
Alto desempenho 
Eduardo Belo  
 
Negócios de médio porte adotam as receitas de sucesso das grandes corporações e conquistam 
resultados expressivos em um período de retração da economia. 
 
Gestão profissional rigorosamente preocupada com resultados, planejamento estratégico, foco no 
cliente, estímulos à formação profissional. Os ingredientes que fazem a receita de sucesso das 
grandes corporações modernas estão chegando, de forma surpreendente, ao mundo dos negócios 
de médio porte. 
 
Pesquisa da Deloitte Touche Tohmatsu com base no desempenho de 2003 mostra profunda 
preocupação com resultados nas empresas com faturamento anual entre R$ 20 milhões e R$ 200 
milhões, as chamadas companhias emergentes. No ranking das 100 empresas desse segmento 
que mais crescem no país, elaborado para o Valor, fica claro o acelerado processo de 
profissionalização da gestão. O crescimento de receitas no ano chega a 238% na comparação com 
o exercício anterior, em um período em que a economia brasileira ficou no melancólico 
crescimento zero. 
 
Um aspecto a destacar é que essa evolução tem muito mais a ver com a administração financeira 
que com o ambiente macroeconômico. Sem o mesmo poder de barganha dos grandes grupos e 
com acesso limitado ao crédito, essas empresas adotam como regra o emprego do capital próprio 
para expandir o negócio. "Fomentar o crescimento depende delas mesmas", diz José Paulo Rocha, 
sócio da área de corporate finance da Deloitte. 
 
O segmento de companhias nessa faixa de faturamento tem sido o celeiro de grandes corporações 
do futuro, diz o executivo. Nele estão as empresas para as quais os investidores devem olhar com 
carinho. "É um grupo em constante evolução", define Heloisa Montes, diretora de marketing da 
consultoria. 
 
As empresas do mais concorrido segmento da economia descobriram que para sobreviver - e 
crescer - é necessário pensar grande. E pensar muito bem. Entre os atributos que fazem dessas 
empresas uma promessa está o planejamento estratégico. Quase sempre identificados como 
processos quase exclusivos das grandes companhias, os planos formais despontam com destaque 
nas respostas de dois terços da amostragem, afirma Rocha. 
 
Os planos e decisões são traçados com base na situação do mercado e da concorrência, mas 
também e, principalmente, nas limitações e no potencial da própria empresa. É uma a política de 
"pé no chão", que leva muito em conta os indicadores de desempenho, diz o executivo. Nem por 
isso, boa parte das emergentes deixa de mirar vôos mais altos. O planejamento tem prazos que 
variam entre três e cinco anos, embora despontem aqui e ali administradores que preferem não 
pensar além de 12 meses. 
 
O resultado ajuda a sepultar a idéia de que a conjuntura tem papel preponderante no 
desempenho das empresas. O ambiente, claro, continua importante, mas esse tipo de empresa 
modernizou a tal ponto o seu modo de operar que é possível alcançar objetivos mesmo em 
condições adversas de mercado. A flexibilidade maior que nas grandes corporações ajuda a fazer 
correções de rota não previstas no planejamento, ao sabor da conjuntura. 
 
Adversidade, aliás, não chega a ser novidade. Ao mesmo tempo em que tentam adotar as mais 
modernas técnicas de administração para avançar, essas empresas quase sempre se vêem na 
contingência de disputar o jogo no elementar terreno dos preços. A julgar pelos números, o 
desafio de conciliar modernidade com preços competitivos está sendo vencido. Para Rocha, esse 
aspecto chama a atenção. Em geral, empresas desse porte não costumam atuar em segmentos 
privilegiados pela demanda ou pela reserva de mercado. Ao contrário. Normalmente, atuam em 
mercados de concorrência muito acirrada. 
 
Também estão sendo superadas as barreiras do comércio global. Praticamente metade da 
amostragem buscou a internacionalização dos negócios e tem algum tipo de operação - compra 



ou venda - no comércio exterior. A proximidade faz da América Latina o principal parceiro 
externo, mas é a Ásia, o maior mercado potencial do globo, que a maioria ambiciona alcançar. 
 
O levantamento também não deixa dúvida sobre a preocupação com a tecnologia. A questão com 
maior índice de resposta positiva da pesquisa é a adoção da informática e da comunicação via 
internet como ferramenta de trabalho: 97% utilizam esse expediente. 
 
O sucesso também se baseia no binômio foco no cliente e investimento em recursos humanos. "A 
preocupação com o cliente demonstra uma consciência muito grande por parte dessas empresas", 
comenta Rocha. O executivo elogia a "visão estratégica" dessas companhias, que muitas vezes 
atuam em mercados não muito desenvolvidos. "Isso mostra que essas empresas que cresceram 
mais souberam aplicar a estratégia correta." 
 
Ao procurar atender a clientela com qualidade, as empresas descobriram a necessidade de aplicar 
recursos na formação e no aperfeiçoamento da mão-de-obra. Dessa forma, 41% investem - 
inclusive com patrocínio - de alguma maneira em cursos superiores para seus colaboradores. 
Outros cursos de formação e especialização também figuram no cardápio. 
 
