
O olhar voltado ao crescente
mercado universitário e no po-
tencial de consumo deste públi-
co foram a inspiração do empre-
sário Marco Antônio Affonseca
para a criação do Colaki, plata-
forma em forma de quiosques
para vender ingressos de sho-
ws, peças de teatro, baladas, fes-
tas universitárias, eventos espor-
tivos, pacotes de viagens, con-
cursos culturais, entre outros.
Hoje, com unidades na Fun-

dação Getulio Vargas (FGV), Fa-
culdades Metropolitanas Uni-
das (FMU), Universidade Pres-
biteriana Mackenzie e Faculda-
de Armando Álvares Penteado
(FAAP), o empresário traçame-
tas ambiciosas para a empresa
até o fim de 2012. A expectati-
va é de abrir dez pontos na
grande São Paulo, facilitando o
acesso de mais de 180mil estu-
dantes e ampliar o faturamen-
to de R$ 2,6 milhões de 2011 pa-
ra R$ 3,1 milhões este ano.
“Fui presidente do diretório

acadêmico da FAAP por cinco
anos, o que me possibilitou co-
nhecer este público e saber
que os quiosques facilitam o en-
gajamento do estudante na cul-
tura, o que vai ajudar a impul-
sionar o crescimento da ativi-
dade no país”, afirma.
A estratégia de Affonseca é

fundamentada no parecer do
CNE/CESnº 492/2001, doMinis-
tério da Educação, estabelecen-
do que atividades complemen-
tares com a finalidade de enri-
quecer o processo de ensino-
aprendizagem, privilegiando a
complementação da formação
social e profissional fazem par-
te da carga horária de estágio.
Outro plano do empresário

para alavancar as vendas e ga-
nhar escala é estabelecer par-
cerias com marcas e promover
ações pontuais com ticketeiras
como a Livepass, T4F e Via
Funchal. ■ T.M.

Conciliar a busca do lucro com
a geração de valor para a socie-
dade de forma consciente pelas
empresas é o principal objetivo
de Lourenço Bustani, presiden-
te da Mandalah, consultoria em
negócios criativos. “Queremos
trazer por meio da empresa um
novo olhar que sai do arroz com
feijão”, afirma o empresário,
que acaba de ser listado no 48º
lugar no ranking das 100 pes-
soas mais criativas do mundo,
iniciativa anual da revista ameri-
cana Fast Company.
Filho de diplomatas brasileiros

e nascido em Nova York, o em-
presário de 32 anos é formado
em Relações Internacionais e
Ciências Políticas pela Universi-
dade da Pensilvânia, com estu-
dosemAdministraçãopelaWhar-
tonSchool. Estavivênciano exte-
rior, de fato, motivou Bustani a
escolher o Brasil como sede da
empresa e foco para os negócios.
Foi em novembro de 2006

que a Mandalah montou sua se-

de em São Paulo, e hoje está pre-
sente no Rio de Janeiro, Nova
York, Tóquio, Berlim e Cidade
doMéxico. Sua estratégia se ba-
seia em um conteúdomulticul-
tural para o trabalho de “inova-
ção consciente”.
Para isso, desde a criação, a

Mandalah formou uma rede de
45 profissionais de várias áreas
de conhecimento, comopsicolo-
gia, administração, publicida-
de, marketing, ciências sociais,
direitos humanos, engenharia,
entre outras.
No portfólio, a boutique de

negócios criativos tem não ape-
nas grandes empresas como Ni-
ke, Natura, GM, como o Comitê
Organizador dos Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos, organiza-
ções, startups e fundos de inves-

timentos, como o Monashees.
Do ponto de vista mercadológi-
co, Bustani quer, na verdade,
não apenas inovar por obriga-
ção. O plano é mudar o papel
que empresas e organizações
exercem na sociedade, no meio
ambiente e na economia.
O trabalho da Mandalah feito

para a Nike é um exemplo disso.
A consultoria ajudou a traçar
uma estratégia para atrelar a
marca ao esporte, que na visão
do empresário pode ser umcata-
lizador da mudança social.
O pessoal da Mandalah, en-

tão, para as ruas das cidades-se-
de da Copa do Mundo de 2014
para entrevistar de artistas, líde-
res comunitários a empreende-
dores, com o objetivo de saber
comoosmoradores viam a cida-
de e as mudanças pelas quais
ela está passando, como a pacifi-
cação de favelas e o aquecimen-
to econômico.
Para a GeneralMotors, prepa-

rou um estudo global sobre o fu-
turo da mobilidade urbana, em
que a montadora foi instigada a
pensar transporte além do mo-

tor a combustão e criar alterna-
tivas para que as pessoas se loco-
movam com segurança.
Outro trabalho relevante foi

a criação da linha Amó para a
Natura, cujo desenvolvimento
teve a colaboração de 120 jo-
vens brasileiros.

Mentes criativas
O ranking das 100 pessoas
mais criativas domundo elabo-
rado pela Fast Company tem
também outros brasileiros: Flá-
vio Pripas e Renato Steinberg,
cofundadores da startup demo-
da Fashion.me, que estão posi-
cionados na 54ª colocação e
Carla Schmitzberger, diretora
da unidade de sandálias da Al-
pargatas, na 97ª colocação. Do
cenáriomundial, a lista tem no-
mes como Rebecca Van Dyck,
diretora de marketing do Face-
book, Adam Brotman, chefe do
escritório digital da Starbucks,
Stefan Olander, vice-presiden-
te digital de esportes da Nike,
Claire Diaz-Ortiz, gerente de
inovação social do Twitter e a
cantora Bjork. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




