
Estratégia

A escolha da hora
Priorizar um dos

aspectos da estratégia

exige clareza sobre o

momento adequado

de agir

por Fábio Mayer

As estratégias são sempre geren-
ciadas de forma coordenada, mas
existe um momento apropriado para
priorizar cada uma. Mesmo entre-
laçadas como uma malha e de ma-
neira inseparáveis, as iniciativas co-
locadas em prática em uma empre-
sa se sobressaem entre si mais em
uma ocasião do que em outra.

As decisões geralmente partem
de um planejamento em busca de
oportunidades e viabilidade econô-
mica, do marketing ideal para va-
lorizar produtos e serviços. Elas são
encorpadas pelos investimentos e
pelas parcerias e se perpetuam na
criação de novidades e tendências
no mercado.



certa
O objetivo é ajustar o desempe-

nho e nortear o rumo de um empre-
endimento. O destino que se pre-
tende alcançar é único e conhecido,
o sucesso - muitas vezes mensura-
do pelo lucro. Acessível por dife-
rentes rotas, cabe escolher que
ações enfatizar e em qual momento,
incluindo abrir uma empresa.

O momento de abrir uma empresa
"A sonho de abrir o próprio ne-

gócio já vinha sendo acalentado há
muito tempo, mas a percepção da
oportunidade e a certeza de que ha-
via chegado a hora certa aconteceu
em 1997", diz Alvacir dos Santos
Batista, diretor da Medex Medica-
mentos Express.

A abertura de uma empresa é pre-
cedida por etapas, que podem ser
agrupadas em um planejamento pré-
vio. Começa com a fase de aprendi-
zado, de conversar para adquirir co-
nhecimento ou estar no ramo de ati-
vidade que se pretende atuar, passa
também por um refinamento de idé-
ias e busca de informações e vai até a
percepção das sutilezas do negócio.
"Antes, é preciso ter consciência de
que há uma necessidade no mercado.
Depois, saber se a oportunidade en-
contrada apresenta uma solução e, por
fim, se existe viabilidade", diz Renato
Fonseca de Andrade, consultor da
área de orientação empresarial do Se-
brae-SP. "O plano de negócios ajuda
a aprender mais e a sinalizar a viabili-
dade com base em situações reais."

No caso da Medex, Batista já
acompanhava o mercado desde o iní-
cio dos anos 90. Nessa ocasião, che-
gava ao país novos produtos com alto
valor agregado, como os desenvolvi-
dos por biotecnologia - alguns tipos
de antibióticos, por exemplo. Mas eles
eram caros e tinham pouca saída, o
que gerou pouco interesse do varejo
convencional. Com isso, surgiam dois
impasses para a indústria farmacêuti-
ca. "O Preço Máximo ao Consumi-
dor (PMC), regulado por lei, e que na
época acrescia 42,86% ao preço de
fábrica (PF) e a dificuldade de hori-
zontalizar a distribuição", diz o dire-
tor da empresa.

Pronto, havia uma necessidade no
mercado e a oportunidade era encon-
trar a solução, que foi criar novos ca-
nais de distribuição. Essa era uma for-
ma da indústria farmacêutica repassar
medicamentos ao consumidor final a

preço de fábrica, ou abaixo dele. Man-
ter-se informado com o que estava
ocorrendo não era um problema para
Batista. Ele já atuava no ramo como
funcionário de uma multinacional e co-
nhecia os desafios dessa área de ativi-
dade. "O conhecimento adquirido na in-
dústria tem sido fundamental para que
possamos estabelecer estratégias de re-

Batista: enxergar a chance, depois
descobrir a solução e a viabilidade

lacionamento que possam causar uma
repercussão positiva no mercado."

Assim ficou mais fácil para ele per-
ceber que começava a surgir os servi-
ços de vendas por telefone e entrega a
domicílio de diferentes produtos, inclu-
sive de medicamentos. Mas essa não
era uma prática muito comum. Inspi-
rado pela estratégia pioneira voltou para
Porto Alegre e abriu o próprio negócio.
"Esse cenário e o relativo sucesso que
a idéia já demonstrava em São Paulo
me estimulou a montar um planejamen-
to, negociar meu desligamento da in-
dústria e partir para a concretização do
meu sonho."

