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Fiesporganiza
SaladeCrédito

IncubadoradeSão
Carloséreaberta

Nosdias 10 e 11, será realizada
naFiesp aSala deCrédito –
evento organizadopeloDepar-
tamento daMicro, Pequenae
Média Indústria emparceria
doBanco doBrasil, Bradesco,
CaixaEconômica Federal e
BNDES. Lá, serão oferecidas
linhasdecapital de giroe finan-
ciamentocom taxasdiferencia-
das para as pequenas empre-
sas, pormeio de convênio assi-
nado comaentidade. Além
dos empréstimos, estarão pre-
sentes analistaspara tirar dúvi-
das e orientar os empresários
em relação aousodocrédito
oferecido.Oevento se estende-
rádas8h às 17h, na sededa
FiespnaAvenidaPaulista, em
SãoPaulo.

OCentro deDesenvolvimento
da IndústriaNascente (Cedin),
deSãoCarlos (SP), reabriu na
última sexta-feira e se tornará
a sededa Incubadora de Em-
presasdeSãoCarlos.A institui-
çãopassa a ser administrada
pela prefeitura deSãoCarlos,
pela Fiesp e peloSebrae-SP, e
temcomoobjetivo se tornar
umcentro incubador de indús-
trias. Há espaçopara odesen-
volvimentode 12 empresas, a
maioriados ramosdeeletroele-
trônica,metalomecânica e alta
tecnologia. Seis projetos já es-
tão instalados na incubadora,
que funcionará naAvenida
SantosDumont, 800, no Jar-
dimSantaHelena.Os demais
serão escolhidospormeio de
edital ao longodo ano.

Mix

Comoobter
oprimeiro
milhão

MICROEMPRESAS

Ana Paula Lacerda

Das 5milhões de empresas for-
mais existentes no Brasil, me-
nos de 300mil têm faturamen-
to acima deR$ 1milhão, segun-
do estimativas do Sebrae. A
imensamaioria (4,6 milhões de
empresas) tem faturamento
igual ou inferior a R$ 240 mil
anuais, ou seja, são classifica-
das comomicroempresas.
Chegar ao faturamento de 7

dígitos, um número que é uma

marcaparamuitosempreende-
dores,nãoéalgo foradonormal
para as empresas, dizem os es-
pecialistas. “Nãoexisteumare-
ceita de sucesso, mas alguns
passospodem levar oempresá-
rio a multiplicar suas vendas e
chegaraoprimeiromilhão”,diz
o consultor do Sebrae-SPWla-
mir Bello.

As dicas são próprias para
quem quer organizar e dar um
salto em seu negócio, seja uma
loja ou uma pequena fábrica. O
primeiropasso,dizBello,doSe-
brae, é conhecer bem o cliente.
“Oempresáriopodecomeçarfa-
zendoumaplanilha simplespa-
ra anotar que dia ele recebe
maisclientes,seatendemaisho-
mensoumulheres,qualoprodu-
tomaisvendidoequantoéaven-
damédiaparaocliente.Comes-
se pequeno banco de dados, já
pode fazer algumas açõesmais
focadas e melhorar suas com-
pras.”
Asegundadicaécompararo

que ganha com o que gasta. “É
muito importante ter isso bem
claro, pois uma pesquisa nossa
mostrouque80%dospequenos
empresários não sabem mon-
tar seupreçodevenda.Ouseja,
algunsestãoperdendodinheiro
e nem sabem”, diz o consultor.
Com os números na mão, o

empresário pode calcular em
quanto tempo chegará ao seu
primeiromilhão.“Talvezeleve-
ja queprecisa demais uma loja,
talvez tenha de agregar algum
serviço ao produto”, diz Bello.

Foi o que aconteceu com a
Visagio, empresa de consulto-
riae logísticadoRiodeJaneiro.
Formada por um grupo de re-
cém-formados em Engenharia
em 2002, ela levou pouco mais
de um ano para atingir seu pri-
meiro milhão em faturamento,
e já foi além. “Nossa empresa
deu um grande salto quando,
além dos projetos de logística,
passamos a desenvolver os sis-
temas para implementar as so-
luções que apresentávamos”,
diz Renato Moulin, um dos só-

cios da Visagio. “Ou seja, a em-
presa nos contratava para con-
seguir uma solução e já saía
comela implantada.”
Com um pacote de serviços

mais completo e uma boa rede
de contatos, a Visagio conse-
guiu atrair clientes grandes co-
mo a italiana Aeffe (que atende
grifes como Moschino e Jean
Paul Gaultier ), a White Mar-
tins e a Companhia Vale do Rio
Doce. “Alguns dos sócios fize-
ram especialização na Itália, e
lá também aproveitaram para

formarumaredevoltadapa-
ra o nosso negócio. Sempre
tivemos foco no crescimen-
to”, dizMoulin.
O responsável pela distri-

