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Especial | Pequenas e médias empresas

Buscapé
Principais indicadores 

Faturamento: não revelado

Fundação: criada em 1999, a primeira 

receita foi registrada em 2002

Receita: cresceu 60% em 2012

Colaboradores

2002: quatro engenheiros da USP 

2012: 1,5 mil em mais de 20 países

Fonte: Empresa

Magazine Luiza
Principais indicadores 

Faturamento – em R$ milhões
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Natura
Principais indicadores

Receita líquida – em R$ milhões
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Lucro Líquido – em R$ milhões
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Fonte: Empresa

J&F
Principais indicadores

140 mil colaboradores

Mais de 50 marcas de produtos

3ª maior empresa do Brasil, atrás 
apenas da Petrobras e Vale

140 unidades de negócios em mais 
de 10 países

R$ 56 bilhões anuais  de faturamento

Empreendedorismo Para o fundador do site, ambiente corporativo deve permitir mais tentativas e erros

Resilência é um dos segredos do Buscapé
Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Uma ideia simples transformou
o Buscapé Company na maior vi-
trine de compras e no primeiro
comparador de preços virtual do
mundo. Com uma tecnologia que
disponibiliza milhares de itens
agrupados por seções, o portal de
comparação de preços oferece
mais de 11 milhões de produtos e
acesso gratuito. Os custos são co-
bertos por parcerias comerciais
com lojas, marcas e produtos.
“Nosso programa de afiliados teve
um crescimento de mais de 450%
entre 2011 e 2012, com mais de 2
bilhões de páginas de 130 mil si-
tes”, diz Romero Rodrigues, funda-
dor e presidente do Buscapé Com-
pany. “Crescemos entre 50% e 60%
por ano, por conta da entrada da
classe C e da mobilidade. As pes-
soas hoje têm internet no bolso. O
ano de 2014 será ‘m o r n o’, mas os
varejistas on-line devem melhorar
a rentabilidade de suas opera-
ções”, completa. Razões para tanto

sucesso? “Aprender com o fracas-
s o”, disse o executivo.

O rápido crescimento começou
em junho de 1999 graças às tenta-
tivas, erros e acertos de quatro co-
legas da Universidade de São Paulo
(USP). Para quem pergunta a recei-
ta, Rodrigues prefere lembrar as
dificuldades e fracassos. O que pa-
ra muitas empresas deve ser esque-
cido, para o executivo da Buscapé
deve ser visto como aprendizado.
“O mais importante é destacar os
erros que cometemos e alguns dos
desafios que temos no momento”,
ele disse à plateia de pequenos e
médios empresários presentes à
Maratona Valor PME 2013, realiza-
da no último dia 18.

No DNA de qualquer empreen-
dedor, Rodrigues considera três
palavras chaves: resiliência, consis-
tência e fracasso. A resilência é
uma combinação de fatores que
propiciam enfrentar e superar
problemas e adversidades.

“O fracasso é importante, e pa-
ra o brasileiro é uma palavra mui-
to difícil de aceitar. O americano

tem orgulho do fracasso, já na
nossa cultura é algo pesado. Isso
deixa as pessoas com medo e o
medo paralisa”, observou. “É pre-
ciso criar uma cultura e um am-
biente em que nossos colabora-
dores possam criar, possam fa-
lhar, de uma forma controlada, de
uma forma que aquele teste ou
aquele instrumento vire um
aprendizado. Se o seu colabora-
dor não estiver disposto a fracas-
sar, você está perdendo oportuni-
d a d e s .” “Então, a mensagem é:
permita-se fracassar. Não é o mais

forte que sobrevive, nem o mais
inteligente, mas aquele que me-
lhor se adapta às mudanças.”

