
Diante da inevitável
concorrência do
mercado, especialistas
recomendam que o
empresário tem que,
dentre outras atitudes,
saber ouvir seu cliente

Entre os muitos desafios enfrenta-
dos pelos 4,5 milhões das micro e
pequenas empresas brasileiras,
talvez um dos principais seja dri-
blara concorrência e atrair o clien-
te. Para esse tipo de empreendi-
mento, muitas vezes é complicado
competir investindo apenas no
preço mais baixo. Sob esse pris-
ma, o empresário tem que inovar,
procuraratribuirumdiferencialao
seu negócio, agregar valor ao seu
produto. A inovação, ao contrário
doquealguns imaginam, não está
diretamente ligada a grandes
idéias ou invenções. Através da
observação do dia-dia e ouvindo a
opinião do seu cliente, o empresá-
rio pode achar as respostas neces-
sárias para que seu negócio possa
deslanchar.

Oconsultordo Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo (Sebrae-SP), Gustavo
Carrer,dá a dica do primeiro passo
a ser tomado por executivos para
queeles possam alcançaresteob-
jetivo. "É preciso fazer um levanta-
mento junto ao cliente e verificar
seosprodutosoferecidos pela em-
presa realmente fazem diferença.
Às vezes, o queé importante para o
empresáriooconsumidornãodáo
devido valor. Como essa é a peça
importante do negócio, as aten-
ções têm que estar voltadas para o

interessedele ,ensina.
Além da pesquisa junto ao

cliente, o consultor da área de
orientação empresarial do Se-
brae-SP, Renato Fonseca de An-
drade, aponta também a impor-
tância do material humano para
uma empresa. "Colegas, clientes,
fornecedores e até mesmo a con-
corrência são fontes cruciais na
questão da inovação. São os pon-
tos chave para dar energia, idéias
novas e sugestões para resolver os
problemasdas empresas", analisa
Andrade, paraquemoempresário
não deve deixar de freqüentar as
feiras do seu setor de atuação, os
debates de tendências e ler as pu-
blicações direcionadas para atin-
giressediferencial.

O negócio, segundo o consul-
tor, tem de ser monitorado cons-
tantemente, para que o empresá-
rio possa perceber as mudanças
queocorrem à sua volta. Em pouco
tempo, o concorrente percebe, co-
pia e até mesmo supera as novida-
desqueaparecem no mercado. "É
preciso desenvolver uma cultura
de melhoria que se traduza em
ações diárias",dizCarrer.

Inovação como diferencial
O incremento no negócio se rela-
ciona a pequenas mudanças, co-
mentam os especialistas; são elas
que agregam valor ao produto.
"Talvez este seja o grande mote
das pequenas empresas", opina
Andrade. "O incremento vem do
dia-a-dia,temdeseralgonovoque
o cliente valorize e seja acessível
para a empresa fazer", diz. Segun-
doele,podeserumanovaembala-
gem, um item diferente num san-
duícheou um novo serviço.

"A inovação é uma estratégia

Como o empresário deve adaptar seu empreendimento às
exigências dos clientes para se destacar da concorrência

O horário de funcionamento do estabelecimento deve atender às
necessidades de seu público-alvo e, se preciso, estender-se além
do horário comercial.

A empresa deve permitir o acesso do cliente em todos os aspectos
relevantes ao negócio. As opções são muitas: estímulo da vinda até
a loja, venda por telefone, Internet ou por catálogo.

A segurança do cliente deve ser proporcionada em seus diversos
aspectos: segurança contra eventual ato de violência na loja
ou no estacionamento evitando furtos ou danos, segurança relativa
ao produto: certificando o cliente que ele não irá se machucar
ao manuseá-lo.

A empresa deve procurar uma maneira de monitorar o pós-venda.
Os funcionários devem ensinar o cliente a obter o máximo desempenho
e o uso correto do produto adquirido.

A inovação está ligada à liderança da empresa. O empresário deve estar
sempre atento a feiras, debates de tendências e publicações direcionadas
ao diferencial de seu empreendimento.

Muitas vezes, acredita que a agregação de valor ao produto está ligada
apenas à opinião do empresário, nem sempre isso é verdadeiro. Para
isso, na hora de mudar, o empresário deve fazer uma pesquisa junto
a seu público-alvo para levantar os verdadeiros interesses de seu
consumidor.

Com preços e produtos assemelhados entre empresas concorrentes,
o espaço para criar valor está mais no serviço oferecido, do que no
aperfeiçoamento do produto.