Segundo Heloisa, a gestão de recursos humanos inclui práticas muito difundidas entre as grandes 
empresas: assistência odontológica, cursos de idiomas e especialização, além do apoio ao ensino 
superior. A remuneração variável, com base no desempenho da companhia, aparece em dois 
terços das respostas, resultado que a consultoria considera uma postura "agressiva e moderna" 
por parte desse grupo de companhias. 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
Leia Mais 
 
CAM Brasil faz planos para elevar faturamento 
Gleise de Castro 
 
Desafio é vencer a complexa legislação de tributos.  
 
A combinação de experiência e know-how fez a CAM Brasil Multiserviços deslanchar em pouco 
tempo no mercado em que atua, de prestação de serviços operacionais na área de energia 
elétrica. Entre 2001, quando iniciou suas atividades no país, e 2003, sua receita líquida aumentou 
1.046,99%, passando de R$ 2,39 milhões para R$ 27,43 milhões. A empresa é subsidiária da 
chilena Compañia Americana de Multiservicios Ltda., do grupo Enersis Chile, cujo capital é 
controlado pela Endesa España. As empresas CAM estão presentes também na Argentina, 
Colômbia, Peru e Chile. 
 
No Brasil suas operações abrangem desde a construção de redes, subestações, transmissão, 
distribuição e engenharia elétrica até serviços de operações de perdas, comercialização, gestão de 
compras, logística, administração de almoxarifados de materiais e equipamentos, gestão de 
compras e instalações elétricas em geral. Nos demais países as atividades do grupo abrangem 
serviços públicos massivos, as chamadas utilities, com o aproveitamento da sinergia operacional 
para companhias de telefonia, água, gás e mineração. A intenção é expandir seus negócios no 
Brasil para essas áreas. 
 
Seus clientes no país incluem as companhias de energia elétrica Ampla (Rio de Janeiro), Coelce 
(Companhia Energética do Ceará), Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina)e Ingendesa do 
Brasil, com as quais mantém contratos de prestação de serviço de longo prazo. Na área de 
serviços elétricos, que vão desde instalações elétricas, subestações particulares, transformadores 
para postes e bancos de capacitores, em contratos de curto prazo, tem como clientes a Telemar, 
McDonald´s, Petrobras, Claro, Infraero, Vicunha Têxtil e Banco do Nordeste. 
 
Com a matriz em Niterói (RJ), a empresa começou suas operações no mercado do Nordeste, por 
meio de uma filial instalada em Fortaleza. A evolução de sua receita líquida pode ser dividida em 
dois momentos de crescimento regional. Entre 2001 e 2002, o aumento de R$ 2,39 milhões para 
R$ 4,02 milhões foi obtido com as operações de Fortaleza. A operação da unidade de negócios do 
Rio de Janeiro foi basicamente responsável pela expansão de sua receita líquida entre 2002 e 
2003, quando saltou para R$ 27,43 milhões. 
 
Para este ano, a expectativa da CAM Brasil é obter uma receita 50% maior do que a do ano 
passado. Até 2009, traçou um plano para quadruplicar sua receita, segundo o presidente da 
empresa, o chileno Fernando Foix. Os investimentos no país somam R$ 4 milhões, de um total 
equivalente a R$ 173 milhões aplicados no mercado sul-americano. A companhia atende a 30% 
do mercado chileno de serviços operacionais de energia elétrica e tem participação de 23% no 
mercado colombiano. No Brasil, conquistou até uma fatia de 2%. 
 
"Somos uma companhia muito nova no Brasil. Ainda temos muito mercado por trabalhar", diz o 
presidente da CAM Brasil. O mercado brasileiro é um desafio para as empresas CAM. "Trata-se de 
um mercado muito maior e mais difícil, porque tem muito mais concorrência e uma diferenciação 
cultural forte em relação aos países de língua espanhola", diz. "Os países de fala castelhana se 
parecem mais entre si do que com o Brasil." Além disso, acrescenta, a empresa também tem que 
vencer o desafio da complexa legislação brasileira sobre tributos. 
 
 



 



 



 
Leia Mais 
 
De Caruaru para o mundo, o sucesso do Curtumes Sofia 
Erilene Araujo 
  
Depois de conquistar espaço nos principais pólos calçadistas do país, o couro produzido no 
Curtumes Sofia embarcou no aeroporto de Caruaru, no agreste pernambucano, rumo à China, 
Hong Kong, Vietnã e Coréia do Sul, com escalas na Holanda, Itália Portugal e Espanha. Os 
investimentos da ordem de US$ 1 milhão em tecnologia da informação e aquisição de 
equipamentos, feitos nos últimos dois anos, viabilizaram o aumento da produtividade, a melhoria 
na qualidade do produto e o avanço para novos mercados. A mudança na estratégia de vendas a 
partir de 2001, quando as exportações foram priorizadas, rendeu à indústria o crescimento a uma 
taxa anual de 119,82% até 2003. Resultado: o curtume desponta no segundo lugar no ranking 
das empresas emergentes. 
 
