
Desafios de um Empreendedor  

 

 

Cases, com histórias pessoais de empreendedores, que 

venceram desafios além do que muitos imaginam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prefácio 

Neste livro, você empreendedor, poderá observar relatos reais, vividos 
por alguns empreendedores. 

Ao longo de uma trajetória profissional, inúmeros e inesperados 

obstáculos poderão surgir, isto é, seja como um funcionário, executivo em 

uma empresa, ou como dono do próprio negócio. É fato, que desafios irão 

existir. Alguns podem ser previstos, outros porém, sequer podem ser 

imaginados. 

Traições, fraudes, difamação, são dissabores reais, e o quanto mais 

próximo do sucesso, quanto maior a exposição e a posição que você 

ocupa, mais são as chances de problemas, maiores também, serão os seus 
desafios. 

Por isso, talvez ao longo deste livro, algumas lições escritas, por grandes 

nomes da humanidade, farão tanto sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada.”  

 Elbert Hubbard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 1 – Traição / Difamação 

Certa vez, um amigo empreendedor, me relatou dissabores envolvendo a 
falsificação de documentos e traição, por parte de um colaborador.  



Esse, amigo, sempre fora empregador, e desde cedo, foi uma pessoa que 

trabalhou muito duro, Sol a Sol, investindo o seu tempo e os seus 

recursos, no dia a dia do negócio que havia montado. 

Depois, de 4 anos, o seu negócio, começava a dar frutos, com isso, novas 

contratações e investimento na cadeia de valor do negócio, se tornaram 

possíveis. No setor administrativo, foi possível contratar mais um 

programador de sistemas. 

Segundo o meu amigo, este novo profissional, era um rapaz arrojado, 

dinâmico, e dominava as técnicas de programação Web como ninguém. O 
programador, fazia em dois dias, o que os outros, faziam em quatro dias. 

Logo que percebeu o bom desempenho do programador, meu amigo, 

tratou de promovê-lo, e assegurou um salário cinquenta por cento maior, 
além de participação em bônus, sobre os resultados auferidos.  

Alguns meses se passaram, e com os investimentos novos na cadeia de 

valor da empresa, somado a economia emergente daquele mercado, a 

empresa começou a prosperar significativamente. A empresa estava 

completando 5 anos, e agora dava frutos para o seu idealizador e gestor, e 
estes frutos podiam ser divididos entre os colaboradores. 

A equipe de vendas, estava melhor ajustada, e assim vendia mais. O setor 

administrativo, estava mais preciso, e assim também ajudava a empresa a 

crescer. 

A economia naquele momento também era favorável, por fim, todo o 

cenário, após cinco anos de investimento diário, permitia que a empresa 
progredisse. 

Um belo dia, segundo o meu amigo, aquele programador, que havia 

ingressado na empresa há apenas alguns meses, e que como voto de 

confiança e desempenho já ganhava mais do que os seus colegas do setor, 
entrou em sua sala, e o indagou sobre os resultados da empresa.  

 A conversa foi mais ou menos assim: 

-Chefe, a empresa está ganhando muito não? – programador 



-Realmente, estamos avançando, e graças ao trabalho coletivo, de todos 
aqui. – meu amigo dono da empresa 

-Pois é eu vi, e acho que eu tenho direito neste bolo, se a empresa está 

crescendo, foi graças a mim, destes 250 mil reais de faturamento por mês, 
quero 100 mil reais. – programador 

-Olha, a empresa, hoje, se vive um bom momento, é devido a uma série 

de fatores e a um time forte de profissionais que, cooperam conosco. 

Faturar e lucrar são coisas diferentes, hoje faturamos mais, mas desses 

250 mil, a nossa margem liquida ainda é baixa, devido a encargos, e custas 

de manutenção, no momento, não sobra 30 mil, ou seja 12% do 

faturamento, mas como estou reinvestindo tudo, acho que devemos 
melhorar o percentual em breve. – meu amigo dono da empresa 

Inconformado, ou talvez por não ter discernimento para entender a 

resposta, o programador, em tom ríspido, fez uma ameaça ao meu amigo, 

dizendo, que se não recebesse 100 mil reais por mês, a empresa sofreria 

as consequências. 

Dias depois, o programador já não comparecia a empresa para trabalhar, 

havia abandonado o seu posto, e passou então, a fazer ameaças por e-

mail. Como se não bastasse, também passou a criar perfis falsos, sem 

nome real, cpf ou endereço, e com nomes fictícios e com nomes de outras 

pessoas reais, iniciou um processo de difamação e calúnia por meio da 
internet.  

Como, no Brasil, ainda algumas pessoas não sabem discernir o que é ou 

não uma reclamação real e plausível, alguns poucos clientes, ligaram na 

empresa do meu amigo, e o questionavam se aquilo procedia. Nos 

comentários do caluniador, os textos, faziam alegações de que a empresa 

não pagava impostos, e era fachada do tráfico de drogas. 

 Eu sei, parece piada para você que lê, e é inteligente, e sabe discernir, 

mas para alguns poucos geravam dúvidas. Em outros comentários, a 
informação falsa dizia que a empresa havia fechado e o dono sumiu. 

Por fim, meu amigo procurou uma delegacia especializada, e fez a 

denúncia, foi aberto um inquérito, e o programador, foi localizado e 
punido, nos rigores da lei. 



Calúnia, injuria e difamação, estão inseridos no Cap. V do Título I  da Parte 

Especial do Código Penal Brasileiro, que trata “Dos Crimes Contra a 

Honra”. 

Art. 138, do Código Penal Brasileiro - Caluniar alguém, imputando-lhe 

falsamente fato definido como crime: Pena - detenção, de seis meses a 
dois anos, e multa. 

Este episódio, acima relatado, infelizmente, não é algo raro de acontecer. 

Com as situações acima, podemos entender e aceitar algumas coisas, que 

podem contribuir na formação do empreendedor brasileiro. Uma delas, é 

que existem leis, trabalhe sempre dentro da lei, e use as leis ao seu favor. 

Se você paga os seus impostos, e mantém um negócio formal, tenha 

sempre consigo, um bom advogado para defender os seus direitos. 

Difamação e calúnia, qualquer um pode fazer contra você, desde um 

concorrente, e até mesmo ex-funcionário ou pessoas próximas, 

entretanto, eles também poderão responder por isso, tanto na esfera 

cível, como na esfera criminal. 

Outro detalhe que podemos observar, é que quando se caminha para o 

sucesso, muitos a nossa volta, podem não se sentir confortáveis, percebi 

ao longo de minha vida, que o êxito profissional pode incomodar algumas 

pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2- Reduzindo problemas no Pós venda 



Certa vez, em um final de semana de Sol, encontrei no condomínio em 

que moro, um antigo amigo, o Marcos, que há anos não via. Comentei 

com ele, que estaria lançando em breve, um livro com alguns Desafios 
enfrentados por empreendedores brasileiros. 

Naquele sábado combinamos de jogar tênis, e após a partida, 

conversamos bastante a respeito de situações adversas que ele havia 

enfrentado no seu negócio. Em uma destas situações, ele relatou, que 

apesar dos dissabores, conquistou um conhecimento ímpar, e que depois 
de colocá-lo em prática, a sua operação foi otimizada. 

Segundo Marcos, o seu negócio, por ser inovador, enfrentava alguns 

problemas quanto a apresentação de serviços para com os seus clientes. 

Dessa forma, ele tratou de capacitar os seus funcionários, de forma, a 

realizar uma apresentação cada vez mais precisa. Mesmo assim, 

acompanhando de perto, Marcos identificou que uma pequena parcela de 
clientes ainda relatava dificuldades durante o consumo do serviço.  

Marcos passou a gravar as ligações no atendimento pré-vendas e pós-

vendas, e registrar toda e qualquer interação com os seus clientes. De um 

e-mail, a uma visita técnica, tudo era monitorado e devidamente 

arquivado na pasta do cliente. O cliente, também, deveria aprovar cada 
etapa do serviço adquirido. 