No início, a Medex trabalhava ape-
nas com medicamentos que as farmá-
cias tradicionais não ofereciam. Mas
com o sucesso do negócio, Batista re-
solveu ampliar a lista de produtos, tor-
nando-se um canal entre o consumi-
dor e o fabricante. Decidiu comercia-
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lizar e entregar uma variada linha de me-
dicamentos e seus genéricos e também
passou a fornecer perfumaria. "Trans-
ferimos para todos os medicamentos
comercializados, independente do pre-
ço, a mesma filosofia desenvolvida para
o atendimento aos produtos especiais."
Em 2005, a empresa teve um cresci-
mento de 20%.

Várias iniciativas são praticadas pela
Medex em parceria com a indústria far-
macêutica e empresas da Medicina Su-
plementar para estimular a prevenção e
promoção da saúde. Conforme Batista,
quando um cliente liga e pede a indica-
ção de um remédio, a recomendação dada
é que ele visite um médico para um di-
agnóstico prévio, antes da ingestão de
qualquer medicamento. "Obviamente
que, quando o cliente solicita o produto
pelo nome, nós o atendemos, mas, mes-
mo assim, solicitamos o nome do médi-
co do paciente. Nossa missão não é ven-
der medicamentos, mas vender saúde."

Para continuar na vanguarda deste
mercado, Batista colocou em prática di-
versas iniciativas, como a criação de
uma política corporativa de gestão de
pessoal. A ação contribuiu para implan-
tar programas de remuneração variável,
baseados na produtividade. Nos últimos
dois anos, ele também investiu R$ 2 mi-
lhões para desenvolver softwares de re-
lacionamento com o cliente e de inte-
gração de processos de gestão adminis-
trativa e financeira. "Estamos andando
na direção do nosso discurso, aliás esta
é mais uma de nossas obsessões: plane-
jar e aplicar o plano. Falar e fazer".

A ação faz parte de uma estratégia
prévia e planejada de buscar uma atua-
ção, no futuro, em todo o país. "Os re-
cursos de TI e Telecom implantados nos
permitem gerenciar a empresa a partir
de Porto Alegre para qualquer local, quer
seja no Sul ou no Norte. A intenção é
consolidar nossa posição no mercado
atual e escolher praças estratégicas para
instalar um CD." Atualmente, a Medex
conta com a ajuda de 695 colaborado-
res, 250 operadores de call-center e 90
entregadores e dispõe de oito mil pro-
dutos em estoque.

Crescer em ritmo chinês
A Companhia Brasileira de Alumí-

nio (CBA), do Grupo Votorantim,
adotou uma política de investimento
que a faz crescer em média 10% ao
ano, desde sua fundação em 1955.
O principal foco é a integração da
empresa, que atua em todas as eta-
pas "da cadeia. Por ter essa caracte-
rística, atualmente, possui um dos
maiores processos verticalizados do
mundo. Realiza, em um mesmo lo-
cal, o processamento da bauxita (mi-
neral usado para a fabricação do alu-
mínio) até produtos transformados
de maior valor no mercado, como
bobinas, chapas, telhas e cabos utili-
zados na construção civil, transmis-
são de energia elétrica, embalagens,
bens de consumo e transportes.
"Concluímos a fase de expansão para
400 mil toneladas ao ano e já come-
çamos um novo desafio que será al-

cançar 470 mil em 2007. Depois dis-
so, certamente a empresa vai conti-
nuar a investir", diz Luís Carlos Lou-
reiro, diretor de vendas da CBA.

