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'os últimos anos a inter-
net tem sido uma fermenta 
muito eficaz no dia a dia das 
pessoas. Hoje é quase im-

possível imaginarmos nossa vida sem 
esse meio de comunicação, ainda mais 
porque por meio dela enviamos e rece-
bemos e-mails, nos informamos, paga-
mos contas, realizamos compras, entre 
outras diversas coisas. 

Com tanta importância e abrangência 
não é de se estranhar que ela tem estado 
no topo da lista dos empreendedores, que 
buscam cada vez mais abrirem seus ne-
gócios na rede, tornando-os muito ren-
táveis. Somente no Brasil o comércio ele-
trônico em 2010 faturou R$14,8 bilhões, o 
que representa um crescimento de 40% 
em relação aos R$10,6 bilhões registrados 
no ano anterior. De acordo com a con-
sultoria e-bit, foram feitas mais de 40 mi-
lhões de compras por aproximadamente 
23 milhões de consumidores, sendo que o 
gasto médio foi de R$373. 

Por conta disso estamos vendo muitas 
inovações surgirem na rede. Idéias des-
pretensiosas que se tornaram negócios 
inovadores na internet estão sendo ca-
da vez mais comuns em nosso dia a dia. 
Como é o caso do Guidu, um guia de en-
tretenimento colaborativo feito por in-
ternautas que visa atingir as pessoas que 
buscam explorar o melhor da cidade, com 
diversidade e sinceridade de opiniões. 

De acordo com o sócio fundador, 
Marcus Andrade, foram vários os moti-
vos que ajudaram na criação do Guidu. 
"Temos paixão por entretenimento! 
Adoramos conhecer novos lugares, sair 
com os amigos, assistir a bons filmes, 
nos divertir. E por conta disso, sempre 
recebíamos ligações de nossos amigos 

perguntando aonde ir com a namorada, 
o que fazer com um amigo estrangeiro 
que está na cidade, para onde ir em um 
primeiro encontro etc. Aos poucos fo-
mos percebendo que a troca de dicas é al-
go muito comum em diversos grupos de 
amigos e que não existia uma ferramenta 
on-line para ajudar com essa dificuldade, 
o que nos fez pensar: por que então não 
criar uma plataforma em que as pessoas 
pudessem trocar dicas e opiniões sobre 
os lugares bacanas da cidade?", explica 
Andrade. "No fundo a gente está transfe-
rindo um comportamento off-line - o de 
perguntar para as pessoas dicas de onde ir 
- para uma plataforma on-line, o que ace-
lera e facilita", complementa. 

Segundo o empreendedor, a empre-
sa está no ar desde o final de 2010 e o 
investimento para a abertura do negó-
cio foi na casa de dois milhões de reais. 
Andrade diz ainda que ele e os sócios 
não estão preocupados com o tempo 
de retorno do negócio e sim em desen-
volver algo que dure por muitos anos de 
forma lucrativa e sustentável. 

Hoje a empresa conta com sete fun-
cionários e tem sede em São Paulo. Como 
ainda está em seu primeiro ano, não apre-
sentou lucro no faturamento, mas a pre-
visão para 2012 é de que eles fechem com 
R$1 milhão em caixa. "Estamos somen-
te no começo. Conseguimos conquistar 
uma boa base de usuários que gostam 
muito do Guidu, mas nosso objetivo é o 
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O fenômeno das redes sócias t e m atingido 

uma quantidade inimaginável de pessoas. 

Elas t ê m um alcance tão grande que há 

empresas que, antes mesmo de se expan-

direm pelo País, já investem nelas para 

divulgarem a marca. É o caso da MyCloss 

Acessórios, uma rede de lojas de artigos 

femininos que passou a trabalhar com con-

sultoria de moda pelo Facebook. 

A fundadora e estilista da MyCloss 

Acessórios, Kátia Stocco, conta que teve a 

idéia de prestar essa consultoria porque 

achava que seria possível fornecer um ser-

viço bacana e diferenciado cujo alvo fosse 

exatamente o público da marca. "0 resulta-

do foi surpreendente, hoje somos a maior 

página sobre moda no Brasil e com mais de 

120 mil fãs o que, sem dúvida, alavancou 

muito a marca MyCloss. Além disso, fez 

com que a marca ficasse muito conheci-

da e querida pelos leitores, existem várias 

leitoras pedindo lojas por todo o Brasil e até 

interessados em montar franquia aparecem 

por lá", conta a empresária. 

O facebook foi a ferramenta escolhida para 

divulgar a marca. A empresa começou com 

o intuito de "comparti lhar" moda como con-

sultoria e tudo cresceu muito rápido. "Hoje a 

MyCloss conversa diretamente e diariamen-

te com suas mais de 120 mil fãs, discutindo 

e propondo novos looks. Para se ter idéia 

da rapidez desse processo, a loja piloto da 

MyCloss só surgiu em maio deste ano", en-

fatiza Kátia. 