Antes de adquirir o serviço, o cliente tinha de realizar um teste, e somente 

poderia adquirir, se de fato confirmasse claramente o seu interesse e 

entendimento por e-mail. Nas etapas seguintes, durante a prestação do 

serviço, o cliente somente recebia a próxima etapa, se registrasse a 
confirmação em relação a etapa anterior. 

Naturalmente, todo esse processo, tornou a venda e a execução dos 

serviços, mais lenta, e mais custosa. 

 Entretanto, as dúvidas e as solicitações adicionais dos clientes, caíram 
setenta por cento 

Você que lê este livro, perceba, que é impossível agradar a tudo e todos, 

se você mudar o seu negócio a cada sugestão você provavelmente irá 

andar em círculos. 



O empreendedor, Marcos, ainda não satisfeito, realizou novos 

investimentos para identificar o que de fato poderia estar ocorrendo, com 

aquela parcela mínima de clientes. Investiu, reinvestiu, e descobriu, após 

todo o esforço e investimento, que uma parte daquela parcela de clientes, 

tinha enormes problemas financeiros, e em TODOS os e-mails com 

solicitações para com a empresa de Marcos, havia menção de desistência 

e solicitação de reembolso de valores, isto é, mesmo após consumo e 
aprovação de todo o serviço. 

Aquela minoria, não tinha condições financeiras de consumir ou contratar 

nada. O problema era de foro pessoal e financeiro, não tinham nenhuma 
relação com os serviços contratados. 

A breve história relatada, ocorreu com um empreendedor que possui 15 

anos de experiência, nome consolidado no mercado, e empresa com 

enorme diferencial. Toda essa experiência, somadas ao investimento 

financeiro e de capital humano, não foram suficientes para eliminar as 
“dificuldades” que alguns clientes relatavam. Isso é natural.  

 Ter uma empresa com noventa por cento de satisfação, é algo realmente 
especial nos dias de hoje.  

Minha dica pessoal, é, se puder, selecione o seu cliente, prefira 

qualidade ao invés de quantidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 3 – Cliente mal intencionado 



Em uma pescaria que realizei no Estado de Goiás, mais precisamente em 

Itumbiara, pude reencontrar um colega do setor de tecnologia, era o 

Paulo, que não via desde 2007. 

Saímos cedo para pescar tucunaré, foi um grande dia, os peixes estavam 

bastante ativos, foram 10 horas de pescaria. No regresso para o hotel, as 

margens da represa, começamos a conversar sobre desafios empresariais 

vividos ao longo dos anos. 

Ao chegar no hotel, enquanto o guia de pesca, preparava um ceviche, 

Paulo me contou um episódio que viveu, que julgo ser de grande valia 

para entendimento e preparo pessoal para qualquer empreendedor que 

pensa em possuir um negócio próprio. 

Segundo Paulo, um possível cliente, possuía interesse em adquirir uma 

filial da sua empresa em um outro Estado. Após algumas trocas de e-mails 

e muitas ligações telefônicas, Paulo pegou um avião e seguiu rumo ao 
Estado do interessado. 

Ao chegar no aeroporto, o interessado, não estava no local, como 

combinado. Paulo, telefonou para informar de sua chegada, e fora 

surpreendido com a mudança de planos, agora a reunião que seria no 

escritório do interessado, havia sido transferida para um restaurante 

próximo. 

Já no restaurante, enquanto Paulo manifestava as condições, regras e 

princípios de sua empresa, o interessado de nome Valdez estava 
irrequieto, reclamava da comida, da bebida e dos garçons. 

Paulo me confidenciou nesta conversa que tivemos no hotel, que o seu 

feeling, desde o início, manifestava-se de forma contrária a cessão de sua 
marca para este interessado.  

Segundo Paulo, Valdez não possuía histórico algum como empresário, 

tratava-se de um sujeito que havia trabalhado em sub-empregos e 

juntado algum dinheiro, não tinha formação universitária, ou cursos de 

capacitação no currículo, o que existia, talvez, era a vontade de ser dono 

do próprio negócio, também impulsionada pelo cansaço e falta de 

realizações, quando este fora empregado. Questionei ao Paulo, o por que 

em atender um sujeito assim. Paulo então me disse, algo que também 



acredito, “devemos dar acesso a todos, pois com estes também 
aprendemos”. 

Após a reunião, Paulo formalizou o contrato de cessão de uso de sua 

marca, e Valdez seria o representante máster naquele Estado. Valdez deu 
uma entrada de 10% do valor acordado. 

Depois de realizado todo o treinamento de gestão, marketing e 

estratégias comerciais com o novo representante, este por sua vez, exigiu 

que o treinamento fosse estendido para com funcionários que ele iria 

contratar. Mais tarde soube-se, que estes funcionários, na verdade eram 

colegas de Valdez e que por sua vez pagaram uma taxa para poder 

trabalhar com ele. 

Dois meses depois, nenhum resultado aparecia, e Valdez, ligava e enviava 

e-mails a matriz, cobrando soluções. Era notório, que o novo 

representante havia adquirido um modelo de negócio testado e pronto, e 

por conta própria estava realizando alterações no seu formato, 

dificultando assim a obtenção de resultados e de qualquer suporte por 
parte da matriz. 

Uma feira de negócios, estava sendo realizada em Recife, e Paulo, montou 

Stand Master para o seu concessionário local. Como era de costume, ele 

convidava outros representantes de todo o Brasil, pagava as suas 

passagens aéreas, hotel, alimentação. Paulo acredita que este 

investimento pode promover uma troca de experiências entre os seus 

colaboradores e parceiros comerciais. Valdez foi convidado, e exigiu 

passagem e hospedagem para 5 de seus funcionários. Para a surpresa de 

Paulo, apenas Valdez e outros dois compareceram, os outros dois, 

embora tenham registrado a presença e confirmação via e-mail, soube-se 
mais tarde, que venderam as passagens a pedido de Valdez. 

Naquela feira de negócios, aconteceu algo um tanto inusitado, Paulo foi 

abordado por um ex-delegado da polícia federal(João), que falava em 

nome de um dos maiores empresários do país. Ele insistia em adquirir a 

representação da marca e dos serviços do Paulo, no mesmo Estado aonde 

Valdez estava. O contrato de Valdez naquele momento, estava com 

inadimplência, ele não estava obtendo os resultados necessários para 

manutenção do contrato, e por sua vez, era a filial que mais consumia 



recursos e gerava reclamações. Motivos estes suficientes para resci são 
contratual. 

Diante de uma situação estas, o que você faria, empreendedor que lê 

este livro? 

Para completar, o tal delegado fez uma oferta a vista que representava 
três vezes o valor de uma concessão naquele Estado. 

De forma direta e objetiva, sem perder a compostura, Paulo disse, que o 

responsável pela marca naquele Estado, era o Valdez, e salientou que 

caso a negociação fosse prosseguir, o interessado deveria negociar com o 
próprio Valdez, havendo um acordo, a matriz avalizaria o negócio.  

Desconcertado, e sem acreditar naquilo que acabara de ouvir, João, disse 

que não negociaria com subordinados, e que Paulo havia acabado de 

perder um grande negócio. 

Alguns meses depois, Valdez sem cumprir com as obrigações de 

concessionários, solicitou recursos para publicidade e aumento de equipe. 

Foi atendido, recebeu recursos para publicidade, e a matriz dobrou o 
tamanho de sua equipe de vendas. 

