
Um dos maiores entraves enfren-
tados pelo segmento são as fre-
quentes reclamações sobre atra-
sos na entrega dos produtos arre-
matados e sobre fraudes nos re-
sultados dos leilões.

Márcio Maruyama, fundador
do Vigilantes dos Leilões, que
fornece informações sobre os si-
tes brasileiros do segmento, in-
cluindo o ranking de populari-
dade e entrevistas com os funda-
dores dos negócios, conta que é
muito difícil provar fraudes
sem acesso ao banco de dados
dos sites, mas que há descon-
fianças em relação a muitos de-
les. “Orientamos o usuário a
procurar uma das delegacias es-
pecializadas em crimes na inter-
net ou o Procon”, diz.

O Vigilantes de Leilões tenta
fazer uma triagem desses sites
ao aceitar como parceiros ape-
nas aqueles que cumprirem al-
guns pré-requisitos, como o re-
gistro de CNPJ. “Apesar de ser
básico, grande parte dos sites

de leilões não tem CNPJ e isso é
um grande problema”, conta.

Isto porque, segundo Maruya-
ma, é “muito fácil” abrir um negó-
cio desse tipo atualmente. Existem
aplicativos que englobam todo o
funcionamento de um site de lei-
lão, incluindo o layout, sendo ven-
didos na internet por até R$ 200.

Com a concorrência acirrada, e
muitas vezes desleal, os fundado-
res do BondDedo buscam se dife-
renciar com a adoção da auditoria
feita por uma organização de lei-
loeiros oficiais, a Santos Frazão.

Além disso, é um divulgado um
ranking com os maiores arremata-
dores do mês, sendo que o núme-
ro máximo de vitórias permitidas
no período são cinco. Outra forma
de tornar o negócio transparente
foi disponibilizando leilões espe-
ciais apenas para usuários que ain-
da não venceram nenhum leilão.

Se ainda assim o usuário não ar-
rematar nada, a equipe do Bond-
Dedo oferece a opção de compra
do equipamento leiloado pelo pre-
ço médio praticado pelo merca-
do. Os lances dados na tentativa
de vencer o leilão são convertidos
em desconto no produto. ■ W.G.
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Você já foi aplaudido? De pé? Pois é... Eu já! No dia 13 de janeiro
de 2008, 6 da manhã, ainda estava escuro em Orlando, quando
começaram os fogos de artifício que anunciavam a largada da
Maratona da Disney. Termino a prova e volto para o hotel que
ficava no complexo Disney. Ao entrar no saguão noto que todos
os funcionários começaram a bater palmas de pé. Achei que ti-
vesse alguém importante por lá, mas minha esposa estava em lá-
grimas. Só depois disso percebi que todos me olhavam enquanto
aplaudiam. Eu era a pessoa importante!

Mas estas palmas não começaram naquele dia, mas em 1955,
quando Disneyland foi inaugurada. Walt Disney planejou que a
entrada principal do parque, que levaria ao Castelo da Bela
Adormecida, teria uma leve subida, assim o visitante se senti-
ria premiado pelo esforço ao chegar ao final da rua. O chão ver-
melho remetia a um tapete que recebe pessoas importantes. Os
prédios da rua principal parecem mais altos no momento da en-
trada, mas se tornam mais baixos na saída. Desta forma, o visi-
tante se sente maior e ainda mais importante no momento em
que vai embora. Para que o visitante se sinta realmente impor-
tante, todos os funcionários do parque são contratados como
atores, não importando se será a pessoa que o atenderá na loja
ou trabalhará no hotel.

Talvez você não queira se sentir importante, mas a maioria
quer. E Mark Zuckerberg tinha ple-
na consciência disso. O fato de o
Facebook nascer como uma comu-
nidade fechada para pessoas de fa-
culdades de primeiríssima linha,
como Harvard e Yale, era uma for-
ma de mostrar “olha como eu sou
importante” para seus colegas aca-
dêmicos. Depois, tornou-se um
objeto de desejo para os outros me-
nos importantes que queriam ser
importantes. Outras redes sociais
vieram antes e depois, mas a maio-
ria dos seus fundadores achava
que seus negócios eram conectar
pessoas. A rede social começa a
funcionar depois, mas cresce no
início porque tem um sujeito ou
outro que quer mostrar que tem
mais contatos que os outros, que
vai a mais lugares legais e que faz
mais coisas interessantes.

Andrew Mason, do Groupon, também percebeu isso. Só os
que copiam o seu negócio acreditam que ele está no negócio de
compras coletivas. Quem fazia compras coletivas era o finado
Mercata que, em 2000, tentava juntar 10 pessoas que queriam
comprar 10 videocassetes de 4 cabeças da Sony para ganharem
um desconto de 7,5%. Por um lado, Mason posicionou o Grou-
pon como um veículo de mídia com oferta de produtos relevan-
tes para pessoas espertas. Do outro, fez com que estas pessoas es-
pertas pudessem divulgar suas competências em como fazer
bons negócios nas redes sociais e mostrar como são importan-
tes. Mas não só os negócios que massageiam o seu ego que dão
certo. Há alguns que te fazem sentir o “cocô do passarinho”. Se
você joga Angry Birds e ouviu o risinho do porco verde quando
você erra uma jogada sabe do que estou falando. Não sei se Mi-
kael Hed, co-fundador da Rovio, sabia desse detalhe, mas quan-
do você é humilhado ou gratificado por um detalhe tão pequeno,
você leva para o lado pessoal. Mesmo que sejam palmas treina-
das, dadas por atores. E isto pode virar um grande negócio! ■

BondDedo procura se diferenciar
com auditoria e divulgação dos
maiores arrematadores do mês

Murillo Constantino
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Por que deu tão certo?

Quem não arremata nada
tem a opção de compra

Grande parte
dos sites de
leilões não
tem CNPJ
e isso é um
dos problemas,
conta o
especialista
Márcio
Maruyama

MARCELO NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação

O fato de o
Facebook nascer
como uma
comunidade
fechada para
pessoas de
faculdades de
primeiríssima
linha,como Harvard
e Yale, era uma
forma de mostrar
“olha como eu
sou importante”

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MISTRAL
CNPJ 01.497.954/0001-14

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Instituição Ad-
ministradora do Fundo de Investimento Imobiliário Mistral (“Fundo”), convoca os cotistas do mesmo 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 6 de outubro de 2011, às 10:00 
horas, na sede da Administradora, localizada na Avenida Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar, Vila Olimpia, São 
Paulo- SP, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Análise e deliberação acerca da transferência da 
Administração do Fundo, bem como a deliberação sobre as condições operacionais para tal. (ii) Aprovação da 
nomeação do Novo Administrador. (iii) Assuntos Gerais. O documento relacionado à deliberação acima encontra-
se à disposição de V.Sas. na sede da Administradora. Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. - Instituição 
Administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Mistral.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.
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