
Após o fraco crescimento neste
ano, a Gepeto prepara abertura
de 10 lojas em 2013, sendo três
em São Paulo, duas no Rio de Ja-
neiro e as demais em Belo Hori-
zonte, Curitiba, Salvador, Recife
ePortoAlegre, apartir de feverei-
ro. A primeira loja em São Paulo
será inaugurada no shopping
D&D, já no início do ano.
A empresa conta com alguns

investidores para atingir a meta
de expansão de 40% nas ven-

das, mas não revela o valor do
aporte. Atualmente, são vendi-
dos 100 móveis por mês. Além
disso, a marca prepara o lança-
mento da linha da Turma daMô-
nica, do Neymar Júnior e do Pe-
lezinho, todos com a criação de
Maurício de Souza.
Ainda no setor futebolístico, o

contratocomaitalianaPanini,do-
na dos álbuns de figurinhas, já foi
fechado para o ano que vem.
“Comprei a licença das imagens
dos jogadores brasileiros e vamos
fazer camas com um monte de-
les”, aponta o empresário Eduar-
do Dechichi. ■ N.M.

Quando sua esposa ficou grávi-
da, o publicitário e empresário
EduardoDechichi, 49 anos, que-
ria que o quarto do filho fosse di-
ferente. Na época, ele era dono
de uma agência de publicidade
e juntamente com a equipe de
criação pensou em desenvolver
um berço diferente.
“Como eu gostava de barco,

pesquisei e vi uma cama em for-
mato da embarcação,mandei fa-
zer e todo mundo achou legal.
Então, eu eminha equipe come-
çamos a desenvolver outras li-
nhas, como avião e outros
meios de transporte, mas só por
brincadeira”, conta o empresá-
rio.Com os primeiros berços e
camas feitos, Dechichi perce-
beu que depender apenas dos
marceneiros dava muito traba-
lho. “Os marceneiros, muitas
vezes, não sabiam fazer e eu
não sabia explicar. Além disso,
eles demoravam a entregar e
ainda ficava muito caro”.
A partir de então, o empresá-

rio percebeu que não havia
players no segmento e, em
2001, lançou a empresa Gepe-
to, em alusão ao criador do Pi-
nocchio, marceneiro e artesão.
“Depois disso pensei: acho que
vou ganhar dinheiro com is-
so”, lembra. Diante da ideia,
Dechichi partiu logo para os
personagens de sucesso de
Walt Disney. “Assim que eu des-
cobri que existia escritório da
Disney no Brasil, fui até lá para
ver os direitos autorais”. No en-
tanto, a ideia que parecia ser
tão brilhante, acabou sendo
ofuscada com as exigências. O
empresário lembra que as pri-
meiras perguntas da represen-

tante da Disney foram: Qual a
sua capacidade produtiva?
Qual o tamanho da sua fábrica?
Quantos mil metros quadrados
você tem de espaço? Qual é o
seu faturamento?
Depois das perguntas, ele foi

informado ainda que teria que
pagar os royalties antecipados,
pois a Disney não corre riscos.
Portanto, precisava montar sua
fábrica primeiro e estruturar
sua empresa. “Apesar do balde
de água fria, eu ainda quis mos-
trar os meus desenhos. Quando
a representante olhou e viu que
não eram camas com os perso-
nagens estampados na cabecei-
ra, mas sim em formato da cara

dos personagens, ela percebeu
que realmente era algo interes-
sante”, diz Dechichi.
Com a ideia inovadora, a Dis-

ney do Brasil mandou o projeto
para a matriz, nos Estados Uni-
dos, onde foi aprovado, com a
condição de que Dechichi fosse
para lá fazer um curso de de-
sign. “Começamos a desenvol-
ver, só que não tínhamos fábri-
ca. Então eu vendi aminha par-
te da agência de publicidade aos
meus irmãos e montei uma in-
dústria em Campos do Jordão”.
O valor inicial do investimento
foi de R$ 600 mil.
Durante os primeiros cinco

anos da empresa, o empresário

tentou terceirizar a produção,
mas a Disney não me permitia.
Só depois desses cinco anos,
mudou as regras e passou a per-
mitir a terceirização. Desde en-
tão, a indústria em Campos do
Jordão foi fechada e hoje a em-
presa conta com fábricas tercei-
rizadas, em Arapongas (PR),
Itatiba (SP), Caxias do Sul
(RS), São Bento do Sul (SC),
Londrina (PR), Leme (SP) e
Brodowski (SP).
A primeira loja própria ficou

durante quatro anos na Daslu,
mas, atualmente, as vendas são
realizadas pelo site, revendedo-
res e por arquitetos renomados
no país. “A loja na Daslu dava
um retorno excelente, pois con-
seguíamos atingir um público
mais seleto. Além disso, eu te-
nho exclusividade nomundo to-
do em fazer esse tipo de móvel
com a marca Disney. Qualquer
empresa que quiser fazer esse ti-
po de cama, a Disney me man-
da uma carta e, se eu autorizar,
recebo os direitos autorais”, re-
vela o empresário.
O fechamento da Daslu pro-

vocou um buraco nas contas da
empresa. O crescimento entre
2011 e 2012, será de apenas 3%,
ante avanço de 20% entre 2010
e 2011. Dechichi chegou a fe-
char contrato para ter uma loja
no shopping Cidade Jardim, no
entanto, na hora de assumir
não deu certo. A “Cecília Dale
queria o espaço e ela tem mais
nome do que eu”, diz. ■

Niviane Magalhães
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Empresa quer alavancar vendas investindo emnovasmarcas

Rodrigo Capote

Gepeto leva a fantasia para
dentro do quarto das crianças

Camas do Neymar Júnior e do
Pelezinho, criações de Maurício de
Souza, estão entre os lançamentos

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Há onze anos no mercado de móveis, empresário fez parceria com a Disney para fortalecer a marca

INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Chegada do primeiro filho levou o publicitário EduardoDechichi amudar de rumo. O quarto do desenho Carros custou R$ 14mil

DO BRASIL PARA O MUNDO

Marcas licenciadas da Gepeto

Galinha Pintadinha

Garota Pin Up

Hello Kitty

Pocoio

Betty Boop

Mila & Cia.

Panini

Corinthians

Palmeiras

Walt Disney

General Motors (cama Camaro)

Chandon (champanhe)

Veuve Clicquot (champanhe)

Scania Brasil (cama caminhão)

Ford (cama Mustang)

Naja (MMA)

Turma da Mônica

Toy Art

Fonte: empresa

Fonte: empresa

À PROCURA DA
CRIATIVIDADE
O sucesso da Uatt? em 
10 anos de existência

16 designers

3 mil produtos

70 franquias

1.000 pontos de vendas 

3.500 clientes

Público: de 16 a 24 anos, sendo 80% feminino

Fonte: empresa

,

MÉDIA DE FATURAMENTO POR MÊS

R$ 60 mil
TÍQUETE MÉDIO

R$ 60

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Editorexecutivo:Gabriel deSales gsales@brasileconomico.com.br

14 Brasil Econômico Terça-feira, 16 de outubro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

odilio
Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p.14.




