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Idéias criativas de pessoas comuns emplacam no mercado e conquistam consumidores. 

 

 
Os amigos de faculdade Roberto Carvalho e Daniel Kunzler se tornaram sócios e hoje dirigem a empresa Noxt, que 

fabrica um sistema anti-furto de som automotivo 

 

A idéia para a solução de problemas que afetam o dia-a-dia muitas vezes pode se transformar 
em negócios lucrativos. Através de pesquisa de mercado, plano de negócios, incentivos 
financeiros e com a criação patenteada é possível se estabelecer no mercado com produtos 
inovadores. Essa receita de sucesso foi seguida por alguns empreendedores que conseguiram 
conquistar o mercado para suas invenções. 

Um sistema que substitui o som automotivo por um dispositivo que fica oculto no carro, 
evitando o furto, um purificador que destrói os microorganismos do ar e permite que pessoas 
com problemas de alergia possam ter mais qualidade de vida ou simplesmente fraldas para 
cães. Essas são algumas das criações de pessoas que se tornaram donos de negócios devido à 
necessidade de resolver os próprios problemas. 

Pensando em uma maneira de evitar os constantes prejuízos com furtos de som automotivo, 
os amigos de faculdade Roberto Carvalho e Daniel Kunzler desenvolveram um sistema 
inovador que substitui o auto-rádio tradicional por um dispositivo que contém uma caixa 
receptora e transmissora conectada à saída de áudio dos automóveis. “Para ouvir música no 
carro é preciso ligar esse transmissor, que é do tamanho de um isqueiro, ao aparelho de MP3 
ou MP4 player. O transmissor é portátil, com alcance de até 10 metros de distância, através de 
onda digital”, relata Roberto. 

Após a idéia da criação do produto, durante um ano os engenheiros formados pela USP de São 
Carlos desenvolveram o plano de negócios, criaram o protótipo e efetuaram os procedimentos 
necessários para patentear a invenção. Com um investimento inicial de cerca de R$ 400 mil, 
eles criaram a Noxt, empresa que funciona em uma incubadora do Parque Tecnológico de São 
José dos Campos (SP), e lançaram o produto no início de 2008. 

O Moovi, como foi denominado o sistema, quando instalado no veículo, fica escondido para não 
chamar a atenção de ladrões e evitar o furto. A invenção foi desenvolvida com um conector 
compatível com a maioria dos veículos nacionais, evitando adaptações que podem causar 
danos ao veículo. 

O produto dispõe ainda de plugue P2, que permite a conexão a vários dispositivos de áudio, 
como diskman, notebooks e DVD portátil, e utiliza o sistema sem fio e digital conhecido como 



wirelles. Através de um adaptador também é possível ligar outros equipamentos, como violão 
amplificado e instrumentos musicais. “As vendas estão crescendo a cada mês e tenho recebido 
retorno positivo de clientes que já adquiriram o Moovi”, afirma Roberto. 

 

 
Para ouvir música no carro com segurança, basta ligar o transmissor ao aparelho de MP3 ou MP4 player 

 

“Atualmente, estamos recebendo um aporte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) no valor de R$ 500 mil para desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa na área tecnológica”, diz Roberto, contando sobre os projetos futuros da Noxt. “O 
grande desafio para quem cria algo inovador é a conquista de apoio financeiro para a 
elaboração do projeto. A concessão da patente é relativamente simples. No site do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é possível encontrar um “passo a passo” para a 
pessoa física solicitar a patente. Por isso considero muito importante a participação financeira 
das instituições governamentais no processo”, conclui. 

Solução para qualidade de vida 

Outra necessidade pessoal que se transformou em negócio rentável aconteceu na vida do 
empresário português Carlos Matias. Com a intenção de acabar com os problemas de alergia 
do filho, em uma viagem à Alemanha ele conheceu um tipo diferente de cerâmica e teve a 
idéia de queimar os alérgenos do ar. Construído o primeiro protótipo, iniciaram-se os testes no 
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (Ineti), em Portugal. Os resultados 
admiraram o Instituto, pois foi comprovado que o Airfree – nome que o inventor deu ao 
produto - consegue destruir 99% dos microorganismos do ar. A inovação mata contaminantes 
biológicos, através de sucção, no qual o ar é praticamente fervido no aparelho e depois 
resfriado. E em seu procedimento não há a utilização de substâncias químicas. 

O início da comercialização do produto aconteceu quando a rede Carrefour de Portugal 
resolveu vender a invenção. Posteriormente, o Airfree foi comercializado para os Estados 
Unidos e Europa. O negócio foi trazido ao Brasil pela própria filha do empresário, Tatiana 
Matias, que resolveu abrir a empresa Airfree Products do Brasil, criada oficialmente em 2003, 
com sede em São Paulo. Hoje, ela administra a empresa, que conta com 15 funcionários 
divididos entre os departamentos comercial, estratégico, financeiro, em sociedade com mais 
dois irmãos. 