As constantes aplicações feitas,
cerca de 70% de capital próprio, para
se alcançar o crescimento definido pre-
viamente, transformaram a CBA em
uma gigante da área. Tem 6 mil funci-
onários, uma rede de distribuição de
produtos com 13 filiais no país e um
terminal marítimo, localizado no Por-
to de Santos, além de uma geradora
de energia própria. No continente eu-
ropeu, a empresa também conquistou
seu espaço. Detém 13% de participa-
ção nas vendas de folhas de alumínio,
utilizadas para a fabricação de embala-
gens para o consumo doméstico. Nor-
malmente, cerca de 50% da produção
é destinada a 50 países, grande parte
da Europa e Oriente Médio e também

Loureiro: investimento nos últimos três anos foram de US$ l bilhão
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para os Estados Unidos.
O investimento da empresa é per-

manente, mesmo quando se enfrenta
algum problema. A cadeia produtiva
integrada favorece a implantação de
estratégias de comercialização de acor-
do com o momento. Isso é feito dire-
cionando-se os esforços para uma ou
outra etapa da produção para se bus-
car um constante equilíbrio e resulta-
dos satisfatórios. "Independente de ter
ou não mercado interno, o externo ab-
sorve o que for necessário para man-
ter a programação de investimento, que
nos últimos três anos foi de US$ 1 bi-
Ihão", diz.

Conforme a avaliação de Loureiro,
dificilmente vai existir um cenário em
que o Brasil vá mal em todas as áreas
econômicas. Como exemplo, ele cita a
construção civil no país, que tem tido
desempenho abaixo do esperado, ao
contrário dos mercados de transporte
e de embalagens, devido à renda baixa
da população, em geral, e a falta de cré-
dito para o comércio de imóveis. Nes-
ses casos, é preciso criar alternativas
para tentar evitar o agravamento e re-
verter a situação. "As empresas gran-
des mantêm esse nível de aplicação de
recursos e vão procurar as melhores
maneiras de conseguir rentabilidade",
diz. "Procuramos fazer todos os inves-
timentos aqui no Brasil, embora as si-
tuações às vezes sejam adversas."

Com essa premissa, a CBA fez uma
pesquisa mercadológica para diagnosti-
car possíveis necessidades e encontrar
oportunidades de solucionar alguns pro-
blemas. Depois de três anos de estudo
desenvolveu um sistema de fabricação
de esquadrias em alumínio, chamado de
Votoral Sistemas, que vai ajudar a dimi-
nuir custos e aumentar a produtividade,
a eficiência e a melhorar o aproveita-
mento dos materiais. "As ações da com-
panhia visam resgatar o fortalecimento
do mercado de construção civil, pois
acreditamos que haverá uma grande
corrida para as soluções mais adequa-
das ao bolso do consumidor final", diz
José Carlos Noronha, gerente da área
de construção civil da empresa.

Quando inovar
Não existe um momento único

para se inovar, quem aposta nessa
estratégia para conduzir sua empresa
garante que é preciso fazer isso
sempre. O mais adequado é estar
antenado no mercado, de olho na
concorrência e, principalmente, nos
clientes. Eles é que são os verda-
deiros alvos de quaisquer tentativas
de inovação. "O pensamento deve
estar voltado não só para as inova-
ções radicais (alguma tecnologia re-
volucionária, por exemplo), mas
também o aperfeiçoamento de um
produto ou serviço que já existe,
buscando sempre surpreender o cli-
ente", diz Renato Fonseca de An-
drade, consultor da área de orienta-
ção empresarial do Sebrae-SP.

Sem a devida atenção e nenhum
planejamento, é perigoso puxar o ga-
tilho para lançar uma novidade, até
mesmo a mais perfeita criação. Na
hora errada, o empreendedor pode
acertar o próprio pé e inviabilizar o
negócio. Algumas características
que ditam a condição de sucesso são
a demanda e o preço final da inova-
ção. "Por vezes contamos com uma
tecnologia e não temos a oportuni-
dade de lançá-lo no mercado devido
ao custo", diz Eduardo Antônio Au-
gusto da Costa, sócio-fundador da
Gávea Sensors, empresa que desen-
volve soluções de medição por meio
de sensores de fibra ótica.

