
N a cidade de Lajeado (RS), 

distante 120 km da capital 

Porto Alegre, três irmãos i n i 

ciaram um pequeno negócio 

de distribuição de matéria-

-prima para indústrias de balas e doces 

no começo dos anos 1990. Alexandre, 

Fernando e Ricardo Heineck t inham o 

gosto por doce apurado, já que avô e pai 

t i n h a m t ido pequena fábrica de balas 

artesanais por muitos anos. Então, em 

1991, os três jovens não t inham mais do 

que pouco dinheiro e alguma tradição 

famil iar no negócio, além de ousadia e 

vontade de trabalhar. 

"Eu e meus irmãos praticamente não 

t ínhamos d inhei ro guardado. Nós só 

tínhamos nossos carros. Então, pensa

mos: vamos à luta e, se algo der errado, 

vendemos os carros e pagamos nossos 

credores", comenta o diretor comercial 

da Docile, Alexandre Heineck. A em

presa recebeu o nome de Glucoamido e 

atendia fábricas do Rio Grande do Sul. 

No começo, apenas um dos irmãos se 

dedicava exclusivamente ao negócio. Os 

outros dois t i nham trabalhos paralelos 

para que conseguissem se manter. 

Em 1994, o Bras i l começava uma 

transformação econômica gerada pe

la criação do Plano Real. E os irmãos 

perceberam no refresco em pó uma 

boa oportunidade de negócio, porque 

na região poucas empresas atuavam no 

segmento. Na mesma época, um antigo 

fabricante de balas estava querendo se 

desfazer de algumas máquinas. Agora, 

já não era mais um novo negócio, eram 

dois: refresco em pó e logo depois balas 

de goma e pastilhas. 

"O negócio deu certo. No ano seguinte 

nosso refresco em pó já estava em vários 

Estados do Brasil, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste. E em 1996 

já estávamos também no Estado de 
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São Paulo", orgulha-se Heineck, dizen

do ainda que as máquinas compradas 

para fabricar balas foram pagas com 

matéria-prima, Glucose e A m i d o . "E 

pagamos tudo em um ano apenas. Deu 

um frio na barriga na hora que fizemos 

a compra das máquinas, mas foi a deci

são mais acertada que tomamos naquele 

começo de empresa", garante. 

Até 1998, a empresa crescia gradual

mente. Ela ainda funcionava em prédio 

alugado e sob o nome Glucoamido, mes

mo se fortalecendo como indústria de 

refrescos em pó e balas. 

Uma unidade fabril própria foi cons

truída e o nome da empresa mudou para 

Docile. Em 1999, a Docile fez sua p r i 

meira venda para o exterior, fazendo o 

seu refresco em pó chegar à Venezuela. 

"Aquele ano foi um marco para a empresa. 

Iniciou-se a possibilidade de procurar ou

tros mercados, além de ganhar em conhe

cimento e faturamento", destaca Heineck. 

No início dos anos 2000, a Docile pas

sou a frequentar as principais feiras se

toriais do mundo, visando sempre os ata

cadistas e varejistas. Começou também 

a valorizar um apelo visual diferente. 

Cr iou personagens lúdicos para suas 

embalagens, passou a valorizar mais as 

cores em seus produtos e a fabricar ba

las que também servissem de brinque

dos, como as que imitam uma dentadura 

de vampiro. "Conforme ganhamos expe

riência internacional, fomos aprendendo 

muito sobre legislações de vários países 

e, também, nos aperfeiçoando e evitando 

cair na mesmice", conta Heineck. 

Atualmente, a Docile exporta para 

mais de 50 países, tendo pelo menos 15% 

de sua produção voltada para o mercado 

externo. Além dos países da América do 

Sul, alguns do Oriente Médio são clientes 

cativos da fabricante brasileira. 

Enquanto Alexandre Heineck cuida 

da área comercial, seus irmãos Fernan

do e Ricardo cuidam das áreas de indús

t r ia e de compras e marketing, respec

tivamente. "Temos uma relação muito 

boa, e aprendemos a t i r a r proveito de 

nossas diferenças, de nossos estilos, 

para o constante desenvolvimento da 

empresa", ensina Heineck. 

Desde 2011, a Doci le conta com 

uma f i l i a l na cidade de Jaboatão dos 

Guararapes (PE), e agora trabalha na 

construção de mais uma unidade em 

Vitória de Santo Antão, também no Es

tado de Pernambuco. "Eu credito parte 

do sucesso da Docile à jovial idade de 

seus líderes. Temos aqui vários líderes 

com 10 anos de empresa e com menos 

de 35 anos de idade. Não temos como 

objetivo ser a maior empresa do setor, 

mas queremos ser a melhor", conclui 

Alexandre Heineck. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 151, p. 94-95, set. 2013.




