
Negócios Criativos

Um novo
produto
por dia
Imagina ri u m cria presentes e

artigos pessoais com design

Carlos Zilli é daqueles executivos in-
quietos que buscam novas emoções.
Depois de vinte anos na Hering, mu-
dou para a Imaginarium, rede de lojas
de presentes e artigos de uso pessoal
com foco em design. De tênis e sem
gravata, o diretor-executivo vive todos
os dias uma ambiente festivo, onde
existe espaço para um balão em for-
mato de idéia - símbolo da empresa -
na porta da empresa e tempo para pa-
rar e tomar um café em conjunto. Diz
que descobriu na Imaginarium um
novo modelo de empresa, com
mais velocidade de decisão e
maior liberdade criativa.
"Uma empresa menor
tem mais agilidade, mas,
por outro lado, tem me-
nos estrutura, dependen-
do muito da cabeça das
pessoas que estão ali.
Não tem colaboradores
especializados em cada
uma das áreas, como
em uma corporação.
Mas a vantagem é quan-
do você vem de muita
experiência de fora, isso ajuda na to-
mada de decisão. O trabalho que a gen-
te vem desenvolvendo hoje é justamen-
te atrair pessoas que tenham a contri-
buir para o nosso negócio."

Ele não acredita que exista um mo-
mento ideal para profissionalizar uma
empresa e contratar um executivo do
mercado. Diz que não existe uma re-
gra, mas aponta um caminho: quando
uma companhia quer entrar num se-
gundo estágio ou atingiu um tamanho
que os donos não têm mais condição
de controlar sozinhos. "Acontece que
todo empreendedor desenvolve o ne-
gócio com coração. Então, quando

chega a hora de dar um passo de
crescimento, uma empresa que

não cresce diminui." Segundo
Zilli, esse é o momento de con-

tratar experiências de fora,
investir em novos mode-
los de gestão, trabalhar
com indicadores e gover-
nança. "O coração con-
tinua existindo, mas tem
que dividir espaço com
a profissionalização."

A Imaginarim, que
hoje conta com 120 fun-
cionários, dez na área
criativa, abriu as portas
em 1991, mas foi cinco

anos depois que investiu em vitrines te-
máticas e atingiu um ponto de diferen-
ciação no varejo. "Os concorrentes
nunca conseguiram se aproximar da
Imaginarium na forma de apresentar

produtos, esse foi um momento impor-
tante." Depois, em 1999, a empresa co-
meçou um trabalho de licenciamento,
o que motivou a desenvolver novos pro-
dutos, como CDs de música, camise-
tas, acessórios e bijuterias. "A primeira
vez que licenciamos uma marca foi com
a revista Capricho e atraímos consu-
midores mais jovens para as lojas. Sa-
ímos só de produtos para presente, já
éramos de complementos de decora-
ção e avançamos ainda mais, para uso
pessoal." Hoje, a linha de produtos de
uso pessoal significa uma parcela de
20% do faturamento total da empresa,
que ano passado foi de R$ 50 milhões.

A companhia pretende crescer no
mínimo 15% este ano através de no-
vos produtos. "Tivemos um cresci-
mento de 20% no Natal, um grande
impulso que se deu através de lança-
mento de 120 novos produtos no final
do ano. Nós não temos um plano mui-
to audacioso, não, nós precisamos
crescer através do que nós temos hoje.
Estamos trabalhando mais em qualifi-
cação do que em expansão." A inten-
ção é que os estandes sejam melhora-
dos e ampliados. Zilli diz que o mode-
lo de franquia é uma tecnologia que se
disponibiliza para o franqueado para
que ele siga as regras do jogo. A Ima-
ginarium tinha intenção de criar pon-



tos-de-venda no formato de quios-
ques, mas recuou dessa decisão. "Por-
que os quiosques ainda não entraram
no espírito que a gente vem desenvol-
vendo, não são prioridade."

A empresa é divida em três unida-
des, a Imaginarium Design, em Floria-
nópolis (SC), Imaginarium Franchising
e a distribuidora Engros, em Teresó-
polis (RJ). O escritório de criação da
Imaginarium trabalha com uma média
de 30 lançamentos por mês. "Nós te-
mos uma meta de desenvolver um novo
produto por dia. Essa é nossa obriga-
ção. Todo mundo tem que vir com idéia
nova todo dia." A discussão da área cri-
ativa é pautada pelo mercado e pelas
tendências - informação que
vem de fora do país - mas
que é traduzida na cultura lo-
cal. "Mas sempre tem tam-
bém a história do consumi-
dor, mesmo na loja, que per-
gunta se a empresa não tem
uma bolsa, e aí vem o esta-
lo. Pois essa é a expectativa
que ele tem de uma marca
como a Imaginarium." A produção de
todos os produtos é terceirizada para
outros fabricantes: não existe fábrica
que comporte uma linha tão diversifi-
cada como papel, caneta, camiseta,
acessórios de madeira. "Nosso maior

desafio é surpreender o tempo inteiro.
Não precisamos copiar nada."

No final de 2005, a empresa mon-
tou um site de vendas pela internet, que
funciona como uma franquia virtual. "O
projeto de um ano e dois meses de uma
loja virtual ainda é um bebê." Ele expli-
ca que, primeiro, tem que atingir um
público que está acostumado a com-
prar através da web, depois, que este-
ja disposto a comprar produtos da Ima-
ginarium e ainda saber se o produto
tem como destino o próprio consumi-
dor ou se vai para presente. "São muitas
variáveis que a gente tem que apren-
der muito para poder definir como um
grande canal de vendas. Hoje, não é,

mas amanhã nós temos
certeza que será. O mais
importante é que todo mês
ele cresce um pouquinho."
Zilli garante que o consu-
midor recebe os produtos
em três dias pelo correio.

Para estreitar o relacio-
namento com o consumi-
dor, a Imaginarium criou o

site de relacionamentos Funclube em
2004, que no ano passado atingiu a mar-
ca de 350 mil sócios. O Funclube nas-
ceu porque a marca Imaginarium tinha
alta fidelidade entre os consumidores.
"Então, nós conseguimos criar um am-

Carlos Zilli: atrair pessoas que
possam contribuir para o negócio

biente onde conversamos com os con-
sumidores, geramos informação e con-
teúdo, fazemos promoções específicas
para datas; cada vez mais, o sócio do
Funclube vai ser tratado de uma forma
diferenciada do que não é sócio. Mas
nós queremos que todos sejam sócios."
A idéia é investir na divulgação por meio
do marketing viral (boca a boca) com
produtos e preços diferenciados. "É uma
coisa que a Imaginarium faz muito bem,
é uma empresa que antecipa conceitos.
Então, nós estamos sempre antenados
no que está acontecendo no mundo in-
teiro. E o nosso público gosta de infor-
mação, gosta de se antecipar."

Para manter os preços estáveis, a
rede de lojas passou a importar pro-
dutos da China e da índia, sempre aten-
ta à questão de qualidade. Ele acredita
que existe uma evolução muito forte e
rápida na qualidade dos produtos chi-
neses. "Os contatos são feitos atra-
vés de feiras, hoje o mundo é peque-
no, não precisa nem viajar para com-
prar. É um ovo." Ri
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