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Executivos trocam o certo
pelo duvidoso e saem na frente
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INOVAR

Características comuns dos executivos
à frente do seu tempo
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mão com o conserto dos 38 jipes. O roteiro foi ampliado para
favelas cariocas e o bairro tradicional Santa Teresa, mas os estrangeiros continuam como os
principais clientes. “Até um
tempo atrás, 80% dos brasileiros viajavam com agências de
turismo e somente 20% por
conta própria. Mas isso tem mudado com a compra pela internet. Por isso, estamos nos adaptando para atender esse novo
perfil de turista”, afirma.
Caíto Maia também teve um
“insight” que levou adiante.
Por gostar de óculos escuros, o
então consumidor “voraz”, como ele mesmo se define, decidiu mudar de lado do balcão.
“Na época que eu comecei, foi
tudo meio empírico. Não tinha
pesquisa de mercado e me baseie muito na minha própria necessidade: eu amo óculos de sol
e sentia falta de produtos com
mais aposta em design para vender no Brasil. Com o tempo,
também percebi que a margem
de lucro que eu conseguia vendendo para os amigos era muito
boa”, diz o presidente da Chilli
Beans, que viu que o mercado

e

ar
ti

go

Android”, conta. “Eu viajei agora e não levei máquina fotográfica, só o celular”, diz.
Longe do mundo dos flashes, Raffael Ricci também está
à frente de uma empresa que
surgiu quando os turistas ainda
nem cogitavam a possibilidade
de visitar algo além do Corcovado e do Pão de Açúcar, no Rio
de Janeiro. A mãe dele criou,
em 1992, a Jeep Tours de olho
na vinda de estrangeiros para a
reunião Eco 92. “Tínhamos um
jipe e ela resolveu levar os turistas para conhecer a floresta da
Tijuca. Foi uma coisa bem despretensiosa, sem estudo de mercado ou algo do gênero”, lembra. No início, o escritório da
companhia era o quarto dela.
Hoje, a empresa tem garagem e
lanternagem para não ficar na
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Não faz muito tempo que, para
ver como tinham ficado as fotos
da viagem de férias ou do churrasco de domingo, era preciso tirar o rolinho fotográfico da máquina e levar até uma loja de revelação. Com a chegada das câmeras digitais, esse ritual foi deixado de lado. Empresas, como a
Kodak, que não perceberam a
tempo a mudança no mercado
acabaram com o filme queimado. André Biscegli e Eduardo
Carvalho, no entanto, tiveram
esse clique. Em 2005, antes mesmo de comprarem máquinas digitais, viram que esse era o futuro do setor. Foi então que o engenheiro e o analista de investimentos decidiram abrir a empresa RevelaWeb que, como o nome mesmo diz, faz revelações
pela internet, e que hoje é uma
das principais companhias brasileiras no segmento.
Para tornar a empresa conhecida, no início, os dois tiravam fotos em casamentos e entregavam o álbum para os noivos ainda durante a festa. A parte engraçada da história é que nenhum
deles fez curso de fotografia.
“Mas até que a gente tirava direitinho”, lembra Carvalho. Hoje,
chegam 10 mil pedidos por dia e
imprimem 2 milhões de fotos
por mês. Sem falar das campanhas promocionais. Na Call Parade, por exemplo, a equipe de fotógrafos tira fotos instantâneas
das pessoas que usam os telefônicos públicos participantes.
“Nossas principais barreiras
foram a resistência a deixar o
filme analógico, o desconhecimento de que era possível revelar fotos digitais, a velocidade
da internet e o mais recente é o
medo de fazer compras pelo
computador”, afirma Carvalho. “Hoje, todo mundo tem câmera, a internet banda larga está presente em mais casas brasileiras e o receio tem diminuído
graças aos clubes de compras
coletivas.”
Biscegli conta que a próxima
mudança no mercado fotográfico é a substituição das câmeras
pelo celular ou tablet. “Já estamos com projeto para atuar em
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Histórias de empresários “camaleões” que veem oportunidades
de negócio em setores que, às vezes, ainda nem foram criados

Rodrigo Capote

O ambiente está
mais propício ao
empreendedorismo.
Percebeu-se
a importância
da inovação

Biscegli e Carvalho, da RevelaWeb: fim dos rolinhos fotográficos

brasileiro passaria consumir
óculos como um acessório que
combina com a roupa ou humor. “Eu não acho que sou visionário, mas tenho facilidade de
relacionamento e levo muito a
sério as oportunidades. O que
sempre me ajudou foi estar cercado de pessoas com grandes
ideias e ter uma facilidade para
motivar essas pessoas. Eu sou
provocador e estimulo o ambiente a inovar, ter ideias, acho
que é uma das minhas melhores
habilidades”, diz.
Maia, Ricci, Biscegli e Carvalho têm , em comum, quatro características, segundo Valter Pieracciani, fundador da consulto-

ria de gestão da inovação que leva o seu nome. “Essas pessoas
têm a capacidade de sentir, sonhar, arriscar e transformar a si
mesmos e o ambiente em volta.
Todos nós temos isso, principalmente as crianças. Mas, em geral, o ambiente empresarial nega essas quatro características.
Tanto é que ser sonhador era
um xingamento há 20 anos. Imagina o que não sofria um transformador, era chamado de anarquista”, aponta. No entanto, o
ambiente tem ficado mais favorável ao empreendedorismo.
“O mercado entendeu a importância de pessoas assim nas equipes de trabalho.” ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.