 
O produto Airfree conquistou o mercado porque mata contaminantes biológicos do ar sem usar química 

 

Cinco modelos diferentes (P60, P80, P120 Platinum, P120 Ônix e AirBaby) de Airfree integram 
a produção do invento, que é terceirizado para uma fábrica credenciada segundo critérios de 
qualidade e comercializado com preços que variam de R$ 299 a R$ 499. 

Em 2007, foram vendidos cerca de 20 mil produtos com a marca Airfree. “É necessário 
produtos de alta qualidade para tratar ambientes domésticos, pois as pessoas se preocupam 
com o que vem nos produtos”, afirma Tatiana. “É interessante perceber que ano após ano 
conquistamos melhores resultados na vendas, porque os clientes valorizam o diferencial que a 
empresa oferece, como a não utilização de produtos químicos, contribuindo para o meio 
ambiente, adquirindo o Airfree”, conclui a empresária. 

A empresa já expandiu bastante a linha de produção e além dos produtos Airfree, comercializa 
um kit anti-mofo, constituído de óleos vegetais e essenciais 100% natural utilizado para 
limpeza de superfícies e também capas anti-ácaros para colchões e travesseiros. “Agora a 
equipe de produção está desenvolvendo uma espécie de talco para higienização de 
documentos e estamos nos preparando para o lançamento de três produtos eletroeletrônicos 
focados em sustentabilidade”, revela Tatiana. 

Fraldas para cachorro 

A busca para a solução de um problema doméstico modificou a vida do casal Carolina Vaz e 
Marcelo Augusto. Eles sempre tiveram cachorros no apartamento e também gostavam de sair 
com os cães para passear, mas enfrentavam problemas desagradáveis, devido à urina fora de 
hora e em lugares inadequados. Certa vez, conversando sobre o problema, tiveram a idéia de 
fabricar fraldas para cachorros. E foi assim que nasceu a marca Dog’s Care. 

“No período entre agosto de 2005 e março de 2006, nós trabalhávamos durante o dia e à noite 
discutíamos o projeto. Estudamos o mercado, as etapas para a abertura da empresa, a criação 
da marca, o desenvolvimento das embalagens e conseguimos patentear os produtos”, relata 
Carolina. A comercialização das fraldas começou em março de 2006 e hoje a empresa tem 12 
funcionários trabalhando em um galpão de 400 m². 

A marca Dog’s Care comercializa fraldas exclusivas para machos e fêmeas, tapetes higiênicos, 
com alto poder de absorção, indicado para que os cães façam suas necessidades no lugar 
adequado e não deixem marcas das patas pela casa. Além do Dog’s Care Box, há uma caixinha 
compacta, com 12 sacolinhas higiênicas fabricadas com material resistente para o 
recolhimento das fezes dos animais durante os passeios diários. “Nós tivemos um aumento de 



50% no faturamento e agora posso dizer que estamos percebendo o retorno financeiro com a 
fabricação das fraldas”, conta Carolina. 

 

 
O casal Carolina e Marcelo se tornaram empreendedores ao criar fraldas para cachorros 

A empresa Dog’s Care vai lançar quatro produtos novos durante a Feira Internacional de 
Produtos e Serviços para a Linha Pet e Veterinária, que acontece de 17 a 19 de setembro, em 
São Paulo. “As idéias para criação de novos produtos vem da observação de três cachorros que 
criamos dentro do apartamento e também das conversas e troca de informações com nossos 
clientes”, revela Carolina. 

Proteção para a idéia 

De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no ano passado foram 
registrados 24.107 mil pedidos de patentes e somente 1.855 mil foram concedidas. Esses 
números podem ser explicados através da Lei da Propriedade Industrial (LPI) (Lei n° 
9279/97), que define o que pode ou não ser patenteado. Para isso, o produto deve atender a 
alguns requisitos, como ser realmente novo no mercado, ser proveniente de atividade 
inventiva e ter aplicação industrial. 

Segundo o órgão federal, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, proteger o produto através de uma patente significa prevenir-se de que competidores 
o copiem e o vendam a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados com os 
custos da pesquisa e desenvolvimento do invento. A proteção conferida pela patente é um 
instrumento para que a invenção industrializável se torne um investimento rentável. 

O INPI acrescenta ainda que a patente funciona como incentivo a uma contínua renovação 
tecnológica e como garantia para investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, 
contribuindo para o desenvolvimento do País. Com a posse de documentos como a Carta-
Patente, o titular tem a exclusividade de exploração de seu produto, podendo industrializar, 
vender ou transferir a terceiros, definitiva ou temporariamente os seus direitos. Desta forma, a 
patente ou o registro de desenho industrial permitem ao seu detentor uma reserva de mercado 
por tempo determinado. Finalizado o prazo do privilégio concedido, a criação industrializável 
protegida cai em domínio público. 

Informações completas sobre o procedimento para pedido de patente podem ser encontradas 
no site do INPI (http://www.inpi.gov.br). 

 

 

 



Contatos: 

Empresa Noxt: (12) 38767708 / www.moovi.com.br  

Empresa Airfree Products do Brasil: (11) 3847-8488 / www.airfree.com.br 

Empresa Dog’s Care: (11) 36415222 / /www.dogscare.net 
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