
Em uma viagem aos Estados Uni-
dos, Rafael Biasotto, de 36 anos,
percebeu que os americanos pos-
suíam produtos diferenciados
que aqui no Brasil ele nunca ti-
nha visto. O empresário, que já
produzia estampas e camisetas,
começou a fazer objetos de plásti-
cos, como luminárias e porta-re-
tratos em um cômodo de sua ca-
sa. Na época, com 26 anos, Rafael
percebeu o vazio no setor e uniu-
se com um amigo de faculdade,
Ivan Oliveira, e partiram para um
local maior. A partir daí, eles já
usavam materiais como tecido,
papel e metal. Para estruturar a
marca, Biasotto investiu R$ 8 mil
de capital próprio e R$ 10 mil em-
prestados da avó.

Em 2008, os empreendedores
decidiram abrir duas lojas pró-
prias, dando o nome de Uatt?, do
inglês “What?”. “Quando come-
çamos no mercado, não tínha-
mos estrutura e nem materiais
acessíveis. Então, começamos a
trazer de outros fabricantes”, diz
Biasotto. Depois de quatro anos, a
empresa possui 70% dos produ-
tos feitos em Hong Kong e 30%
no Brasil. “Nossa indústria não é
tão estruturada quanto na China.
Temos parceiros em metalurgia,
copos, vidros e tecidos. Agora,
compramos uma máquina de im-
pressão digital e estamos procu-
rando outras fábricas no Cana-
dá”, conta o empresário.

Dos 1.200 produtos ativos,
800 são produzidos no exterior.
A produção interna fica por con-
ta das datas comemorativas, co-
mo Dia das Mães, Dia dos Namo-

rados e Natal. Nos primeiros sete
anos, todo o dinheiro foi reinves-
timento. “Atualmente estamos
com fundos interessados na em-
presa. Queremos elevar o volu-
me de importações e aumentar
as franquias”.

Entre os produtos, Biasotto diz
que as almofadas são o carro-che-

fe da empresa, representando
20% das vendas, seguidas pelos
eletrônicos e porta-retratos. O
gasto médio do consumidor é de
R$ 60. Para o ano que vem, a em-
presa quer quebrar a barreira dos
R$ 100 por presente. A cada ano
são lançados 400 itens. Por mês,
as fábricas produzem 300 mil de-
les. Em relação às lojas, o empre-
sário destaca que as que estão pre-
sentes na região Norte e Nordes-
te são as que mais faturam, com
média de R$ 90 mil por mês, por
ser uma região carente dessas no-
vidades. Nos demais locais do
Brasil, a média é de R$ 60 mil,
mas Biasotto quer aumentar o va-
lor para R$ 70 mil no ano que
vem. Em 2011, a receita mensal
estava em R$ 52 mil.

Para 2014, o empresário esti-
ma faturamento de R$ 100 mi-
lhões no atacado e de R$ 250 mi-
lhões gerados pelo consumidor
final. ■ N.M.

A ideia de Lucas Aragão e Elisa
Melecchi de empreender no ra-
mo das vendas ultrapassou as pa-
redes de um comércio formal e
foi parar no Facebook. Colegas de
trabalho no site de compras coleti-
vas Peixe Urbano, eles decidiram
lançar a plataforma BazzApp.

Lucas, que trabalhava na área
de produtos, e Elisa, que já vendia
roupas e bijuterias na rede social,

decidiram lançar a plataforma,
que funciona como uma espécie
de shopping virtual. “Eu saí do
Peixe Urbano no final do ano pas-
sado para me dedicar 100% ao Ba-
zzApp. Fiz um plano de negócios
e verifiquei que muitos vendedo-
res off-line não faziam vendas on-
line”, aponta Aragão. O primeiro
shopping on-line do país parte do
princípio que qualquer pessoa físi-
ca ou jurídica pode comprar, ven-
der e trocar variados produtos. A
plataforma é hospedada dentro
do Facebook e a curadoria dos

produtos é feita pelos próprios
usuários, que podem curtir, reco-
mendar e comentar todos os
itens. Para garantir rentabilidade,
a cada produto vendido, 8,5% se-
rá condicionado ao BazzApp.

A ideia foi colocada em prática
em junho deste ano, para ser lan-
çada neste mês. Durante esse
tempo, 600 vendedores já foram
cadastrados. Foram investidos
R$ 300 mil de investidores-an-
jos, entre eles, Emílio Maciel,
CEO da 55 Social e executivos do
Peixe Urbano. ■ N.M.

