
A incubadora da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ES-
PM) acaba de ganhar uma sede
própria em São Paulo e ao mes-
mo tempo traz ao mercado um
novo modelo de negócio, brati-
zado de Bedoo. A plataforma on-
line se baseia no comportamen-
to do consumidor para recomen-
dar três opções de produtos.

Para o primeiro ano de opera-
ção, Marcelo Cardenuto, dire-
tor de marketing e cofundador
da empresa, tem como meta al-
cançar 1,7 milhão de acessos,
um cenário conservador frente
aos concorrentes, que têm, em
média, cinco milhões. “Hoje o
país passa por oferta de crédito
abundante, queda nos juros, au-
mento da renda, estabilidade
econômica e inflação controla-
da”, diz.

O objetivo de Cardenuto é fa-
zer com que o consumidor digi-

tal escolha o produto certo,
com o melhor preço e adequa-
do às suas necessidades, basea-
do no perfil, estilo de vida,
comportamento e atitudes de
cada pessoa por meio de per-
guntas de simples respostas.
Na ordem de prioridades es-
tão: perfil, marca, serviço e,
em quarto lugar, o preço.

“A proposta é ser um vende-
dor do mundo on-line e tornar
o comércio eletrônico em algo
um pouco mais próximo do
cliente, hoje mais disposto a

dar informações sobre a vida
pessoal”, afirma.

Um total de 17 varejistas, en-
tre B2W, Submarino, America-
nas.com, Shoptime, Fast Shop
integram a rede, lançada em ja-
neiro deste ano.

Paradoxo da escolha
Marcelo conta que a ideia surgiu
de um paradoxo da escolha que
diz: quanto mais o ser humano
tem, mais infeliz ele é. Para ele,
o Bedoo nasce em um momento
em que menos é mais.

No que depender do crescimen-
to do comércio eletrônico no país,
a novidade tem um mercado po-
tencial para crescer.Os dados da
consultoria eBit mostram que em
2011 o setor cresceu 26%, com fa-
turamento de R$ 18,7 bilhões.
Em 2010, o faturamento cresceu
nada menos que 40% ante o ano
anterior. ■ Thaís Moreira

O mercado brasileiro de even-
tos tem grande potencial e ain-
da é pouco explorado na visão
de Rodrigo Arrigoni, sócio-fun-
dador da incubadora de ideias e
projetos R18, que acaba de lan-
çar a versão completa do Eh.Ti-
cket. A versão beta foi ao ar em
fevereiro deste ano.

Segundo o empreendedor, a

plataforma vai gerenciar a ven-
da de ingressos de todos os ti-
pos de eventos: seja um chur-
rasco com a turma, até a maior
balada de sábado, passando pe-
lo congresso da universidade.
“Queremos vender pelo me-
nos 3 milhões de ingressos nes-
te primeiro ano de atuação”,
afirma.

No Eh. Ticket, o registro se ba-
seia em um cadastro do evento
no site para divulgar a página
personalizada que o sistema

monta e no acompanhamento
da venda dos ingressos, tam-
bém feita pelo site. O repasse é
de 4% das vendas e mais R$ 1
por ingresso vendido, operação
que é feita pelo PayPal e vai dire-
to ao organizador.

A iniciativa de Arrigoni se-
guiu a linha “Lean Startup”, filo-
sofia que defende que em vez de
preencher todas as ferramentas
do portal, lança uma versão be-
ta incompleta para, posterior-
mente lançá-la 100%. ■ T.M.
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Mario Geisse chegou ao Brasil em 1976 vindo do Chile pa-
ra ser o enólogo da Chandon, empresa instalada no Rio
Grande do Sul que atua no segmento de vinhos espuman-
tes naturais de luxo. Nessa época ele decidiu fazer seu pró-
prio vinho e como a vinicultura é uma atividade caracteri-
zada pela paciência, arte e conhecimento, pesquisou por
três anos na região da serra gaúcha até encontrar um ter-
reno excepcional onde considera ter as melhores terras
para produzir espumante de alta qualidade no Brasil.

