
Você já pensou em ganhar um
percentual em dinheiro sobre
cada compra que seus amigos
no Facebook ou no Twitter fa-
zem? Este é o conceito da
Uvaia, rede social de consumo,
com seis meses de existência,
que conta atualmente com 120
mil usuários cadastrados — 75%
deles com atividades frequen-
tes — e que pretende chegar a 1
milhão de participantes no pró-
ximo semestre.

Para abocanhar os consumi-
dores aficionados por redes so-
ciais, a Uvaia aposta no concei-
to de rebate, amplamente usa-
do no comércio norte-america-
no. A proposta é dar ao consumi-
dor um "bônus" nas compras
que ele fizer.

No caso da Uvaia, a ideia é for-
mar uma rede de consumido-
res, que comprarão seus produ-
tos nas lojas conveniadas à re-
de. Já estão associadas gigantes
como Walmart,
Netshoes, America-
nas.com, Saraiva,
Carrefour, Casas Ba-
hia, entre outros.
Esses consumido-
res receberão parte
do valor gasto em
créditos, que serão
distribuídos entre
todos os membros que indica-
ram o consumidor à Uvaia. Para
cumprir sua função social, a re-
de também destina parte dos re-
cursos captados às ONGs Ação
Comunitária e CO2Free, volta-
das a projetos socioambientais.
“Nosso desafio é popularizar es-
sa ideia do rebate no comércio
eletrônico brasileiro", diz Lu-
cas Ribeiro, diretor e sócio da
Uvaia. Ele, que abandonou a fa-
culdade de Engenharia e as
competições sul-americanas
de supino, investiu R$ 3 mi-
lhões com os sócios Fábio
Cutait, José Roberto de Moraes
e Ana Klein para colocar a
Uvaia no ar. O “pedigree” dos
sócios - membros de tradicio-
nais famílias empresariais do
Brasil - contribuiu para que as
portas se abrissem com parcei-
ros estratégicos. Agora, eles pla-
nejam captar US$ 25 milhões
para um processo de internacio-
nalização da rede social.

O primeiro passo será dado
nesta semana, com a inaugura-
ção da Uvaia no México. Até o

primeiro trimestre de 2013, eles
acreditam estar com a rede so-
cial em funcionamento também
nos Estados Unidos e na Argenti-
na. O plano de negócios da rede
social — um projeto pioneiro -
foi patenteado nos Estados Uni-
dos, Europa e Japão. “Infeliz-
mente, no Brasil não é permiti-
do patentear plano de negócios.
Então, recorremos às alternati-
vas internacionais, o que vai
nos abrir oportunidades tam-
bém fora do país”, completa.

A ideia da Uvaia é bastante se-
melhante ao conceito da Nota
Fiscal Paulista, criada pelo gover-
no de São Paulo, que devolve
30% do ICMS recolhido pelos es-
tabelecimentos aos consumido-
res. Na rede social, cada parceiro
devolve à Uvaia um percentual
do valor gasto na compra e, esse
montante, é proporcionalmente
distribuído na rede de amigos
que indicaram o usuário.

A prática, no entanto, não é
considerada pirâmide porque não
há nenhum tipo de investimento
inicial por parte dos usuários. É a
loja conveniada quem destina par-
te do crédito à Uvaia, apostando
na fidelização do cliente.

Para ingressar na
rede social, o consu-
midor recebe um
c o n v i t e d e u m
membro ativo e pas-
sa a indicar outros
amigos à rede so-
cial. Ele ganhará
um percentual so-
bre as compras rea-

lizadas por seus amigos indica-
dos, desde que estes informem
a loja parceira de que estão ca-
dastrados na Uvaia ou forne-
çam o CPF na hora da compra.
“A nossa diferença para a Nota
Fiscal Paulista é que o cliente
pode sacar seus créditos a par-
tir de R$ 5,01, quando ele qui-
ser”, compara Ribeiro.

Em seis meses no ar, a Uvaia
atingiu faturamento mensal de
R$ 1,2 milhão, com crescimen-
to médio de 15% ao mês - no
Black Friday, da última sexta-
feira, a rede social movimentou
R$ 502 milhões, montante
1255% maior que o volume mé-
dio diário.

Segundo Lucas Ribeiro, que
também é dono de uma rede de
estacionamentos e de restauran-
tes em São Paulo, o público-al-
vo da Uvaia é o consumidor das
classes B e C. Hoje, uma das lo-
jas parceiras é a Itatiaia Automó-
veis, especializada na venda e
manutenção de carros de luxo
das marcas Mercedes-Benz,
Dodge, Jeep e Mitsubishi. ■

Comprar barcos, iates ou embar-
cações de grande porte tem se
tornado um dos hobbies dos bra-
sileiros. Nos últimos três anos,
este mercado tem crescido 20%
ao ano apenas no Brasil. São veí-
culos que variam de R$ 20 mil a
R$ 6 milhões. Mas o crescimen-
to esbarra num obstáculo: não
há vagas suficiente nas princi-
pais marinas do país, onde os ne-
gócios relacionados movimenta-
ram US$ 800 milhões apenas
neste ano.