Novamente, Valdez, não atingiu bons resultados, e solicitou uma nova 

reunião com Paulo. Sempre muito solícito, Paulo fez questão de recebê-lo 

em casa, convidando Valdez para um agradável final de semana. No 

domingo, na última reunião, Valdez disse a Paulo uma frase que faço 

questão de escrever – “ Olha Paulo, você é bem sucedido, olha a sua casa, 

você tem tudo e é 15 anos mais novo do que eu, não posso mais esperar, 

preciso resolver a minha vida. Eu não perdi dinheiro no negócio, mas 

preciso de mais, tenho a minha equipe comigo, se eu desistir carrego pelo 

menos uns 20 comigo, acho que não vai ser bom para a matriz, vim aqui 
resolver, preciso de grana, como fazemos”? 

Pergunto, novamente, a você leitor, o que você faria? 

Depois de ceder a sua marca a um estranho, investir nele, ser fiel a este, 

promover todas as condições possíveis, abrir a sua intimidade, e ainda 
assim ser ameaçado por este, pergunto novamente. O que você faria? 



Ao invés de reclamar, abrir um processo, ou romper relações comerciais 

de imediato, Paulo fez algo admirável. Após o final de semana, a matriz 

ampliou as linhas de descontos e serviços da filial, dobrou a equipe de 
vendas, tudo, mantido com Valdez no controle. 

E novamente não houve resultados. 

Valdez, sorrateiramente, induziu colaboradores de sua equipe a 

promoverem calúnias e processos contra a matriz, para assim obter uma 

vantagem financeira. 

Em seguida, abriu uma empresa, com uma ideia similar, aonde até as 
cores e logomarca remetiam a marca original. 

O final desta história, é o resultado dos princípios e da capacidade do 
próprio, Valdez. 

Das 35 pessoas aliciadas, apenas 5 seguiram Valdez, promovendo calúnias 

digitais (a internet aceita qualquer coisa, boa ou ruim, depende de quem 
está por trás do computador). 

Em seguida, movimentaram o judiciário em uma ação coletiva, e por fim, 
“unidos”, montaram uma empresa plagiando a matriz. 

Depois de seis meses, a empresa de Valdez, fechou, ao que se sabe as 

partes entraram em divergências. Quanto as calúnias digitais, estas foram 

rapidamente removidas pelos próprios que as realizaram, com medo de 

ações judiciais. O processo foi arquivado, e dos cinco seguidores de 

Valdez, 1 mudou-se para o exterior, foi tentar vida nova, os outros 4, 

enviaram pedidos de desculpas para o Paulo, dois destes, pediram uma 

possibilidade de recomeçar, trabalhando novamente para a matriz, 

alegando terem sido influenciados por Valdez, que tinha inveja dos 

resultados de Paulo. 

Os fatos acima, demonstram claramente os riscos de ser bem sucedido. 

Infelizmente, a inveja é algo que irá sempre seguir aqueles bem 

sucedidos. Notamos que é muito mais fácil reclamar, trair, e roubar ideias, 

do que arregaçar as mangas, suar a camisa e enfrentar os desafios do dia 
a dia. 



Cada um tem um princípio, alguns, não vieram para criar, desenvolver, 

produzir. A essência de alguns será sempre ajudar, promover, ir em 

frente. Já a essência de outros, será de desconstruir, reclamar, e se por 

atrás de um computador, de forma covarde, sem rosto, sem cpf, para 
caluniar aqueles que lutaram e tiveram êxito na vida. 

Somos nós que escolheremos o caminho que queremos seguir. A vida dá 

muitas voltas. O caminho mais difícil, com certeza, será aquele com os 
melhores e mais duradouros resultados. 

Sobre a empresa de Paulo, bom, esta, continua liderando o mercado, 

dobrou de tamanho em meio a grande crise que começou em 2012/13, e 

teve no ano de 2016 o seu melhor resultado financeiro. 

Parabéns Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 4 – Cuidado com amigos no seu negócio 



Os fatos que serão narrados a seguir, aconteceram comigo há cerca de 
dez anos atrás. 

Depois de cinco anos de investimento e muito trabalho, minha principal 

empresa, estava enfim, madura, e a colheita era farta, tão farta, que 
permitia novos investimentos, aplicações, projetos sociais.......  

Em um final de semana, resolvi visitar a cidade aonde passei grandes 
momentos de minha infância, Santos/SP. 

Santos, é uma cidade agradável, relativamente segura e limpa, 

promovendo aos seus moradores uma boa qualidade de vida. O custo de 

vida, infelizmente aumentou demasiadamente. Acredito que devido a 

especulação do pré-sal e em seguida os investimentos imobiliários, 

trouxeram um custo de vida, fora dos padrões econômicos da cidade. 

Acredito, que nos dias atuais(2017), seja igual ou até mais caro, viver em 

Santos em relação há algumas capitais, a diferença, é que em grandes 
centros, você gasta mas também ganha. 

Naquele final de semana, pude reencontrar, amigos, aliás grandes 

companheiros, que fizeram parte de minha infância. Os que ficaram na 

cidade, tinham total dependência de seus familiares, visto que, mesmo 

com um negócio próprio e empregos bons para os padrões locais, estes 

não geravam recursos para total independência.  

Um destes amigos, era o Lou, pessoa pela qual sempre tive grande 

apreço, o seu jeito grosseiro, inconsequente, desbocado, geravam risadas, 
tratava-se de uma pessoa muito espontânea. 

Lou, teve uma excelente estrutura familiar, com mãe e pai presente no 

seu dia a dia, estudou nas melhores escolas da cidade, teve acesso a 

países de primeiro mundo, cultura e música. Aliás na música, acredito que 
ele encontrou o seu elemento chave, canta e toca como poucos.  

Nesse reencontro, confesso que fiquei entristecido, porque vi este meu 

amigo, em uma situação financeira muito difícil. Ele não tinha emprego, 

quando conseguia um, durava pouco mais de 3 meses. Mesmo antes dos 

trinta anos, já tinha um filho em fase ginasial. Começou a namorar muito 

cedo, e sem planejamento, engravidou a namorada ainda na 



adolescência, a família deu todo o suporte. Possuía um carro velho, 
financiado em 60 prestações. A situação dele, me doía. 

Eu gostaria de ter esse meu amigo, comigo, com recursos para viajar, e 

nos momento de relaxamento, mas ele mal tinha recursos para ir a 

padaria. Seus pais agora, na terceira idade, já estavam cansados e 

também não tinham forças para continuar promovendo a ajuda financeira 

costumás. De Lou, partiu uma proposta – “velho tem como trabalhar 
contigo, preciso de grana”. 

Aceitei na hora, pensei, puxa que legal, terei alguém de minha confiança 

trabalhando comigo, e ainda por cima poderei ajudá-lo financeiramente, 

Lou poderá me acompanhar nesta nova fase. 

Naquele momento, não havia interesse comercial na praça de Santos, 

mesmo porque a economia local, segundo levantamento, não promoveria 

regularidade que era interessante no meu negócio. Mesmo assim, segui 

em frente. Montamos uma filial no canal 3, Lou era o responsável local, e 

por vontade própria contratou logo duas secretárias. 

Para livrá-lo das despesas, fiz questão de comprar o seu carro, que na 

verdade era uma dívida, já que o valor da dívida era 30% maior do que o 

valor do carro. Fiz algo que não existe no mercado, dei ao Lou o valor 

correspondente a todas as parcelas que ele havia pago, e assumi o 
financiamento, e logo depois quitei e vendi o carro. 

As atividades em Santos, me tomavam muito tempo, Lou não era uma 

pessoa organizada, e assim, passei a descer a Serra todas as sextas-feiras, 

para me reunir e auxiliá-lo em procedimentos. Passava a noite de sexta, o 

sábado e domingo pela manhã trabalhando nesta filial, geralmente, tinha 

de buscá-lo nas manhãs de sábado e domingo, por que ele não conseguia 

acordar cedo. 

O horário de abertura da filial, era ás 8 horas da manhã, e Lou me dizia 

que todos os dias a empresa abria neste horário. Pedi a uma secretaria da 

matriz que se mudasse para Santos e fosse visitar a filial, para promover 

suporte. 



