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Engana-se quem pensa que vending machines — máquinas de auto-atendimento que 
geralmente vendem biscoitos e refrigerantes — com produtos inusitados só dão certo no 
Japão. Fábio Bueno Netto aceitou o desafio de testá-las no mercado brasileiro com livros, item 
considerado por muitos como pouco atraentes ao público nacional. Mais uma crença derrubada 
pelo empreendedor. A empresa 24×7 Cultural já tem 21 máquinas em São Paulo e Rio de 
Janeiro e modelo de negócio formatado no sistema de franchising. Com R$ 31 mil, é possível 
ingressar na rede.  
 
Da idéia à materialização da máquina, dois anos e meio se passaram. Não havia qualquer 
engenhoca similar no mercado, o que retardou o andamento do projeto — mas nada que 
algumas gambiarras realizadas pelo próprio Bueno Netto em modelos para venda de biscoitos 
não resolvessem. “Minhã irmã, que mora na Austrália, pesquisou em toda a Ãsia, enquanto eu 
procurava pela Europa. Tudo que achamos apresentava limitação muito grande e tive que 
partir para a adaptação. Mexi na parte eletrônica e mecânica”, diz o empresário.  
 
O resultado não foi o ideal, como reconhece Bueno Netto, mas permitiu que em 2003, a 
primeira máquina fosse instalada em São Paulo. Para garantir o funcionamento adequado, ele 
permaneceu ao lado do protótipo durante todo o dia e noite, mas as vendas foram acanhadas.  
 
Hoje, a empresa é profissional. As vending machines estão saindo da fábrica já sob medida 
para o formato do negócio e o serviço de atendimento ao consumidor ganhou 
aperfeiçoamento. Há Sistema de Atendimento ao Leitor (SAL), e-mail e site. Assim, problemas 
ocasionais oriundos do auto-atendimento são contornados com destreza.  
 
PREÇO. A estratégia de Bueno Netto é oferecer livros baratos, que não conseguem destaque 
nas vitrines das livrarias. Em seu negócio, a alta rotatividade transforma esse tipo de produto 
em atraente. Hoje, a maior parte dos itens custa até R$ 5. Os locais escolhidos para instalação 
das máquinas também são inusitados: estações de metrô. Se o leitor não vai até o livro, o 
livro vai até o leitor.  
 
Com preços populares e em espaços de alto trânsito de pessoas, Bueno Netto espera 
desenvolver a leitura entre pessoas que não costumam freqüentar livrarias. Para manter o 
valor acessível, o empresário tem parcerias com editoras e autores. A qualidade do conteúdo é 
imprescindível, mas as versões disponíveis na máquina podem ser feitas de materiais 
econômicos ou saírem dos computadores de escritores pouco conhecidos.  
 
Um desafio do negócio é a impossibilidade de se folhear o produto antes da compra. Para que 
os clientes confiem no serviço da empresa e voltem à máquina mais tarde, a escolha dos itens 
ofertados deve ser rigorosa. Bueno Netto descarta conteúdos pornográficos, prolixos ou com 
excesso de violência. O resultado são cerca de 15 mil livros vendidos por mês. “Ainda dizem 
que o Brasil não vende livro porque brasileiro não lê, mas é só vender barato”, testemunha o 
empresário.  
 
NOVOS LOCAIS. A nova máquina, que já pode ser encontrada em São Paulo, também marcará 
presença em outras regiões em breve. Ela comporta livros maiores, maior número de 
exemplares e novas formas de pagamento, como por meio do telefone celular. Assim, Bueno 
Netto espera atingir novos mercados e se expandir para clubes, academias de ginástica, 
empresas e universidades. “A seleção de livros vai seguir o público-alvo de cada um desses 
locais, respeitando inclusive a diversidade de cada região do Brasil. O preço diferenciado será 
mantido”, afirma.  
 
A intenção de Bueno Netto é levar o negócio, recém-formatado no modelo de franchising, para 
diversos estados brasileiros e até para o exterior. No entanto, o empresário teme a procura de 
candidatos que não estejam dispostos a trabalhar.  
 



“Muitos acreditam que, após encontrar o local adequado e instalar a máquina, nada mais 
precisará ser feito. No entanto, será exatamente quando começará o trabalho de verdade. É 
preciso desenvolver o mercado, por meio de visita a escolas, por exemplo. Além disso, fazer 
pesquisas a respeito do perfil dos consumidores locais também pode ser importante para a 
escolha dos itens adequados a serem expostos”, explica.  
 
Atualmente, a rede tem apenas um parceiro, detentor da única máquina disponível no Rio de 
Janeiro, localizada na estação de metrô da Carioca. No entanto, a expectativa do empresário é 
expandir a rede em velocidade significativa. Em um mês, pelo menos seis novas máquinas já 
devem estar a algumas moedas de distância dos leitores.  
 
A consultora de novos negócios e franquias Claudia Pamplona destaca a ausência de 
patrimônio do franqueado da rede, já que o modelo de negociação das máquinas é por 
concordata. Ela recomenda ainda a opção por locais de baixo custo fixo e movimentação 
elevado, como estações de metrô e rodoviárias, em detrimento de universidades e shoppings.  
 
NOVOS PRODUTOS. A idéia é que a expansão alcance também novos produtos, mantendo 
sempre o diferencial do alto volume e preço competitivo. Bueno Netto não teme os desafios de 
entrar em outros mercados. Médico por formação, ele se diz empreendedor por natureza. 
“Quando era pequeno, plantava legumes e verduras na horta e vendia nas redondezas, além 
de construir pipas para outras crianças. Já tive operadora de turismo, rede de lanchonetes fast 
food e empresa de equipamentos pesados”, revela.  
 
A ampliação dos produtos ofertados nas máquinas é promissora. Em terras nipônicas, as 
vending machines já são febre e vendem de camisetas a iPods. Recentemente, foi divulgada a 
possibilidade de doentes que utilizam maconha medicinal em seus tratamentos adquirem a 
erva por meio de máquinas de auto-atendimento, exclusividade do mercado de Los Angeles. A 
máquina foi desenvolvida pela empresa californiana Herbal Nutrition Center. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 fev. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


