
Inovação é ingrediente importante para se diferenciar no mercado 

 

Para especialistas, empreendedor deve ser curioso, observador e proativo 

 

Uma das características do empreendedor inovador é perceber uma necessidade do mercado e 

arriscar. O engenheiro elétrico Rafael Sanches Freitas da Silva, 27 anos, teve essa percepção 

durante sua viagem de lua de mel. Ao alugar bicicletas oferecidas como transporte alternativo 

em algumas cidades europeias, redescobriu o prazer de pedalar. Quando voltou para Londrina, 

comprou uma bike. Mas, logo no começo, teve dificuldades para encontrar companhia. “Os 

amigos sempre davam uma desculpa, que o pneu estava murcho ou que dava muito trabalho 

transportar a bike até a ciclovia”, contou. Foi aí que ele teve a ideia de abrir uma empresa de 

aluguel de bicicletas, a Bike in Box, em frente ao Lago Igapó, espaço usado por muitos 

londrinenses para a prática de atividades físicas e lazer. 

 

Inaugurada há apenas dois meses, a empresa já conta com clientes assíduos. É o caso do 

aposentado Luiz Panhoca Neto, 68 anos. Pelo menos três vezes por semana ele aluga uma 

bicicleta para pedalar seis quilômetros em torno do lago. O negócio de Rafael Silva trouxe de 

volta a pedalada para a rotina do aposentado, que agora concilia a atividade com a prática de 

remo. “Moro em apartamento, é complicado para guardar a bike. Aqui eu alugo, se fura o pneu 

o Rafael conserta”, justificou Panhoca. O dono do negócio, Rafael Silva, afirma que é esse 

mesmo o objetivo, oferecer uma opção de lazer, promover o bem-estar e também o encontro 

entre amigos.  

 

As 15 bicicletas do Bike in Box são personalizadas e adequadas para a prática de exercícios 

moderados e passeio. A ideia foi concretizada em poucos meses, já que em vez de optar por 

uma construção em alvenaria, o engenheiro decidiu comprar e reformar um contêiner 

inutilizado do transporte de cargas navais. Daí veio o nome Bike in Box – box significa caixa 

em inglês. Por enquanto, o negócio se sustenta com o aluguel das bikes. “A minha intenção é 

fazer parcerias com empresas que têm interesse em atrelar o nome delas com a qualidade de 

vida”, disse. E num futuro próximo, o novo empreendedor pretende fraquear a marca.  

 

Riscos 

  

Para o consultor do Sebrae e coordenador do projeto agente local de inovação em Londrina, 

Ricardo Magno da Silva, qualquer negócio inovador traz riscos. “Bancar o risco é qualidade de 

qualquer empreendedor”, lembra. Segundo o consultor, as necessidades que geram inovações 

estão no mercado, basta o empreendedor percebê-las. Na opinião dele, Londrina oferece um 

ambiente favorável à inovação, com diversos centros de informações e conhecimento, e 

laboratórios de pesquisas. “Todo empresário é ou deve ser inovador para acompanhar o 

mercado”, ressalta.  

 

Perfil 

  

Para o professor de Economia do curso de Administração da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM-SP), José Eduardo Amato Balian, o brasileiro tem perfil empreendedor, mas 

não inovador. “Isso ainda precisa ser bem trabalhado. Nossas empresas investem pouco em 

pesquisa e desenvolvimento”, justificou.  

 

 

Economista investiu em “loja móvel” de sapatos  

 

Insatisfeita com a rotina diária de uma empresa de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, a 

economista Adriele Rodrigues Correa, de 25 anos, resolveu deixar o emprego estável de cinco 

anos mesmo sem ter ideia do que faria no dia seguinte. “Pensei em vender alguma coisa, algo 

exclusivo”, contou. Inspirada em uma tia que adora sapatos resolveu pesquisar modelos 

diferentes e exclusivos para comercializar na cidade. Comprou alguns pares em São Paulo e 

começou vendendo para amigas e parentes. “Aí o pessoal começou a pedir para levar em casa. 

Na época eu tinha uma moto, enchia de sacolas e ia”, lembra. A demanda foi aumentando e a 

empresária precisou investir em um carro. “Comprei uma Parati ano 1992 com porta-malas 
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bem grande.” Mas no final do ano passado, o carro já não era mais suficiente para carregar 

tanta mercadoria. Ela conta que decidiu aumentar o negócio, mas não queria montar uma loja 

tradicional. “Aqui já tem um monte e eu seria apenas mais uma no mercado.” A empresária 

queria continuar com o mesmo modelo de negócio, levando os sapatos até as casas ou 

trabalho das clientes. “Eu não tinha dinheiro para investir. Achei em São Paulo uma empresa 

que vendia carros do governo. Comprei um micro-ônibus 1987 da Escola de Soldados super 

conservado. Trouxe para cá, desenhei como ficaria a loja por dentro e mandei fazer os 

adesivos”, conta. A “loja móvel” Adriele Correa Calçados Femininos conta com prateleiras, 

armários, banquinhos, provador, espelho e caixa assim como qualquer estabelecimento 

tradicional. A diferença é que ela vai até o cliente. A assistente administrativo Elizete Camargo 

Lima, 52 anos, uma das clientes fiéis de Adriele, diz que se sente especial e à vontade ao ser 

atendida em casa. “Para a gente que trabalha oito horas por dia, facilita muito. Às vezes a 

gente não tem tempo de ir até as lojas. O ônibus ficou muito legal, confortável. Não tem como 

não comprar”, contou. Num futuro próximo, a empresária Adriele Correa diz que pretende 

ampliar o negócio com representantes em outras cidades da região. “Na verdade, meu sonho é 

começar a fabricar meu próprio calçado, já estou pesquisando, mas vou começar devagar.” 

 

Fonte: Jornal de Londrina [Portal]. Disponível em: 

<http://www.jornaldelondrina.com.br/online/conteudo.phtml?tl=1&id=1325235&ti

t=Inovacao-e-ingrediente-importante-para-se-diferenciar-no-mercado>. Acesso em: 

7 dez. 2012.  
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