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“Abri uma
empresa e tive
dificuldades
para fazer a
divulgação nas
redes sociais”
Natalia Matarazzo,
empreendedora

“Vim sanar
dúvidas e
desenvolver
ideias. É
bom escutar
histórias”
Jorge Brandino,
designer

PME
“A internet tem
cada vez mais
coisas novas
e nós acabamos
ficando mesmo
para trás”
Luzia Rosconi,
empresária

Umarede
socialde moda

● O sinal mais evidente do poten-
cial que as redes sociais encon-
tram no Brasil é o interesse do prin-
cipal representante da categoria
no mundo, o poderoso Facebook,
no mercado local.

O País já é o segundo maior do
planeta em número de usuários da
plataforma e está na mira dos exe-
cutivos à serviço de Mark Zucker-
berg. A empresa acredita que o
Brasil pode ser uma de suas princi-
pais fontes de receita.

Um dos focos do Facebook é a
conversão de anúncios online no
Brasil. Para isso, a companhia in-
veste justamente na atração das
mais de 10 milhões de micro e pe-
quenas empresas brasileiras, se-
gundo dado compilado pelo Institu-
to Brasileiro de Planejamento Tri-
butário (IBPT).

Dezoito meses atrás, o site norte-
americano inaugurou sua opera-
ção em São Paulo, com desenvolve-
dores, especialistas em marketing
e responsáveis por prospecção de
mercado.

Em maio último, lançou um pro-
grama de consultoria para os em-
preendedores interessados em
utilizar a ferramenta como estraté-
gia de comunicação e, no início de
outubro, realizou um seminário
pela internet com dicas de uso do
site para o público empreendedor.
Foi o primeiro do gênero na Améri-
ca Latina.

“O Brasil é um dos mercados
prioritários para o Facebook”, afir-
ma Ricardo Vianna,
gerente de marke-
ting para peque-
nas e médias em-
presas da compa-
nhia. “E nossa estra-
tégia passa pela educa-
ção digital. A gente enten-
de que o empreendedor
carece de empresas e enti-

dades que o ensinem a fazer me-
lhor o planejamento e as coisas do
dia a dia", destaca o executivo.

Por “educação digital”, Vianna
refere-se a programas como o Ro-
ta do Sucesso. Trata-se de uma
consultoria ofertada como bônus
ao empresário que adquire uma
cota de propaganda a partir de R$
1,5 mil por trinta dias. O serviço é
válido justamente por um mês e
conta com suporte online e por
telefone dos consultores da
principal rede social do
planeta atualmente. "Nos-
sa equipe vai avaliar a es-
tratégia da empresa e tra-
çar um plano desde a cria-
ção de páginas, anúncios
e publicações para que a
gente consiga fazer o pe-
queno empresário
alcançar o seu
objetivo.”

Flavio Pripas e Renato
Steinberg criaram quase
que por acaso uma
empresa que conta com
um milhão de usuários

Facebook está de
olho no Brasil e no
empreendedorismo
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Vanessa Beltrão,
especial para o Estado

O que especialistas em tecnolo-
gia tem a ver com o mundo da
moda? Aparentemente nada,
embora isso não os tenha impe-
dido de criar o Fashion.me, re-
de social de moda que atual-
mente tem 1 milhão de usuários
e até escritório em Nova York.

O sucesso de Flavio Pripas e
Renato Steinberg, atualmente,
é tão grande que este ano os
dois foram parar na lista das
100 pessoas mais criativas do
mundo elaborada pela revista
Fast Company, publicação de ne-
gócios focada em inovação.

Mas essa mudança profissio-
nal começou de forma bem des-
pretensiosa. Os dois trabalha-
vam com tecnologia no merca-
do financeiro, mas suas esposas
tinham um interesse em co-
mum: abrir uma loja de roupas.
Na época, em 2008, por conta
dos custos envolvidos, os casais
decidiram começar o negócio
pela internet. “Seria uma opor-
tunidade de treinar e para as es-
posas, um passatempo. A
verdade é que não estáva-
mos levando a sério. A
gente estava bem da
nossa maneira e os
dois não queriam
gastar dinheiro”,

lembrou Flavio Pripas.
O site entrou no ar com o no-

me de byMK, iniciais de Marce-
la, mulher de Flavio, e Karen, ca-
sada com Renato. Além de falar
sobre moda, uma ferramenta
foi criada para que o próprio
usuário pudesse gerar conteú-
do: encontrar uma peça de rou-
pa, combinar com outras, publi-
car isso na web e assim criar
uma identidade virtual.

