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Mapas aéreos, como este da região da av. Paulista, ajudam os clientes da Multispectral a 
definir investimentos  

Pegue uma área de 1,525 milhão de metros quadrados e adicione 10,886 milhões de pessoas 
vivendo em condições desiguais. Depois, distribua 6,260 milhões de carros entre elas e 
garanta que esses veículos emitam 1,535 milhão de monóxido de carbono na atmosfera por 
ano. A receita de uma cidade caótica os moradores da capital de São Paulo conhecem bem.  
 
Tais ingredientes servem como bússola para pequenos e médios empreendedores que 
procuram opções de investimento no município. Em meio ao caldeirão de problemas da 
metrópole, eles descobriram que no caos está também a oportunidade: oferecem serviços ou 
produtos para tentar resolvê-lo ou, pelo menos, amenizá-lo.  

A Revista entrevistou cinco empresários que contam como montaram seus negócios calcados 
nas dificuldades de se viver em uma megalópole poluída, congestionada e insegura.  
 
Com criatividade e senso de oportunidade, encontraram novos nichos de mercado. É o caso de 
Anderson Marcelo de Oliveira, 34, que investiu na profissão de bikeboy e montou uma 
empresa de entregas, que substituiu as motos pela bicicleta. Além de ganhar a vida, dá 
emprego a 15 entregadores-ciclistas e contribui para aliviar o trânsito e a poluição na cidade.  
 
É o caminho recomendado por professores de escolas de negócio. "Nas aulas, eu costumo 
fazer um 'brainstorm' para falarmos sobre os problemas da cidade e a partir daí identificarmos 
possíveis soluções e oportunidades", afirma Marcos Hashimoto, coordenador do Centro de 
Empreendedorismo do Ibmec São Paulo.  

Em uma cidade na qual apenas no terceiro trimestre deste ano foram registrados 28.476 
roubos, vingou a idéia de Juca Amaral, 42. Ao saber que a presença de um acompanhante no 



carro reduz as chances de assalto, ele desenvolveu o Wilson, um boneco inflável que faz as 
vezes de carona.  

Já os congestionamentos, que podem chegar a 266 km (recorde registrado em maio deste 
ano), motivaram o crescimento econômico de Jorge Bitar, 38, da Helimarte Táxi Aéreo, dono 
de uma frota de sete helicópteros. Ele transporta executivos. "Eles chegam do exterior em 
Guarulhos. Vamos buscá-los, levá-los para o hotel e de lá para as empresas", explica o 
empresário. "Com tantos engarrafamentos, eles nunca conseguiriam resolver as pendências 
empresariais em um único dia. Com o helicóptero, isso é possível."  

É do alto também que Wagner Pacífico, 29, enxerga São Paulo. Ele é sócio da Multispectral, 
empresa que faz mapeamento aéreo da cidade, um dos elementos usados para orientar 
diversos tipos de investimentos em uma metrópole com tamanho grau de complexidade.  
 
Para afiar o olho clínico, o professor Hashimoto costuma propor um exercício aos alunos da 
faculdade de negócios.  

Pede que deixem a sala de aula e caminhem pelos quatro quarteirões vizinhos para identificar 
oportunidades. "Quando voltam, é raro alguém surgir com uma idéia diferente", constata. 
Acompanhe nas próximas páginas exemplos de quem conseguiu.  

 

 
 
Vôo certeiro  

Nas asas da falida Vasp, Jorge Bitar Neto descobriu a paixão pelos ares. Aos 10 anos, voava 
com o pai para Mato Grosso do Sul, aonde os dois iam para pescar no Pantanal. Ao visitar a 
cabine dos pilotos, Jorginho ficou boquiaberto quando avistou São Paulo, "a cidade sem fim", 
lá do céu.  

Em terra firme, só tinha cabeça para uma coisa: quando crescesse, queria ser piloto. Vinte e 
oito anos depois, ele não só conduz helicópteros como é dono de uma frota de sete deles, mais 
dois bimotores e um jatinho.  

Criar a empresa Helimarte Táxi Aéreo foi a realização de um sonho de menino, mas também a 
aposta em um nicho de grandes possibilidades.  

