
Guerrilheiros loucos 
Rafael Barifouse  
 
Eles são jovens, divertem-se no trabalho e têm planos ambiciosos. As premiadas estratégias 
de marketing dos da Biruta Mídias Mirabolantes fizeram da empresa um modelo de 
empreendedorismo 
 

Caía a tarde no Rio de Janeiro quando duas funcionárias 
da Biruta Mídias Mirabolantes entram pela porta principal 
da casa onde funciona a empresa. Ainda na recepção, 
contam eufóricas a um grupo que se forma: “Ganhamos a 
concorrência da Petrobras. Fomos os únicos a não usar o 
fornecedor indicado. O diretor de uma agência disse: 
‘nunca sigo as regras, por que fiz isso?’”. Na contramão 
do mercado, os jovens ambiciosos da Biruta conseguiram 
mais do que um contrato com a gigante estatal do 
petróleo. Com estratégias de marketing irreverentes e 
premiadas, a empresa ganha também a admiração do 
mercado e clientes de peso, que já lhe rendem um 
faturamento de sete dígitos.  
 
“Ado, ado, ado, eu quero um namorado. Inho, inho, inho, 
cansei de ser sozinho”, eram os gritos ouvidos no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo, em uma tarde de domingo 
de maio de 2009. Três mil pessoas protestavam contra 
sua solteirice. Ação cívica? Não, de marketing, para o 
ParPerfeito, site de relacionamento presente em 18 
países. O portal criou o Movimento dos Sem Namorados. 
Coube à Biruta bolar e realizar passeatas nas capitais 
paulista e carioca. “Eles parecem malucos, mas têm um 
pensamento estruturado. Um sonho na cabeça é algo 
bonito. O duro é concretizar, e eles conseguem”, afirma 
Claudio Gandelman, diretor-geral do ParPerfeito para a 

América Latina. O evento gerou um aumento de 40% no tráfego do site e de 20% nos 
cadastros. A cobertura feita pela mídia equivale a R$ 10 milhões em publicidade espontânea. O 
trabalho ainda conquistou o Globe Awards, principal prêmio de marketing promocional do 
mundo, como melhor campanha de baixo custo.  
 
O desafio trazido pela Shell à Biruta era criar algo inusitado para o fim de semana da Fórmula 
1 de 2005. A empresa já havia feito de tudo um pouco na data, da distribuição de brindes ao 
patrocínio do evento. A Biruta levou simulações de pit stop às esquinas de maior movimento 
do Rio de Janeiro e de São Paulo. O projeto virou destaque de melhor prática global da 
companhia. “Eles têm uma grande capacidade de se automotivar e renovar”, diz Carolina 
Marques, gerente de marketing da Shell Brasil. “Para grandes eventos, talvez precise de gente 
mais experiente. Mas, na área em que estão, essas qualidades são pontos fortes.”  
 
A Biruta emprega o marketing de guerrilha em ações de rua paralelas à propaganda tradicional 
e a um baixo custo. Mira no boca a boca, no compartilhamento viral online e na mídia 
espontânea. Fatura R$ 7,5 milhões e planeja crescer 50% neste ano. Suas táticas são usadas 
quando há pouco recurso para as grandes mídias ou para criar novos meios de interagir com 
os consumidores. “Queremos chamar a atenção, surpreender e gerar resultados. Para isso é 
preciso inovar sempre. O que parece maluco hoje é copiado depois”, diz Romulo Groisman, 28 
anos, cofundador e diretor de relacionamento da Biruta.  
 
A Biruta fatura hoje R$ 7,5 milhões e abriga uma incubadora, a Experimental, para apoiar 
jovens com o sonho de empreender 
 
NOVO RUMO 

 
O EMPREENDEDOR 

Alan James cresceu no subúrbio carioca e 
morou em favela; estagiou como mecânico 
numa empresa de propaganda aérea, que 

mais tarde daria origem à Biruta 



À frente dessa busca constante por pioneirismo está Alan James, um empreendedor carioca 
que largou a escola no ensino médio porque “não gostava de estudar”. James cresceu em 
Marechal Hermes, um bairro suburbano dominado pelo tráfico, e morou em favela. O passado 
como escoteiro e a paixão por aviação mudaram seu destino. Ele estagiou como mecânico em 
uma empresa de propaganda aérea e trocava horas de trabalho por aulas de voo. O negócio 
faliu em seis meses, mas James achou que podia reerguê-lo. Nascia assim a Biruta. Mas o 
dinheiro ganho no verão com os aviões que puxavam faixas exibidas na orla carioca não 
compensava o prejuízo do resto do ano. Endividado e com uma empresa para salvar, ele 
conheceu um programa de capacitação de empresários estreantes como ele, o Iniciativa 
Jovem. Decidiu, então, que era hora de voltar a estudar.  
 