Segundo Pripas, a mudança
de patamar aconteceu ainda em
2008, quando todo mundo co-
meçou a falar em rede social no
Brasil e no mundo. “Percebe-
mos sem querer que tínhamos
criado uma”, completou.

O negócio cresceu e o site
passou a ter cada vez mais aces-
sos. Por isso, em abril de 2009,
a dupla tomou a decisão de lar-
gar seus empregos para se dedi-
car ao projeto. Além da mudan-
ça profissional, houve também
a troca do nome. Nascia o Fa-
shion.me.

De acordo com Renato Stein-
berg, a inovação do projeto, o
objetivo de tornar-se global e o
interesse em focar ainda mais
na conversa sobre moda impul-
sionaram essa mudança.

“Existem poucos concorren-
tes no mundo, ninguém muito
consolidado, e a gente acha que
é um mercado grande o sufi-
ciente, assim como o LinkedIn
é para os profissionais”, afir-
mou Steinberg, mencionando a
famosa rede social profissional.

A mudança de nome, no en-

tanto, trouxe pequenos proble-
mas, afinal, alguns usuários dei-
xaram a rede social com as alte-
rações promovidas, inclusive,
no layout da nova plataforma.

Tradução. Para Renato Stein-
berg, o que o Fashion.me fez foi
traduzir uma conversa que já
existia no mundo offline para o
online. “Moda é uma coisa mui-
to social, as meninas vão ao
shopping e conversam o tempo
inteiro se a bolsa combina com
o sapato”, comentou.

Hoje a rede já tem uma ver-
são em inglês. Por isso, neste
ano, a marca abriu um escritó-

rio na cidade de Nova
York, em plena Sétima
Avenida e nas proximi-
dades da famosa Times
Square. A expansão
atual, entretanto, não
significa inchaço. O Fa-
shion.me conta com 13

funcionários, dois deles
cuidando exclusivamente da
operação em desenvolvimento
nos Estados Unidos.

Facilidade. A expansão dos ne-
gócios para o exterior foi me-
nos burocrática do que abrir a
empresa no Brasil. Segundo Fla-
vio Pripas, o aluguel do escritó-
rio nos Estados Unidos é mais
barato do que o pago em São
Paulo e a empresa demorou ape-
nas dois dias para ser aberta no
exterior. No Brasil, foram neces-
sários quatro meses para finali-
zar os trâmites.

A expansão para o exterior
possibilitou a dupla de empresá-

rios criar uma percepção sobre
as diferenças entre os usuários.
“O brasileiro faz amizade mui-
to fácil, consegue conversar
com alguém que nunca viu na
vida e chamar de amigo. O ame-
ricano quer se relacionar com
as pessoas que ele conhece. Es-
se tipo de diferença é algo que a
gente está começando a mode-
lar dentro da nossa rede so-
cial”, afirmou Renato.

Todo esse processo de inter-
nacionalização da marca, con-
forme revelou a dupla, também
foi possível porque eles recebe-
ram este ano um aporte da In-
tel Capital, braço de investimen-
tos da multinacional Intel.

Contando a história do Fa-
shion.me, Renato e Flavio reve-
laram que um dos segredos pa-
ra uma empresa na internet fun-
cionar é evitar a todo custo um
planejamento engessado. As
amarras, segundo eles, podem
impedir o negócio de adaptar-
se a um mercado em evolução.

Dessa maneira, um dos desa-
fios do Fashion.me é adaptar-se
a popularização dos tablets e
smartphones. “A experiência e
o engajamento que a gente traz
para as pessoas têm que estar
disponíveis em todos os luga-
res”, analisou Flavio. Outro de-
safio da empresa – e de todos
os negócios de uma maneira ou
de outra envolvidos com o mun-
do digital – é a capacidade de
transformar boas ideias em di-

nheiro. “As redes sociais
são difíceis de serem

monetizadas. Exis-
te uma dificuldade
de gerar receita
que não seja por
anúncios”, afir-
mou o coordena-

dor do Núcleo de
Estudos e Negócios

em Marketing Digi-
tal da ESPM, Pe-

dro Waen-
gertner.
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Dobradinha. Flavio
(à esq.) e Renato participaram
da terceira edição do
Encontro PME
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2012, Pequenas e Médias Empresas, p. X8.