No primeiro dia em que ela chegou, permaneceu das 8 ás 11 horas da 

manhã na porta do edifício, pois a filial estava fechada e sem ninguém 

trabalhando, isso em plena segunda-feira. 

Após as 11 horas da manhã, chegou a primeira funcionária. A secretaria se 

dirigiu a esta e se apresentou. A funcionária local, logo exclamou – 

“amiga, relaxa, o sr.,Lou chega depois do almoço, isto é, quando ele 

aparece por aqui”. 

Quando recebi esta informação, fiquei muito aborrecido, afinal, estava há 

seis meses, investindo o meu tempo e recursos, em uma filial, que levava 

o meu nome e serviços, mas que era mal administrada por um amigo de 

infância. 

Minha secretaria, durante os trinta dias que ali passou, me relatava, uma 

série de absurdos que iam muito além do horário de funcionamento 

reduzido. Lou mantinha relacionamento pessoal e sexual com as suas 

funcionárias. Não que uma empresa possa manifestar-se sobre a vida 

íntima de alguém, mas não acho prudente, existir relacionamentos em 

troca de posições dentro de uma empresa, e pior, um gestor de empresa, 

manter relações sexuais, dentro do ambiente em que trabalha, em uma 

sala de escritório. Paralelo a isso, e devido a movimentação financeira 

crescente, Lou teve ampliado os seus limites de crédito, e logo tratou de 

comprar, um carro e uma moto ambos financiados, usando também a 

empresa como avalista. 

Somado a estes fatos, o atendimento pós-venda, que na minha humilde 

opinião, é tão ou mais importante que a própria venda, praticamente não 

existia. O cliente comprava alguma coisa, e pronto, acabava ali. Tenho a 

filosofia, que bons negócios, ocorrem em relacionamentos a longo prazo, 

todos os negócios de curto prazo que fiz, não foram exitosos, então, para 
mim, aquilo era a gota d’água . 

Marquei uma reunião com Lou e com os seus país. Levei planilhas, 

devidamente analisadas pelo meu analista financeiro, com projeções e 

resultados atuais. Passei a madrugada de uma sexta-feira, apresentando 

números, divergências de gestão, e deixava claro quanto as minhas 

preocupações na saúde da filial. Tudo isso na esperança de uma mudança 



de conduta e aceitação por parte de meu amigo. O ser humano tem 
facilidade em entender mas dificuldade em aceitar. 

Para a minha surpresa, ao final da reunião, aonde além de mim, estavam 

presentes, os pais de meu amigo, ambos com mais de 60 anos e formação 

superior, e o meu amigo, também com formação superior e com trinta 

anos, fui repreendido. A mãe de meu amigo, dizia que eu estava com 

inveja dele, pois agora ele tinha sucesso financeiro. 

Hã?????????????????????????? Como pode alguém, em uma situação 
destas pensar assim. 

Lou já havia brigado com todos os gerentes de conta bancária, discutidos 

com todos os funcionários da matriz que lhe promoviam suporte. Estava 

devendo na praça, deixou de pagar impostos. Conseguiu discutir com o 

contador, uma das pessoas mais educadas e agradáveis que conheci na 
vida, deixou com este uma dívida de 12 meses em honorários.  

A realidade, é que a emoção e o apreço pela amizade que nutria com Lou, 

haviam me cegado. Lou não nasceu para ter um negócio próprio, ou para 

ser empregado de alguém. Estava acostumado a acordar depois do 
almoço, adorava sair a noite, beber e a tocar violão. Era um músico. 

Não bastasse, todos os problemas, Lou não fez o seguro de sua moto, e a 

teve roubada, restando apenas o financiamento para pagar. Me 

solidarizei, e pedi que passasse o seu carro financiado a matriz, que 

mesmo sem uso, eu iria pagar a parcela. Quinze dias depois, Lou, 

financiou uma moto que custava o dobro daquela que lhe fora roubada, e 

um carro executivo. 

Meses depois, filial fechada em Santos e transferida para Guarujá, aonde 

a mudança de pessoal, mostrou-se exitosa, e os clientes na baixada 

aumentaram bastante. Lou batia em minha porta, estava desesperado, 

bancos, credores e fisco estavam atrás dele. Preocupado, corri atrás de 

um bom advogado na cidade para orientá-lo, pedi a dois grandes 

colaboradores que possuo no campo tributário, para promoverem todo 

suporte ao Lou. Tudo isso, reduziu, em 80% os problemas por ele gerados. 

Ainda assim, soube tempos depois, que Lou comentava que eu o havia 
prejudicado. 



Quando olho para trás, percebo que o errado não era Lou. Ele estava 

vivendo a vida dele, estava acostumado com a falta de recursos, a 

desorganização, acordar tarde, procrastinar, criar dívidas, e não ter 
projetos. O erro foi totalmente meu.  

Ajudar as pessoas é algo muito difícil, algumas pessoas não querem, e 

outras não precisam de ajuda, as vezes a melhor forma de ajudar alguém 

é lhe dar ausência, afinal a vida por si só, é uma grande professora. No 

fundo, eu queria dividir os meus frutos com um amigo, mas as vezes em 

uma amizade, negócios e dinheiro, irão atrapalhar ao invés de ajudar. A 

minha aposta estava errada, e paguei caro por isso.  

O dinheiro é algo que vai e vem, o quanto perdi financeiramente falando, 

neste caso, não importa, também não me importa ser o dono da razão ou 

menos ainda é alguém falando mal ou torcendo contra mim, o que me 

entristece, é saber que por mais que quisesse ajudar aquele amigo, não 

pude fazê-lo, e as suas piadas, risadas e grosserias, estas sim farão falta 
em minha vida.  

Para você que leu outros livros ou artigos que escrevi, deve ter percebido 

que sempre falo da questão de amizades x negócios, minha sugestão é, se 

quiser perder um amigo faça negócios com ele, mas se quiser ganhar um 

amigo para toda a vida, faça um bom negócio com pessoas que você não 

conhecia. Se negócios podem gerar rompimentos em relacionamentos, 

asseguro a você, por experiência própria, que bons negócios com 

estranhos, podem trazer grandes amizades, se negócios me afastaram de 
um amigo, os negócios, também me trouxeram grandes amigos. 

Reflita sobre isso, antes de fazer negócios com amigos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case 5 – Indústria, mudanças e oportunidades 

Uma indústria em minha vida. 

A história abaixo, ocorreu no ano de 2011. Aquele ano, seria um ano 

marcante para a história da Frankia Virtual, não somente pelos resultados 

comerciais, mas também pela quantidade de projetos sociais que viríamos 

a realizar. Era um ano glorioso, muitos clientes foram a público promover 

depoimentos a respeito dos serviços e resultados que haviam auferido, 

graças a Frankia Virtual. 

 Acredito, que também por conta da grande exposição pública, nos 

principais veículos de comunicação do país, tenham construído para os 

resultados. A mídia, acompanhava de perto o nosso trabalho, desde o ano 

de 2006. 

Esses resultados, acabaram por chamar a atenção de empresários e 

empresas, dos mais diversos segmentos e tamanhos. A Frankia Virtual, 

recebia e-mails e cartas, mensalmente, com solicitações de suporte e 

propostas comerciais, de micro, pequenos e médios empresários. Alguns 

relatavam possuir alguma ideia, e precisavam da Frankia para auxiliar o 

desenvolvimento desta. Outros, tinham uma ideia, e precisavam de 

recursos e suporte para tirar a ideia do papel, já outros, tinham um 

negócio físico, há tempos, porém este agora passava por dificuldades e 
precisavam de recursos e suporte para manter ou se desfazer do negócio.  

Dentre estes contatos, um chamava a atenção, tratava-se de uma 

indústria no interior do Estado de São Paulo. Essa indústria, fora 

constituída por uma família tradicional do setor, naquele município, hoje 

com pouco mais de 90 mil habitantes. Com quase setenta anos de 

história, a empresa havia passado por diversos planos econômicos, 

superados inúmeros desafios, e estava na terceira geração familiar, a 
frente do negócio. 