Passados sete anos, James recebe Época NEGÓCIOS na nova sede da Biruta, uma casa 
localizada numa rua bucólica do bairro de Santa Teresa. A bermuda e a camiseta foram 
trocadas por camisa e calça social. James também não usa mais os dreadlocks, que lhe 
conferiam um visual rastafári. O cabelo raspado evidencia os primeiros fios brancos de seus 34 
anos. Como diretor de inovação da Biruta, ele pipoca de uma reunião para outra. Circula com 
ar nostálgico. Foi ali, há sete anos, que a Biruta se desenvolveu, instalada no banheiro da 
casa, quando o imóvel ainda abrigava a incubadora Iniciativa Jovem. Foi ali que James 
conheceu o mineiro Matheus Meirelles, um consultor júnior da faculdade Ibmec incumbido de 
tornar a Biruta viável. O publicitário Rafael Liporace foi apresentado por um amigo em comum. 
“O Alan tem uma grande capacidade de vender sonhos, mas precisava de alguém para colocar 
seus pés no chão e gerir a operação”, diz Liporace, 29 anos, flamenguista roxo e hoje diretor-
geral da Biruta. Liporace, por sua vez, levou Romulo Groisman, seu colega de faculdade, para 
cuidar da área de relacionamento. Os quatro se tornaram sócios e reinventaram o negócio.  
 
“No início tínhamos poucos recursos e rezávamos para fechar qualquer contrato”, diz James. A 
primeira grande oportunidade surgiu no fim de 2003, quando o diário carioca O Dia os 
contratou para incrementar as vendas nos domingos de verão. A Biruta levou o jornal às areias 
a preço de banca, algo inédito, enquanto bicicletas adaptadas o vendiam à beira do calçadão. 
Junto vinha um biscoito de polvilho chamado O Dia, uma brincadeira com as marcas Extra e 
Globo, as mesmas dos concorrentes do jornal, consumidas na praia. A ação aumentou em 
15% a circulação do jornal e ganhou prêmio no MaxiMídia, um importante evento de 
marketing, como melhor mídia exterior.  
 
Um grande desafio viria menos de um ano depois. James havia descoberto em suas pesquisas 
na internet um projeto alemão que transformara um prédio em telão. Ele adaptou a ideia e 
buscou tecnologias para o projeto. Depois encontrou um cliente, a organização do réveillon de 
Copacabana. O ano era 2005 e a meta, criar a maior tela ao ar livre da América Latina, a seis 
meses do evento. “Foi maluquice. Éramos só dez pessoas. Poderíamos ter feito no ano 
seguinte, mas como saber se ainda existiríamos até lá?”, afirma James. Entre empréstimos, 
bens vendidos e improvisos, tudo deu certo. “Aquilo nos deu segurança”, diz Liporace. 
Também trouxe fôlego financeiro à empresa, que se mudou da incubadora. Os projetos 
aumentaram até chegar à média atual de 200 por ano. No novo escritório, os dez funcionários 
viraram 25. Era preciso um espaço maior. A Biruta resolveu voltar para casa.  



 
DESCONTRAÇÃO 
 
Funcionários na sede da Biruta, um casarão em Santa Tereza (RJ), e os sócios Rafael Liporace, 
Alan James, Romulo Groisman e Matheus Meirelles  
 
DNA 
 
Hoje a Biruta ocupa os três andares e 1,6 mil m2 do casarão onde nasceu. Já tem escritórios 
em São Paulo e Fortaleza, mas seu núcleo permanece em Santa Tereza. Dos 60 funcionários, a 
maioria tem entre 25 e 28 anos. “Nosso desafio é formar pessoas”, afirma Matheus Meirelles, 
27 anos, diretor financeiro e de estratégia. “Não adianta contratar um executivo com anos de 
mercado sem nosso DNA.” Em salas com vista para o centro histórico do Rio, algumas baias 



ficam quase escondidas sob a farta decoração feita por seus ocupantes. Funcionários usam 
roupas informais. Tatuagens e piercings não são problema.  
 
