
e junho deste ano, os empresá-
rios já faturaram R$ 500 mil,
sendo R$ 250 mil de lucro.

Nesse período foram realiza-
dos 400 projetos para 80 clien-
tes espalhados em 35 municí-
pios do país.

De janeiro a dezembro de
2011 a LogoChef espera faturar
R$ 1 milhão. Apesar da alta taxa
de retorno, Strougo conta que,
por enquanto, 100% do lucro é
reinvestido na empresa. “Opta-
mos por não nos remunerar do
negócios ainda”, explica.

Boa parte dos investimentos es-
tá focada no trabalho com mídias
e publicidade on-line. “A expecta-
tiva de faturamento no quinto
ano de existência da empresa é de
R$ 17 milhões, sendo 35% de lu-
cro”, projeta Strougo. ■

FUNCIONÁRIOS

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

50
Além da pequena equipe
que administra e cuida da
publicidade da empresa, os
projetos são desenvolvidos
por 50 designers gráficos e
programadores freelancers.

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Potato, potato, potato
Se Quincas Borba, personagem de Machado de Assis, fos-
se um consultor de negócio, sua teoria sobre as batatas
seria dita mais ou menos assim: duas empresas compe-
tiam para dominar o mercado específico de batatas. Não
poderiam dividir igualmente o mercado porque a mar-
gem não seria suficiente para mantê-las lucrativas. Ao
vencedor, as batatas!

Mas este caso foi citado no final do século XIX. Mais de
100 anos depois, não há somente duas empresas competin-
do e o mercado foi além dos sítios de batatas. Que tal pen-
sar nos sítios de compras coletivas? Há quantos em opera-
ção só no Brasil? Quer montar um só seu? É batata! - diria
um tiozão que leu, de fato, Quincas Borba.

Diante da facilidade da entrada de novos concorrentes
em mercados nascentes, não basta ser apenas inovador.
Empresas realmente inovadoras como a Apple, Google
ou Sony não contam apenas com engenheiros e desig-
ners talentosos, mas com um exército de advogados em
propriedade intelectual pagos para exterminar HiPhone,
Goojje e Scny dos seus novos campos de batatas. Mas a
preocupação com a propriedade intelectual é ainda mais
crucial para empreendedores inovadores de primeira via-
gem. Não existe nada mais decepcionante para um em-

preendedor do que ver
sua criação sorrateira-
mente copiada.

Então que tal comprar
uma sandália tipo Melis-
sa? Quando os irmão Pe-
dro e Alexandre Grende-
ne estavam de férias na
França no final da déca-
da de 1970, notaram que
os pescadores franceses
utilizavam um calçado
plástico. Adaptaram a fá-
brica de injeção plástica
que a família tinha no
Rio Grande do Sul, que
produzia telas de plásti-
co para garrafões de vi-
nho e lançaram a Melis-

sa, marca de sandálias de plástico voltado para o público
feminino. Só não tinham idéia de como os modelos da mar-
ca fariam tanto sucesso no Brasil e no mundo, tornando-
se até categoria de produto. Para combater os concorren-
tes "tipo Melissa" a Grendene é uma das empresas brasilei-
ras que mais tem patentes e depósitos nos Estados Unidos,
ao lado de Petrobras, Vale, Embraco e Unicamp.

Além de patentes, empreendedores também precisam
conhecer mais sobre marcas. E poucos sabem tanto quan-
to Thai Nghia. Ele chegou ao Brasil em 1979, fugindo do re-
gime comunista do Vietnã, sem nenhum dinheiro e sem fa-
lar nada do nosso idioma. Mesmo com menos recursos do
que qualquer um de nós, montou uma empresa que produ-
zia calçados a partir de pneus e bolsas com lona reciclada.
No auge do seu sucesso, perdeu o direito de utilizar sua
marca porque não a tinha registrado adequadamente. Te-
ve que reconstruir uma nova, a Góoc.

E ainda tem o tal de conjunto-imagem mais conheci-
do como trade dress. Isto ainda é bastante polêmico no
Brasil, mas empreendedores como Eduardo Ourivio e Má-
rio Chady, do Spoleto, têm sabido utilizá-lo para evitar
que outros espertinhos copiem o jeito personalizado de
criação de receitas da rede.

E voltando às batatas, cabe ao empreendedor proteger
tudo o que for possível do seu negócio. A empresa fundada
por William Harley e Arthur Davidson briga até hoje para
registrar o som produzido pelas suas motocicletas. O som
é algo parecido com potato, potato, potato falado rápida e
repetidamente. Mas nada disso vai impedir que os esperta-
lhões continuem a agir. Cabe ao seu advogado ser bom de
mira e acertar a batata quente na concorrência desleal. ■

Felipe O'Neill/O Dia

FATURAMENTO

R$ 1 milhão
É o valor que a LogoChef
pretende alcançar de janeiro
a dezembro deste ano, após
ter registrado faturamento
de R$ 500 mil nos primeiros
12 meses de atuação.

PROJETOS

EXPANSÃOINTERNACIONAL

LogoChefexpandenaAméricadoSulem2011

400
Entre junho de 2010 e junho
deste ano, a equipe da LogoChef
desenvolveu 400 projetos de
80 clientes de 35 cidades do país.
O ticket médio foi de R$ 1 mil.

Dan Strougo, sócio-fundador
e diretor de design, planeja
sua expansão internacional
ainda neste ano. “Os países
que estamos de olho são Chile,
Argentina e Colômbia”,
afirma. A ideia surgiu após
os sócios notarem uma
demanda ainda não atendida
nesses países, principalmente
pelo fato do site da empresa
já ser procurado por micro
e pequenos empresários
dessas localidades.
A LogoChef deve chegar nos
países vizinhos com amplo
trabalho de publicidade on-line

em mídias locais. Strougo
calcula que serão necessários
investimentos de apenas
R$ 15 mil para alcançar
esses mercados, tendo
em vista que a mão de obra
continuará localizada
no Brasil e funcionando
da mesma forma.
A empresa, inclusive,
já está à procura de novos
colaboradores. Depois de entrar
no mercado sulamericano,
a LogoChef já está de olho
em países africanos de língua
portuguesa, como a Angola
e Moçambique. W.G

MARCELO
NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação

A preocupação com
a propriedade
intelectual é ainda
mais crucial para
inovadores de
primeira viagem.
Não existe nada mais
decepcionante do
que ver sua criação
sorrateiramente
copiada

DanStrougo
eDaviGoldwasser,
sócios-fundadores

daLogoChef.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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