Empresas familiares, sempre encontraram problemas com a sucessão, 

nem sempre os princípios daquele que constituiu a empresa no passado, 

são os mesmos daqueles que o sucederam. As mudanças de mercado e 

economia, também fazem com que muitas mudanças sejam realizadas, 
isto é, de uma geração para outra. 



A frente daquela empresa, com cerca 300 funcionários, estava o senhor 

José, um senhor de 84 anos, que cresceu no chão daquele galpão, 

observando o seu avô, fundador da empresa, gerenciar tudo, inclusive o 

seu pai, que ali também trabalhava. Naquela época, o setor industrial 

vivia um momento diferente do atual. A concorrência era menor no país, 

e não havia a concorrência direta com industrias da Asia, que hoje, 

produzem de tudo, com baixo custo, e exportam para todo o planeta. Um 

indústria como aquela, também exercia força política, já que empregava 

um número considerável de pessoas, e contava com subsídios municipais 
e regionais. 

Setenta anos depois, as coisas mudaram, a era, é a da informação, ganha 

mais quem possui menor custo e risco de produção. Costumo dizer que a 

empresa moderna é o celular, você recebe a informação, e repassa para 

as suas posições estratégicas, se vender lucra, senão vender, não tem 
custo direto. 

O senhor José, sentia na pele, toda essa revolução tecnológica. Há 25 anos 

a sua empresa, prolongava as dívidas para se manter ativa. Havia um 

passivo trabalhista considerável. Impostos atrasados, execuções fiscais, 

processos judiciais, dívidas bancárias, dívidas com fornecedores, além de 

bloqueios judiciais que frequentemente ocorriam nas contas bancárias da 

empresa. 

Talvez para você, que ainda não tem uma empresa, os dados acima 
parecem assustar, mas acredite isso é algo muito comum. 

 Para mim, no início, visualizar situações como a descrita acima, também 

assustava. Como eu nunca atrasei ou deixei de pagar um imposto, 

fornecedor ou funcionário, eu acreditava que dividas e impostos 

atrasados era algo ligado exclusivamente a uma gestão ruim. Mas na 

verdade não é necessariamente a gestão ruim que leva uma empresa a 

situações problemáticas. Os problemas financeiros dentro de uma 
empresa, geralmente ocorrem por uma somatória de fatores. 

Na minha humilde opinião, hoje, tenho plena convicção, que é muito, mas 

muito difícil mesmo desenvolver um negócio rentável no Brasil. Com raras 

exceções, a maioria dos segmentos, ou melhor os segmentos mais 

convencionais, como comércio em geral, indústrias, transportes, 



construção, possuem muita dificuldade em rentabilizar. Digo, para mim, 

um negócio bom e rentável, é aquele, que de forma regular, gera receita, 

e mesmo com oscilações de entrada, consegue pagar 100% dos impostos, 

100% da folha de pagamento de funcionários, fornecedores, e não contrai 
dívidas. Se você ganha, mas não paga imposto, não é um bom negócio. 

Repito, é muito difícil, você desenvolver ou conhecer um micro, ou 

pequeno negócio, que rentabilize de verdade. O que existe, são alguns 

negócios, que por algum momento geram uma situação de caixa positiva, 

e passam a gozar de boas linhas de crédito. O problema, é que o pequeno 

empresário, possuí enorme dificuldade em aceitar que dinheiro da 

empresa é da empresa, a receita, quando há lucro, precisa formar caixa 

ou ser reinvestida no negócio, mas na prática não é o que acontece. A 

mistura de contas e necessidades pessoais com as contas da empresa, 
prejudicam o negócio próprio. 

A história do senhor José, era dividida em duas etapas. A primeira etapa, 

correspondia aos primeiros 35 anos de investimento no negócio. O seu 

avô, segundo ele, investia o que tinha e o que não tinha, dentro da 

empresa. O seu quadro de funcionários era enxuto, os encargos também 

eram menores em relação aos encargos atuais, a empresa possuía dois 

concorrentes diretos em todo o Estado, a margem de lucro sobre o 

produto era de 35% em média. Seu avô tinha um único filho, que era o pai 

do senhor José, que era uma espécie de faz tudo na empresa, acumulava 
assim como o seu avô, 3 ou 4 funções. 

Com o falecimento do seu pai, no início dos anos oitenta, o senhor José, 

agora pai de quatro filhos, assumiu o comando da empresa. O quadro de 

funcionários havia dobrado, e os encargos seguiram na mesma proporção. 
Os subsídios do município já não representavam muita coisa. 

O custo de capacitação de funcionários, também passou a ser 

considerável, e o turn-over era alto. O funcionário, depois de receber a 

capacitação em cursos pagos pelo senhor José, pedia desligamento da 

empresa, e buscava emprego nas capitais em empresas maiores com 

plano de carreira. Nos quase 35 anos à frente da empresa, o senhor José, 

não conseguia reinvestir, e a indústria precisa de investimento para não 

ficar sucateada. Enquanto o seu pai e o seu avô conseguiram comprar 

mais de 30 máquinas, o senhor José, comprou apenas uma e arrendou 



outra. Seu pai e o seu avô tinham uma casa para morar, e um automóvel, 

passavam a maior parte do tempo dentro da fábrica, suas esposas, 

cuidavam da casa.  

A esposa do senhor José, era dona de casa “moderna”, dedicada ao 

marido, precisava de recursos para viver, carro, e secretaria para afazeres 

domésticos, os seus quatro filhos, todos formados no ensino superior em 

faculdades particulares da capital, nenhum foi trabalhar na empresa da 
família. O senhor José, comprou um apartamento par cada um dos filhos.  

Um dos filhos se formou em direto, trabalhava e morava em São Paulo, o 

outro formou-se em engenharia, trabalhava em uma construtora em 

Campinas, já o terceiro virou publicitário, e estava desempregado, 

também em São Paulo, e o último, formado em letras, começou e não 

terminou outras duas faculdades, dedicava-se a música, e ganhou do pai 

um estúdio de gravações. Além de todo o investimento de formação e 

moradia, cada um dos filhos, gozava de um automóvel com despesas 
custeadas pelo pai, e uma mesada para despesas pessoais.  

Entendo, que nos dias de hoje, com o alto custo de vida, é muito difícil, 

para um jovem formado de classe média ou média alta, conseguir obter 

100% de independência financeira antes dos 10 anos de formado, e as 

vezes até mesmo depois dos 10 anos. Pelo menos é o que as pesquisas 

apontam. Lembro que na minha classe da faculdade, todos os trinta e 

quatro alunos tinham mesada, nenhum conseguiu comprar um 

apartamento para morara sozinho, e aqueles que evoluíram na carreira 
ou em um negócio, tiveram ou tem até a hoje, muito suporte familiar. 

A grande questão, não é ajudar ou deixar de ajudar filhos e parentes, mas 

sim, verificar se é possível ajudar sem comprometer um negócio, 

principalmente se este provém a renda de toda uma família e 
funcionários. 

O senhor José, tinha agora, ao menos trinta concorrentes, uma despesa 

fixa com ele e outras cinco pessoas que dele dependiam, o chão de sua 

indústria estava ficando sucateado, as dívidas cresciam em ritmo 

galopante, e para completar, a China, produzia e exportava com menor 

custo, produtos similares a aqueles fabricados por ele no Brasil.  



Além de uma boa gestão, aprendi, que negócios no Brasil, devem possuir 

uma porta de entrada e outra de saída, esta história de persistir na 

esperança de dias melhores, não deve ser levada à risca. Observei muitos 

negócios fecharem as portas e com eles, levarem o nome e patrimônio de 
seus gestores, com esta tal esperança de dias melhores. 

