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» VIVIANE FAVER

B rasileiros são reconhe-
cidos por sua alma em-
preendedora. Alberto
Santos Dumont talvez

seja o inventor mais reconheci-
do globalmente, mas não pense
que ele está sozinho. Várias in-
venções que fazem sucesso
mundial, como o identificador
de chamadas telefônicas, o es-
corredor de arroz e o esteriliza-
dor de ar, nasceram em terras
tupiniquins. No entanto, há um
número ainda maior de pessoas
que desenvolve produtos incrí-
veis e não consegue torná-los
conhecidos do grande público.
Mas, como no Brasil não se de-
siste nunca, boas ideias surgem
diariamente. Há realmente de
tudo, de cortadores de sachês
de mostarda e ketchup a dis-
pensers para a cozinha. 

Segundo a gerente da Asso-
ciação Nacional de Inventores
(ANI), Daniela Mazzei, pelo
menos 100 inventores por mês
cadastram novas idéias na en-
tidade. “Hoje temos mais de 3
mil associados, entre invento-
res, empresários e investido-
res. É possível dizer que cerca
de 10% das invenções vão para
o mercado”, conta. Produtos
como pistola para matar mos-
quito, cortador de unhas com

lupa ou pente para os carecas
são alguns exemplos. “Parece
brincadeira, mas esses objetos
já foram parar no comércio”,
completa Daniela.

A gerente relata que as idéias
geralmente nascem por neces-
sidade. “O primeiro objetivo
nem sempre é ganhar dinheiro”,
destaca. Daniela explica que o
primeiro passo para o empreen-
dedor cadastrar sua invenção
na entidade é descobrir se ela já
existe. “Depois é preciso criar o
protótipo, para, a seguir, paten-
teá-lo”, explica a gerente.

Segundo o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (IN-
PI), o processo de concessão da
patente avalia quatro pré-requi-
sitos básicos: suficiência descri-
tiva, ineditismo, atividade in-
ventiva (confere se o produto
não é decorrência óbvia de ou-
tro) e aplicação industrial. A
concessão é válida por, no má-
ximo, 20 anos.

Segundo o diretor da consul-
toria especializada no desen-
volvimento de marcas, produ-
tos e serviços Grupo Azo, Marco
Quintarelli, para registrar uma
patente é necessário redigir um
pedido com muito cuidado, ex-
plicando o que quer proteger.
Após o pedido ser feito no INPI,
o produto passa por um exame.
“Para fazer o pedido da patente,

é necessário pagar uma taxa de
R$ 80”, diz Quintarelli, acres-
centando que existem invento-
res que têm o pedido devolvido
dezenas de vezes.

Ele ainda lembra que esta é
só a primeira etapa. Quem já
passou por esse processo ga-
rante que muitas outras taxas
e dores de cabeça surgem ao
longo do caminho. O registro
exige uma série de documen-
tos e desenhos complicados,
além de muita disciplina para
não perder os prazos. 

Perseverança

Quem consegue vencer o de-
safio, colhe os louros, como o
marceneiro Wagner Gomes de
Araújo, que criou um dispenser
para produtos de limpeza para
a cozinha no ano passado. Se-
gundo Araújo, a ideia surgiu a
partir da dificuldade que vivia
em sua própria casa para guar-
dar com segurança produtos
nocivos para crianças, como
água sanitária e sabão em pó. 

“O protótipo inicial era de
madeira com lugares para ca-
da produto. Como todo mun-
do que conhecia aprovou a
ideia, dos meus familiares aos
companheiros de trabalho, re-
solvi levá-la para ANI”, conta.

Araújo apresentou o produto

para os diretores da associação,
que a aprovaram. A seguir, e
preencheu protocolos para pa-
tentear seu produto e deu o no-
me de DPPL – Dispenser para
Produtos de Limpeza. A ANI
conseguiu dois investidores pa-
ra o DPPL, que ainda estão em
negociação com o inventor. “Por
enquanto aguardo a resposta,
mas estou otimista”, afirma.

Outro inventor com uma
história curiosa é o publicitário
Bruno Marossi Cortez, que de-
senvolveu, em outubro do ano
passado, um dispositivo para
limpeza e massagem das cos-
tas. Tudo começou a partir de
uma mania pessoal de limpar
as costas durante o banho. “So-
brava sempre para minha
namorada”, brinca. Após o final
da relação, Cortez ficou imagi-
nando como poderia retomar o
hábito, dessa vez sem ajuda. 