Hoje, as exportações representam 70% do faturamento da indústria, enquanto em 2001 não 
chegavam a 5%. Entre 2001 e 2003, a receita líquida pulou de R$ 4,7 milhões para R$ 22,9 
milhões. A expectativa é ultrapassar a casa dos R$ 30 milhões este ano, segundo o diretor-
superintendente Guilherme Coutinho. Ele conta que a decisão de focar as vendas no mercado 
internacional foi tomada a partir da troca de executivos no primeiro escalão da indústria. 
 
Depois da morte da matriarca do grupo Irmão Coutinho S. A., Maria Auxiliadora de Luna Coutinho, 
em 2001, foi feita a reestruturação societária. Júlio Carlos e Guilherme de Luna Coutinho, que 
comandavam outras empresas, assumiram o Curtumes Sofia. A primeira medida adotada pelos 
empresários foi retomar os contatos internacionais, participando de feiras de modas na Europa e, 
ainda, visitando antigos compradores no Velho Mundo, nos Estados Unidos e na Ásia. 
 
"A indústria Irmãos Coutinho não perdeu o caráter de empresa familiar. Mas diferentemente dos 
antigos diretores, eu e o Júlio priorizamos as vendas para o mercado externo. Fizemos roteiros 
diferentes e passamos a viajar entre quatro e cinco vezes por ano, cada um. Penetramos em 
outros nichos de mercado e levamos o couro de Caruaru para lugares onde a indústria brasileira 
não costuma entrar", completa. 
 
Das 24 toneladas de couro produzidas por dia, 50% são de wet-blue (pré-curtido) e os outros 
50% de semi-acabado e acabado. Os dois tipos são comercializados nos mercados interno e 
externo. Para produzir um couro mais sofisticado utilizado na produção de bolsas, carteiras e 
cintos na Europa foi instalado um laboratório químico dentro da fábrica. A maior parte do produto 
é vendida para a indústria holandesa. 
 
Focar no mercado internacional acabou se tornando um obstáculo para ampliar as vendas no país. 
Isso porque a moda na Europa está sempre entre uma e duas estações à frente da do Brasil. 
 
A indústria planeja adquirir novas máquinas, ampliar a capacidade instalada e o número de 
funcionários. Para isso, irá pleitear um financiamento junto ao BNDES e ao Banco do Nordeste no 
valor de US$ 2 milhões. 
 
Os principais clientes do curtume no Brasil são Samello, Sândalo, Pé-de-Ferro, Ferracini, 
Vulcabrás e Alpargatas. As exportações da cadeia do couro representam cerca de 10% dos 
negócios mundiais, que ultrapassaram US$ 3,3 bilhões em 2003. 
 



 
Fonte: Deloitte  

 
 
Leia Mais 
 
Receita do Submarino vai aumentar 50% este ano 
Genilson Cezar 
 
Maior varejista on-line do país vive seu melhor momento  
 
O Submarino S.A., o maior varejista on-line do país, estabelece mais um recorde. A empresa deve 
fechar seu faturamento em 2004 com vendas maiores que as de seus principais concorrentes de 
comércio eletrônico que trabalham também como lojas físicas, como a Livraria Saraiva (excluídas 
as venda da editora). 
 
A receita bruta do Submarino, este ano, deve alcançar um volume total da ordem de R$ 320 
milhões, 50% maior que a registrada em 2003, enquanto a receita líquida vai superar a casa de 
R$ 250 milhões, informa Flávio Benício Jansen Ferreira, diretor-geral da empresa. "Estamos 
ganhando posições no varejo como um todo. A Saraiva, por exemplo, cresce nos negócios 
pontocom, mas as lojas físicas da rede não conseguem crescer na mesma taxa. O Submarino, 
como varejo virtual começa a superar agora as rede de varejo que operam também com lojas 
físicas " , diz. 
 
Nada surpreendente, segundo o executivo, conhecendo-se a arrancada do grupo. Criada em 1999 
por associação de vários grupos de investidores (GP Investimento, Banco Santander, investidores 
ingleses e nacionais), a rede de varejo on-line consegu iu superar os problemas da "bolha de 
Internet", no ano 2000, se reestruturou para operar apenas no Brasil e avançou em busca da 
lucratividade. "Nosso foco passou a ser crescimento dos negócios de venda de produtos pela 
Internet com lucratividade", conta Ferreira. Seu principal diferencial, de acordo com o executivo: 
a venda de produtos diversificados com o melhor atendimento aos clientes. São mais de 700 mil 
itens de produtos divididos em 21 categorias diferentes - livros, nacionais e importados, CDs e 
DVDs, equipamentos eletrônicos, câmaras digitais, produtos de informática, etc. Alguns produtos 
são exclusivos da loja. 