Seja realista, analise o seu negócio com a razão e não com a emoção. 

Se hoje é muito difícil uma empresa, se manter no mercado, sem dívidas, 

imagina se manter em um mercado saturado, com dívidas e despesas 
crescentes. 

O senhor José, precisava de ajuda, e me procurou para tal. Queria ele 

formatar uma nova empresa em cima daquilo que possuía, ou vender a 

empresa, já que não tinha patrimônio para suportar as dívidas que 
existiam. 

Após algumas visitas com a minha equipe, passando pelo chão de fábrica, 

e visitando toda a estrutura administrativa que ali também existia, percebi 
inúmeras coisas e métodos, equivocados. 

Os funcionários estavam desmotivados. Chegavam atrasados, produziam 

muito pouco, mas reclamavam muito. Pediam vale com regularidade, 

alguns usufruíam de benefícios da empresa, para com a sua vida pessoal. 

Por exemplo, os vendedores tinham carros da empresa livre, eram 10 

automóveis, com todas as despesas pagas. O uso era para vendas a 

distância e visitas a clientes que ocorriam de segunda a sexta-feira, 

entretanto observei, que nos finais de semana, ao invés do veículo ficar 

na empresa, ele ficava com o vendedor, que o usava para fins pessoais. 

A quilometragem rodada nos finais de semana era maior do que a 

quilometragem auferida durante a semana, isso gerava desgastes de 

pneu, óleo e manutenção, isso sem contar os riscos. Dos cinco acidentes 

ocorridos nos veículos, quatro foram no final de semana. 

O mesmo acontecia com a telefonia, plano corporativo, de linhas e 

aparelhos para funcionários externos. Estes consumiam enorme 

quantidade de crédito, em ligações particulares, digo, mais de 50% da 

conta era com ligações de foro íntimo. 



A empresa, depois de muita análise, poderia manter os padrões de 
produção, com 170 funcionários, e estava com quase 300. 

Aceitei a proposta para fazer parte do negócio, assinei um contrato NDA, 

mas coloquei as minhas condições. 

Fui claro e o mais objetivo possível com o senhor José, que após muitas 
reuniões, aceitou um novo modelo de negócio. 

Empresa não é uma ONG, ela precisa de recursos, e atualmente, obter 

recursos para a sua empresa, começa em um bom planejamento e pulso 

firme, para evitar gastos desnecessários. 

No novo formato existiam basicamente duas possibilidades. 

A primeira, consistia em encerrar as atividades da empresa existente, e 

negociar com os credores os débitos. Preservaríamos a marca, carteira de 
clientes e acervo técnico. 

A segunda, e mais difícil, seria manter a empresa ativa, mas para isso, 
cortes seriam necessários. 

Optamos pela segunda opção. Não pense que é fácil reorganizar uma 

empresa familiar com 70 anos de história e métodos. Também não é 

tarefa fácil, colocar o rosto e o nome em uma empresa com dezenas de 

débitos a vencer e vencidos há anos, e se tornar avalista destes. 

Recomendo muito preparo jurídico, financeiro, e espiritual.  

Seja direto e objetivo com os seus colaboradores, atenda um de cada vez 
e exponha as mudanças que serão realizadas. 

Evite discussões em público. 

Diga sempre a verdade mesmo que essa não seja boa aos ouvidos de 
muitos. 

Aceite que alguns estão ali de passagem, outros estão para somar e 

outros apenas para dividir. 

A seleção em momentos de crise, é mais fácil do que nos momentos de 

bonança, pois é na crise que você conhecerá quem está ao seu lado, se 



este for um fraco, logo vai pedir para sair e lhe poupará de ter de 
dispensá-lo. 

Levamos oito meses, quatro meses a menos do que o esperado para 

colocar a empresa em ordem. 

Quanto as dívidas, conseguimos quitar os impostos, e assim, poderíamos 

fornecer nossos produtos em licitações públicas e privadas para grandes 

redes de varejo. Conseguimos quitar os débitos trabalhistas, e 

dispensamos 150 colaboradores.  

Após a dispensa, nos primeiros três meses, recebíamos ameaças por 

telefone, e nas redes sociais, por parte de ex-funcionários, poderíamos ter 
procurado a polícia, mas não o fizemos. 

O time de colaboradores que ficou, conseguiu no sexto mês, obter a 

mesma receita que a empresa conseguia com o dobro de funcionários. 

Cortamos linhas de celular, aumentamos e renovamos a frota de carros 

dos vendedores, e apenas vendedores que batiam as metas, podiam levar 
o carro para casa no final de semana. 

Com os fornecedores, a negociação foi bastante tranquila, e com alguns 

conseguimos quitar com desconto, já outros parcelamos e pedimos 

desconto nas compras, algo que nunca fora feito pelo departamento de 
compras da empresa, o desconto médio chegava a 10%. 

Visitamos os bancos, para realizar enfrentamento e apresentação de nova 
sociedade. 

Nos bancos privados, quitamos 95%, o resíduo que ficou, mal chegava a 1 

milhão de reais. 

Nos bancos do governo, a negociação era inicialmente mais difícil, estes 

bancos, preferem alongar a dívida ao máximo, mas não oferecem 
descontos para quitação, na maioria dos casos. 

Os processos em execução e aqueles que também promoviam algum tipo 

de arresto e bloqueio, foram previamente analisados, para gerarmos um 

acordo. Não gosto de paliativos, e ter contadores, analistas e advogados, 

para postergarem os problemas, ao meu ver, não vale a pena. Trabalhar 



com solução, de preferência a curto prazo é o melhor caminho, deixe os 
paliativos de lado. 

Essa história de que dívida caduca, é folclore, o que pode caducar é o 

protesto, mas a dívida estará lá, e dependendo da esfera e valor, ela com 

certeza irá atingir a sua vida pessoal. Outro folclore que ainda observo, 

são as aberturas de empresas para “blindagem“ patrimonial, com os 

sistemas cada vez mais integrados, acredite, essa blindagem pode ser 
uma furada. 

Pague os seus impostos em dia, e renegocie com os seus credores, esta 
sim é a melhor opção. 

Para mim, foi um oportunidade fazer parte de uma indústria, com 

tamanha história. 

Sempre digo a colegas empresários, que o maior ativo que eles podem 

ter, é o know-how, e a carteira de clientes que formaram ao longo do 

tempo a frente de uma empresa. Essa história, de imóveis, carros, 

estoque, por mais que sejam considerados ativos, por muitos, para mim, 

na prática, sempre representaram muito pouco, pois nem sempre trazem 

receita, mas com certeza trazem custos, além de não ter liquidez imediata 
quando necessário. 

Três anos mais tarde, enxugamos ainda mais a empresa, organizamos e 

terceirizamos parte da produção, o que se mostrou adequado. Com o 

falecimento do senhor José, a parte que lhe cabia, passou a ser 

administrada por um representante da família, e que mais tarde, viria a 

representar um grupo do setor disposto a comprar a outra parte da 
sociedade. 

Foi um grande negócio, em todos os sentidos, mas principalmente pelo 
aprendizado. 

Se você pensa em montar uma fábrica, sugiro que faça antes, algumas 

viagens e visite feiras de negócios na Asia, pode ser mais fácil, mais barato 

e menos arriscado, comprar a produção com a sua marca de um 
fabricante estrangeiro, e importar, do que produzir aqui no Brasil.  

Ao invés de produzir, minha dica é, uma as pontas. 



Case 6 -  Revolução do e-commerce 

O final dos anos 90, foi quando conheci o comércio eletrônico. Vendas e 

compras, realizadas a distância, através de um computador. Logo em 

seguida, ingressei no mercado digital, apanhando e aprendendo por dois 
anos. 

Após algum planejamento, estudo, pesquisas, e muitos erros e acertos, 

fundei uma empresa, que dentre os seus serviços, oferecia um pacote que 

incluía o comércio eletrônico como forma de geração de valor via 
internet. 