“Procurei se havia algum apa-
relho que não fosse aquelas tra-
dicionais escovas, que mais ma-
chucam do que limpam. Não
encontrei”, diz. Incomodado,
Cortez teve um sonho de como
seria o dispositivo. “Assim que
acordei o desenhei”, conta.

Ao levar o desenho para a ANI,
o inventor teve a confirmação de
que sua ideia era realmente boa.
“Paguei cerca de R$ 5 mil para a
patente nacional e outros R$ 35

mil na internacional”, diz, expli-
cando que investiu na segunda
por acreditar no potencial do
mercado asiático para o seu pro-
duto. “Na verdade, o que me esti-
mulou à levar a ideia adiante foi
o medo de ver alguém desenvol-
vendo algo similar”, diz.

Embora o produto ainda não
esteja no mercado, Cortez con-
fia que ele chegue até o fim do
ano pelas mãos de algum fabri-
cante. “Torço para que as vendas
se iniciem em 2014. O preço de-
ve variar entre R$ 300 e R$ 400”,
diz. “Meu conselho é que todos
que tenham alguma ideia nunca
desistam. Ela terá utilidade para
alguém”, conclui.

Quem nunca encontrou difi-
culdade em abrir aqueles sa-
chês de mostarda e ketchup dis-
tribuídos em lanchonetes? Leo-
poldo Aquino Almeida sempre
teve e, ainda em 2007, decidiu
acabar de vez com isso. Fez uma
pesquisa em vários restaurantes
no Rio de Janeiro até chegar às
informações necessárias para
desenvolver um produto que

fosse capaz de abri-los com fa-
cilidade. Em 2009, Almeida bus-
cou um sócio para fazer um pro-
tótipo, foi quando também
criou sua empresa, a Khort.

Segundo Almeida, a Khort
investiu R$ 30 mil no desenvol-
vimento do produto, obtendo o
retorno total do investimento
em meados de 2010. “Tinha con-
fiança de que era uma ideia que
seria compartilhada com mi-
lhões de brasileiros”, disse. 

Em 2010, a Khort recebeu o
prêmio Best Invention of the
Americas (Invents and New Pro-
ducts Exposition), realizada pe-
la organização norte-americana
InventHelp, sendo o único pro-
duto brasileiro presente e pre-
miado. “O número de pedidos
dos EUA aumentou considera-
velmente e resolvemos abrir um
escritório por lá”, diz Almeida,
acrescentando que a Khort re-
gistrou uma receita 15% supe-
rior em 2011, frente o resultado
de 2010. “Hoje, vendemos até 50
mil unidades por mês no Brasil,
além de outras 5 mil nos EUA.”

Não é simples transformar boas ideias em produtos de sucesso. Ainda assim, o que não
faltam no Brasil são empreendedores dispostos a tornar suas invenções em realidade  

INVENÇÕES
DIVULGAÇÃO

Leopoldo Almeida, da Khort, já vende seu produto até no exterior

Da prancheta 
para o mercado

O presidente da

Associação Brasi-

leira de Agências

de Publicidade

(ABAP), Luiz Lara,

usou holografia

na apresentação

oficial do V Con-

gresso da Indús-

tria da Comunica-

ção em São Paulo

na última quinta (17). Ele alternou mo-

mentos ao vivo e outros com sua imagem

holográfica pré-gravada. O V Congresso,

que será realiza-

do entre 28 e 30

de maio, já conta-

biliza 950 inscri-

ções. Serão 13 co-

missões que, ao

final de três dias,

se reunirão em

plenário para de-

liberar e aprovar

as teses centrais

da indústria brasileira da comunicação. O

V Congresso conta agora com um blog:

(www.blogabap.blogspot.com).

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>> BATEBOLA

Como o Bob's chega aos 60?
A empresa completa 60 com ritmo acelerado de
crescimento, com muitos planos e em um mo-
mento de pura comemoração, pois todas as me-
tas traçadas foram alcançadas. Atualmente são
quase 1 mil ponto de vendas em todo o Brasil, a
empresa ocupa o primeiro lugar no ranking co-
mo a rede de alimentação com a maior cobertura
geográfica do Brasil. A empresa tem expectativa
de inaugurar  200 unidades por ano até 2015 e ,
hoje,  cada franqueado Bob´s tem em media 4.1
pontos de venda. 

2. Qual o maior desafio de uma empresa de fast food
hoje?

O maior desafio é estar sempre inovando, se rein-
ventado e agradando o gosto dos clientes. A rede
acaba de lançar o sanduiche Bob´s Gran Picanha
e posicionou o Double Cheese por apenas R$
4,75 dentro da campanha de acessibilidade. O
menu da rede Bob´s tem produtos para qualquer
tipo de publico, as opções são bem diversificadas.