 
A partir de 2002, explica Ferreira, com o aumento de escala, a empresa conseguiu alcançar a 
lucratividade. Em julho de 2002, indica, a empresa atingiu o equilíbrio de Ebitda (receita 
consolidada antes dos juros, impostos, depreciação e amortização). "Em 2003, conseguimos fazer 
nosso primeiro ano com lucro líquido, de R$ 2 milhões. A receita bruta cresceu 62% sobre a 
registrada em 2002, chegando a R$ 212 milhões. E agora em 2004 estamos projetando uma 
receita bruta acima de R$ 320 milhões. Isso dá um crescimento anual, em média, em torno de 
63%", diz ele. 
 
O Submarino tem 450 empregados, mas em dezembro deverá operar com mais de 600. Atua com 
um escritório e um depósito de mais de 10 mil metros quadrados no bairro de Barra Funda, em 
São Paulo. A estratégia de sucesso, segundo Ferreira, se baseia em quatro pontos: oferecer 
conveniência, diversidade de produtos, serviços e segurança aos clientes. 
 
O Submarino é um site altamente informatizado. Tudo é feito para facilitar o acesso e a 
navegação dos clientes. A compra é virtual e o processo no back-office é todo automatizado, até a 
impressão da nota fiscal. A empresa investe cerca de R$ 4 milhões por ano em tecnologia. Para 
2005, segundo Ferreira, a expectativa é ainda de crescimento, mas em taxas menores das que 
foram registradas nos três últimos anos. "Será um crescimento na faixa entre 45 e 48%", avalia 
ele. 

 
 
Leia Mais 
 
Vendas no exterior garantem lucros e novos mercados 
Jacilio Saraiva 
 
Apenas 32% das entrevistadas não realizam operações de comércio internacional  
 
Malásia, Dinamarca e Egito. Esses são alguns dos destinos da produção de companhias de 
pequeno e médio portes que participaram da pesquisa feita pela consultoria Deloitte com 
exclusividade para o Valor. Para se ter uma idéia, somente 32% da amostra total das empresas 
entrevistadas não realizam operações de comércio internacional, enquanto a participação das 
exportações em 2003 na receita líquida atingiu, em média, 17%. 
 
A Democrata, no setor de calçados desde 1983, exporta desde 1989, principalmente sapatos 
masculinos de couro bovino e caprino. A empresa, que começou com apenas três funcionários, 
com uma produção diária de 20 pares de sapatos, fatura US$ 14,2 milhões com vendas externas - 
30% da receita líquida - e embarca um volume de 647 mil unidades. Em 2004, a expectativa da 
companhia, de 1.700 empregados, é chegar aos US$ 22 milhões em negócios no exterior - um 
crescimento de 54%.  
 
Um dos marcos comerciais da empresa com sede em Franca (SP) ocorreu em 1993, quando um 
acordo com a rede varejista americana JC Penney rendeu um contrato de 150 mil pares por ano. 
"Depois de quatro anos, chegamos a meio milhão de unidades exportadas", lembra Urias 
Francisco Cintra, diretor-presidente. 
 
Para prospectar negócios e competir com fortes exportadores mundiais de calçados, como a 
China, que garante 52% da produção mundial do setor, a empresa brasileira investiu em parcerias 
com representantes comerciais, participou de feiras mundiais e apostou no desenvolvimento de 
produtos segmentados. Também pôs a mão no bolso para bancar ações de marketing e buscou 
novas fontes de financiamento no Brasil. Em 2002 voltou-se para os países latinos-americanos. 
"Esse mercado serviu de laboratório para a prospecção de novos nichos, principalmente o 
europeu, onde conseguimos um crescimento de 30% em 2003", diz Cintra. 
 
A Democrata fechou o ano passado com exportações para 32 países, como África do Sul, Estados 
Unidos e Holanda. Este ano, a lista de clientes já ultrapassa 50 países e o volume exportado será 
responsável por 45% da receita líquida do período. "Até 2007, o plano é chegar a 75 países." 
 



A curitibana Kowalski, há 70 anos no setor de alimentos, embarca produtos desde os anos 60. A 
empresa, com 534 funcionários, vende óleo, farelo, derivados de milho e farinha pré-gelatinizada, 
além de alimentos para cães e gatos. "Começamos com a exportação de milho para o mercado 
europeu", lembra João Reginaldo Kowalski, diretor-comercial da empresa. Atualmente, os 
negócios com compradores estrangeiros chegam a US$ 6,2 milhões por ano, com 17 mil 
toneladas vendidas. Em 2003, a companhia assinou contratos com clientes do Uruguai, Argentina, 
Paraguai, Malásia e Holanda, enquanto a participação das exportações na receita líquida chegou a 
13%. 
 
Este ano, a empresa deve perder 3% do mercado, mas o número de compradores aumentou - 
com entregas em mais seis países, entre eles Venezuela, Turquia, Espanha e Estados Unidos. Em 
2003, a companhia modernizou a fábrica de Rio Verde (GO) e dobrou a capacidade de produção: 
passou de 12 mil toneladas por mês para 24 mil toneladas mensais. 
 