A família de Jorge tinha um posto de gasolina na Lapa, zona oeste. O rapaz trabalhava num 
banco das 7h às 13h. Corria para a faculdade de administração e dava uma força na empresa. 
Em 1997, se deu conta de que estava na hora de colocar aquele plano de criança em ação. 
Aproveitou os fins de semana para aprender a pilotar helicópteros.  

Na aula prática, o piloto passou o comando para as mãos de Jorge bem em cima da rodovia 
Bandeirantes, a 160 m de altura. Quando avistou o vaivém de carros lá embaixo, o estalo. 
Resolveu encarar mais cem horas de aulas para vôo comercial e comprar seu primeiro 
helicóptero de apenas dois lugares, avaliado em US$ 100 mil.  



A aeronave foi financiada a duras penas pelo posto de gasolina. Era alugada por uma rádio, 
que fazia o monitoramento do trânsito paulistano. Nas horas vagas, Jorge fazia extras pelos 
ares. "Levava noivas às alturas para casamentos em chácaras e fazendas próximas de São 
Paulo." Um ano depois, mais uma aeronave. Em 2000, chega a terceira: um Bell Jet Ranger, 
com espaço para quatro passageiros.  

É quando a Helimarte passa a apostar no transporte de executivos brasileiros e estrangeiros 
que têm pouco tempo para realizar seus trabalhos no gigantismo de São Paulo. Aos sábados e 
domingos, a frota parte para vôos mais longos: passa a transportar os mesmos homens de 
negócios, só que agora de folga. O destino é a casa em Campos do Jordão ou a cobertura na 
praia.  
 
A Helimarte cobra, por uma hora de vôo, de R$ 1.400 a R$ 9.500, dependendo do trajeto e do 
tipo de aeronave. Em média, são feitos 15 vôos diários. Em 2007, uma aquisição rara: um 
helicóptero Esquilo, para cinco passageiros, que teve como primeiro dono o tricampeão de 
Fórmula 1 Ayrton Senna.  

Com o aumento da procura, a empresa teve de se ajustar à demanda. Dos quatro funcionários 
iniciais, tem hoje 39. O pai de Jorge deixou o posto e passou a cuidar do abastecimento das 
aeronaves. A irmã e o cunhado, ambos dentistas, fecharam os consultórios e hoje trabalham 
na Helimarte. A família toda está ansiosíssima. Em 2010, a empresa vai receber seu primeiro 
helicóptero zero quilômetro.  

 
 
 

 
 
 
Na companhia de Wilson  

Não se pode dizer que Wilson seja bonito. Narigudo, corpulento e com um enorme bigode, 
sempre usa óculos escuros. Mas a sua presença no carro de mulheres desacompanhadas tende 
a fazer assaltantes pensarem duas vezes antes de atacar.  

Pelo menos, é o que diz o empresário paulistano Juca Amaral, 42, "pai" do boneco inflável, 
projetado na medida para afastar eventuais ladrões.  

O nome oficial do "Ricardão do trânsito", como também é chamado, veio do filme "O 
Náufrago", onde um solitário Tom Hanks, perdido em uma ilha deserta, desenvolve uma 
amizade com uma bola da marca Wilson.  



"Um amigo meu chama assim um boneco de espuma que coloca no sofá na frente da televisão 
quando não está em casa para espantar ladrões", esclarece Juca, proprietário de uma empresa 
de bonecos infláveis usados em postos de gasolina.  

O empresário resolveu expandir seus negócios há dois anos, quando a polícia divulgou que a 
presença de um acompanhante no carro reduz em 75% as chances de roubo. Foi aí que 
começou a desenvolver protótipos de Wilson. O boneco é vendido há um ano e meio.  
 
Juca vende a invenção pelo site www.bonecowilson.com.br -o preço é R$ 250, incluindo 
uma sacola de transporte, um plugue e um motor de 12 volts. Até agora, vendeu 70 
exemplares. A idéia ganhou impulso com o contrato que o empresário fechou com as Lojas 
Americanas para aumentar a produção e vender o boneco pelo site da rede varejista ainda 
neste ano. Wilson será oferecido em cem pontos-de-venda no Brasil.  
 
