
Empresários têm nova rede social 
Cibelle Bouças  
 
O sucesso de redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn estimulou o surgimento de 
redes voltadas para públicos segmentados. No Brasil, 15 empresas desenvolveram sites de 
relacionamento para áreas como esportes, entretenimento e ensino. Para atender a 
empresários, políticos e formadores de opinião, os sócios André Skaf, Omar Sahyoun, André 
Bontempo e Bruno Bontempo fundaram a rede social Ueedoo. 
 
O projeto foi desenvolvido por dois anos. "Queríamos um espaço segmentado na internet, e 
depois de muita pesquisa concluímos que a rede social oferece a melhor experiência", afirma 
André Skaf, sócio majoritário e idealizador da rede social. A Ueedoo recebeu aporte inicial de 
R$ 2 milhões dos sócios, que devem investir mais R$ 2 milhões até o fim de 2012. 
 
O site oferece um ambiente para que empresários e formadores de opinião estreitem 
relacionamentos e tenham acesso a produtos e serviços premium. Entre os serviços 
disponíveis está um sistema de geolocalização, que permite ao usuário divulgar suas viagens e 
receber dicas de outros membros da rede social; um guia de cidades; e um serviço de projetos 
sociais, para que empresários possam entrar em contato com organizações não-
governamentais cadastradas. 
 
A rede social também oferece conteúdos produzidos por especialistas nas áreas de saúde e 
gastronomia. Em outubro, a Ueedoo fechou contrato com a Thomson Reuters para a 
publicação de conteúdos de finanças. 
 
De acordo com Skaf, a rede social deve lançar nas próximas semanas um serviço de compras 
compartilhadas. "A ideia é ser um Peixe Urbano, mas com foco na oferta de produtos 
premium", diz o executivo. A Ueedoo negocia contratos com empresas nas áreas de turismo, 
hotelaria, gastronomia e concessionárias para dar início à oferta de produtos e serviços. 
Atualmente, a empresa mantém parceria com o serviço de reservas de hospedagem Kiwi 
Collection. 
 
A Ueedoo ainda colocará no ar em breve uma ferramenta para oferta de empregos e um 
serviço de classificados, para que os usuários possam vender serviços, produtos e até imóveis. 
"Por enquanto, estamos experimentando as opções. É difícil precisar onde podemos chegar", 
diz o executivo. 
 
O site foi lançado há 45 dias e tem 2,7 mil usuários, distribuídos nos 27 Estados. A meta da 
empresa é atrair até 30 mil usuários. Para entrar nesse grupo seleto, é preciso receber um 
convite. 
 
A rede social é gratuita. A receita, diz Skaf, será obtida com a cobrança de um percentual 
sobre as vendas efetuadas na área de compras compartilhadas. A Ueedoo também receberá 
pela publicação de anúncios no site e pelos serviços de reservas de hospedagem e venda de 
pacotes de viagens. A meta da empresa é gerar receita a partir de janeiro de 2012 e alcançar 
o ponto de equilíbrio (cobrindo os custos da operação e o investimento) em outubro do mesmo 
ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Empresas, p. B2. 
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