Em 2005, as previsões são mais otimistas, com um crescimento nas vendas de até 60%. 
Recentemente, a Kowalski inaugurou em Apucarana (PR) uma unidade industrial para 
degerminação de milho, com capacidade para processar 15 mil toneladas por mês. 
 
Outra veterana no mercado, a Pomifrai atua no ramo de fruticultura desde os anos 30. Com 1.200 
funcionários, a empresa de Fraiburgo (SC) exporta maçãs há mais de dez anos. "Para competir no 
mercado mundial aumentamos a produção, investimos em tecnologia e em certificações de 
qualidade", diz Mário Adolfo Corrêa Filho, vice-presidente da companhia, que despacha 8 mil 
toneladas de frutas por ano. 
 
As vendas além fronteiras rendem US$ 3,3 milhões, com negócios em países como Suécia, 
Bélgica, França e Dinamarca. No ano passado, 17% da receita líquida veio dos contratos 
internacionais. Em 2004, esse porcentual deve subir para 20% e a pasta de contratos ganhou 
novos compradores em Cingapura. No próximo ano, os planos incluem a América Central, com um 
aumento no volume de exportação de até 15%. 
 
A IQT - Indústrias Químicas Taubaté, com sede no interior paulista, garante uma receita em 
dólares desde 1999, com a venda de látex e produtos farmo-químicos. "Os negócios chegam a 
US$ 577 mil por ano e o volume adquirido ultrapassa 1,8 milhão de toneladas", diz Belmiro de 
Oliveira, diretor-superintendente da empresa. A participação das vendas externas na receita 
líquida no ano passado foi de 1,4% e deve alcançar 1,6% em 2004. Em 2005, a previsão é que a 
quantidade de mercadorias exportada tenha um aumento de 188%.  
 
Na MAT S.A., que exporta cilindros para gases em alta pressão, o mapa de conquistas abrange 
países como Argentina, Panamá e Bolívia. A empresa, com matriz em Cajamar (SP) e fábricas no 
Rio de Janeiro e Jundiaí (SP), opera com comércio exterior desde 1989. De janeiro a outubro de 
2004, o volume de exportação atingiu 48,8 mil cilindros. "Este ano, devemos fechar entregas de 
US$ 10 milhões também para o Uruguai, Colômbia, Chile e México", diz o diretor Tito Eduardo do 
Couto. 
 
A participação dos contratos internacionais na receita da empresa foi de 35% em 2003 e deve 
permanecer nos 30% este ano. Para o próximo ano, a meta é exportar para dez novos países, 
entre os quais Venezuela, Irã, Peru e República Dominicana. Já o volume exportado deve saltar 
30%, com a entrega de 78 mil cilindros. 
 



 
 
 
Leia Mais 
 
Cooperativas buscam a profissionalização 
Carmen Ligia Torres  
 
Apesar das diferenças que marcam as organizações empresariais e as cooperativas, a pesquisa 
desenvolvida pela Deloitte para o Valor evidencia que os mesmos instrumentos que colaboram 
para o crescimento e bom desempenho das empresas estão sendo utilizados pelas cooperativas. 
 
Conceitos administrativos de transparência na administração das contas, preocupação com o 
envolvimento de seus associados na organização, planejamento estratégico, investimento em 
educação e tecnologia vêm sendo praticados e aperfeiçoados como forma de aproximar o 
cooperado e fortalecer os laços com a organização, responsáveis por trazer os bons resultados 
para a organização. 
 
"Se o produtor não sentir confiança na entidade ele não traz seu produto e nem utiliza os serviços 
disponíveis, enfraquecendo a cooperativa", analisa José Rubens R. Santos, diretor-secretário da 
Cooperativa Mista Bom Jesus Ltda, organização de 2.600 produtores agrícolas paranaenses, que 
ficou em segundo lugar entre as nove cooperativas que se destacaram na pesquisa. 
 
A transparência na gestão e o planejamento estratégico, além de fortes investimentos em 
tecnologia e assistência técnica, em treinamento e no relacionamento social com os cooperados 
são praticados pela Bom Jesus, que apresentou um crescimento de receita líquida de 102,2% 



entre os anos de 2001 e 2003, o que significou aumento de R$ 65,4 milhões para R$ 132,4 
milhões no período. Para 2004, a previsão é faturar R$ 150 milhões. 
 
Aos 52 anos e espalhada por 14 unidades no sudeste do estado do Paraná, a Bom Jesus 
aumentou em 49% o recebimento de cereais (milho, soja, feijão, trigo e cevada) entre 2001 e 
2003, passando de 149,9 mil toneladas para 223,2 mil toneladas no período. Todos os produtos 
são comercializados in natura. Ações para agregar valor ao produto ainda não estão previstas no 
planejamento estratégico, desenvolvido para cinco anos. Mas, são parte das metas a médio e 
longo prazos. "Nossa prioridade é consolidar o sistema de armazenagem e a estrutura de 
abastecimento de insumos, já presentes em todas as unidades", conta José Rubens. 
 
