
A Soap - State of the Art Presen-
tations - é uma das agências es-
pecializadas em apresentações
corporativas mais antigas do
país. Criada em 2003, a empre-
sa já tem escritórios em Portu-
gal (há três anos) e nos Estados
Unidos (há um ano). Nesse te
tempo, a agência já produziu
mais de sete mil apresentações,
sendo mil clientes brasileiros,
200 portugueses e outros nati-
vos de língua portuguesa, como
a Angola, e 20 americanos.

No país, a agência já traba-
lhou com corporações de peso,
como Microsoft, Grupo Pão de
Açúcar, Itaú e Avon.

“Há oito anos, quando a Soap
começou, as empresas pratica-
mente faziam o trabalho em ca-
sa ou, no máximo, colocavam
um freelancer em uma agência
de publicidade”, lembra Joni
Galvão, sócio-fundador da
Soap, que brinca que a agência
virou “universidade” do setor,
já que vários funcionários saí-
ram de lá para montar seu pró-
prio negócio. “O mercado ficou
mais aquecido. Apresentações
em PowerPoint podem ser uma
mídia poderosa. O seu poten-
cial é enorme”, conta.

Como o potencial é grande,
mas o número de empresas no
setor é relativamente baixo -

menos de 15 - boa parte das lide-
ranças dessas empresas se co-
nhecem, o que levou Galvão a
traçar a estimativa de que o mer-

cado de apresentações corpora-
tivas movimente entre R$ 35 mi-
lhões e R$ 40 milhões anual-
mente. “O Brasil é o lugar onde
este mercado está mais avança-
do”, afirma.

Tanto que algumas empresas
já oferecem mais que uma apre-
sentação de PowerPoint e passa-
ram a treinar os porta-vozes
das corporações, além de perso-
nalidades interessadas em se
tornar palestrantes, como Tony
Kanaan, José Roberto Guima-
rães e, mais recentemente, Ru-
binho Barrichello. Todos eles
passaram por um treinamento
na Soap para se preparar para
suas palestras motivacionais.

A empresa oferece diversos ti-
pos de cursos e workshops com
duração entre duas e oito horas,
individual ou em grandes gru-
pos in company. Há também a
opção de coaching de ensaio de
apresentação, que pode ser fei-
ta até mesmo por Skype e leva
de duas a três horas.

Para quem não está interessa-
do exatamente em um intensi-
vão sobre apresentações, o con-
ceito da agência já virou até li-
vro - “Super apresentações: Co-
mo vender ideias e conquistar
audiências”. Escrito e produzi-
do por Galvão e o sócio-funda-
dor, Eduardo Adas. ■

O Brasil se firmou nos últimos tempos como a sétima
maior economia do mundo e tudo indica que deve
avançar ainda mais nos próximos anos. É para come-
morar, claro. Mas nem tanto. Mais do que os números
que dizem respeito ao porte, há outros - relacionados
com a qualidade da economia - que merecem ser vis-
tos com cuidado. Na pesquisa sobre Competitividade
das Nações em 2011, publicada no mês passado, o Bra-
sil permanece estacionado na 37ª posição entre 43 paí-
ses estudados. No campo social, ocupa a 10ª pior posi-
ção em desigualdade de renda. Ou seja, é o 177º no ran-
king mundial. Conforme dados do PNUD, o Brasil tem
o 73º IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do
mundo. Além disso, no quesito corrupção, está na 73ª
posição entre os 183 países que entraram na sonda-
gem. É para indignar-se, claro.

Tiago Dalvi, um paranaense de 25 anos, descobriu
que seu espírito empreendedor poderia contribuir para
modificar esta situação. E criou um modelo de negócio
inovador ao fundar a Solidarium, que busca desenvol-
ver e ampliar uma rede de criação, produção e distribui-

ção de produtos relacio-
nados a artesanato, de-
coração com alto valor
agregado. Não se trata
de uma ONG, mas de
uma empresa. Nos últi-
mos quatro anos ela be-
neficiou mais de 1.600
produtores. Seu primei-
ro cliente, em 2007, foi
a rede de supermerca-
dos Walmart. Foram
seis meses de tentativas
antes de fechar um con-
trato para a comerciali-
zação de 32 diferentes
produtos. A partir daí
vieram outros nomes
conhecidos do varejo:

TOK & STOK, Lojas Renner e C&A. Desde sua fundação,
a Solidarium mais do que dobra de tamanho a cada ano.

A ideia surgiu depois que ele retornou de uma via-
gem de intercâmbio nos EUA, após cursar Administra-
ção de Empresas na Universidade Federal do Paraná.
Dalvi foi convidado para captar recursos para a Alian-
ça Empreendedora, uma organização social sediada
em Curitiba que apoia o empreendedorismo em comu-
nidades carentes. Foi ali que identificou a oportunida-
de para abrir um negócio social. Sua ideia foi criar uma
empresa que conectasse pequenos produtores e consu-
midores a partir de uma série de princípios que promo-
vessem o desenvolvimento de comunidades de baixa
renda. Os chamados negócios sociais, uma área nova
no Brasil, podem ser explicados como iniciativas eco-
nomicamente rentáveis que oferecem uma alternativa
de geração de renda com base nos mecanismos de mer-
cado. Tais empresas contribuem para reduzir a pobre-
za, incluindo pessoas de baixa renda na cadeia produti-
va. As receitas são geradas pela venda de produtos e
serviços, não por recursos de doações. Ou seja, é o pró-
prio modelo de negócio que gera lucro e impacto so-
cial ou ambiental positivo.

Em setembro de 2011, Dalvi recebeu um prêmio da
Fundação eBay. Sua empresa foi a única brasileira entre
as cinco mais inovadoras soluções de mercado para a
criação de oportunidades econômicas e para a geração
de empregos para populações desfavorecidas no mun-
do. O sucesso da Solidarium pode inspirar outros jo-
vens a empreender. Para Tiago Dalvi, o Brasil precisa de
soluções urgentes para combater a pobreza. ■
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Empresa social
é um caminho
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Empreender pode
contribuir para
alterar índices
sobre a realidade
do país. A escolha
por um negócio
social é a boa forma
de ganhar dinheiro
e mudar o mundo
ao mesmo tempo

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

O mercado ficou
mais aquecido.
Apresentações em
PowerPoint podem
ser uma mídia
poderosa. Seu
potencial é enorme

Joni Galvão

Sócio-fundador da Soap

Agências apostam em cursos e workshops de técnicas de comunicação
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