buição das rações Royal Ca-
ninnaGrandeSãoPaulo,Ne-
loMarraccini, concorda que
manter o foco no negócio é
umadaspráticasparaseche-
gar ao primeiro milhão. “É
preciso estruturar o negócio
enãoseperdernocaminho”,
diz. “Umamaneira de come-
çar certo é escolher bem o
segmento em que se vai
atuar. Há setores em expan-
são e outros jámaduros.”
Ele conta que quando co-

meçouatrabalharcomadis-
tribuidora de comida para
animais, havia menos de mil
pontos-de-venda em São
Paulo. Hoje, ele atende a
maisde5mil. “Omercadode
animais de estimação cres-
ceumuito, assim como cres-
cemcosméticos e comunica-
ções. A pessoa tem de estar
atenta para aproveitar essa
onda,ouentãotermuitocapi-
tal e estrutura para enfren-
tarummercadojáformado.”
Bello, do Sebrae, reco-

menda tambémque, após fa-
zer uma planilha sobre suas
vendas, o empresário defina
paraquepúblico quer traba-
lhar.“Seéumdecorador,po-
de se especializar em casas,
galerias ou lojas de roupas.
Seéumaconfecção,podetra-
balhar commoda infantil fe-
minina de luxo.”
Semumaposiçãoclarano

mercado, é mais difícil lidar
com fornecedores e novos
clientes. “Quem tenta ven-
der para todo mundo não
vende para ninguém. Se o
empresário quer chegar a
seu primeiro milhão, tem de
conhecer suaempresaa fun-
do e tê-la sob controle”, diz
Bello. ●
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Boschvaiproduzirem2007o
primeirofreioABSbrasileiro

Cleide Silva

A Robert Bosch vai produzir
em Campinas (SP) o primeiro
freio ABS brasileiro, o sistema
inteligentedefrenagem.Oequi-
pamento, hoje importado pelas
montadoras, é considerado im-
portante item de segurança,
mas por ter alto custo está em
apenas 12% dos automóveis.
Com a nacionalização, a Bosch
pretendebaratearopreçoeam-
pliaraofertaparacercade60%
dos veículos num prazo de sete
anos.Vendido comoopcional, o
ABS encarece o automóvel en-
tre R$ 2mil e R$ 3mil.
A produção local vai come-

çaremjulhode2007econsumi-
ráR$25milhõeseminvestimen-
to. A linha de montagem terá
capacidade inicial para 250mil
peças.Atualmente, aBosch im-
porta 200 mil unidades ao ano
para atender várias montado-
ras que destinam parte para os
carrosnacionaiseparteparaos
modelos de exportação.
O anúncio da Bosch, uma

das maiores fabricantes de au-
topeçasnoPaís,ocorrenummo-
mento emqueo câmbio está fa-
vorável à importação. “Nosso
projetovisaolongoprazoeacre-
ditamosnopotencial domerca-
do”, diz o presidente da Bosch,
Edgar Silva Garbade, para
quemoreal não ficarávaloriza-
do para sempre.A importação
dosistemacompletodaEuropa
eEUA será suspensa.
OABSdáestabilidadeaoveí-

culo, evitatravamentoderodas
nas frenagens e permite dirigi-
bilidadepara tentar escaparde
umabatida.O freio comumtra-
vaasrodaseoveículosegueem
frente, mesmo que o motorista
vire o volante. A Bosch preten-

de desenvolver campanha na-
cionalparaconscientizarmoto-
ristas da importância do siste-
ma, visto por analistas como o
itemde segurançamais impor-
tante depois do cinto.
Na Europa e Japão o ABS

equipa 100% dos carros e, nos
EUA,80%.Inicialmente,osiste-
ma brasileiro terá apenas 30%
de conteúdo local,mas o objeti-
vo é dobrar o porcentual em al-
gunsanos.Todososcomponen-
tes eletrônicos serão importa-
dosenoBrasilseráfeitaausina-
gem e amontagem.
Comadecisão,aBoschsean-

tecipa a umgrupo formado por
cinco montadoras que estuda-

vaacriaçãodeumconsórciopa-
ra a produção de ABS no País.
Volkswagen, Fiat, GeneralMo-
tors, Ford e Renault preten-
diam convencer uma das gran-
des fabricantes de autopeças a
nacionalizar a produção do sis-
tema de freio. Em contraparti-
da, se comprometeriam a com-
prar o sistema, o que elevaria a
demanda e reduziria custos.
Além das montadoras, partici-
paramasdiscussõesdacriação
do consórcio a própriaBosch, a
TRW, Delphi e a Continental/
AlfredTeves.
Dirigentes das montadoras

calculam que a nacionalização
doABSpoderiareduziropreço

ematé50%.ABoschafirmaque
a queda de preço será gradati-
va.Oconsumidornãodeve sen-
tir a diferença de imediato, por
causadoelevadoíndicedecom-
ponentes importados.

