
Apostando em novos talentos do
design, moda e arte, o Airu criou
neste ano o concurso ‘Criativos
de Gaveta’ voltado para universi-
tários e recém-formados do esta-
do de São Paulo. As inscrições se-
guem abertas até 15 de outubro,
quando trabalhos e produtos se-
rão avaliados em primeira fase.

“A ideia é encontrar pessoas
que já têm produtos e trabalhos
prontos, e ajudar a potencializá-
los”, explica Weltman. Até o
momento, já são mais de cem
inscritos no concurso, com ex-
pectativa de superar 300.

Após a avaliação do júri, for-
mado por representantes da As-
sociação de Design de Produto
(ADP) e o número de ‘curtir’ do
público no Facebook, os trinta
primeiros colocados ganharão

divulgação dos seus trabalhos
no Airu e apoio de consultoria
do Sebrae. Os cinco melhores le-
vam R$ 1 mil em premiação pa-
ra ajuda na compra de insumos,
além de estratégia de marke-
ting nas páginas do Airu.

“Queremos instigar a venda
destes produtos no Airu. Afinal,
criatividade é a pessoa criar sua
própria marca, sua coleção e
conseguir vendê-la”, afirma
Weltman. ■ R.A.

Com a ideia de popularizar a
criatividade e descobrir a oferta
e demanda de seus produtos no
Brasil, os empresários Jaques
Weltman e Fabio Tran decidi-
ram investir em 2011 em um no-
vo projeto no maior mercado pa-
ra negócios: a internet. Seria um
shopping virtual de produtos
criativos, a partir do trabalho de
artesãos interessados em uma
nova clientela.

Após garimpar os primeiros
‘lojistas’, o Airu foi lançado em
novembro do ano passado, e des-
de então tem aproveitado a ex-
pansão do consumo pela inter-
net no país. “Queríamos cons-
truir um mercado para viabili-
zar a criatividade e gerar renda
para pessoas criativas sem outra
opção”, afirma Weltman. O site
pertence ao grupo americano
Rocket Internet, mas foi todo de-
senvolvido no Brasil. O nome Ai-
ru significa pássaro em tupi-gua-
raní, e foi uma marca para repre-
sentar a criação made in Brazil.

Após o lançamento do site,
uma avaliação do mercado logo
provou haver espaço e deman-
da além do artesanato ou produ-
tos feitos à mão. Hoje, o shop-
ping ofe rece cerca de 100 mil
produtos nas categorias moda,
bijuterias, brechó, joias, casa e
decoração, bebê e infantil e ca-
samento. “No fundo, é o mes-
mo público que gosta de criativi-
dade”, ressalta Weltman. Mais
de 10 mil lojistas já decidiram
expandir seus negócios com as
ferramentas do Airu. “Oferece-
mos mais uma alternativa como
canal de vendas, e o mais mo-
derno em e-commerce”. “Pro-
curamos novos produtos em fei-
ras, eventos, comércio de rua,
além de ‘varrer’ a internet”,
conta ele.

A expansão da linha de produ-
tos à venda, contudo, não evi-
tou a segmentação do público
consumidor: 85% dos internau-
tas que visitam o site são mulhe-
res. Os dois empresários arris-
cam agora uma nova estratégia
para tentar atrair a parte mascu-
lina do mercado online. Cerca
de 1500 camisetas para homens
serão ofertadas nos próximos 20
dias no site.

Segundo Weltman, o objetivo
é tornar o Airu o maior portal de
venda de camisetas para o públi-
co masculino até outubro. Uma
das facilidades do Airu, conta
Weltaman, serve como “empur-
rão” para garantir as primeiras
vendas de um novo lojista e con-

solidar uma parceria. “Oferece-
mos uma ajuda para organizar o
layout e divulgação dos produ-
tos em 15 dias”. A descrição dos
produtos e definição de preços,
no entanto, ficam sob responsa-
bilidade do vendedor.

Em uma rápida pesquisa pelo
site, pode-se encontrar preços
entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. Am-
biente dos mais competitivos, o
e-commerce torna o fator preço
a maior preocupação tanto de
vendedores quanto de consumi-
dores. “Preço é um diferencial
muito grande para o sucesso no
Airu. Assim, nossas lojas são
muito direcionadas para preço e
imagem”, afirma Weltman. A
cada venda realizada, o Airu
tem direito a 15% de comissão
sobre o valor.

Com menos de um ano no ar,
os números do shopping online
são positivos e dão confiança pa-
ra novas metas em 2013. O site
tem aumentado suas receitas en-
tre 20% e 30% por mês desde
seu lançamento e já conta com
450 mil fãs no Facebook, uma
das principais vitrines do Airu
na web. “Atingimos mais de 1
milhão de consumidores com
email marketing e promoções
nas redes sociais”, conta Welt-
man. “Em 2013, queremos nos
tornar o principal polo de produ-
tos criativos na internet”. ■

Rafael Abrantes
rabrantes@brasileconomico.com.br

Concurso de design “instiga” novos talentos

PRODUTOSON-LINE

Divulgação

Shopping virtual aposta
no consumo de criatividade

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

‘Criativos de Gaveta’, do Airu,
procura estudantes com
trabalhos de design, moda e arte

ÓculosBeagleZebra

Boneco
Cambalhota,de
SilviaGodoy

Lançado em 2011, portal Airu é vitrine on-line para cerca de 100 mil produtos e mais de 10 mil lojistas no país
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