Fernando Osório, presidente da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), afirma que os 
excelentes resultados destes três últimos anos devem-se a um trabalho que enfatizou o 
atendimento aos produtores, a partir do conhecimento de suas reais necessidades. "O produtor é 
livre para entregar sua produção em qualquer outro local, por isto precisamos ter diferenciais para 
mostrar para ele as vantagens de ser cooperado", diz Osório. Reunindo 4.500 produtores de 50 
municípios da região central do Rio Grande do Sul, a Cotrisel foi classificada em primeiro lugar 
entre as cooperativas de melhor desempenho, obtendo crescimento de 119,9% entre 2001 e 
2003, o que representou sair de R$ 80,9 milhões de receita líquida em 2001 para R$ 177,9 
milhões no ano passado. 
 
Criada há 28 anos para reunir produtores de trigo, a Cotrisel tem hoje no arroz 60% dos 
negócios, com produção de cerca de 90 mil toneladas/ ano. O segundo produto em volume é a 
soja, com 60 mil toneladas, seguido por outros que totalizam uma produção estimada em 160 mil 
toneladas para 2004. 
 
A guinada da Cotrisel começou em 2000, quando a nova gestão, liderada por Fernando Osório, 
decidiu rever processos gerenciais e de assistência ao produtor como forma de alavancar os 
negócios e melhorar os ganhos para os cooperados. 
 
O trabalho de assistência técnica ao cooperado foi intensificado, com a dinamização dos 28 
núcleos cooperativos, responsáveis pelas reuniões técnicas de reciclagem de conhecimentos para 
o produtor e de levantamento de necessidades. Um exemplo disto são as informações repassadas 
sobre soja transgênica. Depois de treinar seu quadro de agrônomos no assunto, foram repassadas 
as informações detalhadas, com o intuito de subsidiar decisões do produtor nesta questão. 
 
A Cotrisel também apostou na comunicação. Passou a utilizar a emissora de rádio local que 
possui, a Rádio Fundação Cotrisel, para divulgar informações importantes para o agricultor, como 
cotações de preços dos produtos, diariamente, em dois horários. "Com as notícias do rádio, o 
cooperado consegue se programar em relação à comercialização de sua produção", diz Osório. 
 
A aceleração do ritmo gerencial exigiu um aumento do número de funcionários, que passou de 
358 para 650. Ao mesmo tempo, o dinamismo trouxe de volta os cooperados. No período, o 
chamado quadro social teve aumento de 50%, passando de 3.000 cooperados para os atuais 
4.500. 
 
O ano 2000 também marcou a história da Cooperativa Agrícola Soledade (Coagrisol), organização 
gaúcha que reúne 6.522 associados e que figura em terceiro lugar entre as nove melhores. Foi há 
quatro anos que a organização, quase extinta no final da década de 80, começou a se reerguer.  
 
Criada em 1969, com sede em Soledade (RS), e abrangendo 6.522 produtores de 15 municípios, 
a Coagrisol decidiu virar o jogo e promoveu uma verdadeira reengenharia, como Gelso Manica, 
gerente administrativo da organização, gosta de definir as mudanças. Não faltaram as técnicas 
como downsizing, com corte de quase metade dos funcionários, que passaram de 475 para 278. 
 
Da administração moderna, também foi incorporada a redução dos níveis de diretoria e itens 
como orçamento participativo e distribuição de lucros via remuneração variável junto com a fixa, 
além da implementação de planejamento estratégico para o período de cinco anos, com o 
estabelecimento de metas pré-estabelecidas. "Com as mudanças, conseguimos recuperar os 



produtores", conta Manica, ressaltando que o quadro social já chegou a ter 13 mil associados e 
baixou para 4 mil nas piores épocas. 
 
Nos últimos três anos, a Coagrisol investiu mais de R$ 3 milhões em armazéns dotados de 
aeração e termometria, para melhorar a manutenção da qualidade dos grãos armazenados. Mais 
R$ 2,5 milhões estão previstos para serem liberados pelo BNDES em breve, o que deverá 
aumentar a capacidade de armazenagem estática em 1,8 milhão de toneladas. "A exportação 
requer qualidade em todo processo produtivo", analisa Manica, contando que atualmente entre 
20% e 25% da soja recebida são destinados ao mercado internacional. O restante da produção é 
comercializado internamente para grandes empresas, a exemplo do grupo Bunge. 
 
Com tudo isto, a Coagrisol espera faturar mais de R$ 130 milhões neste ano, com lucro acima de 
R$ 3 milhões. Para 2005, a estimativa é uma receita bruta de R$ R$ 150 milhões, para uma 
produção da ordem de 2,5 milhões de sacas de cereais, ou 150 mil toneladas. Entre os anos de 
2001 e 2003, o crescimento da receita líquida foi de 81,1%, o que representou sair de R$ 69,7 
milhões e chegar em R$ 126,2 milhões no período. 
 