EXPORTAÇÕES
A Bosch também está na lista
de empresas prejudicadas pelo
câmbio. Em2005, a companhia
exportou 47%de suaprodução,
participação que este ano será
menor. “Temos dois contratos
que não foram renovados, um
de componentes de freio para
os EUA e outro de peças de ar-
ranque de motor para o Méxi-
co”, informaGarbade.

Oscontratos,novalorcon-
junto de R$ 200 milhões, fo-
ramassumidosporoutras fi-
liaisdogrupoqueapresenta-
ram preços melhores que o
Brasil. Com isso, a previsão
de faturamento da unidade
brasileira para este ano bai-
xou paraUS$ 3,8 bilhões.
Para ganhar dinheiro

com as exportações, o câm-
bio deveria ficar abaixo de
R$ 2,50 . “Estamos traba-
lhando para baixar custos e
melhoraraprodutividadepa-
ra enfrentar o real valoriza-
do,masogovernoprecisade-
soneraroprocessodeexpor-
tação”, afirmaGarbade.
Segundoele,ocrescimen-

todomercadointernodeveí-
culostemajudadoacompen-
sarpartedaquedadasexpor-
tações.Aempresa,grandefa-
bricante do sistema flex (ou
bicombustível) projeta para
o Mercosul produção de 2,7
milhõesdeveículos este ano.
ABoschtemquatro fábri-

casnoBrasil,duasemCampi-
nas, uma no Paraná e outra
na Bahia. Emprega 11,7 mil
funcionários. A produção do
ABSnointeriordeSãoPaulo
não vai gerar novas vagas.
“Vamos manter o quadro,
apesardaquedanasexporta-
ções”,dizBesalielBotelho,vi-
ce-presidente da Bosch. Ini-
cialmente, apenas 50 funcio-
náriosvão trabalharna linha
do ABS, que vai abastecer o
mercado brasileiro e outros
países daAmérica do Sul.
Funcionários brasileiros

estão sendo enviados para a
Alemanhaparatreinamento
na produção no sistema
ABS, que na Europa está na
oitava geração. ●

Foco e pesquisa sobre o negócio
são as dicas de quem chegou lá

AçõesdaALL
sobemcom
comprade
concorrente

NACIONAL–Produção local reduzirápreçodo freioABS,dizopresidentedaempresa,EdgarGarbade

Empresa anuncia nacionalização do sistema, apesar do câmbio favorável às importações

RAPIDEZ–AVisagiosuperouR$1milhãoempoucomaisdeumano

EMPREENDEDORISMO

FERROVIAAUTOPEÇAS

FINANCIAMENTO

FORMAÇÃO

TASSO MARCELO/AE

Renée Pereira

AsaçõesdaAméricaLatinaLo-
gística (ALL) tiveram fortealta
ontem na Bolsa de Valores de
SãoPaulo (Bovespa)comapos-
sibilidade de o anúncio de com-
pra dos ativos da Brasil Ferro-
vias (BF) sair hoje. As ações or-
dinárias subiram 9,09% (R$
36,00)easpreferenciais, 5,94%
(R$ 32,30). De janeiro até ago-
ra, as ações subiram 90,96% e
69,58%, respectivamente.
Segundo fontes do setor, a
empresadeveassinar entreho-
je e amanhã o contrato de com-
pradosdois corredoresdaBra-
sil Ferrovias: o de bitola larga e
odebitolaestreita.Opagamen-
todaoperação–queincluiocon-
troledaFerronorte,Ferrobane
Novoeste – será feito por meio
de troca de ações.
Isso dará aos acionistas da
BF – Funcef (Fundo de pensão
dos funcionários da Caixa Eco-
nômica Federal), Previ (Fundo
de pensão dos funcionários do
BancodoBrasil)eBancoNacio-
naldeDesenvolvimentoEconô-
micoeSocial(BNDES)–partici-
paçãono capital total daALL, a
exemplodoqueocorreunaaqui-
sição do BankBoston pelo Itaú,
no setor bancário. Especula-se
que o valor da operação estaria
na casa deR$ 1,2 bilhão.
A aquisição da BF tornaria a
ALLamaior empresa ferroviá-
ria da América Latina, com
umamalhadequase19milquilô-
metros, incluindosuaparticipa-
çãonaArgentina.Alémdisso, a
empresaincorporariaàsuama-
lha8.349vagõese272 locomoti-
vas. AALL tem 12.792 vagões e
545 locomotivas. De acordo
com informações do setor, o
acordodecompradaBrasilFer-
rovias foi fechadonaquinta-fei-
ra à noite. O principal concor-
rente na disputa foi a trading
coreanaAsila.AValedoRioDo-
ce não apresentou proposta. ●

DIVULGAÇÃO

Às vezes, é preciso
expandir a rede de
lojas ou oferecer
mais serviços
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