A partir de 2009, Juca espera faturar R$ 500 mil por mês com um boneco repaginado. "O novo 
Wilson vai ter uma máscara de látex, pintada com uma barba", conta Juca. Vai ganhar estilo, 
sem perder a cara de mau.  

 
 
 

 
 
 
Cidade mapeada  

Na tela do computador, a imagem consegue captar, com detalhes, uma ruazinha de terra 
perdida no extremo da zona leste. Dá até para ver se ela tem poste de iluminação. Uma outra 
foto traz a localização exata de um veículo circulando pelos lados do Morumbi (zona sul).  
 
Com a ajuda de um cruzamento de dados do IBGE e mapas aéreos de São Paulo, é possível 
traçar o perfil econômico de um quadrilátero específico na zona norte, por exemplo.  
 
Numa cidade tão complexa e de tamanho colossal, palavras como geolocalização e 
geomarketing começam a ganhar fôlego no vocabulário do empresariado paulistano.  
 
Espécie de Google Earth de São Paulo, a empresa Multispectral surgiu em 1989, com cinco 
funcionários, num sobrado simples do Campo Belo (zona sul da capital).  
 
"Eram meu pai, minha mãe e três ajudantes", recorda-se Wagner Pacífico, 29, sócio-



proprietário, que chegou a passar as férias da adolescência digitando mapas, no final dos anos 
1990.  
 
Como a cidade atrai os mais diversos investidores à procura de lugar certo para colocar 
dinheiro, a empresa familiar, hoje, emprega 60 pessoas. Já ofereceu seus "mapas inteligentes" 
-que associam informação meramente visual a dados diversos- para cerca de mil clientes (400 
deles são fixos).  

Vão de bancos a supermercados, de empresas de GPS a frigoríficos, passando por petrolíferas, 
telefônicas e imobiliárias.  

Os preços cobrados pelos serviços variam de R$ 500 a R$ 30 mil mensais. A empresa até 
possui um avião para fazer aerolevantamento, método de produção de mapas digitais a partir 
de fotos aéreas. Não só de São Paulo. Cerca de 2.700 cidades já foram mapeadas.  
 
A atualização cartográfica também conta com imagens captadas por satélites. Um 
mapeamento pode demorar quase 12 meses. No ano que vem, São Paulo será novamente 
clicada lá do alto pela empresa, ao custo de US$ 100 mil.  

Wagner acha que o investimento compensa. Na mira da Multispectral está o 
congestionadíssimo trânsito da capital. Até 2010, ela irá trabalhar em consultoria e tecnologia 
para rotas em tempo real, além de planejamento para o transporte coletivo. Quem sabe lá do 
céu não pinta uma solução?  

 

 
 
 
De pedal também se chega  

Vida de bikeboy não é fácil. Eles chegam a pedalar por até 180 km num único dia em meio a 
uma cidade caótica, na qual impera o carro e as ciclovias são luxo para trafegar nos fins de 
semana.  
 
Mesmo assim, Anderson Marcelo de Oliveira (de amarelo na foto acima), 34, transformou o 
desafio de sair de bicicleta pelas ruas de São Paulo em uma profissão que, de quebra, 
promove um hábito saudável.  

Ex-office-boy, Anderson começou a andar de bicicleta 20 anos atrás, para "economizar o 
dinheiro da condução". De 1996 até 2000, ele morou no Japão, onde foi soldador e só andava 
de bike.  

De volta a São Paulo, desempregado e "sem identidade", como define, fez apostas. Um ano 
depois, abria uma empresa de entregas: a Bikexpress. 

À época, a mulher, Raquel, atendia aos minguados telefonemas. Anderson saía pedalando pela 
cidade. Os clientes eram contados nos dedos de uma só mão, basicamente, agências de 



viagens.  
 
Hoje, Anderson trabalha com 15 bikers, com idade entre 18 e 52 anos. O salário varia de R$ 
700 a R$ 1.100. Eles fazem até 200 entregas por dia, do Itaim a Guarulhos, de Santo Amaro 
aos Jardins, para uma carteira de 50 clientes. Farmácias, bancos e agências de viagens estão 
entre os principais.  