Segundo ela o objetivo da empresa é con-

quistar um milhão de fãs no Facebook e 

lojas em, pelo menos, todas as capitais do 

Brasil. "A palavra 'compartilhar' é mui to es-

pecial para a gente e queremos ser reconhe-

cidos por ela. 'Compartilhamos' diariamente 

moda e alegria com nossas leitoras nas mí-

dias sociais e com nossas clientes nas lojas." 

Muito comum em países como o Japão, por 

exemplo, sendo amplamente aceito nos setores 

varejista e de comércio eletrônico, há pelo menos 

cinco anos está chegando ao Brasil a tecnologia de 

pagamentos e descontos por celular. A Pure Bros 

desenvolveu um Cupom Mobile (vale desconto ele-

trônico) para a MCash, empresa especializada em 

sistemas de autenticação e processamento de pa-

gamentos via celular, o chamado M-Payment ou 

Mobile Payment. O cupom é uma ferramenta de 

relacionamento que auxilia o lojista na fidelização 

de clientes, oferecendo descontos em compras 

futuras. 

Para efetivar o serviço, o consumidor envia 

um SMS (RS 0,31 + impostos) para um 

número pré-determinado pela loja e recebe 

de volta um vale desconto eletrônico para ser 

utilizado posteriormente em suas compras. "As 

mensagens enviadas pelos consumidores geram 

na plataforma MCash um cupom mobile com 

parâmetros variáveis, previamente definidos 

pelo cliente corporativo, como: valor do desconto, 

validade, loja ou ponto de venda para resgate", 

explica o CEO da Pure Bros, Fernando Dias. 

Segundo o presidente da MCash, Gastão Mattos, 

o cupom é um grande motivador do consumo. "0 

cliente deseja benefícios concretos, e nesse em 

particular o cupom de desconto é preciso, pois 

fica claro para todos os envolvidos qual será a 

vantagem de utilização." 

A ferramenta é mui to rentável para o negócio, 

pois o retorno é imediato. "A partir da divulgação, 

cupons são gerados eletronicamente, para todos 

os consumidores interessados assim como o res-

gate do beneficio pode ser efetivado." 

A internet está tão cheia de novidades que até 

conhecer todo o funcionamento das bolsas de 

valores é possível por meio do Facebook. Como? 

Basta jogar o Dosh, um jogo que tem como tema 

o investimento em ações via Internet. Para jogar 

o usuário precisa acessar o aplicativo pelo link 

www.doshgame.com. Após ser instalado é só 

jogar atuando como um investidor que compra 

e vende suas próprias ações e pode também ge-

renciar o dinheiro de outros jogadores. 

0 Dosh é um jogo s imulador de operação 

na bolsa de valores que reproduz um home 

broker real, em que o jogador pode experi-

men ta r como é invest i r na bolsa a part i r de 

um universo com característ icas part iculares, 

como são as redes sociais. Com quase 50 mi l 

usuários at ivos, o jogo possib i l i ta ao joga-

dor misturar , em uma mesma carteira, ações 

operadas em t rês bolsas d i ferentes, assim o 

jogador poderá ter a experiência de comprar 

ações das marcas mais famosas do mundo . 

0 simulador não cobra nada para jogar e ainda 

converte o valor que o jogador acumula de Taxa 

de Performance em dinheiro real, uti l izando 

uma taxa de conversão que varia diariamente, 

em função dos indicadores internos do próprio 

jogo. Uma parte do que eles obtém de ganho 

acima do Ibovespa fica para eles, que podem 

optar ou não pela troca da Taxa de Performance, 

de acordo com o câmbio Dosh do dia. 

"Usamos parte da nossa verba de marketing para 

fazer o funding desse programa de conversibili-

dade do virtual para o real. A idéia foi usar essa 

ferramenta de uma forma integrada ao contexto 

do jogo que, no final das contas, trata do tema 

'ganhar dinheiro'. Então esse nos pareceu um 

jeito mais inteligente do que comprar publicidade 

on-line em alguma propriedade web tradicional. 

Há usuários que já receberam mais de R$600 

apenas jogando Dosh. Não é mau, considerando-

-se que essa feature existe somente há dois 

meses", conta o CEO da ZukFab, empresa desen-

vo lvedor do DOSH, André Fonseca, e o CTO da 

ZukFab, Leonardo Cardoso. 

Hoje há 70 mil usuários com o jogo instalado A ut
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http://www.doshgame.com


de ser o maior guia do Brasil e em pouco 
tempo." Ele contou que os planos de ex-
pansão para o ano que vem são ousados, 
a empresa pretende aumentar a sua atua-
ção de cinco para 20 cidades. 

DA SALA DE AULA 
PARA 0 MERCADO 

No mesmo espírito surgiu a 
Restaurante Web, uma grande praça de 
alimentação on-line. Eles oferecem de 
maneira prática e rápida o seu delivery 
de comida por meio da internet, em mais 
de 700 restaurantes e estabelecimentos 
filiados no País. No ar desde 2003, o portal 
conta com um serviço de pedidos on-
line unindo internautas e restaurantes 
em um único local. 