Fonte: Gustavo Carrer e Renato Fonseca de Andrade, consultores de Orientação
Empresarial do Sebrae-SP

que sai de um planejamento ape-
nas baseado no preço baixo, que é
uma forma de concorrência muito
difícil para a pequena empresa",
ensina Andrade. Segundoele, esta
é uma ferramenta que está ao al-
cance de empresas de qualquer
porteeumaoportunidadequepo-
detrazerbenefícios.

Na visão de Carrer, não há dúvi-
das de que se o empresário criar
uma cultura de inovação, a médio

prazo ele verá sua empresa "des-
lanchar no cenário nacional e até
mesmo no internacional".

Apesar de suas vantagens, o
consultor de marketing diz que a
inovação se tornou um mito no
meio empresarial. "Às vezes o em-
presário acha que tem queter uma
idéiagenial,masofatoéqueo pro-
cesso não é tão espontâneo". A
questão cultural também é muito
forte: se os negócios vão bem, o

empresário pode pensar que "em
timequese ganha, nãoé bom me-
xer",compara.

Algumas empresas também
decidem colocar a inovação em
práticaquandosevêemàfrentede
uma crise. Para mudar essa práti-
ca 'passiva' de caráter corretivo,
Carrer sugere que o empresário
tem de "suar a camisa, fazer e tes-
tar em pequena escala". Ele ainda
mostra alguns pontos fundamen-
tais, aosquaischamade"atributos
tidos como universais" para se
agregarvaloraumprodutoouser-
viço: o negócio deve estar aberto
em horários que atendem as ne-
cessidades do cliente e oferecer,
na medida do possível, estaciona-
mento. De acordo com Carrer, a
empresa tem de permitir acesso
do cliente em todos os aspectos, e
se necessário, deve ir até ele. As
opções são muitas: estímulo da
vi ndaatéa loja, venda portelefone,
Internetouporcatálogo.

O quesito segurança também é
fundamental e passa por diversos
aspectos como a presença do con-
sumidor no próprio local e a segu-
rança do produto. O pós-venda
também é muito importante. Caso
não fique satisfeito com a compra,
oconsumidornãoretornaaolocal.

Pesquisa
Divulgada em fevereiro deste

ano, a pesquisa do Sebrae-SP "Ex-
pectativas das MPEs paulistas pa-
ra 2006", realizada com 267 micro
e pequenas empresas, verificou
que39%dosempresários preten-
diam aumentar seus investimen-
tos nos negócios e 52% intencio-
navam manter, contra 8% que
afirmou reduzir os recursos apli-
cados. "Isto revela um otimismo

da classe empresarial , analisa o
economista da assessoria de pes-
quisas econômicas do Sebrae-SP
Pedro Gonçalves. A maior parte
dos empreendedores entrevista-
dos, 76%, disse que aplicaria até
R$ 30 mil, que se dividiriam na
qualificação de pessoal (33%), re-
cursos de informática (31%) e
compra de máquinas e equipa-
mentos (26%). Para Gonçalves,
esse resultado está ligado à busca
de inovação e mostra uma preocu-
pação dos empresários em inovar,
apesardaescassezde recursos.
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A empresária Adriana Aguiar criou diferencial e aumentou faturamento

Cine Pizza fatura mais
com união de serviços

, "Quandoonegócionãoestádan-
-do mais certo, a solução é mu-
dar". Isso é o que pensa a empre-
sária Adriana Aguiar, dona de
uma locadora 'diferente' no bair-

• rode Perdizes, em São Paulo. Em
1997, três anos após abrir o esta-
belecimento, Adriana percebeu
quea locadora não dava o retorno

.esperado, não estava crescendo.
Elaentãose lembrou da idéia que
um tio seu teve no início dos anos
90 e decidiu mudar: criou a Cine
Pizza. A antiga locadora dividiria
espaço com uma pizzaria. Assim
ela poderia unir duas coisas que
secompletam."Sea pessoa com-
pra uma pizza, é provável que vá
ficar em casa. A mesma coisa
«acontece se ela alugar um filme.
Então os produtos se comple-
tam",explica Adriana.

Para começar o novo empre-
endimento, no entanto, a empre-
sária precisou investir na refor-
•madosalãode pouco maisdel 00

, m2 onde funcionava a locadora,
para adaptá-lo à estrutura de uma
pizzaria. Foram necessários três

,-a nos de trabalho duro para acer-
car os detalhes da administração
do empreendimento e montar
umaequipeeficiente.

