
Uma ideia original
na cabeça e umbom
negócio nasmãos
Quem tem perfil empreendedor pode ter boas sacadas a partir de
pesquisas ou até mesmo durante uma brincadeira com os amigos
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Mais fácil. José Carlos aprovou celular e plano de assistência feito sobmedida para idosos

Cris Olivette

Com o lema “Nossos super-he-
róis ainda vão salvar sua festa”, o
serviço de entrega de bebidas e
itens de conveniência Disque Ge-
lada, foi lançado há cinco meses
pela internet. A ideia surgiu de
uma necessidade dos próprios
sócios, conta Adriano Lima. “Es-
távamos jogando pôquer e a cer-
veja acabou. Então pensamos co-
mo seria bom ter alguém para
nos trazer cervejas geladas.”

Devido à Lei Seca, o grupo não
podia sair de carro para ir com-
prar mais bebida e, nesse mo-
mento, perceberam um nicho de
negócio. Em duas semanas o pro-
jeto estava pronto e durante o
brainstorming os quatro sócios
concluíram que o serviço salva-
ria as pessoas. “Por isso, usamos
roupas de super-heróis durante
as entregas.”

No primeiro mês, os heróis fi-
zeram cerca de 30 ‘salvamentos’
por semana. Hoje, a média sema-
nal é de 190, sendo que a maior
parte dos pedidos são acima de
R$ 90. Além de receber pedidos
por telefones de várias operado-
ras, atendem também via SMS,
Twitter e Facebook. Outra curio-
sidade é a promoção que dá 5%
de desconto para o cliente que
tirar foto com o brejaboy, que
aparece na foto da capa deste ca-
derno, ou a brejagirl e postá-la
no Facebook.

O investimento inicial do Dis-
que Gelada foi de R$ 25 mil. Ago-
ra, com o crescimento do negó-
cio, os sócios procuram um novo
local para montar a base de salva-
mento. “Vamos trocar o Ipiran-
ga pela região da Paulista, nosso
maior mercado.” Para a amplia-
ção, estimam investir R$ 13 mil,
gastos com reforma, compra de
novos equipamentos e mais
duas motos. “Passaremos de qua-
tro para nove freezers.”

Ao criar esse negócio, mesmo
sem saber, os sócios do Disque
Gelada seguiram uma orienta-
ção dada por especialistas para
identificar uma boa oportunida-
de de negócio. “Identificar servi-
ços ou produtos que não estão
disponíveis no mercado, ou que
possam ser melhorados, é a lógi-
ca que gera um negócio de alto
impacto, com bom potencial de
crescimento”, afirma o diretor
de seleção de serviços aos em-
preendedores do Instituto En-
deavor Brasil, Marcos Simões.

Para a equipe da Prestus Con-
sultores e Assistentes Pessoais,
foi o aumento da longevidade do
brasileiro que inspirou a concep-
ção de um novo modelo de apare-
lho celular para idosos, que in-
clui assistente pessoal 24h e bo-
tão de emergência, conta o CEO
Alexandre Borin. Segundo o exe-
cutivo, o produto ainda é uma
novidade, lançada em dezembro
último, mas é a grande aposta da
empresa para 2012.

“Fizemos o produto pensan-
do na nova terceira idade que
quer sair, ter uma vida mais ativa
e não depender dos filhos.” A as-
sistente pessoal resolve o que
for necessário. E o botão de
emergência coloca o usuário em
contato imediato com a assisten-
te pelo viva voz ao mesmo tem-
po em que envia SMS para os fi-
lhos. “Com esse aparelho, os fi-
lhos têm a certeza de que os pais
estão mais protegidos”, garante
Borin. No pacote de seis meses,
o celular é entregue gratuitamen-
te, em comodato, e o serviço
mensal custa R$ 119.

A necessidade de ter mais segu-
rança levou Douglas da Silva a
presentear seu pai, José Carlos
Pereira da Silva, com esse mode-
lo de celular. “O serviço trouxe
um suporte fantástico, porque
viajo muito a trabalho e ficava
preocupado com ele.”

O pai também aprovou: “O
aparelho tem várias vantagens

como o visor grande, assim pos-
so enxergar bem os números, e é
bem prático de usar.” Silva tam-
bém recorre aos serviços da as-
sistente para tirar dúvidas sobre
trajetos, ou para a compra de pas-
sagens, por exemplo.

Para um grupo de ex-alunos
da Universidade de São Paulo
(USP), a ideia de criar um novo
negócio surgiu quando, ao reali-
zarem uma pesquisa, constata-
ram que 1/4 dos cupons de com-

pras coletivas deixam de ser utili-
zados pelos compradores. A par-
tir desse dado, o grupo apostou
no mercado de negociação de
cupons, feita diretamente entre
os usuários. Assim, os sócios lan-
çaram o site Reurbano. Com ele,
ganham comissão de um real,
mais 10% do valor do cupom ven-
dido. Lançado no final de 2011, já
reúne mais de 10 mil usuários.

Segundo Felipe Lachowski, só-
cio do Reurbano, esse mercado

movimentou, no ano passado,
cerca de R$ 1 bilhão entre os
1.500 sites que oferecem o servi-
ço e comercializam, em média,
90 mil cupons por dia. “Portan-
to, são cerca de 22 mil cupons
desperdiçados todos os dias, e
poucos sites oferecem reembol-
so”, diz. Para ele, a possibilidade
de negociar o cupom, dá mais se-
gurança aos usuários. “Ajuda a
aumentar a venda primária e tor-
na o modelo sustentável.”

● Percepção

MARCOS SIMÕES
DIRETOR DE SELEÇÃO DE SERVIÇOS
DO INSTITUTO ENDEAVOR BRASIL
“Identificar serviços ou produtos
que não estão disponíveis, ou
que possam sermelhorados,
gera negócios de alto impacto”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2012, Oportunidades, p. 3.




