
Prestes a lançar a versão beta
de seu Dicionário Criativo, Feli-
pe Iszlaji Albuquerque está em
busca de parceiros que quei-
ram investir na nova empresa,
batizada com o mesmo nome
da ferramenta. Ele explica que
o intuito é encontrar investido-
res e anunciantes e assim cus-
tear a parte do conteúdo que se-
rá disponibilizado gratuitamen-
te. “Já tenho alguns contatos
que podem render parcerias

em breve, mas não posso dar
mais detalhes”, diz.
Um dos parceiros já consoli-

dado é o site Catarse. Com um
vídeo sobre o projeto hospeda-
do na página, Albuquerque con-
seguiu cerca de R$ 12mil, neces-
sários para o desenvolvimento
da versão beta do produto. Ou-
tras duas empresas, a Lexikon e
a Getty Images também são
apoiadoras do projeto. O labora-
tório de linguística computacio-

nal (NILC), da USP em São Car-
los, é outro parceiro. “Além do
conteúdo compartilhado, eles
também farão a divulgação da
ferramenta para seusmailings”,
explica Albuquerque.Com isso,
ele almeja faturar R$ 250 mil no
primeiro ano de trabalho e che-
gar aos R$ 970mil em três anos.
Omercado emque o empresá-

rio está atuando é um prato
cheio para investidores. Ele ex-
plica que dados do Centro de Es-

tudos sobre Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Cetic)
indicam 24 milhões de usuários
dos dicionários online no Brasil.
Desse total de internautas Albu-
querque quer, no primeiro ano,
5% utilizando o seu Dicionário
Criativo, o que representa 1,2
milhão de visitantes. “No tercei-
ro ano queremos chegar a 20%
dessemercado”, o que represen-
ta cerca de 4,8milhões de usuá-
rios em todo o país. ■ J.R.

Há quatro anos o publicitário
Felipe Iszlaji de Albuquerque
trabalha no que pode ser a sua
ideia de um milhão de reais.
Depois de se formar em cine-
ma e atuando em uma agência
de publicidade no interior de
São Paulo, ele buscava cons-
tantemente fontes de novas
ideias que o auxiliassem no tra-
balho criativo diário. Foi en-
tão que conheceu o dicionário
analógico por meio de um ami-
go. O livro,organizado pelo
professor Francisco dos San-
tos Azevedo, já foi referência e
fonte de inspiração para com-
positores como Chico Buarque
e Arnaldo Antunes. “Vi em
uma entrevista o Chico dizen-

do que aquele era seu livro de
cabeceira. Fui atrás da publica-
ção e dois meses depois encon-
trei uma edição de 1983 em
um sebo de São Paulo”.
Com o livro nas mãos Albu-

querque pensou em aperfeiçoar
o seu uso e teve a ideia de criar
uma única plataforma que com-
binasse esta e outras publica-
ções na internet. Nascia assim o
Dicionário Criativo. “Todos os
dias eu me via com várias abas
do navegador abertas e pensei,
por que não facilitar e colocar
todos estes serviços em umúni-
co lugar?”, revela.
A primeira versão já tem da-

ta para ser lançada: 19 de ju-
nho. “Dia do aniversário do
Chico Buarque e coincidente-
mente o meu também”, brinca
Albuquerque. A ferramenta
reúne citações, sinônimos, ex-
pressões populares, rimas, poe-
mas e até um banco de ima-
gens. Ao digitar uma palavra, o
sistema puxa todas as referên-
cias cadastradas e as oferece
em uma mesma página para o
usuário. A resposta com todo o
conteúdo relacionado surge na
tela em poucos segundos. “Po-
de ser usado por estudantes,
profissionais de comunicação
e de outras áreas também”.
Em breve, a ferramenta deverá
receber novos conteúdos, in-
clusive em áudio e vídeo. “Nos-
sa ideia é fazer com que os
usuários também possam inse-
rir suas referências no dicioná-
rio, algo semelhante ao Wike-
pedia”, explica Albuquerque.

Ideia premiada
O projeto se tornou não só o
tema de sua tese de doutora-

do, que será concluído em fe-
vereiro de 2013, como garan-
tiu ao jovem o prêmio Santan-
der de Empreendedorismo
2011, na categoria Tecnolo-
gias da Informação e da Comu-
nicação. Com um troféu no
currículo e uma empresa re-
cém-aberta, Albuquerque ago-
ra busca parceiros para as pró-
ximas fases do trabalho.

Quem quiser conhecer e tes-
tar a versão beta do Dicionário
Criativo antes do seu lançamen-
to pode adicionar os perfis da
empresa no Twitter e no Face-
book. Em poucos dias o inter-
nauta recebe uma senha provi-
sória para navegar pelo conteú-
do, no endereço www.diciona-
riocriativo.com.br.
Albuquerque conta que a

ideia inicial é manter uma parte
domaterial disponível gratuita-
mente. No caso de conteúdos es-
pecíficos, como os relativos a
profissões ou termos técnicos, a
previsão é de que o conteúdo se-
ja pago. Em breve, a ferramenta
estará disponível em inglês.
“Também estamos estudando a
viabilidade de fazer versões em
espanhol e francês”, revela. ■
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Publicitário cria dicionário
para estimular a criatividade
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Embuscade investidores eanunciantes
Os novos recursos serão utilizados para custear parte do conteúdo, previsto para ter acesso gratuito

Jovem investe em ferramenta on-line que reúne verbetes, citações, referências de imagens e músicas
e desenvolve plataforma integrada para auxiliar estudantes e profissionais na busca por boas ideias

A meta da empresa
é alcançar em três
anos 20% do
mercado brasileiro de
dicionários on-line,
o que representa 4,8
milhões de usuários

ECONOMIA CRIATIVA

ESCALADA DAS PALAVRAS

Quanto o Dicionário Criativo deve 
render ao seu criador, em R$
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