"Em tempos de aquecimento global, entregar um produto com um veículo que não polui faz 
parte do marketing moderno", acredita Anderson.  

O melhor lugar para um biker fazer entregas é o Alto de Pinheiros. "As ruas são arborizadas e 
bem pavimentadas", revela ele, que coloca dois destinos entre os piores: a caótica Radial 
Leste, com as vias em "estado deplorável", e o centro, "pelo excesso de carros e os roubos de 
bicicletas".  
 
A vida de bikeboy é brigar por espaço com motoristas que não respeitam os ciclistas. Os 
motoboys são "manos". "Se cair um biker, junta uma galera", conta.  

Desde que começou a funcionar, cerca de cem ciclistas passaram pela Bikexpress. Três 
acidentes graves foram registrados. Dois ciclistas tiveram clavículas quebradas e um outro 
sofreu um corte no rosto.  

Nada que tire o humor dos bikers. Cada viagem pode render surpresas. Numa delas, a 
mercadoria eram dois montinhos de cocô de cachorro para exame.  

Há histórias picantes. Anderson lembra que, há pouco mais de um mês, um entregador foi 
chamado às pressas no centro. Quando chegou ao local, não tinha entrega nenhuma. Um 
travesti, vestido de "babydoll", esperava o ciclista.  

Acostumada a solicitar o mesmo entregador, uma senhora fez elogios abusados sobre o rapaz 
para a atendente da Bikexpress. "A cliente não sabia que era minha mulher do outro lado da 
linha", diverte-se Anderson, diante do fetiche que cerca a profissão de entregador.  

 

 
 
 
Som à prova de ladrões  

Roberto Carvalho (à esq. na foto), 29, não pára de se mexer na cadeira enquanto as 
palavras jorram de sua boca. Ao seu lado, Daniel Kunzler, 28, solta algumas frases 
cuidadosamente pensadas, apartes que complementam as observações do sócio sobre a 
invenção de ambos: um aparelho de som para carros à prova da cobiça de ladrões.  



 
Não foi por acaso que os dois engenheiros formados pela USP (Universidade de São Paulo) 
quebraram a cabeça para construir um equipamento que ?ca escondido no painel dos veículos 
e é acionado por um pequeno dispositivo por meio da tecnologia "wireless" (sem fio). Roberto 
teve seu carro roubado quatro vezes. Daniel, três.  

O aparelho de som, batizado de Moovi, é instalado na parte da frente do carro. Um pequeno 
dispositivo, um pouco maior que um chaveiro, é conectado a tocadores de MP3, rádios ou 
celulares e envia os sons para o aparelho.  

O motorista leva o "chaveirinho" para onde quiser e assim some com a "prova" da existência 
de um som em qualquer automóvel. "O que não pode ser visto dificilmente será roubado", diz 
Daniel.  
 
Eles patentearam a invenção em setembro de 2005 e fundaram uma empresa para 
comercializá-la, a Noxt, em setembro de 2006. Tiveram apoio de instituições como o Sebrae-
SP, Cecompi, Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e IPD 
(Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento).  

Roberto e Daniel usaram no Moovi uma tecnologia que desenvolveram na graduação -se 
formaram em 2003, na Faculdade de Engenharia de São Carlos.  

Um dos projetos era construir um carro de corrida para a Fórmula SAE, competição 
patrocinada pela Petrobras. "Precisávamos no projeto de um sistema que verifica, de longe, 
tudo o que acontece no carro, como velocidade, temperatura, oscilações", lembra Roberto. 
"Para isso, foi necessário usar 'wireless'."  

A dupla passou um ano montando o plano de negócios da empresa e conseguiu R$ 500 mil, de 
15 investidores, entre amigos e professores, para desenvolver o projeto. Atualmente, 
produzem entre 250 e mil aparelhos por mês, dependendo da demanda. O plano é chegar a 
3.000 unidades por mês no final do ano que vem.  

O aparelho custa salgados R$ 390. "Para baratear precisamos aumentar a escala. De repente, 
produzir em Manaus", sonha Ricardo. No mês passado, fecharam contrato para fornecimento 
do aparelho para a Europa, via Portugal.  
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