O problema vem atrapalhan-
do o sono dos empresários do se-
tor nos últimos 10 anos. De acor-
do com a gerente de mercado da
fabricante Fibraforte, Cleide La-
na, a situação merece atenção,
pois muitos clientes reclamam
da falta de espaço para armaze-
na “estacionar” suas embarca-
ções. “As marinas não crescem
de acordo com o mercado náuti-
co brasileiro", reclama Cleide.

Segundo ela, um dos princi-
pais problemas está no interior
de São Paulo, já que não há estru-
tura para deixar os barcos nas re-
presas. Além disso, as leis am-
bientais proíbem a construção
de marinas por causa das ques-
tões de sustentabilidade. "É pre-
ciso encontrar uma alternativa",
desabafa.

No litoral norte de São Paulo
não é diferente. Em Ubatuba,
por exemplo, há cerca de um
ano, a taxa de ocupação das 23
marinas da cidade registrava um

índice de ocupação de 85%, se-
gundo a Associação Náutica do
Litoral Norte. Atenta, a Marina
Ubatuba está ampliando sua
área de locação. “Hoje nós pos-
suímos pelo menos 80 embarca-
ções aqui. Vamos ter espaço para
no mínimo mais 50”, contou um
funcionário.

No Rio de Janeiro, a pressão é
maior. A Marina da Glória está
com as suas 300 vagas ocupadas.
De acordo com o gerente náuti-
co, Nelson Falcão há uma lista

de espera com 40 pessoas. “Esta-
mos em negociação com o Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) para
aumentarmos o nosso espaço pa-
ra 500 vagas”, contou Falcão.

Ao todo, o Brasil possui 1,4
mil marinas espalhadas em seu
território. O número médio de
vagas em cada uma é de 150. Po-
rém, há pelo menos 700 mil em-
barcações, ou seja, são 490 mil
barcos à deriva. A média do país
é de um barco para cada 277 habi-
tantes. Na França, a relação é de
um para cada 63. Nos Estados
Unidos, um para cada 23.

De acordo com o analista do
setor Márcio Dottori, a previsão
é que até 2020 o número de em-
barcações dobre no Brasil. Para
ele, a situação é grave e pode
sim prejudicar os fabricantes.
“Não há mais vaga para estacio-
nar. Em Salvador, praticamente
não há espaço. As poucas vagas
que têm no resto do país pos-
suem valores altos para o bolso
de qualquer um”.

Para conquistar um espaço
em uma marina, o cliente tem
de estar disposto a desembolsar
entre R$ 20 e R$ 120 mil na entra-
da. Há ainda mensalidades que
variam em torno de R$ 1,5 mil.

Depois do Estado de São Pau-
lo, Santa Catarina é a região brasi-
leira com o maior número de es-
taleiros. Segundo o presidente
da Associação Catarinense de Ma-
rinas e Garagens Náuticas (Acat-
mar), Leandro Ferrari, há pelo
menos 60 marinas entre secas e
molhadas no Estado. “Nós esta-
mos deixando de atender o nos-
so consumidor, pois não temos
espaço para atracar as embarca-
ções”, comentou Ferrari. ■

SHOPPINGCENTERS

Boulevard Londrina abrirá no ano que vem

Facebook que dá
dinheiro a amigos

A Sonae Sierra Brasil, incorporadora e administradora de shopping

centers, realizou ontem a entrega das chaves do Boulevard Londrina

Shopping para os lojistas. O novo empreendimento abrirá ao público no

segundo trimestre do próximo ano e irá gerar mais de 3 mil empregos

diretos. O shopping terá 47,8 mil metros quadrados de área bruta

locável, totalizando 236 lojas. Serão dois pisos e 2,4 mil vagas de

estacionamento.

Mercado náutico sofre
com falta de vagas

Divulgação

Uvaia, rede social de consumo,
aposta no conceito de rebate,
amplamente divulgado nos EUA

Divulgação

As 1,4 mil marinas no país estão
lotadas e ao menos 490 mil
embarcações estão à deriva

Ideia é
semelhante à
da Nota Fiscal

Paulista, criada
pelo governo
de São Paulo

NÃO HÁ VAGAS!

Número de embarcações 
cresce 20% ao ano, enquanto 
oferta de vagas de estaciona-
mento diminui

1.400
NÚMERO DE MARINAS NO BRASIL

150
NÚMERO MÉDIO DE VAGAS EM CADA UMA

SP, SC, RJ e RS
PRINCIPAIS ESTADOS

1,4 milhão de embarcações
PREVISÃO DO SETOR ATÉ 2020

700 mil
NÚMERO DE EMBARCAÇÕES NO BRASIL

 US$ 800 milhões

277 habitantes

MERCADO MOVIMENTOU EM 2012 NO BRASIL

Fonte: Analistas e Empresas

MÉDIA DE UM BARCO PARA CADA 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2012,  Empresas, p. 27.




