
Por enquanto, o Dabee funcio-
na apenas com uma seta, ou se-
ja, está limitado à rota Estados
Unidos-Brasil. Em um futuro,
talvez nem tão longínquo, a in-
tenção é que sejam múltiplas as
setas, com produtos de diver-
sos países direcionados para cá,
e também para outras regiões.

“Hoje sai dos Estados Unidos
e chega ao Brasil, depois vai
sair dos Estados Unidos e che-
gar ao Chile, por exemplo, vai
ser uma partida e várias chega-
das, e depois vão ser várias par-
tidas e várias chegadas”, vis-
lumbra Hélcio Nobre, o sócio
brasileiro.

A intenção final do Dabee,
diz Nobre, é criar um mercado
global, um comércio sem fron-
teiras ou barreiras.

Os mais inusitados produtos
aparecem nas indicações dos
usuários do Dabee, que vão de
anões de jardins internacionais
a peças para construir um bar-
co, passando por adaptadores
infantis para vasos sanitários,
cortadores elétricos de mantei-
ga, e bonecos falantes do perso-
nagem Yoda.

Por estar imerso em um am-
biente popular entre os nerds,
artigos relacionados a filmes de
ficção cientifica são recorren-
tes - no Dabee você encontra
um livro para aprender as recei-
tas culinárias do Star Wars, e ou-
tro que o ensina a falar a língua
Wookie, do peludo Chewbacca.

Ainda assim, o ticket médio
é próximo ao praticado em ou-
tros e-commerces do país, ao
redor dos R$ 350,00.

O prazo máximo para recebi-
mento gira em torno de 20
dias, mas nas grandes capitais
a espera fica perto de uma se-
mana. A taxa de câmbio é fixa-
da no ato da compra. ■ L.B.

Ainda é muito comum, quando
alguém vai viajar ao exterior, re-
ceber de amigos e parentes uma
lista de pedidos com produtos
que não são encontrados no Bra-
sil. De olho nesse mercado em
potencial, dois brasileiros e um
indiano que residem no Vale do
Silício, considerado o grande
berço da inovação no mundo,
decidiram fundar o Dabee, por-
tal que tem como objetivo tra-
zer ao país produtos que ainda
não podem ser adquiridos no
mercados brasileiro.

Os próprios usuários do Da-
bee indicam produtos de seu in-
teresse que podem ser compra-
dos apenas lá fora, de forma que
o alcance dos mesmos não fique
restrito a profundos conhecedo-
res de segmentos específicos
que já sabem quais os melhores
locais na internet para encon-
trar seus objetos do desejo.

Quando encontra algo de seu
interesse, o usuário do portal
aperta um botão na tela de seu
computador com o mouse, para
que o Dabee puxe o produto pa-
ra sua vitrine virtual, e o entre-
gue na casa do cliente em qual-
quer lugar do Brasil.

“Nosso negócio é mais com-
plexo do que um e-commerce.
Somos um social commerce, e
optamos por desenvolver nossa
própria plataforma, que dá um
dinamismo muito maior”, expli-
ca Hélcio Nobre, sócio-funda-
dor do Dabee, e um dos respon-
sáveis pelo lançamento do
PayPal no Brasil.

As diferenças entre um
e-commerce tradicional e um
social commerce começam pela
escolha do produto, que é feita
pelo próprio usuário. Além dis-
so, o portal não só permite, co-
mo estimula o relacionamento
entre seus usuários.

Essa veia social, daqui algum
tempo, pode até mesmo gerar
uma nova oportunidade de ne-
gócio dentro da Dabee. Isso por-
que cada usuário pode seguir
outros, e ver os produtos com-
partilhados. Caso a compra se-
ja efetuada, aquele que indicou
o produto recebe crédito para
compras futuras.

Para manter todo esse dina-

mismo de uma plataforma pró-
pria em constante mudança, a
equipe conta com um time de
sete engenheiros da computa-
ção na Índia, que ficam sob a
responsabilidade do sócio-fun-

dador Abhijit
Das, onde a mão
de obra espe-
cializada é mais
barata que nos Es-
tados Unidos, e
até mesmo que
no Brasil.

O principal
ponto a ser traba-
lhado agora pelo Dabee, afirma
Nobre, é criar uma comunida-
de com usuários participati-
vos, que trabalhem a questão
da descoberta de produtos que
não estão embarcados no uni-
verso consumista dos brasilei-
ros. Para avaliar as indicações
de seus usuários, o Dabee con-
ta com uma curadoria, respon-
sável por selecionar as indica-
ções dos usuários, que trabalha
sob três critérios.

O primeiro é avaliar se o pro-
duto é realmente diferente, úni-
co, com força para causar impac-
to na comunidade - “você não
vai ver produtos baratos chine-
ses”, exemplifica Nobre. O se-
gundo critério é verificar se o
produto não chegou mesmo ao
Brasil. Caso já tenha algum simi-
lar, então o terceiro critério é
acionado: saber se a indicação é
mais barata do que o atualmente
disponível nas prateleira do país.

Prestes a completar seu pri-

meiro ano de ope-
rações no mês
que vem, o portal
tem hoje cerca de
250 mil usuários,
e 30 mil col-
meias, termo uti-
lizado pelo Da-
bee para caracte-
rizar as comuni-

dades, nas quais ficam as indica-
ções de produtos e os amigos/
seguidores.

A expectativa da equipe é que
até o final deste ano seja alcan-
çada a marca do primeiro mi-
lhão de usuários.

Para estimular essa forte taxa
de expansão pretendida, o Da-
bee está em busca de formado-
res de opinião para aderir ao
portal, como por exemplo do-
nos de blogs e de fã-clubes. “É
onde o fogo pega rápido”, co-
menta o sócio brasileiro.

Um dos exemplos é o fã-clu-
be do cantor Justin Bieber, que
tinha dificuldades em achar por
aqui produtos licenciados de
seu ídolo. São quase nove mil se-
guidores da colmeia “Bieber Ma-
nia”, que tem agora às suas
mãos desde mãos adesivos deco-
rativos e jogos de lençóis até lo-
ções corporais, mousse para ca-
belo e escovas de dente oficiais
do popstar canadense. ■

Lucas Bombana
lbombana@brasileconomico.com.br Objetivo

é ampliar
as partidas
e chegadas
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Portal facilita acesso a itens
só encontrados no exterior

Jose Pelaez/Folhapress

A expectativa
do Dabee é saltar

dos atuais
250 mil usuários
para l milhão até

o final de 2013

Hoje com apenas uma seta
(EUA-Brasil), portal planeja
multiplicar saídas e destinos

Dabee, criado por três empreendedores do Vale do Silício, usa o social commerce para a importação on-line
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IMPORTAÇÃO FACILITADA

Dabee completa um ano em 
março, com 250 mil usuários

1 milhão até dezembro
Expectativa de chegar a 

Tíquete médio de R$ 350,00

Compras variam de um mínimo
de R$ 100,00, e máximo de R$ 5 mil

Prazo de entrega de cerca de 20 dias
em todo o Brasil — uma semana nas 
principais capitais

São cerca de 5 mil produtos ofertados,
em constante mudança

Ao se cadastrar, o usuário ganha 
automaticamente um crédito de R$ 15,00

Se o produto que você indicar
for comprado por outros usuários, também 
lhe dará direito a créditos adicionais

Taxa entre 10% e 15% do
valor total da compra

Cotação do câmbio fechado
no momento da compra

Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 fev. 2013, Inovação & Empreendedorismo, p. 12.




