
UALQUER CARTILHA PARA

aspirantes a empresário de-
fine alguns passos básicos
para a abertura de uma pe-
quena indústria: identifi-
cai- uma oportunidade, jun-
tar capitai para o investi-

mento iniciai e encontrar um local para ins-
talar a empresa. Agora, porém, uma novi-
dade pode obrigar as cartilhas a ser rees-
critas. Um novo tipo de empresa une o al-
cance da internet com a flexibilidade de
máquinas modernas para transformar, em
tempo recorde, idéias em produtos — sem
nenhum investimento inicial. Basta enviar
um design pela web que essas fábricas sob
encomenda tomam conta do restante: da
fabricação do produto à entrega na casa dos
compradores. Apenas com idéias, desig-
ners podem fabricar jóias, luminárias, ves-

tidos e até móveis e colocá-los à venda na
internet. "As novas tecnologias estão tor-
nando a abertura de um negócio algo mais
fácil", diz Victor Perotti, professor de em-
preendedorismo digital do Instituto de Tec-
nologia de Rochester, nos Estados Unidos.
"Elas estão permitindo que pessoas criati-
vas, mas com pouca experiência técnica,
consigam fazer dinheiro online."

O princípio básico desse novo tipo de
empresa é o mesmo que varreu a indústria
de manufatura nas últimas duas décadas:
o trabalho pesado da fabricação pode ser
entregue a um terceiro — o que importa é
ter a propriedade intelectual. O site alemão
Spreadshiit, que permite que os usuários
criem camisetas e montem uma Soja onli-
ne para vendê-las, já conta com cerca de
500 000 lojistas virtuais, entre consumido-
res comuns, empresas e celebridades. Os

mais populares che-
gam a vender l O 000
peças por ano. O mo-
delo de funcionamen-
to é simples. A Spread-
shirt estabelece um
preço mínimo de venda para o produto, que
inclui todos os custos, e o vendedor deci-
de o preço final da camiseta, com sua mar-
gem de lucro. "Alguns conseguem uma
margem de l0 euros por camiseta", diz Ja-
na Eggers, presidente da Spreadshirt.

No Brasil, a nova tendência está come-
çando. Em 2005, quando abriu o site Kmi-
setas. o empresário paulista AIJan Paul Rai-
cher, de 25 anos, fazia apenas personaliza-
ção de camisetas para eventos corporati-
vos e consumidores em geral. "Mas os
usuários começaram a pedir que vendês-
semos no site. Abrimos o serviço um ano
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depois", diz Raicher. O serviço é feito num
modelo de parceria. A empresa estampa as
peças em uma fábrica própria em São Pau-
lo e fornece toda a infra-estrutura de ven-
da online. A cada 100 camisetas vendidas,
os parceiros ganham 10% do valor bruto
da venda. No total, já são l 100 parceiros
em-atividade, que vendem em média 200
peças por dia e representam 20% do fatu-
ramento da Kmisetas.

A EMERGÊNCIA DAS FÁBRICAS por en-
comenda tem base em mudanças tecnoló-
gicas e culturais. Na internet, elas pegam
carona na onda da web 2.0. que designa os
sites cujo conteúdo é gerado pelos próprios
usuários. "O site consegue ter seu conteú-
do atualizado constantemente, e a comu-

criem um best-seller. escritores podem ob-
ter uma renda razoável. Um livro sobre re-
lógios Rolex falsos, por exemplo, vende
cerca de l 000 cópias por ano e rende ao
autor 30 000 dólares.

Assim como a internet foi urna peça es-
sencial para aproximar os donos das idéias
a essas novas empresas, também houve
avanços no maquinário que elas utilizam.
Para imprimir as camisetas, há impresso-
ras automatizadas que recebem os arquivos
de imagem enviados pela rede e confeccio-
nam quase instantaneamente os pedidos dos
intemautas. Com esse tipo de tecnologia, a
empresa americana Zazzle entrega camise-
tas, bonés, selos e canecas em apenas 24
horas. Fundada em 2005 por dois irmãos
que estudavam na Universidade Stanford.

net, que representa o conjunto de produtos
pouco procurados, mas que somados po-
dem representar faturamento igual ao dos
hits. Na era da fabricação sob encomenda,
a cauda simplesmente não tem fim. A Po-
noko, da Nova Zelândia, permite que se-
jam feitos até móveis online. Os usuários
baixam um software para criar seus designs
e, assim que enviam um pedido, as máqui-
nas de corte começam a fazer o produto,
que pode ser de madeira ou plástico. "Uma
das vantagens do site é que ele é um inter-
mediário entre o fornecedor de materiais e
os criadores", diz o webdesigner america-
no Jeffrey Wegesin, que já fez e vendeu pe-
lo site mesas e colares. Os criadores da Po-
noko chegaram à idéia de criar a empresa
quando tentavam fazer produtos e viram

nidade formada em volta dele permite que
alguns designers sejam reconhecidos e se
destaquem", dix Bruno Pereira da Encar-
nação, pesquisador de negócios na web do
Centro de Estudos e Sistemas Avançados
do Recife. E dessa movimentação, criada
e impulsionada pelos usuários, que se va-
ie a Lulu.com, espécie de editora virtual.
O site tem ferramentas para que os usuá-
rios montem livros que ficam guardados
num senador e são impressos quando al-
guém demonstra interesse em comprá-los.
Muitas das vendas são motivadas pelo co-
mentário de outro usuário. Mesmo que não

a empresa já recebeu urna rodada, de inves-
timentos de 16 milhões de dólares Sidera-
da pelo fundo do capitalista de risco John
Doerr (o mesmo que apostou no Google) e
hoje vende cerca de 900 000 produtos por
mês. Muitos deles são licenciados por gran-
des marcas, como Disney. Star Wars e War-
ner Music. Só a Disney já adicionou mais
de 3 500 designs ao site, permitindo que
usuários montem produtos com os perso-
nagens que quiserem.

É a capacidade de um estoque virtual
que atrai as grandes companhias. Elas ex-
ploram a chamada "cauda longa" da inter-

como o processo era complicado. Hoje,
eles já descomplícaram o trabalho de mais
de 5 000 designers. "Um mercado enor-
me de personalização de produtos está sen-
do aberto", diz Derek Elley, presidente da
empresa. E difícil saber se as fábricas sob
encomenda vão gerar grandes empresá-
rios. Podem criar apenas pequenos negó-
cios ou tomar-se um meio de divulgação
de trabalhos. Ou, então, ser um prenuncio
da era da personalização total. Talvez, num
futuro próximo, sua sala terá somente mó-
veis assinados pelo mais exclusivo dos de-
signers: você mesmo.
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