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O corretor de imóveis aposenta-
do Rogério Luiz de Souza não
para de pensar em soluções ino-
vadoras para problemas cotidia-
nos dos consumidores. Suas
ideias já lhe renderam oito pa-
tentes, como um sistema de
alarme para perda de telefones
celulares, produto que perma-
nece inédito no mercado.

No momento, o empreendedor
dedica-se a convencer os super-
mercadistas a adotarem o Com-
prainer, sistema de carrinhos e
caixas de papelão que visa substi-
tuir as sacolas plásticas, embala-
gem cada vez mais criticada pelos
defensores do meio ambiente.
Tanto que recentemente a Asso-
ciação Brasileira de Supermerca-
dos (Abras) firmou um pacto se-
torial com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) para reduzir em
30% o uso de sacolas plásticas em
estabelecimento de todo o país até
2013 e em 40% até 2014.

Souza conta que teve a ideia
de desenvolver o sistema Com-
prainer há três anos, em plena
fila do caixa de um supermerca-
do em Florianópolis. O estabe-
lecimento estava lotado e ele re-
parou na quantidade de sacolas
plásticas que estavam sendo
utilizadas. “Nunca havia pres-
tado atenção nesse aspecto, mas
percebi o volume e o absurdo
disso na hora em que a pessoa
que estava imediatamente à mi-
nha frente chegou ao caixa. Ela
deve ter usado umas quarenta
sacolas”, conta.

Ao chegar em casa, Souza fez
os primeiros desenhos de sua
invenção. Foram necessários al-
guns meses e a ajuda de profis-
sionais de design para chegar ao
modelo final: uma caixa simples
de montar, resistente, reciclável
e que o consumidor recebesse
dobrada. O sistema ficou com-
pleto quando Souza desenvol-
veu carrinhos adequados ao
transporte das caixas.

Alguns supermercados já tes-
taram ou estão testando o produ-
to, como o Hippo, de Florianópo-
lis, e o Giassi, rede com vários es-
tabelecimentos em Santa Catari-
na. Na capital paulista, o Quintal
dos Orgânicos foi o primeiro a
utilizar o sistema Comprainer
(leia mais no quadro ao lado).

Souza observa que suas cai-
xas ecológicas são adequadas
aos estabelecimentos cujos
clientes, em sua maioria, façam
compras de carro.

Mudança de hábitos
De acordo com o empreendedor, o
sistema Comprainer exige uma
forte mudança nos hábitos dos
consumidores. “Por isso o sistema
não decolou ainda”, diz. Souza
também está enfrentando outro
desafio: convencer os supermer-
cadistas a usarem seu sistema
completo, não somente as caixas.
“Quando o sistema é utilizado pela
metade, as pessoas não têm todo o
conforto e por isso não percebem
seu valor pleno”, afirma.

Souza não revela o faturamen-
to obtido até agora, já que o negó-
cio é muito recente. Porém, o em-
preendedor se diz confiante em
relação ao potencial de mercado
do produto. Enquanto negocia
com grandes redes nacionais, ele
também olha para o mercado ex-
terno. “Temos uma fábrica no
México produzindo nossas cai-
xas. Já nos enviaram protótipos. A
ideia é exportar o produto para a
Flórida (EUA)”, diz. ■

Caixas de papelão
ajudam a preservar
o meio ambiente
A ideia de criar opção às sacolas plásticas surgiu ao empreendedor
em plena fila do mercado. Agora só falta ganhar as grandes redes

Uma das barreiras
a serem enfrentadas
pelo novo produto
é o hábito da
população de utilizar
sacolas plásticas

ADEUS, SACOLAS

Sistema facilita o uso de caixas de papelão para transportar 
as compras do supermercado

As caixas são abertas com
um gesto: basta puxar
as extremidades para elas
ficarem prontas para o uso

1 Um carrinho específico torna 
simples o transporte das caixas. 
Depois, basta colocá-las
no porta-malas e levar as compras 
para casa
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Tanto a caixa grande quanto
a pequena suportam

15 kg de mercadoria cada uma

NADA DE SINTÉTICOS
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Celebre seus fracassos
Este é um bom momento para você escrever um currículo só com
seus fracassos! Não aprendemos isso na faculdade, a não ser que te-
nha sido aluno da professora Tina Seelig, da Universidade Stanford.