A idéia do negócio surgiu em 2000, em 
um trabalho de pós-graduação em tecno-
logia da informação. O sócio-fundador, 
Marco Antônio Corradini e seu colega 
Luís Carlos Jares, criaram um projeto em 
que o desafio era fazer uma solução de 
comércio eletrônico para estabelecimen-
tos de pequeno porte. "Optamos pelo seg-
mento delivery devido às potencialidades 
do mercado e por ser um produto em co-
mum entre o público final e de freqüente 
consumo", conta Corradini. 

Mas mesmo a idéia sendo muito boa, 
foi somente em 2005 que os criadores re-
tomaram e colocaram projeto para fun-
cionar. "Com o aumento e o amadureci-
mento do público internauta, a dissemi-
nação da banda larga e o crescimento do 

no perfil do Facebook e 50 mil usuários ativos 

todos os meses (Mont ihy Active Users). "Esses 

números vêm crescendo. 0 resultado já é ex-

pressivo se você olhar quantas pessoas no Brasil 

realmente operam na bolsa. É significativo, 

mas quando olhamos para f rente verif icamos 

que isso é somente o início do início", declaram. 

0 aplicativo está disponível somente há cinco 

meses e já faz sucesso internacionalmente. Cerca 

de 5% da base já não é brasileira e os empresá-

rios não fizeram nada para que isso acontecesse. 

"0 potencial é 50 vezes maior lá fora do que aqui. 

Tem muito crescimento vindo por ai", finaliza 

Fonseca e Cardoso. 

número de restaurantes que utilizavam 
esse software, em pouco tempo o torna-
mos como uma espécie de praça de ali-
mentação virtual", explica o empresário. 

Fazendo um comparativo com o pri-
meiro ano de atuação com 2011, a em-
presa cresceu 20 vezes ou 2.000%, saindo 
de 50 estabelecimentos para 1.000 atu-
almente. Para Corradini ainda falta con-
quistar a expansão para as principais ci-
dades do País como Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Distrito Federal e os esta-
dos da Região Sul. "Além disso, preten-
demos fechar 2011 com 1.500 pontos 
de vendas. Para 2012 queremos atingir 
5.000 pontos e fechar com vendas de 
R$20 milhões pelo portal." 

Segundo ele, o valor investido no negó-
cio foi de R$2 milhões, contando com ca-
pital financeiro e intelectual, e o tempo de 
retorno foi de cinco anos. A divulgação do 
produto foi feita em diversas mídias, mas 
sempre priorizando o marketing digital. 

NECESSIDADE PESSOAL 
De um problema de saúde surgiu em 

2004 um portal chamado Minha Vida. A 
idéia do negócio apareceu depois que 
o sócio-fundador, Daniel Wjuniski, foi 
diagnosticado com Chron, uma doen-
ça rara que ninguém até hoje tem a cura 
ou a informação correta. Ao pesquisar so-
bre o assunto, ele encontrou informações 
apenas em sites americanos. Isso fez com 
que unisse a falta de informação sobre 
seu problema com sua experiência como 
gerente de Marketing na WebMotors, e re-
solvesse empreender na área da saúde. 

Junto com os sócios Fernando 
Ortenblad e Roberto Lifschitz, Wjuniski 
criou o site Dieta&Saúde, que ajudava as 
pessoas a emagrecerem. Já em 2006, com 
a entrada de Sylvio de Barras na socieda-

de, eles transformaram a empresa no por-
tal Minha Vida - um grande site de con-
teúdo sobre saúde, bem estar e qualidade 
de vida - e o Dieta&Saúde se transformou 
em um produto da nova marca. 

A idéia de investir em algo on-line veio 
quando os sócios saíram da WebMotors e 
emprestaram os fundos do escritório do 
pai de Daniel e contrataram uma produ-
tora para fazer o site, uma médica e nutri-
cionista para desenvolver a metodologia e 
uma jornalista para escrever os primeiros 
textos. O investimento inicial foi de R$100 
mil e a partir do segundo ano a empresa já 
se tornou lucrativa. 

Com um site de qualidade e um 
conteúdo extenso e de credibilida-
de, o Minha Vida se tornou referência 
no Brasil e é hoje o canal de saúde dos 
maiores portais brasileiros como MSN, 
Yahoo, Terra, UOL e R7. "Por conta dis-
so, possuímos mais de dez milhões de 
visitas mês", conta Wjuniski. 

O Minha Vida emprega cerca de 70 
pessoas que trabalham na manutenção 
do portal que fatura R$20 milhões ao ano. 
Segundo Wjuniski, a previsão de cresci-
mento para 2011 é de 100% em receitas e 
80% em audiência. "Sei que conseguimos 
muita coisa, mas ainda falta conquistar 
algo comparável ao mercado americano 
que possui mais de 100 milhões de visitas 
no mês e mais de 2.000 funcionários." A ut
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Text Box
Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, n. 36, p. 76-79, 2011.