No começo as coisasforam di-
fíceis, pois ela não tinha expe-

*-ciência nesse ti pode empreendi-
i

mento. Eu cheguei a trabalhar
na pizzaria do meu pai, mas não
sabia como gerenciar os dois es-
tabelecimentos juntos. Tive de
apanhar um pouco no começo.
Com o tempo fui aprendendo na
marraeaprimorandoonegócio",
relembra Adriana. A empresária
percebeu também que a pizzaria
não precisava ser muito comple-
ta para que a coisa funcionasse.
"Antes nós tínhamos muitas piz-
zasdiferentes,masdiminuímoso
cardápio, pois não era preciso
oferecer tantos tipos de pizza já
que esse não é o principal negó-
cio. Paramos de servir esfihas
também", conta. "Fazemos me-
nos na parte da pizzaria, porém
fazemostudo bem feito. E apenas
o necessário"

Crescimento
O tempo passou e hoje, com a afi-
nidadeentreosprodutos,é possí-
vel fazer promoções para atrair
mais clientes. "Nós damos loca-
ções gratuitas na compra de piz-
zas e vice-versa", revela a empre-
sária. E os números provam isso.
Desde que mantém os negócios
casados, as locações de filmes
aumentaram em 40%. São mais
deduasmilpizzasvendidastodos
os meses. A quantidade de fun-
cionários também aumentou

consideravelmente. Eram cinco
somente com a locadora (núme-
ro que se mantém até hoje) e fo-
ram contratados mais 11 para a
pizzaria que, segundo ela, "pre-
cisa de mais funcionários e que
sejam especializados". Como
não mantinha um controle muito
grandeantesda mudança, Adria-
na não sabe precisar qual foi o
crescimento obtido do fatura-
mento da loja.

Mesmo dividindo o espaço fí-
sico e funcionando sob o mesmo
registro, a locadora e a pizzaria
são administradas como empre-
sas distintas. "Com as compras,
caixa, controle de faturamento
separados, fica mais fácil saber o
que está acontecendo, o retorno
de cada uma", avalia a proprietá-
ria da Cine Pizza. Adriana tam-
bém dá uma dica para aqueles
queestão na mesmasituaçãoque
a dela, quando os negócios para-
ramdecrescer/Temquediversi-
ficar com originalidade. Você
tem que ter o diferencial para
atrair e conquistar novos clien-
tes. Trazeropçõesqueo mercado
ainda nãooferece",sentencia.

Clientes antigos e novos
O próximo passo da Cine Pizza é
criar mais lojas. E para isso a em-
presa planeja entrarem um mer-
cado crescente no País. Adriana
pretende abrir franquias. "A piz-
zaria em conjuntocoma locadora
é uma idéia de sucesso que está
funcionando há quase 10 anos.
Nós acreditamos que pode dar
certo em mais lugares", avalia.
Ela diz que outra motivação exis-
tente para esse passo é o fato de
que antigos clientes, que já não
moram próximos à loja, sentem
falta da Cine Pizza. "Eles vêm
aqui e pedem para que eu vá para
perto da casa deles. Eles me di-
zem que não há nada parecido",
conta Adriana.

O planejamento de franchi-
sing está sendo finalizado. Poris-
so, Adriana ainda não estabele-
ceu nenhuma meta, seja quanto
ao número de franqueados ou fa-
turamento. "Queremos pôr isso
em prática o mais rápido possí-
vel, uma vez que esse 'binômio'
mostrou-se um belo retorno".

Produto da Grossi Toledo
propõe solução ao cliente

Simples mudança de
cor em linha dobra
ganhos da Max Rodo
A Max Rodo, uma empresa que fa-
brica rodos e pás de alumínio para
a indústria alimentícia, é um
exemplo de que modificar o pro-
duto, mesmo que seja bem pouco,
pode fazer a diferença. A empresa
é mais uma que começou na incu-
badora de Mauá, noanode2002.

Em 2004, o negócio começou a
estagnareentãoaMaxRododeci-
diu tentar uma mudança: fazer ro-
doscomcoresdiversas.

"Nós apresentamos o projeto
aos nossos clientes. Com rodos de
várias cores, a empresa pode ter
um controle melhordos produtos.
Eles nos falam como querem o ro-
do e nós fazemos", conta Marcos
Batista Gaia, sócio diretor da Max
Rodo. "Eles usam uma cor para o
uso externo, outra para um deter-
minado departamentoeassim por
diante",explica.

Foi uma mudança simples e até
mesmo despretensiosa, mas que
deu certo. A empresa conseguiu
crescer e já deixou a incubadora
"Nós conseguimos novos clientes
e agora pudemos ir para um lugar
maior e ampliar a capacidade de
produção", comenta Marcos.
Agora a Max Rodo também está
chegando aos consumidores resi-
denciais, após fazer parcerias com
supermercados.