Celebrar fracassos aumenta nossas chances de conseguir um
novo emprego ou construir um negócio melhor. Todo headhunter
vai questionar você a respeito dos seus fracassos. Ele ou ela não
quer que você se humilhe, mas que mostre a sabedoria desenvol-
vida a partir destes eventos. Se você tem ou pretende abrir um
negócio, saiba que o fracasso é algo presente na trajetória de todos
os empreendedores. Alguns sabem lidar com isto, outros não.

Thomas Edison costumava dizer que nunca tinha fracassado na
vida. “Eu só encontrei 10 mil alternativas que não funcionaram”,
dizia. Ele era tão obcecado em criar, testar, descartar ou produzir
uma invenção que costumava dormir no laboratório. Com isso, fun-
dou a GE, uma empresa que hoje fatura mais de US$ 150 bilhões e
provocaria o caos na Terra se deixasse de existir.

Edison tinha um grande amigo, também muito bom em fracassos.
Sua primeira empresa, a Detroit Automobile Company, faliu três anos
após ser aberta. Não satisfeito, o amigo colocou o próprio nome em sua
próxima empresa, que foi batizada de Henry Ford Company. Ela fracas-
sou ainda mais rapidamente: em menos de dois anos já tinha falido. Se-
guindo a lógica do provérbio japonês “se cair duas vezes, levante três”,
no ano seguinte o amigo de Edison fundou a Ford Motor Company.

Se você acha que o resto é história, lembre-se que foi o modelo T
que tornou Ford uma lenda. Porém, ele não foi seu primeiro carro.
Qual letra você imaginaria que Ford escolheu para seu primeiro veí-
culo? Pois é, Henry Ford vendeu 1.750 carros com seu primeiro mo-

delo A. Do seguinte, o B, foram
vendidas 500 unidades. Não satis-
feito, ele lançou o Ford C e vendeu
800 veículos. O alfabeto evoluiu de
1903, com o A, até 1908, ano de
lançamento do Ford T, que se tor-
nou lendário com seus 15 milhões
de unidades produzidas. “Fracasso
é somente uma oportunidade para
começar novamente de forma
mais inteligente”, acreditava Ford.

Poucos anos depois, quando
Edison e Ford já estavam consoli-
dados como exemplos de sucesso,

outro empreendedor também passou a celebrar o fracasso. Ao as-
sumir o comando da empresa que viria a ser a IBM, Thomas
Watson espalhou diversos cartazes na empresa. Um deles dizia:
“Perdoamos fracassos que tragam aprendizados.” Quando se tor-
nou um empreendedor de sucesso e passou a ser questionado
como conseguiu tal proeza, Watson explicou: “Isto é muito sim-
ples, mesmo. Dobre a sua taxa de fracasso. Você pode imaginar
que o fracasso é o inimigo do sucesso. Não é. Você pode ficar de-
sencorajado pelo fracasso ou você pode aprender com ele.”

Desde então, saber celebrar fracassos se tornou um dos pilares de
sustentação dos melhores empreendedores e executivos. Isso é re-
sumido no lema de David Kelley, fundador da Ideo, a atual referên-
cia mundial em inovação: “Fracasse mais para ter sucesso logo!”

Marcos Hashimoto, amigo e professor de empreendedorismo,
afirma que, na verdade, só um há tipo de pessoa que fracassa:
“Aquela que não consegue aprender com seus próprios erros”. ■

Thomas Edison
costumava dizer
que nunca tinha
fracassado na vida.
“Eu só encontrei
10 mil alternativas
que não
funcionaram”, dizia

Localizado na Vila
Madalena, na capital
paulista, o mercado
Quintal dos Orgânicos
utiliza o sistema
Comprainer desde
sua inauguração, em
outubro do ano passado.
“A receptividade
tem sido muito boa.
As pessoas têm aderido
ao uso da caixa.
Entenderam a proposta”,
diz Nardi Davidsohn,
diretor do estabelecimento
voltado apenas a
alimentos e produtos
livres de agrotóxicos
e materiais sintéticos.
O consumidor paga
R$ 2,80 por caixa,
que pode ser utilizada
dezenas de vezes.

MARCELO
NAKAGAWA
Consultor e professor de
empreendedorismo e inovação
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da Lei. Lençóis Paulista., SP 06/01/2011. Eu, Edson José Teixeira Barros, Escrivão, digitei, 
conferi e subscrevi. - Mário Ramos dos Santos, Juiz de Direito.
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