"Nossos bons resultados se revertem em ganhos para os associados, bem como para os 
funcionários", diz Manica. Como exemplo, ele conta que, em 2003, cada associado da Coagrisol 
obteve, capitalizado em sua conta capital, R$ 1, 25 por saca de soja entregue na cooperativa. Para 
os funcionários, chamados de colaboradores, o fechamento deste ano promete um salário variável 
suplementar equivalente a três salários normais. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Leia Mais 
 
Melhores investem em tecnologia e funcio nários 
Françoise Terzian 
 
Pesquisa aponta cinco organizações exemplares 
 
São quatro as principais razões que levam uma empresa a se destacar de suas concorrentes. Ter 
uma estratégia de negócios bem definida e visionária, um investimento regular e bem orientado à 
tecnologia, uma política de recursos humanos baseada no respeito e na motivação e uma 
preocupação constante com o lado social. Juntos, esses itens têm colocado negócios de médio 
porte na briga pelo mercado, além de assegurar lucratividade líquida consecutiva, ganhos de 
participação no mercado e fidelização de clientes. 



 
De acordo com o estudo "As empresas que mais crescem no Brasil", conduzido pela Deloitte, ACS 
- Algar Call Center Service, Companhia Industrial Cataguases, MVC Componentes Plásticos, 
Edinfor Soluções Informáticas e Irmãos Fischer foram as empresas de médio e pequeno porte que 
mais se destacaram em 2003. 
 
Diferenciar-se da concorrência, seja investindo em novas tecnologias ou em bons pacotes de 
benefícios aos funcionários é elemento-chave para as empresas que desejam se destacar e 
ganhar mercado. Mas até que ponto isso é possível em ramos cujo modelo de negócios parece ser 
"engessado"? Nesse caso, a ACS, empresa de contact center do grupo Algar especializada em 
atendimento a clientes (SAC), televendas e help desk deve ser observada com atenção. 
 
Inaugurada em 1998, quando iniciou suas operações com 480 posições de atendimento (PAs), 
hoje a ACS acumula 3.750 PAs, 6 mil associados, clientes como Monsanto, Claro e Avon e um 
faturamento de R$ 71 milhões (2003). No fim do ano passado, ela entrou para o mercado 
internacional e fechou três contratos com empresas estrangeiras. Mas como foi que ela conseguiu 
isso tudo em menos de uma década? Divino Sebastião de Souza, diretor-superintendente da ACS, 
responde que o investimento no talento humano, aliado a uma tecnologia de ponta, é o que faz a 
empresa se destacar. Como a ACS nasceu para trabalhar com pessoas e com a comunicação, 
Souza diz que a empresa criou vários programas de motivação, além de treinamentos, 
convenções, comemorações e política de reconhecimento. No fim, ele acredita que esse tipo de 
ação reflete na satisfação do funcionário, que irá tratar melhor os clientes e fidelizá-los. Além 
disso, plano de participação nos resultados e prêmio por objetivos específicos fazem parte de sua 
estratégia de motivação. Tecnologia é outro item imprescindível para o negócio da ACS que, só 
nisso, investe em torno de R$ 15 milhões anuais. Mas não só para ela. 
 
Tecnologia é também a palavra-chave para o negócio da Edinfor Soluções Informáticas, líder do 
mercado português de prestação de serviços e terceirização de TI. Operando há cinco anos no 
Brasil, ela chegou aqui com o intuito de atender outra empresa do grupo, a Bandeirante Energia, 
e acabou vislumbrando boas oportunidades. Com 60% do faturamento provenientes do 
outsourcing, a Edinfor também comercializa soluções GIS (Geografical Information Systems) e 
GED-Workflow (Gestão Eletrônica de Documentos). 
 
Segundo Rui Branco, diretor-executivo da empresa, o datacenter de mais de mil metros 
quadrados localizado em Mogi das Cruzes já recebeu investimentos superiores a US$ 15 milhões. 
Ultra- moderno, ele é equipado, por exemplo, com sensores óticos a laser que verificam o nível de 
poeira na instalação e facilitam a tomada de providências contra incêndios com até quatro horas 
de antecedência. "Crescemos consecutivamente nos últimos cinco anos no Brasil devido à aposta 
que fizemos no datacenter, na localização do nosso conhecimento e nas linhas de produtos 
estratégicos", diz Branco. Mas é claro que nem só de tecnologia vive a estratégia da Edinfor. 
Branco conta que a empresa tem uma política agressiva de marketing, o que inclui a realização de 
road shows em diferentes cidades para divulgar seus serviços. 
 
Inovação é out ro requisito básico para quem quer se destacar no mundo dos negócios. Essa 
combinação aliada à tecnologia e ao foco no ramo de plásticos fez a MVC Componentes Plásticos 
deixar dez anos de prejuízos consecutivos para trás. Há cinco anos, a empresa pertencente à 
Marcopolo, registra lucro líquido constante. A base da mudança atende por inovação e tecnologia 
aplicadas à produção de peças e complementos plásticos voltados aos mercados automotivo, 
construção civil, de infra-estrutura e indústrias leves. 
 