Há mais de 30 anos Mario vem construindo o seu so-
nho de ser o fabricante do melhor espumante das Améri-
cas. Na sua vinícola nasceram seus três filhos que hoje tra-
balham a seu lado para alcançar o sonho da família Geis-
se. Como todo idealista, Mario é focado no futuro e acre-
dita que atingirá esta meta com as próximas gerações de
sua família, talvez seus netos ou bisnetos.

Alguns pesquisadores sobre empreendedorismo têm es-
tudado o conceito de perfeição e a habilidade de algumas
pessoas em combiná-la com o mundo dos negócios. A
busca pela perfeição, um ideal perseguido por quem acre-
dita na capacidade de se superar constantemente tanto pe-
lo talento quanto pela técnica na conquista da alta qualida-
de. O fato de que existem muitos consumidores disposto

a adquirir um produto
pela excelência pode ser
oportunidade para com-
binar deste dois concei-
tos: perfeição e em-
preendedorismo.

A família Geisse acre-
dita que quando se trata
de um empreendimen-
to baseado na alta quali-
dade do produto, o
mais importante não é
tamanho e nem o tem-
po e sim a disposição
em unir a arte e tecnolo-
gia na produção. Para
Mario Geisse o primeiro
elemento de sucesso de
seu negocio é o capital

humano. Além da sua, são mais cinco família que compar-
tilha os mesmos sentimentos pela empresa e conhecem a
tradição e o rigor no processo de fabricação do espuman-
te para garantir a qualidade.

A sustentabilidade é o caminho escolhido por ele no
presente para conquistar a excelência futura. O cultivo e
a colheita são realizados com melhor tecnologia existen-
te no que se refere aos impactos ambientais. Mario acre-
dita que inovação e tradição podem andar de mãos da-
das. Para que este tipo de negócio não se pode separar o
empreendedor de sua empresa, é o seu estilo de vida que
caracteriza a filosofia do negócio.

A imagem de seu produto no mercado e uma marca ba-
seada no nome da família é seu ideal. No setor da viticultu-
ra muitos produtos de alta qualidade são reconhecidos e va-
lorizados por estarem na mão de uma família por décadas
ou séculos. Para Mario, a referência é a família Villaine, que
desde 1911 produz o vinho francês Romanée-Conti, o mais
cobiçado e famoso do mundo. A denominação existe des-
de 1794 e eles produzem apenas 6 mil garrafas por ano.

O segredo de uma empresa baseado no ideal da perfei-
ção é saber resistir à tentação de crescer rapidamente,
aceitar as restrições da matéria-prima e garantir o padrão
de qualidade. A pressa é grande inimiga deste tipo de ne-
gócio. O espumante da família Geisse está entre os melho-
res do Brasil e já é reconhecido no exterior. Este ano lan-
çam o primeiro champanhe com alma brasileira. Foi o re-
sultado de uma parceira com a Família Dumont, produto-
ra deste tipo de vinho há mais de três séculos na região de
Champagne. Para Mario Geisse, é só o começo! O que são
30 anos para um negócio quando se pensa em 300? ■

O vendedor quer ficar
bem perto do cliente

Incubadora R18 traz versão
do Eh. Ticket e quer vender
3 milhões de ingressos no ano

O Bedoo surgiu
de um paradoxo
que diz que,
quanto mais o
ser humano tem,
mais infeliz ele é

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

Incubadora da ESPM inaugura nova sede e lança, em paralelo, novo
modelo de comércio eletrônico que ajuda na escolha do consumidor

O segredo de uma
empresa baseado
no ideal da
perfeição é saber
resistir à tentação
de crescer
rapidamente,
aceitar as restrições
da matéria-prima
e garantir o padrão
de qualidade

Marcelo Cardenuto, cofundador do Bedoo: meta de 1,7milhão de acessos até o fim do ano
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




