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Prog rama
capac ita
mulheres
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

A empresária Rosani de Souza
Lopes, 44 anos, começou a traba-
lhar na Búfalo Ferramentas, de Se-
te Lagoas (MG), fabricante de fer-
ramentas agrícolas e produtos pa-
ra construção pesada, mineração e
transportes, há mais de 30 anos,
quando acompanhava o pai e fun-
dador da empresa. Mas assumiu
mesmo o negócio quando ele se
aposentou, em 1996, e encontrou
um quadro problemático, com
pendências tributárias, previden-
ciárias e trabalhistas. Com forma-
ção técnica em contabilidade e ad-
ministração, empenhou-se em
buscar mais conhecimentos em
cursos de curta duração em orga-
nizações como Senai, Senac, Se-
brae e CDL e outras.

“Só consegui fazer faculdade
aos 33 anos, mas já tinha uma ba-
gagem tão grande que a teoria foi
l e v e”, recorda. Dez anos depois, em
meio aos impactos que a crise de
2008 deixou na empresa, uma
amiga indicou a ela o programa de
capacitação de empreendedoras
10.000 Mulheres. Rosani não teve
dúvidas: fez a inscrição e empe-
nhou-se durante três meses a per-
correr semanalmente 70 quilôme-
tros para frequentar as aulas sema-
nais ministradas pela Fundação
Dom Cabral, em Belo Horizonte.

Os resultados mostraram o
acerto da decisão. A empresária se
sentiu mais à vontade para descen-
tralizar a gestão da companhia e
delegar funções, ganhando equipe
mais autônoma e responsável,
processos mais fluidos e tempo pa-
ra se dedicar a questões estratégi-
cas — entre elas, a criação de uma
nova linha de negócios: um show
room anexo à fábrica para vender
no varejo produtos próprios e de
terceiros. “O faturamento cresceu
40% de 2010 para cá”, conta.

“No 10.000 Mulheres, depois
de uma anamnese detalhada do
negócio, tratávamos do meu pro-
blema, dos meus números. Eu
saía de lá e vinha implementar
aqui”, conta a empresária.

A aplicação prática é uma das
características do programa
mundial, criado e patrocinado
pelo banco Goldman Sachs e, no
Brasil, aplicado em parceria com
a FDC no Rio de Janeiro e em Belo
Horizonte e com a Fundação Ge-
túlio Vargas em São Paulo. O
10.000 Mulheres opera em 22
países por meio de uma rede de
85 instituições para fornecer edu-
cação em negócios e gestão a mu-
lheres empreendedoras, com dis-
ciplinas como marketing, conta-
bilidade e redação de planos de
negócios. A ideia atende o dire-
cionamento de uma pesquisa
conduzida pela Goldman Sachs
em conjunto com o Banco Mun-
dial que apontou o efeito multi-
plicador do investimento na edu-
cação de mulheres.

No Brasil, em seus cinco anos
de atividade, o programa envol-
veu 1,1 mil empreendedoras. Boa
parte delas representantes da
classe média ascendente do país,
responsáveis por negócios de se-
tores como turismo, varejo e in-
dústria com média de sete fun-
cionários antes da chegada ao
programa, que é gratuito e diri-
gido a empresárias responsáveis
por negócios com potencial de
crescimento e geração de empre-
gos e que não tiveram acesso a
cursos de administração em es-
colas de primeira linha. O 10.000
Mulheres já atingiu mais de 8 mil
empreendedoras — pesquisa
com as egressas indica que 82%
delas ampliaram suas receitas e
68% contrataram novos funcio-
nários depois de graduadas.

“O impacto é por um período
longo. As aulas são complemen-
tadas por consultoria e mento-
ria e seu poder de transforma-
ção impacta a empresa e a em-
presária, pessoalmente. Elas ga-
nham autoestima”, afirma o pro-
fessor Tales Andreassi, coorde-
nador do programa na FGV.

Um dos instrumentos para
ampliar o alcance da teoria são
os eventos, como a Rodada de
Educação Empreendedora Brasil
(REE BR), realização conjunta do
Sebrae e da Endeavour em Itati-
ba (SP) no mês de outubro.

I n t e r n et Para começar no comércio eletrônico é necessário aprender a arte da persuasão

Desbravadores aferem os lucros
D I V U LG A Ç Ã O

Irmãos Thiago e Leandro Ramos: bancos os achavam muito jovens e não tinham certeza de que o negócio era viável

Margareth Boarini
Para o Valor, de São Paulo

Desbravador. Assim pode ser
definido o espírito de quem deci-
diu apostar no e-commerce mais
de dez anos atrás, quando o am-
biente virtual causava estranhe-
za e era assombrado pela insegu-
rança. Além de ousadia, foi preci-
so muito trabalho para provar a
consumidores, fornecedores e
parceiros em geral que a internet
deveria se transformar, em pou-
co tempo, num grande e profí-
cuo palco de negócios.

“Cheguei a escanear logotipo de
fornecedor para colocar no site
porque a empresa só o tinha em
papel”, lembra Marcio Waldman,
veterinário apaixonado por tecno-
logia que decidiu fechar sua clíni-
ca para fundar, em 2005, o PetLove,
especializado no comércio de pro-
dutos para animais domésticos. O
envolvimento do médico com e-
commerce já vinha desde 1999,
quando, por outras plataformas,
decidiu apostar neste tipo de co-
mércio depois de conhecer um ser-
viço semelhante fora do país.