3. E na comunicação, o que a marca tem feito?
O Bob's anunciou  ano passado o novo slogan:
"Bob´s: não dá para  controlar".  O slogan foi defi-
nido após uma série de pesquisas feitas com os
clientes da rede que confirmaram a autenticida-
de e o sabor inconfundível dos produtos Bob's
como os maiores diferenciais da marca. A marca
realiza forte investimento na área digital. Criou
um personagem – ‘Seu Instinto’ - e é ele que re-
presenta o Bob´s nas redes sociais. 

A força das 
boas ideias
Sem ideia, nada acontece. A frase é de
Neil Ferreira, redator que recebeu o
prêmio Jeca Tatu no 7o Encontro de
Redação Publicitária, promovido
semana passada pela Associação Latino
Americana de Publicidade (Alap), com
apoio do Clube de Criação do Rio de
Janeiro. “O que importa é o conteúdo, e
ele nasceu de uma ideia. Que por sua
vez nasce de um produto. Deve-se
manter, eternamente, aquele leve
sorriso de cumplicidade com a ideia.”,
destacou Neil. Redator por excelência,
Neil declarou que diante de tantas
novas plataformas e tecnologias que
chegam a aterrorizar quem não cresceu
convivendo com elas, a ideia
permanece como o elemento-chave de
qualquer bom trabalho em propaganda.
Também falaram sobre boas ideias,
textos, poesia, narrativas e as
tranformacões no mundo da
comunicação o publicitário e escritor
Adilson Xavier, a diretora de cultura
d’Os Alquimistas, Barbara Mota, e o
publicitário, historiador e poeta Flávio
Cordeiro, diretor de planejamento e
sócio da Binder Visão Estratégica.  De
agora em diante, o Encontro transfere-
se de Paraty para a Academia Brasileira
de Letras, no Rio. 

V CONGRESSO JÁ TEM 950 INSCRITOS

Palestra - O novo presidente da L’Oréal Bra-

sil, Didier Tisserand, fará palestra sobre “Co-

mo gerenciar um portfólio de marcas”, para

os alunos da ESPM-Rio. 

Moda - Patrocinador oficial da segunda edi-

ção do Fashion Rio, O Boticário terá um loun-

ge aberto ao público, no Jockey Clube, de 22 a

28 de maio. A marca também anuncia a par-

ceria em campanha de rádio, anúncios em re-

vistas e jornais, mobiliário urbano e mídia on-

line em vários pontos da capital carioca. 

Varejo - A marca de água mineral Crystal,

da Coca-Cola, acaba de expandir para o Sul

e o Nordeste. A marca é líder de mercado,

de acordo com o ultimo levantamento da

Nielsen.

Evento - A Rio360 comanda a produção da

segunda edição da Rio Investors Day, hoje e

amanhã no Copacabana Palace.

Luxo - Nesta quarta-feira, às 19h, a ESPM-RJ

recebe em seu auditório Carlos Ferreirinha,

ex-presidente da Louis Vuitton no Brasil e

consultor e colunista da Wish Report e do jor-

nal WF+Varejo, e Loy Wanderley, sócio-diretor

da ELEQT, rede social de luxo para o evento

MISTO – Mídias Sociais para Todos, cujo tema

será “Mercado de Luxo”. Mais: 4126-2945.

Marcas - Fred Gelli, André Porto Alegre, Lin-

coln Seragini, Gilberto Strunck, entre outros,

estão no MBA|Branding RJ das Faculdades

Rio Branco. Programa com início em junho

Mais www.riobrancofac.edu.br. 

MIX

O desafio é inovar”

❞

Exemplo de responsabilidade
A agência 11:21estará na seleção do "Act Responsible Showcase", mostra dos melhores comerciais
de responsabilidade social do mundo o Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o Lions

2012. O filme escolhido foi "Machão - diga não à homofobia"
(http://www.youtube.com/watch?v=BEXz7iwB2ls), protagonizado pelo ator, jornalista e

publicitário Márcio Ehrlich, criado voluntariamente para o jornal e portal Voz da Comunidade, do
Complexo do Alemão, produzido pela Arara Studio e veiculado na Rede Globo. No filme, o

personagem tipicamente “machão” começa criticando o comportamento do homossexuais
assumidos, que o irritam. Aos poucos, sua postura se modifica, dando a entender que ele próprio

pode ser homossexual e de alguma forma renegar a atração por homens. 

Carlos Pollhuber
Diretor de marketing 
da rede Bob´s

Negócios  &  Propaganda
por Claudia Penteado » claudia@claudiapenteado.com.br
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