A análise de mercado e a busca
de informações contribuem para mi-
nimizar esse risco, que tem influên-
cia no desempenho de uma iniciati-
va. Quando as condições são des-
favoráveis é preciso esperar a tec-
nologia maturar, que o cliente tenha
maior confiança e os preços sejam
mais acessíveis. Para a solução de-
senvolvida pela Gávea Sensors foi
necessário esperar cerca de 20 anos.
Somente sete anos atrás é que co-
meçaram a aparecer os primeiros
sensores no mercado. E isso, devi-
do à indústria de telecomunicações,

que indiretamente viabilizou o uso des-
sa inovação. "Os insumos dos pro-
dutos estão muito associados aos que
são utilizados em telecomunicações,
que são as fibras-óticas e os compo-
nentes optoeletrônicos, e à medida
que esses dispositivos foram sendo
cada vez mais aplicados, tiveram os
custos reduzidos", diz Costa.

Mesmo com uma margem de lucro
menor, os seis sócios da empresa tam-
bém optaram por produzir um sensor
ótico específico que detecta vazamen-
tos em tanques de postos de gasolina.
Ele conta que, a princípio não havia in-
teresse, mas o produto tornou-se inte-
ressante devido à quantidade. Isso por-
que está em vigor uma exigência go-
vernamental de que os postos devem
se adequar a essa tecnologia até 2012.
"Desenvolvemos esses sensores há cer-
ca de três anos e só agora vamos lan-

Fonseca: aperfeiçoar
para surpreender

çá-lo, porque conseguimos preços com-
petitivos em relação a produtos já exis-
tentes e que usam outras tecnologias -
como os sensores eletrônicos."

Uma dica que contribui com o lan-
çamento de uma inovação é programar
os primeiros contatos entre a novidade
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e o mercado, que de preferência de-
vem ser realizados em ambientes apro-
priados. É o exemplo das feiras, que
também são válidas para medir o im-
pacto e a reação do público. A Gávea
Sensors vai participar de nove even-
tos, simpósios e seminários neste ano.

Os sensores de fibra óptica têm
diversas aplicações na engenharia ci-
vil, indústria aeronáutica, automotiva,
espacial, naval, de petróleo e gás, quí-
mica, medicina e setor elétrico. Po-
dem ser utilizados para medir a de-
formação, vibração, temperatura e
pressão. O envolvimento com a tec-
nologia vem desde os tempos de fa-
culdade, dois dos seis sócios faziam
parte do Laboratório de Sensores de
Fibra Óptica da Puc/RJ. A experiên-
cia adquirida ajudou a descobrir que
havia espaço para atuar no mercado e

decidiram montar a Gávea em 2003.
Em maio do mesmo ano, a empresa
passou a fazer parte da Incubadora
Tecnológica Gênesis da Puc/RJ. A
partir desse mês, vai se transferir para
uma sede própria, localizada na cida-
de carioca de São Cristóvão. "Somos
graduados, mas o vínculo com a uni-
versidade vai continuar", diz Costa.

A Gávea fez uma parceria com a
universidade para viabilizar a co-
mercialização dos protótipos desen-
volvidos no laboratório. A empresa
ficou com a engenharia de produto,
necessária para levá-los ao mercado.
"Reduzir os custos dos insumos, de
maneira que também minimizem os
custos de produção; manter a quali-
dade, os padrões exigidos pelo mer-
cado; e depois fazer todo trabalho de
marketing", afirma o sócio-fundador.

Parceria:
o sim decisivo

O melhor momento para realizar uma
parceria empresarial é quando existe afi-
nidade e certeza de que essa decisão es-
tratégica é, de fato, o que o empreende-
dor realmente deseja. É de certa forma
como um casamento. Existe um planeja-
mento, uma fase em que se passa a co-
nhecer um ao outro, como o namoro e o
noivado, até a consumação assinada em
cartório. Ao longo da trajetória também é
possível separar e casar novamente, mas
a durabilidade está relacionada com a es-
colha adequada dos parceiros, as chan-
ces de sucesso aumentam.