Esse novo rodo deu tão certo
quefoimuitocomentadoemfeiras
conhecidas. "Nós fomos à UD
(Feira de Utilidades Domésticas)
em2002graçasàincubadora,que
nos colocou lá. Fizemos tanto su-
cesso com o rodo que a organiza-
ção nos chamou para voltar em
2004",declaraoempresário.

Antes da mudança no produto e
de mudar a empresa de localida-
de, a fabricação era de 100 rodos
ao dia. Agora chega aos 240.0 nú-
mero de funcionários passou de 2
(Marcose o sócio Wagner de Sou-
za) para 4. O faturamento da em-
presa também dobrou. "O peque-
no empresário tem de acreditar,
correr atrás de mudanças, que aí
vai conseguirsairde uma situação
deestagnação",finaliza Marcos.

r

Ronaldo Grossi Toledo é o dono
de uma pequena empresa espe-
cializada na fabricação de gre-
lhasechurrasqueiras,equeatua
no ramo desde 2002. Mas nem
sempre esse foi o trabalho do
empreendedor.

Em 1996, Ronaldo trabalhava
como representante comercial e
seu trabalho era vender churras-
queiras. "Depois de alguns anos
eu comecei a perder
clientes, pois o produ-
to não estava agrada n-
do o consumidor", re-
vela ele. Após tentar
conversar, sem suces-
so, com os fornecedo-
res, o empresário de-
cidiu tentar fazer um
produto melhor e
criou seu próprio ne-
gócio, a Grossi Toledo.
"Eu queria resolver os
problemas que os clientes me
passavam, as deficiências dos
produtos",explica Ronaldo.

Para tocar o projeto adiante
eleoapresentouàincubadorade
Mauá, uma iniciativa do Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo (Se-
brae-SP), da Prefeitura de Mauá
e da Agência de Desenvolvimen-
to Econômico do Grande ABC.
Na incubadora, os novos empre-
endedores recebem auxílio e
orientação, além de um pequeno
espaço para se estabelecere ini-
ciaro processo produtivo. Ronal-
do conta que ao abrir o próprio
negócio, ele se tornou adminis-
trador, vendedor e fabricante.
"Eu fiz cursos para me aprimo-
rar. Assim eu não preciso pagar
porumengenheiro,umeletricis-
ta ou um técnico em mecânica.
Eu mesmo exerço essas fun-
ções", esclarece Ronaldo.

Apostas
A meta do empresário, hoje, é

atender às necessidades do mer-
cado. "Atualmente eu desenvol-
vo churrasqueiras que não fu-

ram, que podem ser usadastanto
a gás como a carvão, que podem
se transformar em fogões", ex-
plica. "Eu tento fazeroqueo meu
cliente deseja. Essa é a melhor
forma de conseguir atrair novos
consumidores e reforçar a con-
fiança daqueles que já estão co-
nosco".

Emdezembrode2005, Ronal-
do decidiu sair da incubadora

para poder aumentar
a capacidade de pro-
dução e, conseqüen-
temente, passar a fa-
turar mais. "Tive um
pedido de 1.000 chur-
rasqueiras e não con-
seguia produzir isso.
Não tinha nem onde
colocar tantas peças",
lembra ele, que agora
tem um lugar maior
para trabalhar, onde

consegue produzir 1.000 chur-
rasqueiras por semana. A meta
da Grossi Toledo é chegar a 1.
000 churrasqueiras ao dia. "Se
uma montadora fabrica milhares
de automóveis por dia, porque
eu não posso fazer muitas chur-
rasqueiras? O processo é muito
mais simples e eu necessito de
muito menos matéria-prima pa-
ra realizarisso".

De 2002 praça, o faturamento
da empresa cresceu 100%, as-
sim comoo número defuncioná-
rios (de 3 para 6). Ele também
pretende comprar máquinas
maiores e mais modernas, au-
mentando ainda mais o poten-
cial de produção da empresa.
"Assim eu fabrico mais, e com
mais qualidade, podendo aten-
der a demanda que tem aumen-
tado nos últimos tempos",
exemplifica. Aempresa tem me-
ta de começar a exportar seus
produtos, mas primeiro quer
atender a todo o País. "Hoje nós
estamos presentes apenas em
São Paulo. Quando atingirmos
outros estados, vamos tentar a
exportação",finaliza.

Text Box
Fonte: DCI São Paulo, 18 maio 2006,Sebrae, p. B5.