O mercado brasileiro até então
havia se habituado a consumir li-
vros e CDs via internet, depois
que o Submarino inaugurou o fi-
lão, mas foi preciso um discurso
convincente para que Waldman
fizesse a cadeia de suprimentos,
parceiros e consumidores acredi-
tarem que poderia ser também
possível comprar, por exemplo,
ração para cães pelo mouse. “Ti v e
que explicar muito para os Cor -
reios que isso era viável”, lembra.

Os primeiros três anos da em-
presa foram bastante difíceis, sem
venda de produtos. Desde 2010, a
empresa conta com aportes de
fundos de investimento e, por con-
ta disso, pode fortalecer marke-
ting, estrutura logística e alçar vo-
os mais ousados, como o lança-
mento de marcas próprias. A meta
para 2014 é ter 10% das vendas
concentradas nesta categoria.

O PetLove, cuja sede é em São
Paulo, tem hoje um galpão de cin-
co mil m2, 90 colaboradores e, um
portfólio de 13 mil itens. Entre ou-
tubro de 2012 e setembro de 2013,
as vendas do site ultrapassaram
um milhão de artigos.

História para contar também
não falta aos irmãos Thiago e Lean-
dro Ramos, fundadores do Ka -
BuM!, em 2002, quando tinham,
respectivamente, 21 e 17 anos de
idade. Já trabalhavam juntos nu-
ma loja física de produtos de infor-
mática criada por Thiago e resolve-
ram investir no ambiente eletrôni-
co por conta da experiência de
Leandro. Ante o portfólio de 900
produtos durante o primeiro ano
de operação, o KaBuM! contabili-
zou no último ano mais de 18 mil
itens em diferentes categorias para
atrair toda a família.

Neste caso também os Correios
tiveram que ser convencidos de
que, sim, era possível entregar
um produto de hardware para al-
guém. O ineditismo do negócio
demandava conversas ainda mais
duras em outras áreas. Era impos-
sível contar com linhas de crédi-
to, uma vez que os bancos julga-
vam os empresários muito jovens
e não tinham certeza de que este
tipo de negócio seria realmente
viável. Do outro lado, o consumi-
dor tinha total insegurança em
colocar os dados do seu cartão de
crédito num ambiente desconhe-
cido e julgado inseguro.

Os irmãos Ramos perceberam
que era preciso tranquilizar o con-
sumidor e dar a ele a segurança pa-
ra comprar sem medo. O site criou
um sistema pelo qual a entrega do
produto seria feita pelos Correios e
o consumidor só pagaria pelo pro-
duto quando o recebesse. “Era pre-
ciso dar risco zero ao consumidor”,
afirma Leandro Ramos.

Desde sua criação, o KaBuM! já
atendeu mais de quatro milhões
de pessoas e mais de 50 mil empre-
sas em 4,8 mil cidades do país. A
empresa tem quatro centros de
distribuição e abriu, em meados
deste ano, um escritório nos Esta-
dos Unidos para poder trazer mais
rapidamente os lançamentos do
exterior ao mercado nacional.

Os investimentos em pessoal
ganharam novo contorno em
tempos de concorrência acirra-
da. Se antes a área de logística
monopolizava a atenção, hoje o

marketing, compras e adminis-
tração exigem profissionais mais
especializados e atenção maior
por parte da empresa. No total,
são 270 funcionários.

Concorrência, aliás, é o grande
desafio. Mais de uma década atrás,
era preciso atrair o consumidor
para o universo virtual e convencê-
lo a comprar eletronicamente. Ho-
je, o consumidor brasileiro já está
habituado, mas precisa ser con-
vencido de que determinado site é
melhor que outro, avalia Felipe
Wasserman, professor da Escola
Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) nas áreas de e-com-
merce e comportamento do con-
sumidor on-line.

Segundo ele, muita gente ainda
acredita que criar um negócio na
internet é fácil porque é barato,
mas isso está errado porque apare-
cer para o consumidor constante-
mente para gerar venda e, conse-
quentemente, conquistar boa ne-
gociação junto à cadeia de supri-
mentos exige investimento alto e
um trabalho estratégico.

Ele próprio é empreendedor
na área. Recentemente adquiriu
um site voltado exclusivamente a
mamães e bebês, com entrega de
produtos por meio de assinatu-
ras, o Petitebox. Atualmente, são
500 assinaturas em vigor, mas a
ideia é que este total salte para
duas mil em médio prazo.

Para Gerson Rolim, diretor da
Câmara Brasileira de Comércio

Eletrônico – Câmara-e.net, os gar-
galos na área da logística, qualida-
de da banda larga e segurança são
pontos que se mantêm na pauta
ainda hoje para os empresários do
setor. Há outra questão a ser defi-
nida, a do Protocolo 21, que vem
movimentando o setor.

As perspectivas de crescimento,
porém, são mais perceptíveis e
atraentes. Nos últimos quinze
anos, segundo a entidade, o Brasil
tem registrado um crescimento
médio entre 20% e 25% ao ano no
comércio eletrônico, com igual
previsão para os próximos cinco.

Depois de um início difícil, onde
até reestruturou o foco do negó-
cio, a VTex, nos últimos doze me-
ses, abriu clientes em sete países da
América Latina, segundo Mariano
Gomide Faria, um dos fundadores.
A partir do ano que vem, a Europa
está nos planos da empresa.

É hora de crescer.
A EY ensina o passo a passo para um crescimento
sustentável. Conheça o guia Como crescer:
estratégia, gestão e recursos para sua empresa.

Acesse ey.com.br/comocrescer,
baixe seu exemplar gratuitamente
e fale com nossos profissionais.

Conheça o G20 Entrepreneurship
Barometer 2013 e outros estudos
da EY sobre empreendedorismo
em ey.com.br/empreendedorismo.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 out. 2013, Especial Empreendedorismo, p. F3.




