
URSINHOS S/A
Que tal uma loja onde o consumidor pode customizar seu bichinho
de pelúcia? Pois ela existe e está virando febre entre empresários
LILIAN CUNHA

I magine uma linha de produção. Agora imagine que esta linha
produza ursinhos de pelúcia, não em uma fábrica, mas em
uma loja de shopping, com luzes e bancadas coloridas que
crianças possam operar. É isso que é a Happy Town, a mais

nova investida do empresário Felício Borzani Neto, de São Paulo.
A idéia não é totalmente nova - ele a importou dos Estados Uni-
dos -, mas está chamando a atenção não só dos pequenos consu-
midores, mas também de adultos e empresas que querem pre-
sentear seus clientes com bichinhos de pelúcia personalizados.

Na Happy Town, a criança - ou
adulto ou empresa - escolhe e monta
seu mascote com a cor, a roupinha e os
acessórios que quiser. Funciona mes-
mo como uma pequena linha de produ-
ção. O primeiro passo é escolher o bi-
chinho: coala, gato, urso, macaco, etc.
Há 22 tipos diferentes. Depois, vem o
enchimento - de fibra antialérgica - e
as roupas. Há inúmeros modelitos: ba-
nhista, dentista, enfermeiro, casaco de
pele, ou seja, quase tudo o que vier à



cabeça. Além disso, Borzani criou op-
cionais como nome bordado na roupa
do bicho e perfume. Também dá para
pôr voz no brinquedo: o comprador
grava na hora a mensagem. Para
ouvir, é só apertar a mão do ursinho.

Todas essas possibilidades de per-
sonalizar o bichinho chamaram a
atenção não só das crianças. "Mon-
tei o negócio focado no públi-
co infantil. Mas tive a surpresa
de receber pedidos de empre-
sas", diz Borzani. Metade das
vendas hoje - cerca de 300 ursos
por mês, com preços que variam
de R$ 85 a R$ 200, conforme o
grau de customização - é de clien-
tes corporativos. Uma construto-
ra, por exemplo, encomendou ur-
sinhos com uniforme de golfista
para presentear os compradores
de um empreendimento residen-
cial com campo de golfe. "Uma
empresa organizadora de casa-
mentos fez encomenda de ursi-
nhas com véu, grinalda e vestido

branco para presentear as noivas que
contratam seus serviços", conta o em-
presário, que lançou a Happy Town no
final do ano passado. No início era só
um site na internet. A primeira loja foi
inaugurada há pouco mais de um mês,
no shopping Market Place, em São
Paulo. "Minha meta é abrir 100
franquias da Happy Town
em cinco anos."

De franquia, Borzani
entende. Formado em
engenharia mecânica e
ex-executivo da área fi-
nanceira do Pão de Açú-
car, ele já teve 16 fran-
quias ao mesmo tempo.
Eram duas pastelarias, qua-
tro lojas de roupas femininas,
três de reparo de sapatos, lanchonetes
de pão de queijo e mais lojas de perfu-
me e artigos de moda masculina. Con-
seguiu levar essa vida por 13 anos. Até
que - esgotado - encerrou todos os ne-
gócios e abriu um novo. Dessa vez,
uma loja só, chamada Best Baby, de ar-

tigos para bebês e crianças.
Para trazer novos produtos para a

loja infantil, Suzana, a esposa de Bor-
zani, viajou aos Estados Unidos no
meio do ano passado. Foi assim que
ela conheceu a Build-a-Bear, a
empresa americana em que a

Happy Town foi inspirada.
Criada em 1997, a Build-a-

Bear é hoje uma cadeia
com 170 unidades não só
nos Estados Unidos,
mas também no Cana-
dá, Japão, Coréia, Dina-
marca, Suécia, Holanda,

Austrália, França e Rei-
no Unido. Se a versão bra-

sileira vai crescer tanto as-
sim, não se sabe. Potencial há,

segundo Sandro Fernandes, gerente
geral do Market Place, o shopping
onde fica a primeira loja. "A chegada
da Happy Town nos destaca no mer-
cado, pois recebemos com exclusivi-
dade uma loja que traz um conceito
inédito de consumo no País", diz. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n.467, p. 70-71, 30 ago. 2006.