Outro desafio para o qual o
executivo chama a atenção é a
manutenção da cultura dentro
da empresa. “Não tem outro jei-
to de fazer a manutenção da cul-

Luiza busca atendimento “artesanal”
Ana Cecília Americano
Para o Valor, de São Paulo

Luiza Helena Trajano, presiden-
te do Magazine Luiza, resume a re-
ceita do sucesso da trajetória em-
presarial que imprimiu a uma das
maiores redes varejistas do país,
com mais de 730 lojas e um fatura-
mento de R$ 9,1 bilhões no ano
passado. “A empresa precisa se mo-
dernizar, mas sem perder a cultura
do empreendedor”, defendeu ela
para uma plateia de empresários
reunidos dia 18 na Maratona PME
2013, promovida pelo Va l o r .

Viúva, mãe de três filhos, ela
que começou a trabalhar na loja
dos tios aos 12 anos, sente-se à
vontade para discorrer sobre os
valores que imprime na empresa
fundada há 56 anos, da qual tor-
nou-se superintendente em
1991 e presidente em 2008.

“Agora quem está falando da
importância da cultura da empre-
sa são os consultores internacio-
nais. É uma maravilha, pois quan-
do chegam falando o que sempre

defendi, os homens acreditam ne-
les!”, comemora. Segundo Luiza
Helena, no varejo, ainda que o ne-
gócio seja grande, o atendimento
deve ser o mesmo de quando o do-
no atendia atrás do balcão.

Defensora de um atendimento
artesanal, faz questão de frisar: “O
cliente é nosso patrão!”. A proxi-
midade com o consumidor e sua
obsessão em servi-lo bem a fez
manter a operação de SAC sob sua
supervisão. “Dou o meu email para
todo mundo. Quem me escreve, re-
cebe uma resposta em cinco minu-
tos e a resolução do problema até o
final do dia”, garante. E pontifica:
“Quem reclama não é chato, me
ajuda. Duro é perder o cliente que
nem reclama e vai embora.”

Para ela, a base do bom atendi-
mento é o inconformismo. “Não
interessa se você teve 90% de apro-
vação. Tem que se preocupar com
os 10% que não saíram felizes.”

Mas nem só de excelência no
atendimento é feita a receita de su-
cesso preconizada por Luiza Hele-
na. Para ela, o empreendedor não

pode se acanhar. E cita como
exemplo a sua relação com as
agências de publicidade. Sempre
recomenda aos publicitários que
não se preocupem com as verbas
envolvidas. “Digo a eles que po-
dem criar à vontade. Depois, quan-
do as ideias maravilhosas chegam,
peço para que ajustem aquilo tudo
a um orçamento de R$ 10 mil”, diz,
rindo, a empresária.

Luiza Helena conta que a famí-
lia dos sócios fundadores ainda
detém 67% do negócio. Mas nunca
incorreu no erro de confundir ca-
pital de giro com lucro. “Isso que-
bra qualquer empresa em sete
dias”, afirma. “Tem de ser família
pobre e empresa rica”, recomenda.

Outro pilar defendido pela ex-
balconista do comércio em Franca
(SP) diz respeito à formação da
equipe de vendas. Para ela, o segre-
do de um time alinhado, compro-
metido, passa, necessariamente,
por processo seletivo. “É preciso
trazer para a empresa pessoas com
o perfil certo. Quero gente que co-
mece como entregador, mas acre-

dite que possa vir a ser o gerente.”
Uma boa comunicação com a

equipe é outro ingrediente de su-
cesso, advoga a empresária.“, or-
gulhosa do patrocínio aos jogos
da Copa do Mundo na Rede Glo-
b o, cuja campanha entra no ar
neste final de semana. “Reúno os
1,1 mil líderes de todo o Brasil
num hotel em Atibaia (SP), conto
tudo sobre as ações publicitárias
para eles repassarem aos 23 mil
funcionários”, resume ela.

A cada campanha, as metas de
vendas são compartilhadas com
os colaboradores. “Este ano,
quem sabe, vamos conseguir ba-
ter os R$ 10 bilhões.” Segundo
ela, a estratégia de comprar duas
redes de varejo (121 lojas do Baú
e 141 das Lojas Maia), foi funda-
mental para alcançar a meta.