Foram anos mágicos, a empresa cresceu, atendeu centenas de clientes 

privados e públicos, diretamente, e algumas dezenas de milhares 

indiretamente, através dos seus clientes e representantes. Foi e continua 

sendo matéria nos principais veículos de comunicação do país, e realiza 
diversos projetos sociais anualmente. 

Durante uma década, aprendi que a formalidade, poderia ser um 

diferencial para boas vendas e um bom pós venda no mundo da internet. 

Explico, como muitas pessoas ainda não estavam familiarizadas com as 

compras online, e havia muita desconfiança, percebíamos que um CNPJ, 

um telefone fixo, ou mesmo um 0800, um endereço físico como 

referência e parceiras estratégicas com patrocinadores, ajudavam nas 

vendas. O consumidor, se sentia mais seguro, e com isso, as chances de 
venda, aumentavam. 

Quando deixei a gestão da empresa, e passei a me dedicar, a outros 

negócios e principalmente a projetos sociais educacionais, o comércio 
eletrônico, deu um “tempo” em minha vida. 

Depois de cinco anos olhando o mercado, apenas como consumidor, e 

lendo sobre pesquisas um tanto superficiais, o e-commerce, veio bater a 

minha porta novamente.  

Estamos em 2016, em uma nova fase da vida, eu, minha esposa, e duas 

crianças abençoadas. A minha esposa, trabalha desde os treze anos de 

idade. Já foi balconista, assistente em festa infantil, trabalhou em 

locadora de vídeos, já vendeu roupas, seguros, acessórios, bijuterias, foi  

modelo e gerente em um plano de saúde animal. Conhecia o mundo dos 



negócios, apenas como funcionária, sabia administrar e vender para os 

outros. Aos quarenta anos de idade, acredito que era hora, dela investir 

nela mesma, trabalhar para si própria e ser dona do seu tempo. 

Daniela, foi realizar alguns cursos no setor de estética capilar. Após estes, 

tivemos algumas ideias, sobre um modelo de negócios para o segmento, 

mas acabaram engavetadas, após uma análise mais profunda. O tempo, 

que tinha, era usado para a casa e lazer, mas depois de um mês, uma 

pessoa que sempre teve alguma atividade profissional, ficar em casa ou ir 
à praia, enjoa e gera desânimo.  

Sempre acreditei, que independentemente da situação financeira de um 

indivíduo, o ser humano deve “esquentar” a cabeça, ao menos algumas 
horas por dia, senão enferruja. 

A minha esposa estava inquieta, queria fazer algo, mas não sabia o que.  

Naquele momento, eu possuía uma empresa, que estava paralisada. Os 

contratos haviam sido encerrados e não renovados, e os clientes que 

existiam, foram transferidos para uma outra empresa do grupo que 

possuía o CNAE e poderia absorver as operações, era mais fácil e mais 
barato, do que manter uma empresa apenas para estes. 

Trata-se de uma distribuidora voltada para o mercado digital. 

Basicamente, ela era o estoque de lojistas digitais. Ao invés de uma 

pequena loja virtual gastar com um investimento incerto em um estoque 

e imobilizar capital, ela usava o nosso, assim quando a venda ocorria no 

site, o lojista repassava o pedido, para que pudéssemos embalar, 

etiquetar com a marca dele, e enviar para o cliente final. A outra 

vantagem, é que conforme o cliente vendia, ele obtinha uma pontuação, 

e esse score, lhe promovia condições de pagamento a prazo 

diferenciadas, ou seja, o lojista virtual, precisava apenas de um celular. 

Quando a venda acontecia, ele nos repassava o pedido, e nós cuidávamos 

do pedido e envio. O cliente final, pensava que foi a loja onde ele fez a 

compra, que enviou o pedido. 

Essa empresa, já dispunha de site, registro de domínio e histórico de 12 

anos na internet. Como o objetivo do livro é apresentar desafios 

empresariais, e não fazer propaganda, não vou citar o nome da empresa e 

o seu respectivo site. 



Toda a estrutura já existente, representava significativo percentual para 

um negócio funcionar, mas ainda faltava o produto. Qual ou quais 

produtos poderiam ser vendidos? 

Consultei alguns colegas que trabalham noutra empresa do grupo, ligada 

diretamente ao comércio eletrônico, queria sondar o mercado, me 
atualizar, saber o que estava na moda. 

A minha esposa, queria vender algo diferente. Pesquisas e mais pesquisas 

depois, chegamos à conclusão, que um determinado produto infantil 

estava em alta. Não haviam grandes players com foco nele. E na internet e 

no mundo físico, as vendas eram realizadas de forma informal, e com 

itens de segunda linha. 

A primeira coisa que fiz, foi dar alguns telefonemas para parceiros de 

negócios que tenho do outro lado do mundo, na China. O produto 

original, certificado, e que cumpria todas as exigências de segurança, para 

consumo infantil, era fabricado na China. Depois de realizar contato com 

empresas que se diziam fabricante do produto, também, no Canadá e nos 

Estados Unidos, descobri, que apenas a marca era Canadense e 
Americana, pois o produto era fabricado na China.  

O brinquedo, possuía modelos diversos, em tamanho, peso, coloração. 

Existem também, acessórios que podem integrar o brinquedo principal. 

Ao todo, aquele brinquedo, dispõe de 400 acessórios, e pelo menos 200 

modelos diferentes. Outra vantagem, é que a criança, dona do brinquedo 

também pode adquirir acessórios pessoais, iguais aos usados pelo 
brinquedo, que é um boneco. 

Por que não se especializar em apenas 1 tipo de produto? 

Foi o que fez a Daniela.  

Ativando a distribuidora, e o respectivo site, voltado, especificamente 
para aquele brinquedo e os acessórios correspondentes.  

Uma parte do site é voltado para o varejo, o cliente final, entra, se 

cadastra, finaliza o pedido, e recebe em casa.  

A outra parte é voltada para o atacado, o cliente em pessoa jurídica, pode 

vir retirar o produto apartir de 30 unidades, o revendedor e o lojista, 



também podem realizar pedidos, e solicitar que a entrega seja realizada 
de forma individual para o seu cliente final. 

Pela formação em administração de empresas e hotelaria, e com a 

experiência de quase duas décadas a frente de negócios que deram certo 

e de outros os quais não me foram exitosos, confesso que sou um tanto 

cético com relação a resultados, digo, possíveis resultados positivos em 

negócios no Brasil. 

 A carga tributária é alta, os juros dos bancos também, a concorrência por 

muitas vezes é desleal já que muita gente vende o que não tem, vende 

sem o recolhimento dos tributos, vende produtos de segunda li nha, isso 

sem contar que o país vive grave crise, que atinge todos os setores, e 
reduziu o poder de consumo do brasileiro.  

São, realmente muito poucos os negócios que dão certo num país assim.  

A minha projeção inicial, era de que a empresa, fizesse uma ou duas 

vendas por semana, isso cobriria todos os custos iniciais. Estas oito vendas 

mensais, estimadas, pagariam custas com contador, encargos, 

hospedagem do site, custo anual do domínio (reserva em caixa), e linha 
telefônica. O pequeno resíduo que sobrasse, iria para o caixa. 

Inicialmente, trabalharíamos com publicidade gratuita, aquela, que exige 
apenas paciência e esforço de quem anuncia. 

Daniela, teria de acumular funções, que iam além da venda. 

Inicialmente, o modelo de atendimento, que eu conhecia, não se 

mostrava mais eficiente. Uma nova e crescente massa estava consumindo 

na nova internet brasileira. Esta nova geração de consumidores, não tinha 

a mesma desconfiança da geração passada, no entanto o maior problema 

que observei, foi quanto a capacitação para com o uso adequado de 

celulares e computadores, isto é, para a realização de cadastros e 
compras. 

Essa nova geração, conectada nas redes sociais, consumia entretenimento 

digital. 



