
Paulo César Costa deu início a
PH3A, após vender sua empresa
especializada em software para
base de dados. Como teve que fi-
car cinco anos fora do mercado
por causa da concorrência, o exe-

cutivo decidiu criar uma startup
em e-commerce.“Esta platafor-
ma oferece nove soluções para os
pequenos e médios empresá-
rios", destaca Costa. O grande in-
tuito é oferecer ao cliente todos
os passos que ele precisa para
montar um site, sem precisar de-
pender de outras empresas para
se manter. Desde o início, em

2007, o executivo já investiu R$
4,5 milhões de recurso próprio.
Atualmente, a plataforma é volta-
da para o setor de varejo, que ge-
ra faturamento de R$ 4 milhões
por ano. Os nove mecanismos
disponíveis são URL, ERP (con-
trole administrativo e emissão de
notas fiscais) meios de pagamen-
to (a empresa realiza pagamen-

tos diretamente com a Cielo, Re-
decard e American Express), an-
tifraude, disparo de e-mails, geo-
marketing (localiza os potenciais
consumidores), mídias sociais,
logística/estoque (cuida das en-
tregas e disponibiliza locais para
guardar o estoque) e back office
(atendimento ao cliente).

O custo médio que o cliente

tem para adquirí-la é de R$ 1
mil, dependendo o tamanho da
empresa, volume de vendas, ve-
locidade e tipos de serviços, po-
dendo chegar a R$ 20 mil. “No
entanto, se a empresa tiver uma
margem de lucro boa, podemos
negociar uma porcentagem des-
sa margem e a plataforma sair de
graça”, conclui. ■

Plataforma facilita comércio eletrônico de PMEs

A forte demanda por um seg-
mento dentro de uma empresa
de mídia diferenciada fez com
que o empresário Wagner Rover
criasse outra empresa apenas
pra atender os inúmeros clien-
tes. Dono da AzDirect, empresa
especializada em mídia publici-
tária para caixas de pizzas, cabi-
des em lavanderia e tag para co-
locar no espelho retrovisor do
carro dentro de estacionamen-
tos, o fundador teve a ideia de
fazer propaganda em saquinhos
em pão em 2009.

O início da operação foi em
meados de 2010 e em seis meses

o faturamento do setor era
maior do que de todos os outros
da empresa. “A mídia no saqui-
nho do pão deu muito retorno,
pois o anunciante paga a propa-
ganda e nós fornecemos gratui-
tamente os saquinhos às panifi-
cadoras. Por conta disso, decidi-
mos criar a Divulga Pão”, diz
Rover. A partir de então, o em-
presário começou a ir atrás de
anunciantes que passaram a se
maravilhar por conta do preço
acessível e por atingir 100% do
seu público-alvo.

“Conseguimos segmentar a
divulgação de determinada em-
presa por região ou por perfil de
classe social. Esse mapeamento
é feito conforme a necessidade
do cliente. Se uma construtora
quer anunciar em determinada
região de São Paulo, escolhe-
mos a padaria que possui o pú-
blico-alvo do anúncio”, pontua
Rover. O diferencial deste tipo
de mídia é a abrangência nos
clientes, pois o saquinho de pão
vai para a casa do consumidor e
passa a ser visto por mais três
pessoas, em média.

O sucesso das mídias da AzDi-
rect foi tanto que muitas pessoas
queriam ter a franquia da empre-
sa. No entanto, para cidades pe-
quenas não compensava por con-
ta do investimento ser muito al-
to. A ideia da criação da Divulga
Pão se deu também para satisfa-
zer os micro empresários. A par-
tir de agosto de 2011, as fran-
quias começaram.De acordo
com o executivo, a franquia é
vendida por regiões com a partir
de 100 mil habitantes. Quando a
pessoa decide ser um franquea-
do, ela recebe um treinamento

em Curitiba, onde está a sede da
empresa. Depois disso, o primei-
ro passo é cadastrar as padarias
que aceitam receber os saqui-
nhos. Fechada essa parceria, o
franqueado começa o trabalho
de vender seu negócio de porta
em porta, pois muitas empresas
pequenas ainda não conhecem o
trabalho. “Quase 99% das em-
presas ganham dinheiro venden-
do multianúncios, ou seja, com
32 propagandas. No entanto, ca-
so uma empresa pague mais é
possível o saquinho ter um único

anúncio”, explica o empresário.
Cada anúncio sai por R$ 500.

Atualmente, toda a receita da
Divulga Pão vem das taxas das
franquias, com royalties a par-
tir de um salário mínimo, de-
pendendo do tamanho da cida-
de. Em 2012, a empresa faturou
R$ 1,5 milhão. Para cada anun-
ciante, a tiragem inicial é de 10
mil. A empresa prima por quali-
dade e desta maneira, cada pro-
dução feita em Curitiba ou em
São Paulo passa por Curitiba an-
tes de chegar ao franqueado. A

cada semana, 10 franquias são
geradas, somando até hoje em
130 franquias. “Nosso objetivo
agora, mais do que vender fran-
quias, é consolidar as franquias
lojas que já possuímos”.

Hoje, a AzDirect se espe-
cializou em mídia alternativa e
faz ações de marketing em ba-
res, com bolachas para chopp,
jogo americano, além de outras.
Entre as marcas,, principalmen-
te no saquinho de pão, estão a
Coca-Cola, Net, GVT, Claro,
Cyrela, Rossi e PDG. ■

Empresário cria plataforma
única na América Latina que
ajuda pequenas lojas virtuais
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Divulga Pão se destaca como
mídia e franquias disparam

Divulgação

Empresário inova em multianúncios e conquista pequenas empresas com propagandas a partir de R$ 500
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PÃES LUCRATIVOS

Franquias de panificação 
crescem com criatividade

R$ 8 mil em investimento

32 anúncios por saco de pão

3 mil sacos por padaria

Faturamento mensal: R$ 12 mil

Retorno em quatro meses
Fonte: empresa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Inovação & Empreendedorismo,  p.10.