Uma parceria certa depende mais da
compatibilidade e da sintonia entre as

Evolução permanente
O objetivo é crescer. Daí o nome do

projeto que está em processo de im-
plantação no Grupo Empresarial Jorge
Zanatta, que vai integrar a base de da-
dos, centralizando as informações de
todas as empresas: Canguru Embala-
gens (embalagens plásticas flexíveis),
Descartáveis Zanatta (copos descartá-
veis), Imbralit (telhas e caixas d'água),
Cerâmica Zanatta (telhas de cerâmica)
e Zapack (sacos para lixo). Ao todo são
nove fábricas instaladas em Criciúma e
Chapecó (SC), Pelotas (RS) e Três Co-
rações (MG). "Nosso objetivo básico é
melhorar os processos de negócio usan-
do tecnologia de informação", diz Fáti-
ma Marlene Valdali Cardoso, gerente
de TI do Grupo Zanatta.

O Grupo resolveu investir cerca de
R$ l O milhões no Projeto Crescer. O
motivo principal é inovar a gestão cor-
porativa, de maneira que ela permita
o crescimento sustentável das empre-
sas e possibilite um planejamento co-
ordenado com maior êxito. "Tudo isso
será feito por uma constante evolução
tecnológica, que garanta o acesso, fá-
cil e imediato, às informações em tem-
po real, proporcionando agilidade aos

controles e à gestão do negócio."
A decisão por adotar o projeto aconteceu

em 2004, após uma fase de estudos, realiza-
dos para encontrar uma forma de implanta-
ção que melhor proporcionasse o envolvi-
mento de todos do grupo, e a previsão de

término de implantação é janeiro de
2007. "É importante destacar que ges-
tão e progresso são feitos com a partici-
pação de pessoas. Cada um é peça fun-
damental na construção de uma gestão
moderna e inovadora", diz Fátima.

Grupo Jorge Zanatta: participação garante gestão moderna e inovadora
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partes interessadas do que
propriamente da área de atu-
ação ou do produto, mesmo
que sejam semelhantes. A
busca é o crescimento con-
junto, uma simbiose, e para
muitos uma questão de so-
brevivência no mercado. "A
ação cooperada já é uma ten-
dência no presente e vai con-
tinuar a ser no futuro. O iso-
lamento não é recomendado, porque cor-
re o risco de ficar para trás", diz Renato
Fonseca de Andrade, consultor da área
de orientação empresarial do Sebrae-SP.

O porquê da procura por parceiros
pode variar a cada caso, mas nem sem-
pre a falta de recursos financeiros é o
melhor motivo. "O pior momento é
quando a empresa precisa de dinheiro,
porque provavelmente ela vai ter que
vender barato a sua parceria. Deve-se
procurar quando se está muito bem
preparado, em um momento de matu-
ridade do negócio", diz Gilmar Caldei-
ra, CEO (traduzido para o português
significa, na prática, diretor-executivo)
da BitTime, companhia americana com
filial no Brasil e especializada em pro-
gramas de incentivos e fidelidade.

Encontrar alguém com mais expe-
riência para dar o próximo passo, por
exemplo, ou auxiliar a entrar em um
nicho que não sabe como funciona pode
ser uma boa causa. A maneira mais
apropriada é analisar se contribuem
para pôr em prática projetos a serem
realizados de forma conjunta, e se aju-
dam a partir em busca da conquista de
uma fatia maior ou de novos merca-
dos. Também devem ser avaliados a
personalidade e o tipo de parceiro com
quem o empreendedor vai fazer negó-
cio e conviver nos próximos anos.

Uma maneira de encontrar no mer-
cado um que seja mais adequado às es-
tratégias da empresa é estabelecer re-
des de contato (network), uma delas
pessoal e outra de recursos e compe-
tências profissionais. Em alguns mo-
mentos, o empreendedor pode ser sur-
preendido por uma proposta. "A empre-
sa tem as mesmas reações que temos

como pessoas físicas, ou
se apaixona pelo modelo de
negócio de um parceiro ou
o inverso, ele pelo seu, e
quando isso acontece é
porque viu qualidades."

