
OsamigosLeonardoCôrteseMar-
co Gonçalves, ambos com 29
anos, seconhecemdesdeaadoles-
cência e montaram sua primeira
empresa juntos em 2008. A Bigti-
mePromoé focada emmarketing
promocional e, devido ao negó-
cio, Côrtes e Gonçalves fazem
muitasviagensparaaChina,espe-
cialmenteemabril, quandoacon-
tece uma feira que apresenta ao
mercadonovosmateriaiseequipa-
mentospara o segmento emque a
dupla atua. “Emabril do ano pas-
sado descobrimos uma máquina

de impressão que iria revolucio-
nar o setor”, conta Gonçalves.
À princípio, os amigos tinham

o interesse de agregar a máquina
à linha de produção da Bigtime
Promo. Sem encontrar o mesmo
equipamentoàdisposiçãonoBra-
sil, começaram a pesquisar simi-
lares.Aprocura levou temposufi-
ciente para a máquina chegar ao
país e a dupla descobriu que o
mesmo equipamento era capaz
de imprimir desenhos em capas
de iPhones e iPads. “Devido à
venda de iPhones e tablets, a de-
manda por capinhas é grande”,
conta Gonçalves, que descobriu
empresas estrangeiras que fazem

customização dessas capas.
“Queríamos trazer esse modelo
denegócio para o Brasil”, afirma.
A ideia de entrar nesse ramo

surgiu em novembro de 2011.
Com a ajuda de mais um amigo
da adolescência, Raphael Piero-

ni, e R$ 300mil, o site da Kpinha
entrou no ar no dia 16 de abril
deste ano. A empresa ainda fun-
ciona na sede da Bigtime Promo
e dois novos profissionais de de-
sign foramcontratados,masGon-
çalvesconta quea situação é tem-
porária e logo a Kpinha deve ga-
nhar espaçopróprio enovos cola-
boradores. Isto porque as duas
empresas devemmigrar para um
espaço maior, mas mantendo
sua sede na capital fluminense.
A expectativa dos amigos

empreendedores é de faturar
R$ 600 mil em três meses com
a venda de 10 mil unidades.
Commenosde ummês de opera-

ção, a empresa já comercializou
3.700 capas, que somam fatura-
mento de R$ 183 mil.
Além de ganhar nova sede, a

Kpinha se prepara para abrir o
primeiro quiosque entre julho e
agosto em um shopping da Zo-
na Sul do Rio de Janeiro ou na
Barra da Tijuca. “Mas o modelo
de negócio on-line será o nosso
forte”, explica Gonçalves.
Em 30 dias serão colocadas à

disposição capas para o Galaxy
SII, um smartphone da Sam-
sung, e para o Blackberry.
Tambémno próximomês será

disponibilizado aplicativo do si-
te para iPhone e iPad, facilitando
ainda mais a escolha das capas.

Como funciona
Oclientequedesejarumacapapa-
ra seu smartphone ou tablet deve
secadastrarnosite (www.kpinha.
com.br),escolheraestampadese-
jada entre as disponíveis e efetuar
a compra com o PagSeguro. Caso
o cliente não goste de nenhuma
das opções de estampas, é possí-
vel fazer o upload da imagem de-
sejada, que pode ser uma foto.
Também estão disponíveis capas
comtexturacomaltorelevoouse-
ja lisa, com brilho ou fosca ou te-
nha os doismodelos juntos.
A produção leva em torno de

cinco dias. Se o cliente morar
em qualquer capital brasileira,
recebe o produto em dois a três
dias. Nas outras regiões, o prazo
se estende para 5 a 7 dias. A em-
presa também está testando o
envio de seus produtos para ou-
tros países. “Ainda não tivemos
uma demanda constante que in-
viabilize isso. Exportar émais fá-
cil, porque a entrega não tem
tanta burocracia”, explica. ■

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Kpinha premia criador de design para capas

iPhones e iPads protegidos
com muita criatividade
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Capascustomizadas impulsionamnegóciosdaKpinha, criadaapartirdeumaempresade marketingpromocional

O aumento da
procura por iPhones,
iPads e tablets fez com
que se expandisse o
mercado de capas para
esses equipamentos

O concurso denominado “De-
safio Kpinha” foi o meio en-
contrado pela Kpinha para es-
colher novos designs para as
capas customizadas, com a
possibilidade de o “artista” se
tornar um colaborador da em-
presa e receber, em troca da ar-
te, produtos ou dinheiro.
Os interessados devem enca-

minhar — por meio do próprio
site — uma arte original nos
formatos .Ai ou .Jpeg (de prefe-
rência 2000 x 1200 pixels) ou
ainda em vetor.
Coma arte pronta, o candida-

to deve encaixar o desenho no

template da capa escolhida
(iPhone ou iPad) e salvar a ima-
gem final em formato GIF, PNG
ou JPG. Esta imagem será utili-
zada nas páginas do concurso.
A votação das melhores ca-

pas será feita via Facebook a
partir de junho. O modelo
mais votado de cada semana
será disponibilizado no site pa-
ra venda.
O autor da arte escolhida re-

ceberá R$ 400 em produtos e
R$ 100 por cada reedição da ar-
te. Ou seja, se houver pedidos
para que o desenho retorne pa-
ra venda.

De acordo comMarcoGonçal-
ves, umdos idealizadores do ne-
gócio, há a possibilidade de um
dos ganhadores acabar virando
parceiro da empresa e ganhar ga-
leria própria no site da Kpinha.

Artistas
Atualmente, a empresa conta
com os trabalhos de três artistas
em seu site. De acordo comMar-
co Gonçalves, um dos idealiza-
dores do negócio, nos próximos
30 dias outros três nomes de-
vem se juntar ao grupo. “Todo
mês terá uma galeria de artistas
novos”, conta. ■ W.G.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