O clima é leve, e as piadas constantes. A tranquilidade só é quebrada nas reuniões de 
projetos, quando questionamentos são disparados de todos os lados, alguns não tão gentis. “É 
sempre assim”, diz Romulo Groisman, após uma reunião. “Todo mundo contribui. A gente não 
teria chegado até aqui só com ordem vinda de cima. Todos ficam confortáveis com o que 
vendem.” Uma vez por semana, uma massagista atende no local. Depois do almoço, há sinuca 
ou videogame, violão e futebol de botão. À beira da piscina, a mesa de pingue-pongue espera 
jogadores. Neste ano, a Biruta foi eleita pela segunda vez consecutiva a melhor empresa do 
Rio para jovem trabalhar, e a quarta no geral, nove posições acima de 2009. “Temos orgulho 
de tudo isso, mas eles sabem que não é diversão”, diz Meirelles. “Ninguém controla o trabalho 
do outro. Mas tem de entregar resultado. O profissionalismo está acima de tudo.”  
 
O coração da Biruta fica no segundo andar, onde estão as duas equipes de inovação. A criação 
atende às demandas do mercado. Os integrantes do laboratório, um grupo multidisciplinar de 
mar¬keting, engenharia e mecatrônica, pesquisam tecnologias e tendências. “Como todo 
exercício de inovação, é um trabalho aleatório. Não há como saber se dará em alguma coisa, 
mas testamos caminhos”, afirma James. A área conta com o reforço de seis empresas da 
Experimental, incubadora criada pela Biruta para apoiar jovens empresários. Instalada na 
mesma casa, é a atual menina dos olhos de James. Abriga a CreaPix, de tecnologia; a 
produtora de games Interum; a Lagoa, de turismo; e a Serial, que produz conteúdo. A 
produtora de vídeo Vira Lata e o escritório de design Pavio completam a lista. “Há muita 
cooperação”, diz James. “Eles aprendem a pegar carona em outro negócio para crescer e 
complementam as competências da Biruta.”  
 
CIRQUE DU SOLEIL 
 
Quando recebeu Época NEGÓCIOS, no meio de setembro, James acabara de voltar do Uruguai, 
onde palestrou como integrante da Endeavor, entidade que promove o empreendedorismo em 
11 países onde atua. Com mais cinco novatas, a Biruta juntou-se, em abril, às 51 empresas 
apoiadas pela organização no Brasil. O processou de análise levou oito meses. Foram três 
etapas, dez entrevistas, um painel nacional, outro internacional. Os quatro sócios passaram 
pelo crivo de Fernando Fernandes, diretor da consultoria Booz no Brasil, e Diego Piacentini, 
vice-presidente da varejista online Amazon, entre outros. “São quatro jovens que arriscaram. 
Eles têm perfis complementares, o que é importante. O Alan é a cabeça, o Matheus controla o 
financeiro, o Romulo vende com carisma, e o Rafael organiza a casa’’, diz Natasha Hazan, 
coordenadora da Endeavor no Rio de Janeiro. “Eles são um exemplo de empreendedorismo. 
Podem ser um Cirque du Soleil da inovação.”  
 
A comparação refere-se a um plano da empresa referendado pela Endeavor: experimentar 
novas áreas e se firmar como um negócio mais versátil. A Biruta está produzindo um reality 
show sobre a criação de uma empresa. Também tem planos de trazer para o país o software 
de análise de jogo usado pela seleção do Uruguai, quarta colocada no último Mundial de 
futebol. James tem como referência o Ideo, escritório americano de design que se tornou 
sinônimo de projetos ousados e criativos em diferentes ramos. “Estamos desenvolvendo 
conhecimentos e olhando para fora da empresa em busca de inovações. Hoje vendemos 
comunicação, mas amanhã pode ser algo relacionado a esporte, com a Copa e a Olimpíada. 
Não há limites”, diz James. “Isso vai mostrar a que viemos e trará uma nova onda de 
crescimento. Espero chegar lá em três anos.”  
 
O quarteto da Biruta reconhece que a meta é ambiciosa. Sabe que precisa escalonar o negócio 
e acelerar a expansão, como foi recomendado pela Endeavor. James é apontado como o 
visionário, mas seus sócios também enxergam longe. “Sabemos que é só o começo”, diz 
Rafael Liporace. “Mas, há sete anos, todo mundo dizia que era loucura. Hoje temos uma 
empresa admirada. Fomos além do que imaginávamos. Então, não vamos limitar o nosso 
sonho desta vez.”  



 
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, out. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 21 out. 2010. 