Ele explica que foi des-
sa maneira que a empresa
decidiu fazer parcerias.
Foi procurada por uma
multinacional, com sede na

Inglaterra, que tinha o interesse de ter
acesso ao mercado americano (Esta-
dos Unidos e América Latina) e ao co-
nhecimento na área de incentivos. "Nos-
sa intenção sempre foi encontrar um
parceiro que viesse para acrescentar e,
nesse caso, vamos começar a atuar tam-
bém no mercado europeu. É uma troca
em que se fornece e se recebe algo para
crescer e não para ficar do mesmo ta-
manho", diz Caldeira.

Essa também é a tática propulsora
da Risca, fabricante de mochilas e aces-
sórios escolares, que aposta nas par-
cerias desde o início da empresa, fun-
dada em 1982. Tempo depois, já anun-
ciava o primeiro casamento com uma
loja de artigos em couro e de viagem, a
Le Postiche. "Na época, nos fizeram a
proposta para realizar campanhas de
marketing coordenadas de volta às au-
las e dia dos namorados, por exemplo,
com anúncios em rádio e TV e premi-
ações nas lojas", diz Eloísa Maia, dire-
tora da Risca. "Sempre fui partidária
de parcerias, até porque senão o negó-
cio muitas vezes fica inviável."

Conforme Eloísa, a empresa foi pla-
nejada para atuar dessa forma no mer-
cado. Ao montar o negócio, o pai e o
irmão dela tinham a intenção de traba-
lhar com empresas que queriam tercei-
rizar serviços. Eles faziam o tratamen-
to de tecido, pioneiro no país, embor-
rachando o algodão para marcas co-
nhecidas como OP, Colcci, Company
e Fico. Aos poucos mudaram o foco
de atuação, com a idéia de ganhar tan-
to no serviço quanto na fabricação do
produto final. "Abrimos a fábrica do
produto pronto para não perder a ven-
da do tecido. Para quem não tinha mar-

ca, criamos a Risca." Hoje, a empresa
tem 100 funcionários e fabrica entre
15 e 20 mil peças por mês.

Outras parcerias surgiram com: a
Lojas Americanas, o Carrefour - com
destaque nos tablóides e gôndolas. Com
a Oscar Calçados, para participar de uma
feira chamada Oscar Fashion Days, ação
que ajudou a aumentar 30% das vendas,
em relação a 2004, da Risca na região do
Vale do Paraíba, no sudeste. A mais re-
cente é com a Jandaia Cadernos para o
desenvolvimento de uma linha de cader-
nos e acessórios escolares. "É um so-
nho meu, tive que ir atrás e oferecer o
produto", diz Eloísa. Para ela, muitos lu-
gares vão passar a conhecer a marca,
por meio do caderno. "E na hora que for
introduzir as mochilas nesses mercados,
a marca já vai estar na boca do povo.
Essa parceria vai facilitar outros royalti-
es, eu precisava abrir caminho com uma
empresa grande e de confiança."

Como no casamento tradicional, as
parcerias corporativas precisam ser
estudadas e planejadas cuidadosamen-
te, porque quando não dá certo, dói no
coração e no bolso.

Renato Fonseca de Andrade (Sebrae-SP)
esantos@sp.sebrae.com.br
(11) 3177-4903

Alvacir Batista (Medex)
alexandre.gonzaga@globo.com
(51) 9807-4072

Eduardo Costa (Gávea Sensors)
eduardo@gaveasensors.com
(21) 3114-1786

Fátima Marlene Valdali Cardoso
(Grupo Jorge Zanatta)
tina@persona.inf.br
(11) 5531-1006

Luís Carlos Loureiro (CBA)
taniab@gpcom.com.br
(11) 3129-5158

José Carlos Noronha (CBA)
taniab@gpcom.com.br
(11) 3129-5158

Eloisa Maia (Risca)
(11) 5671-5671
Gilmar Cadeira (BitTime)
(11) 3272-8622
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