
Em um mundo dominado por
grandes corporações, o simples
plano de fugir do modelo de fi-
nanciamento de governo ou ini-
ciativa privada para a criação de
projetos, ainda parece mais so-
nho do que iniciativa empreen-
dedora. Mas atualmente o com-
partilhamento de ideias e recur-
sos entre pessoas vem viabili-
zando novos projetos e mudan-
ça a forma de se fazer negócios.
Uma prova disso são duas em-
presas nacionais, Trampolim e
You Create. A primeira, no am-
biente virtual, oferece serviços
publicitários a preços acessí-
veis. A outra tenta acolher em
um espaço amplo detentores de
projetos promissores para que
estes se tornem realidade.

Baseado no conceito de cro-
wdsourcing , a You Create é a
primeira agência colaborativa
de marketing no Brasil. Este mo-
delo, que tem como plataforma
um site, democratiza o acesso
das micro e pequenas empresas
aos serviços de publicidade, tra-
dicionalmente oferecidos por
agências e com um custo eleva-
do. “Trabalho com marketing
há mais de vinte anos. Tenho
notado que havia grande de-
manda das pequenas empresas
pelo serviço. Como estamos em
uma época que antecede os

grandes eventos esportivos, o
que fomenta a concorrência, vi
espaço para criar o negócio para
ajudar empresas na comunica-
ção”, diz o publicitário Marcelo
Ursini, idealizador do site.

O modelo permite que o clien-
te crie o próprio projeto, colo-
que a demanda na rede e diga
quanto quer pagar. Assim, os
profissionais cadastrados que se
interessarem pela proposta ofe-
recem seu trabalho, como em
um leilão. Rodrigo Shultz, dono
do consultório neurológico Cia-
nu, fez uma breve apresentação

da sua clínica e pediu a criação
de um logotipo. “Há algum tem-
po percebia a necessidade de
uma identificação para o negó-
cio. Vi no You Create a possibili-
dade de resolver essa pendên-
cia sem gastar muito. Fiquei sa-
tisfeito com o resultado”, diz.

Segundo Ursini, caso o clien-
te não aprove nenhuma das op-
ções oferecidas, pode pedir a de-
volução do depósito, feito ante-
cipadamente. O valor do servi-
ço é o melhor incentivo para tes-
tar a nova forma. A economia
por utilizar o site pode chegar a
90%. Um logotipo custa cerca
de R$ 4.000 em uma agência de
publicidade tradicional. “Aqui
já foi feito por R$ 400”, diz. Ele
explica que quanto maior o va-
lor oferecido, aumentam as
chances de receber bons traba-
lhos. “Os profissionais com
mais experiência procuram me-
lhor remuneração”, afirma.

Incubadora de ideias
Localizada em uma espaçosa ca-
sa dos anos 1950 em Perdizes,
São Paulo, a Trampolim se desta-
ca por ofertar serviços além do
que é esperado de uma adminis-
tradora de coworking. Lá, os
profissionais que buscam um es-
paço são bem-vindos. Mas ain-
da melhor acolhidos são os em-
preendedores que apresenta-
rem projetos promissores aos só-
cios da Trampolim. “O objetivo
é criar uma incubadora de

ideias, que podem vir a ser gran-
des negócios”, diz Stepan No-
rair, arquiteto e um dos sócios.

Norair diz que o aluguel de es-
paço para trabalho tem o objeti-
vo apenas para pagar as contas fi-
xas do imóvel. O conceito é trans-
formar ideias em negócios, ou
empreendimentos mal geridos
em empresas bem sucedidas. Es-
sa é a aposta dos seis donos, que
pretendem unir suas habilida-
des, que vão desde a área admi-
nistrativa até a fotografia, para
apoiar o nascimento ou ascensão
de um negócio promissor.

“Pretendemos ajudar tam-
bém com o networking que pos-
suímos. O financiamento, por
exemplo, ficará a cargo de inves-
tidores que buscam oportunida-
des, os quais tenho acesso e pos-
so intermediar”, afirma o conta-
dor e sócio Andrei Bordin. Na
contrapartida, os escolhidos pa-
ra ter sua ideia apadrinhada di-
videm o controle da empresa
com os gestores da Trampolim.
“Só nos interessa se for nesses
moldes, mas a participação não
deve passar de 30%”.

A experiência estreou com su-
cesso alavancando a Cerebelo
Design, agência de publicidade
que necessitava de maior con-
trole administrativo. “A deman-
da de clientes já aumentou 15%
e a expectativa é que o fatura-
mento, em 12 meses, cresça
100%, diz Renato Vicari, res-
ponsável pelo negócio”. ■
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PORTAIS DE INTELIGÊNCIACOLETIVA

Opoder da colaboração
para fazer negócios

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Vaquinha, colaboração
100% nacional

GrowVC, mercado
global para “startups”

Crowdspring, serviços
gráficos para PMEs

Kunigo, solução para
projetos on-line

Cresce número de empresas independentes baseadas em compartilhamento de ideias,
seja no ambiente virtual ou físico, e mostram eficiência para tirar sonhos do papel

Sediado em Porto Alegre, o
Vakinha.com.br tem como foco
levar para a internet uma prática
comum no dia a dia das pessoas:
a vaquinha. O site gratuito
permite a um grupo de pessoas
arrecadarem dinheiro para um
propósito específico, por meio de
uma conta eletrônica, onde a
contribuição pode ser mandada
por meio de pagamento on-line.

Pequenas e médias
empresas são as
mais beneficiadas
com a prática
de troca coletiva de
experiências e, claro,
o preço mais barato
dos serviços oferecidos

Portal de crowdfunding cujo
objetivo é montar uma
comunidade de investidores
e empreendedores globais.
Funciona assim: com 75% das
taxas pagas pelos usuários
foi criado um fundo de
investimento, que aplica em
pequenas empresas que
se destacaram na comunidade.
A associação é gratuita.

Plataforma que trabalha com
de crowdsourcing, criando
oportunidades para designers
e para pequenas e médias
empresas. A pessoa que precisa
de determinado produto gráfico
anuncia no site o preço que
pretende pagar pelo serviço, e os
designers fazem uma espécie
de concurso; o trabalho escolhido
fica com o prêmio em dinheiro.

A proposta do site é simples:
a pessoa interessada publica uma
ideia ou um problema, que pode
aberto ao público ou fechado,
e conta com a colaboração
de outras pessoas gratuitamente
para desenvolver ou solucionar
suas questões. O site brasileiro
é gratuito e atualmente conta
com 1.717 pessoas trabalhando
em 962 projetos.

Kickstarter, fundo pra
profissionais liberais

ECONOMIA CRIATIVA

A plataforma funciona como um
fundo para artistas, designers,
cineastas, músicos, jornalistas,
investidores, que podem utilizar
o site para publicar suas ideias
e principalmente, incentivo para
continuar o trabalho.
O financiamento só acontece,
no entanto, quando o profissional
cumprir suas próprias metas
de arrecadação de recursos.

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

StepanNoraireAndrei
Bordin,sóciosdaTrampolim
pretendemcriar
incubadorade ideias
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.
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