O modelo de atendimento de agora, não era mais “quanto mais formal 

melhor”, ao contrário, o cliente conectado nas redes sociais, whatsapp, 

quer falar com alguém de igual para igual e a qualquer hora. 

O telefone fixo, acabou sendo usado somente para com os fornecedores. 

O cliente, não entra mais no chat da página, e não usa fone fixo, a vida 
dele agora, está no celular. Ele quer você no whatsapp e no facebook. 

 Com tudo integrado, as vendas, também ocorrem em cadeia, aonde o 

pós venda tem enorme valor, já que o próprio usuário, conectado divulga 

a sua empresa para a rede social dele, a reação em cadeia é enorme, e 
acredite, vendas, muitas vendas, são geradas assim. 

O velho formato de atendimento formal, em horário comercial, caiu por 

terra. Mudou. 

A massa, quer comprar as 6 da manhã, as 17 horas, as 2 horas da manhã, 

e se você realmente quiser vender, minha sugestão é, fique conectado ou 
tenha alguém que fique. 

Minha esposa, vendeu, 1 produto por dia, no primeiro mês, com um ticket 

médio de venda de 350 reais. O lucro da empresa, ocorreu já no primeiro 

mês. 

Fogo de palha? 

Nada, o ritmo continuava de forma progressiva, no mês seguinte, e no 
seguinte... 

 O comércio eletrônico no Brasil, sempre foi um gigante, sempre gerou 

receita e valor para quem sabe utilizá-lo. Com baixo custo de entrada e 

manutenção, ingressar no ecommerce, não é difícil, mas exige preparo, 
dedicação e manutenção como um negócio convencional. 

Não pense que você vai montar um site e ficar rico da noite para o dia, 
pois nada é assim. 

Ter bons fornecedores, com preço e qualidade, com produtos que 

estejam em alta, é importantíssimo. 

Um site, prático, para que você possa, sozinho, gerenciar conteúdo, e com 
integração de meios de pagamento, também tem a sua importância. 



Ter tempo disponível, estar integrado e familiarizado com redes sociais e 
aplicativos, é essencial. 

Negócios mudam bastante, é importante estar sempre atento, para que 

uma mudança no mercado ou nos hábitos do consumidor, não lhe 
peguem de surpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espero que você tenha gostado de ler este livro, pois escrevê-lo para você 
me deu enorme prazer. 

Não encare este livro como uma solução, para este ou aquele problema 

que a sua empresa está passando, pois este não é o meu objetivo.  

Quando me propus a dar aulas como professor voluntário no ano de 

2006, e a escrever o meu primeiro livro em 2007/2008, o objetivo, sempre 
foi de compartilhar o conhecimento. 

 Nunca cobrei por aula, seminário, tampouco vendi documentários ou 

livros, ao contrário, sempre investi recursos próprios nestes “projetos”, 

pois acredito ser uma forma de retribuir, com tudo aquilo que a vida tem 
me dado.  

Posso dizer que vivo os melhores anos de minha vida, primeiro, porque 

estou ao lado de uma mulher que amo, e que constrói comigo muitas 

coisas, com ela fui abençoado com duas lindas e saudáveis crianças. Vivi 

oportunidades e desafios em diversos tipos de negócios, que com eles, 
pude visitar diversas localidades, dentro e fora do país aonde nasci.  

Sempre me esforcei bastante, mas acho que conquistei mais do que 

mereci e com certeza, mais do que preciso. 

Porque então, não retribuir? 

Cada um tem um hobby, um gosto especial para fazer alguma coisa, 

alguns colecionam arte, outros automóveis. O meu prazer está em 

orientar as pessoas, que enfrentam hoje, problemas que eu enfrentei no 

passado. Acredito, que este auxílio, gera uma reação em cadeia positiva, 

penso que o mundo ideal, seria um mundo, aonde todos, tivessem 

educação de formação e bons costumes, e gozassem de uma condição 

social de classe média.  

Um mundo aonde muitos nada tem, e alguns poucos tem demais, não 
pode ser positivo.  



Tenho plena consciência, que uma andorinha não faz verão, e eu, sou 

apenas a perninha de uma andorinha bem pequena, mas se cada um fizer 

um pouquinho acho que podemos ter um mundo melhor. 

Só depende de nós mesmos. 

Obrigado pela sua leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em São Paulo/SP, com o meu amigo Luiz Antonio, negociando a 

representação da Seamax nos Estados Unidos, pelas mãos do 
interessado,  Mr.Steve . 

 

Em Araguari/MG, com o prefeito Raul Belém, apresentando projetos de 
Inclusão Digital com geração de valor e capacitação. 

 



 

Em Itobi/SP, com o prefeito Lê, projetos de Zona Azul integrados em 
aplicativos para tecnologia mobile 



 

Em visita ao Cecompi,  São José dos Campos/SP, com Argus Ranieri - 
Coordenador do APL Aeroespacial 



 

Em Casa Branca/SP, com o presidente da Câmara, Waguinho. 

 

Decolando, em São João da Boa Vista/SP, voar uma grande paixão. 



 

Matéria de capa, Jornal A Tribuna Globo/Litoral-SP 

 



 

Entrevista no Balanço Geral/Record Litoral-SP 

 

 

Com o personagem Dr.Net tirando dúvidas digitais dos telespectadores 

da Tv Unisantos 



 

 

Seminários gratuitos realizados em Minas Gerais, em foto, unidades 

educacionais da Uaitec, Imepac, Educare. Transmissão ao vivo pelo 

Facebook. 

 

 

Com alunos da Faculdade São Luís, no Estado do Maranhão, após 
seminário realizado. 

 



 

Com a minha filha, “pilotando” a lancha parada, em Escarpas do 
Lago/MG 

 

A Frankia Virtual, com a representante Helena Oliveira, esteve na 

Instituição Lar Espírita São Francisco de Assis, localizada dentro da 

Universidade Federal em Vitória de Santo Antão, Município de PE.A 

representante juntamente com sua família visitou a instituição e fez a 

doação de cestas básicas 



 O representante Fabiano 

com a Frankia Virtual, realizou um evento especial de Dia das Crianças 
para as crianças da Creche Casa Belém de Amaralina, em Salvador/BA 

Foi convidado as crianças carentes da Creche Casa Belém, do Bairro 

Amaralina, em Salvador. Trata-se de uma creche mantida por 
empresários locais.  

O evento contou com a presença de mais de 100 crianças, que 
participaram de brincadeiras e, no final, ganharam muitos brindes. 

 



 

Nossos seminários gratuitos, foram matéria no Jornal Garibaldense, 
Garibaldi/RS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Minha esposa Daniela, é católica, fui com ela visitar o convento de 
Nossa Senhora da Conceição, em Itanhaém/SP 

 

 



 

Com o meu amigo e contador desde a minha primeira empresa, Adilson 

Bulo, a frente do escritório Patriarca, tradição em contabilidade desde 

os anos 60.Adilson, também é diretor do parque tecnológico de 
Santos/SP, e delegado regional do CRC 



Os desafios, são bons, porque exigem aprimoramento, e com isso, 

melhoramos, evoluímos. Entenda que o maior adversário que você terá 

na vida, será você mesmo, e o seu professor será o tempo. Não haverá 

um segredo, milagroso para salvá-lo, a salvação estará sempre dentro 

de você mesmo, minha sugestão é, procure, sempre realizar as suas 

atividades com muita fé e amor. 

Cláudio Marcellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*desde o primeiro livro, optei por não realizar correções, ou usar um ghost -writer, seria falso. Os meus livros, são escritos 
diretamente no Word, percebi que quando faço dessa forma, também consigo saber quem de fato leu o livro. Quando alguém diz qu e 

o meu livro tem erros gramaticais, eu sei que ele não leu todo o livro, pois em todos os livros que escrevi, sempre na última página 

faço esta observação. 