Entusiasta do empreendedo-
rismo, Luiza Helena recomenda
aos pequenos que não desistam.
“Se não deu certo, tentem de no-
vo. Peçam ajuda!” Afinal, acredi-
ta, o empresário lida diariamen-
te com dificuldades.

Inovação e brasilidade marcam Natura
De São Paulo

Não poderia haver maior estra-
nhamento para um engenheiro
de produção — recém-saído de
uma multinacional de embala-
gens— do que ser chamado a tes-
tar um batom. O desafio, no en-
tanto, foi superado com maestria
por Pedro Luiz Passos, ex-presi-
dente e um dos sócios da Natura,
hoje no conselho de administra-
ção da empresa.

“Eu tinha de saber o que era um
blush; tinha de aplicar o batom”,
admitiu ele, entre risos, ao se diri-
gir à de empreendedores, durante
a Maratona Valor PME 2013. O em-
presário foi convidado a liderar
uma das empresas do complexo
da Natura em 1981 e aceitou a pro-
posta com a condição de se tornar

sócio, “caso o negócio desse certo”.
Deu certo. “Saímos de um fatu-

ramento de US$ 5 milhões ao ano
na década de setenta, para US$
180 milhões nos anos 80.”

Valores, aliás, que são uma fra-
ção do balanço de 2012, o qual
ostenta uma receita líquida de R$
6,346 bilhões e um lucro líquido
de R$ 861 milhões. Referência
mundial em venda direta e com
força de 1,5 milhão de consulto-
ras de vendas, a Natura conquis-
tou a liderança do disputado se-
tor de cosméticos brasileiros.

A decisão, em 1981, de deixar
um bom emprego numa multi-
nacional, onde liderava 900 fun-
cionários, para aceitar o convite
para administrar uma pequena
empresa de 17 colaboradores de-
veu-se, diz ele, ao fato de poder fa-

zer parte de uma equipe formada
por pessoas de quem gostava. “Eu
já havia trabalhado com o Gui-
lherme Leal na Fe p a s a e a expe-
riência tinha sido muito boa”, re-
corda-se. Também o atraíram os
valores da empresa: paixão pelas
relações humanas e a visão de que
os produtos de beleza são instru-
mentos de bem-estar.

Mas a decisão implicava riscos.
“Comparando aqueles dias, o Bra-
sil, hoje, é uma Suíça”, afirma. O
ambiente de inflação anual na casa
dos 100% revelava a sua ousadia. E
lhe rendeu uma primeira consta-
tação sobre o mundo dos negó-
cios: “O empreendedor não pode
se basear apenas no cenário eco-
nômico para tomar uma decisão”.

Outra característica de Passos
é a importância que dá à inova-

ção. “Tivemos investimentos fre-
néticos em inovação, ao mesmo
tempo que a qualidade era a nos-
sa obsessão”, acrescenta.

Um momento marcante da
trajetória de Passos na Natura
deu-se em 1988, quando o grupo
criou uma holding para os negó-
cios, reunindo cinco empresas. É
desse período outro aprendiza-
do: comemorar cada pequena
conquista. “Quando consegui-
mos integrar o sistema de fatura-
mento de todas as empresas fize-
mos um grande churrasco.”

A segunda metade da década de
90 foi marcada pela internaciona-
lização da operação pela América
Latina. A experiência o ensinou a
importância da paciência. “É fun-
damental termos o tempo neces-
sário para equacionar os desafios”,

afirma. A tenacidade com os novos
negócios no exterior valeram a pe-
na. “Hoje a operação internacional
já responde por 17,5% do fatura-
mento e cerca de 11% do lucro.”