Com a matriz instalada em São José dos Pinhais (PR) e clientes como Mitsubishi, Scania, Volvo e 
Shell, a MVC também conseguiu boa performance graças às importantes parcerias que fecha, à 
forte equipe técnica e aos investimos em gestão de qualidade e certificação. Segundo Gilmar 
Lima, diretor-geral da MVC, a empresa também consegue atrair e reter os clientes ao oferecer 
produtos diferenciados e de alto valor agregado como peças pintadas, com design e prontas para 
montar. "No mercado de plástico, quem se acomodar morre", avisa. 
 
A mesma direção segue a indústria têxtil, como é o caso da Companhia Industrial Cataguases 
que, nos últimos seis anos, investiu R$ 90 milhões na modernização de seu parque fabril. Atuando 



no ramo de fiação e tecelagem, a empresa mineira diz que se, no lugar da reestruturação 
tecnológica ela atuasse com o maquinário obsoleto de alguns anos, hoje estaria falida. Graças à 
reformulação, Antonio Pinto de Almeida, gerente de Controladoria da Cataguases, afirma que hoje 
a empresa é a quarta maior da indústria têxtil mineira e figura na lista das 60 maiores do setor de 
todo país. 
 
Mas a associação entre equipamentos modernos e mão-de-obra qualificada - a empresa subsidia 
50% dos estudos de nível técnico a mestrado - não é a única responsável pelo sucesso da 
empresa. Almeida ensina uma regra chave para quem não quer se endividar. A estrutura de 
capital da Cataguases utiliza baixo índice de capital de terceiros para uso no giro. 
 
Contradizendo toda e qualquer previsão pessimista - já que se trata de uma empresa familiar que 
começou consertando bicicletas -, cinco irmãos de origem alemã conseguiram transformar a 
Irmãos Fischer S.A., localizada em Brusque, em um caso de sucesso. Crescendo a uma média de 
36% ao ano nos últimos três anos, a empresa sempre buscou a diversificação. Com três linhas de 
produção - eletrodomésticos, equipamentos para construção civil e bicicleta -, a empresa também 
atribuiu sua boa performance aos cuidados com a qualidade de seus produtos e à aposta na mão-
de-obra. 
 

 
Fonte: Deloitte*Respostas múltiplas**Investimentos como % da receita liquida 
 



 
 
Fonte: Deloitte. *Respostas múltiplas 
 



Leia Mais 
 
Iniciativas sociais ganham espaço 
De São Paulo  
 
Para crescer com sucesso e ganhar o respeito do mercado e da comunidade é preciso aprender a 
olhar além dos muros da empresa e ser socialmente responsável. Preocupada com esta questão, a 
Companhia Industrial Cataguases investe R$ 1 milhão por ano em ações sociais. "Esta prática está 
diretamente ligada à nossa noção de sustentabilidade, visando conciliar os aspectos econômicos, 
sociais e ambientais capazes de garantir a continuidade e a expansão do nosso negócio, agora e 
no futuro", diz Antonio Pinto de Almeida, gerente de Controladoria da Cataguases. 
 
Em 1999, a empresa criou o Instituto Francisca de Souza Peixoto, instituição que responde por 
sua política social e desenvolve projetos em educação, cultura, saúde, esporte e apoio à 
comunidade. Suas ações são custeadas por meio das doações mensais feitas pela Cataguases, 
que destina à entidade parte do que arrecada com a venda de seus resíduos industriais. Só nos 
primeiros cinco anos de funcionamento, a organização realizou investimentos de R$ 4 milhões. 
 
Alerta aos elevados índices de famílias em situação de risco social na comunidade, os 
colaboradores da Cataguases uniram seus esforços e criaram, em 2001, o projeto Tecendo 
Solidariedade, uma ação voluntária que conta com a crescente participação e envolvimento de 
boa parcela dos funcionários, bem como com o total apoio da diretoria. Através de doações 
mensais, são adquiridas cestas básicas e também medicamentos que são doados a instituições 
filantrópicas e famílias de baixa renda de Cataguases. No ano passado, participaram do projeto 
721 funcionários (59,8% do total) e foram arrecadados com doações R$ 18,9 mil.  
 
Como seu datacenter está instalado em Mogi das Cruzes, a Edinfor apóia a prefeitura da cidade, 
por meio do Núcleo Municipal de Educação Ambiental da Ilha Marabá, que visa incentivar a 
preservação do meio ambiente e despertar o sentimento ecológico da população local. Para isso, 
ela é a mantenedora do centro de estudos da fauna e flora da Mata Atlântica. 
 
A ACS também faz a sua parte. Segundo Divino Sebastião de Souza, diretor-superintendente, a 
empresa tem vários projetos na área de saúde, participação comunitária e principalmente 
educação de crianças. Ela atua, por exemplo, na formação de profissionais de terceira idade, 
adolescentes de baixa renda e pessoas com deficiência. 
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