Lançado neste mês, o BazzApp
recebeu aporte de R$ 300 mil
de investidores-anjos
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4+5=9 é muito diferente
de ?+?=9
Eu, você, todos nós aprendemos que a soma de quatro
mais cinco é igual a nove. Aprendemos que deve haver a
resposta certa. É isto que nossos professores cobram nas
provas. E é disso que passa a depender nossa existência até
a formatura na faculdade. Depois, aplicamos esta lógica em
nossa carreira profissional. Só há um jeito de se fazer as coi-
sas, um jeito de se comportar e só uma maneira de pensar.
E um belo dia nossos gestores começam a nos cobrar que
pensemos “fora da caixa”. Surge o medo, desconforto e a
insegurança de parecermos ridículos em propor coisas ab-
surdas, afinal a soma de quatro e cinco será sempre nove.

Tina Seelig, professora de empreendedorismo e criativi-
dade da Universidade de Stanford propõe um exercício sim-
ples para torna-lo mais criativo a partir da sua zona de segu-
rança. Em vez de pensar em resultados a partir daquilo que
você já tem (quatro e cinco), pense nas alternativas, nas
combinações de dois números cuja somatória daria nove.
As alternativas seriam infinitas. É isto que difere o empreen-
dedor inovador (x+y=9) de quem apenas abre um negócio
a partir de uma ideia em um mercado específico (4+5=9).

Assim, pense em Otto Messmer, criador do Gato Fe-
lix, que estava mais inte-
ressado em aumentar a
popularidade do seu ga-
to (Gato Felix + populari-
dade = ?) e compare
com Walt Disney que
era obcecado em ofere-
cer mais e melhores so-
luções de entretenimen-
to para a família (? + ? =
mais e melhores solu-
ções para a família). Se
Felix hoje é mais lembra-
do como goleiro da sele-
ção brasileira de 1970,
não é culpa do simpáti-
co gatinho preto.

Quando Steve Ball-
mer, atual CEO da Micro-

soft, se tornou um dos primeiros colaboradores da primei-
ra geração de colaboradores da empresa em 1979, seu pai
perguntou para que servia um software (software + utilida-
de =?), mas sua mãe fez uma pergunta mais interessante:
Por que alguém iria precisar de um computador? (?+?=pre-
cisa de um computador). Muitos dos concorrentes iniciais
da Microsoft responderam justamente a pergunta do pai de
Ballmer. Daniel Bricklin e Robert Frankston, por exemplo,
responderam que software + utilidade = planilha eletrôni-
ca e fundaram a Visicalc. Enquanto isto, a Microsoft realiza-
va a visão de Bill Gates de um computador por residência.

E o Altavista foi criado com a missão de se tornar o pa-
drão de tecnologia de busca (tecnologia de busca + padrão
=?), mas Sergey Brin e Larry Page, que fundaram o Google,
se preocupavam em como tornar as informações mais aces-
síveis e úteis (? + ? = informações mais acessíveis e úteis).
Hoje é preciso fazer uma busca no Google para saber que o
Altavista foi, um dia, um mecanismo padrão de busca.

Mas quando a Bematech foi fundada em 1990, Marcel
Malczewski e Wolney Betiol, os fundadores, só se pergun-
tavam como vender mais impressoras de automação co-
mercial (impressora + vendas =?). Ainda bem que, dez
anos depois começaram a se perguntar sobre como tornar
o comércio mais eficiente (? +? = comércio mais eficiente).
Isto tornou a empresa líder de mercado, deixando para
trás aquelas que só queriam vender mais equipamentos.

Se quiser ser mais criativo, saber que a soma de quatro
mais cinco dá nove não ajuda muito. Noves fora e continua-
rá dentro da caixa, mas lembre-se de que há muitas alter-
nativas diferentes para se alcançar o resultado desejado.
Portanto, pense ? e i9! ■
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Produto brasileiro com
um modelo americano

O shopping on-line foi parar no Facebook
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A Uatt? começou há dez anos num pequeno cômodo e hoje tem 1.200 itens

Abridor
de lata

Se quiser ser mais
criativo, saber que
a soma de quatro
mais cinco dá nove
não ajuda muito.
Lembre-se de
que há muitas
alternativas para se
alcançar o resultado
desejado. Portanto,
pense ? e i9!

MARCELO NAKAGAWA
Professor e coordenador
do Centro de
Empreendedorismo do Insper
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Fonte: empresa

LÍDERES NA RECEITA

1º Walt Disney

2º Hello Kitty

3º Naja, GM e Ford 

As duas primeiras respondem 
por 70% do faturamento

As marcas responsáveis pelo 
faturamento da empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p.15.