Para se diferenciar das multina-
cionais que atuavam no país, a
aposta foi nos insumos da biodi-
versidade brasileira. Buriti, açaí,
cacau, cupuaçu, priprioca e outros
passaram a, gradualmente, a fazer

parte dos insumos dos produtos
da empresa. “A marca ganhou bra-
silidade e uma visibilidade inter-
nacional a partir de sua platafor-
ma tecnológica única”, conta. Em
paralelo, a empresa fez a opção tra-
balhar diretamente a cadeia das
comunidades extrativistas, ofere-
cendo pagamento justo e cons-
truindo uma visão de uso sustentá-
vel dos recursos naturais. (ACA)

J&F torna-se gigante global com receitas caseiras
De São Paulo

A J&F Investimentos tornou-se
um gigante global acreditando
em regras simples e adaptando
conselhos caseiros passados de
pai para filhos. “O empreende-
dor tem que gostar de detalhe,
gostar de perguntar. Não fiz fa-
culdade; tudo o que aprendi foi
p e r g u n t a n d o”. “A habilidade do
empreendedor não é saber fazer,
mas achar a pessoa certa para fa-
zer ”. “A cultura da empresa é pa-
rar, perder um pouco de tempo e
pensar: o que está dando certo e

o que está dando errado.”
O autor de ensinamentos tão

simples é o empresário Joesley
Mendonça Batista, presidente da
J&F Investimentos, que começou
ainda jovem um pequeno co-
mércio junto com dois irmãos e
ao lado do pai, que o iniciou nos
negócios. Hoje a J&F é uma hol-
ding que conta no seu rol de em-
presas a JBS Friboi, a maior forne-
cedora de proteína animal do
mundo e a 3ª maior empresa do
Brasil, atrás apenas da Pe t r o b r a s
e da Va l e .

A J&F tem receita anual de cer-

ca R$ 56 bilhões e forma um con-
glomerado de mais de 50 mar-
cas, com 140 unidades de negó-
cio e produção, e 140 mil funcio-
nários distribuídos por todos os
continentes do mundo.

“Há sempre muito o que
aprender, mas a cada dia que a
empresa cresce, descobre-se que
a coisa é mais simples do que a
gente imaginava”, disse Batista,
um dos palestrantes da Marato-
na Valor PME 2013, realizada no
último dia 18, em São Paulo. En-
tre as coisas que aprendeu - e está
ensinando — está a importância

de se “encontrar a pessoa certa
para o lugar certo”. “Lá no início
tínhamos planos e não tínhamos
pessoas para executar”, relata.

Os colaboradores contratados
pelo grupo, em todos os níveis, são
submetidos a um comitê de sele-
ção que verifica se a empresa está
“abrindo as portas para a pessoa
c e r t a”. “A gente comprou várias
companhias fora do país e o pes-
soal pergunta: como vocês fizeram
para mudar a cultura?”, disse Ba-
tista. Mas, segundo ele, não se mu-
da a cultura de ninguém.

Na sua definição, a cultura da

empresa é o que os dirigentes
pensam. “As pessoas que se iden-
tificam com a nossa cultura, fi-
cam, e as que não se identificam,
s a e m”. Ele cita os valores dessa
cultura: franqueza, planejamen-
to, disponibilidade, simplicida-
de e excelência. “Esses valores fa-
zem parte da nossa avaliação
anual”. Batista diz que a prática
da boa administração exige que
se goste de perguntar, de saber o
porquê. “Minha faculdade eu fiz
perguntando, porque adminis-
tramos mais com perguntas do
que com respostas.” (RC)

.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Luíza Helena Trajano: Empresa precisa se modernizar sem perder a cultura

.

SILVIA COSTANTI/VALOR

Rodrigues: “Permita-se fracassar. Não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta a mudanças”

tura a não ser pelo contato dire-
to, tocando nas pessoas. Uma
vez por mês, em uma sexta-feira,
o time todo reserva a tarde para
conversar francamente sobre tu-
d o”, ele relata. “Sobre o plano de
carreira que poderia melhorar, a
política de adiantamento que

poderia ser diferente. Discute-se
muita estratégia, competição, o
que está acontecendo no merca-
do, e isso tem ajudado a fazer a
manutenção da cultura. Acho
que a principal responsabilida-
de do empreendedor é passar
essa cultura todo dia”, acredita.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F18.




