milhões. (KS)

Fonte: MDIC.

Melhores clientes
Os 5 principais destinos das exportações brasileiras, em US$ bilhões
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Couro & Cia expande atuação pelo Nordeste
D I V U LG A Ç Ã O

Bruno Aguiar: venda de carro garantiu expansão para fora de Fortaleza

Ana Cláudia Landi
Para o Valor, de São Paulo

Há dez anos, quando venceu a
resistência do pai — desconfiado
de sua proposta de levar a peque-
na fabricação familiar de sapa-
tos, cintos e bolsas para fora de
Fortaleza (CE) —, o jovem Bruno
Aguiar, 29 anos, não imaginava
que chegaria tão longe. Criada
em 1994, a Couro & Cia é hoje
uma das mais importantes do
segmento, com faturamento de
R$ 16 milhões em 2012, valor que
deverá crescer 30% neste ano.

Atualmente, a rede tem 15 lo-
jas, especialmente no Nordeste.
A previsão é chegar a 45 unida-
des em todo o país até 2014. O
salto ocorreu após a entrada no
sistema de franquias. “Começa -
mos com a fábrica e uma loja
própria, em um outlet, em Forta-
leza. Já estávamos bem consoli-
dados quando vi que tínhamos
produto e preço para expandir.
Sugeri a abertura de uma loja

em Natal. A cidade estava ga-
nhando um novo shopping,
mas meu pai foi totalmente con-
t r a”, lembra Aguiar.

O fundador não queria correr os
riscos de um investimento mal
planejado. “A empresa sempre foi
tudo para ele, que temia perder o
negócio de uma hora para outra e,
justamente, na fase em que final-
mente havia se estruturado.”

Para convencer a família, o ra-
paz vendeu o próprio carro para
investir na nova unidade. “Fiquei
a pé por uns meses, mas foi a me-
lhor coisa que eu poderia ter fei-
t o.” O negócio foi viabilizado por
meio de uma parceria com o
Grupo Guararapes (Riachuelo).
Em poucos meses, a loja de Natal
já ultrapassava o faturamento re-
gistrado em Fortaleza.

O empresário lembra que teve
aí sua segunda ideia. Com a ex-
periência obtida na montagem
do novo ponto, viu que poderia
multiplicar os resultados se en-
trasse no sistema de franchising.

“A primeira loja que passamos
foi justamente a de Natal, que
era um caso de sucesso, da im-
plantação aos resultados. Depois
dela, fomos para João Pessoa, Re-
cife, Salvador, e outros Estados,
ganhando mercado em todo o
N o r d e s t e .”

Outra decisão acertada foi
manter a produção própria, indo
na contramão das maiores do se-
tor. “Há um movimento das
grandes redes no sentido de se
desfazer das fábricas. Nós perce-
bemos que se queríamos concor-
rer com elas, teríamos que ter al-
gum diferencial. Optamos por
manter a matriz como uma for-
ma de conseguir oferecer quali-
dade a preços mais atraentes”,
diz Aguiar. Com a produção tam-
bém é possível oferecer um lucro
unitário mais atraente aos fran-
queados. “Conseguimos chegar a
2,9%, superior ao do mercado.”

Na unidade do Ceará, a Couro &
Cia fabrica mais de 12 mil produ-
tos por mês. Nos próximos meses,

a unidade será transferida para um
local maior, com estrutura física
para dobrar a produção, instalada
na região industrial de Eusébio,
próximo à Fortaleza.

As previsões para os próximos
anos são otimistas. Já consolida-
da no Nordeste, a empresa pre-
tende ganhar posição nos Esta-
dos do Sul e Sudeste. São Paulo,
que já possui duas lojas da mar-
ca — nos shoppings Paulista e
Tietê Plaza — receberá mais três,
um no Shopping Bourbon e ou-
tras na região do ABC e rua João
Cachoeira, no bairro paulistano
do Itaim. “Em São Paulo, precisa-
mos chegar estruturados. A loja
do Shopping Paulista foi esco-
lhida para ser a nossa base”, con-
ta. “Como somos menos conhe-
cidos aqui, estamos investindo
para que ela seja o nosso mode-
lo físico.”

O investimento inicial para
montar uma loja da marca é de
R$ 230 mil. O faturamento bruto
mensal gira em torno de R$ 120

mil. “O mercado está muito bom
para o setor de franchising. São
operações bem mais seguras, on-
de o negocio está todo formata-
do, testado e se comprovou o su-
c e s s o”, acredita Aguiar.

Segundo ele, na franquia, a mar-
ca já chega consolidada, algo que é
bom para a administradora do
empreendimento comercial e para
o franqueado. “O crescimento do

mercado de shoppings também se
deve ao fato de investidores inter-
nacionais estarem de olho no Bra-
sil, país que é foco até 2016. O cres-
cimento de redes franqueadoras
funcionaria como coadjuvante
dessa expansão”, avalia.

Os bons resultados tranquiliza-
ram o pai, Haroldo, que continua
trabalhando na empresa, ao lado
da outra filha, Carolina.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F4.




