
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O francês Olivier Grinda, 27 anos, pas
sou a noite de sexta-feira, 26 de abril, 
em claro. Ao lado da namorada, a 
paulistana Cristina Lima, 25 anos, e 
da amiga Tatiane Nascimento, 26, ele 

poderia estar se divertindo na noite de São Paulo. 
Mas os três vararam a madrugada trabalhando. 
Empilharam escarpins, sapatilhas e sandálias de 
salto alto na sede da Shoes4You, uma empresa de 
assinatura de calçados femininos que Grinda ha
via criado em setembro de 2011. 

Os sapatos estavam todos espalhados pelo chão: 
naquele dia, centenas de mulheres haviam passado 
pela startup em busca de pares vendidos a R$ 25. A 
liquidação continuava no sábado e os três termina
ram de colocar tudo em ordem às seis da manhã. Às 
oito, consumidoras ansiosas já se reuniam em fren
te ao portão vermelho da sede, uma casa em uma 
rua discreta de Moema, na zona sul da capital. As 
botas de cano longo e os modelos assinados por es
tilistas renomados eram os mais disputados. Nem 
todo mundo conseguiu o par que queria. 

Durante todo o sábado, a fila se manteve. Grin
da, um sujeito de 1,93 metro, ficou ao lado do por
tão controlando quem entrava: "Acho que falei com 
umas mil mulheres, ia repetindo as mesmas piadas", 
disse. Até terça-feira, 30 de abril, quando terminou 
a liquidação, a empresa calcula ter vendido mais de 
6 mil pares de sapatos. O recorde de vendas e as 
consumidoras entusiasmadas pareciam compor o 
retrato de uma empresa feliz. Mas a Shoes4You não 
tinha nada a comemorar. O trabalho intenso e todo 
o movimento eram os últimos atos de uma empre
sa prestes a fechar as portas. 

A Shoes4vou foi fundada por Grinda, com apor
tes (de valor não revelado) de seu irmão Fabrice e 
do investidor mexicano Jose Martin. A ideia era criar 
uma base de clientes dispostas a pagar uma assina
tura de R$ 99,99 para receber um par de sapatos a 
cada mês (sem a mensalidade, os mesmos modelos 
custariam entre R$ 150 e R$ 300). No ano passado, a 
startup contava com 15 mil assinantes e um fatura
mento que ultrapassou a casa dos R$ 5 milhões. Ape
sar dos números positivos, as clientes não se com
portaram como Grinda tinha previsto, o que fez o 
esquema financeiro da companhia ruir. No começo 
de abril, ele decidiu encerrar o negócio. 

O primeiro sinal de que as coisas não iam bem sur
giu no final de janeiro de 2013. Naquele mês, Grin
da e a sócia Patrícia Whitaker, 29 anos, diretora f i 
nanceira da empresa, perceberam que o número de 
pagamentos de cartão recusados havia aumentado. 
Como o banco não especificava o motivo — a men-

sagem que aparecia nos relatórios era apenas de er
ro genérico —, a startup foi investigar. 

"A gente pensava que havia alguma falha de cone
xão ou fraude", diz. Mas o problema era outro: no fi
nal de março, a empresa percebeu que o pagamento 
estava sendo negado simplesmente porque as clien
tes haviam pedido ao banco o cancelamento da co
brança da assinatura — e não avisaram ao site. Sem 
essa informação, nem por parte do banco, nem das 
clientes, a Shoes4You continuou entregando os sa
patos. Não era um caso isolado: esse esquema afe
tou cerca de 25% das 15 mil assinantes. "Havia muitos 
clientes jogando o jogo e se divertindo", diz Grinda. 
"Nos Estados Unidos não existe isso. Se o pagamento 
no cartão é cancelado, a assinatura também é." 

EM BUSCA DE ALTERNATIVAS 
Era o começo de abril. Com o diagnóstico em 

mãos, o empreendedor convocou uma reunião 
com os investidores. Fundos de peso, como Accel 
Partners, Redpoint Ventures, Flybridge Capital 
Partners e IG Expansion tinham apostado no pro
jeto. Na sala de reuniões da sede da Shoes4You, 
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Grinda apresentou aos investidores nos Estados 
Unidos, por Skype, os números que havia apura
do, em slides montados no PowerPoint. Além do 
problema com os pagamentos, havia a questão 
dos custos fixos altos e das margens apertadas. 
"Eu disse qual era o cenário e que, da forma co
mo estava evoluindo, não tínhamos outra chan
ce: íamos nos dar mal", afirma. Os investidores 
ficaram surpresos com a franqueza de Grinda. 
"Aparentemente, tem muito empreendedor que 
esconde o jogo por aí", diz. 

O francês apresentou alternativas. Uma delas 
seria mudar o modelo de negócios e transformar 
o clube de assinaturas em um site de e-commer
ce tradicional. Caso o caminho escolhido fosse es
se, haveria necessidade de levantar um aporte de 
mais US$ 60 milhões. Além disso, a marca teria de 
ser remodelada, e os preços dos sapatos sofreriam 
uma elevação. Os investidores não ficaram muito 
animados com a proposta. Para eles, não fazia ne
nhum sentido colocar mais dinheiro no negócio. 
Chegou-se à decisão de encerrar a operação. "Só 
no mês de abril faturamos R$ 400 mil . Foi difícil 
aceitar que, mesmo vendendo bem, tínhamos de 

fechar as portas", rememora Grinda. "Não foi fácil, 
mas era lógico. Os números não mentem." 

O próximo passo foi reunir os 15 funcionários. 
"Explicamos que o time era excelente, mas o mo
delo de negócio tinha falhado", afirma. A partir 
daí, a equipe começou uma corrida para tentar di
minuir o prejuízo e devolver o maior volume de di
nheiro possível aos investidores. Entre os ativos, 
havia um estoque de 26 mil pares de sapatos. Era 
preciso apenas encontrar pés compradores. 

A HORA DA LIQUIDAÇÃO 
No dia 17 de abril, a Shoes4You disparou uma 

campanha online com o objetivo de liquidar o es
toque — cada par saía por R$ 49,99, com frete grá
tis. O e-mail circulou com a informação de que as 
atividades se encerrariam em 22 de abril. A equi
pe estava totalmente comprometida. "Houve um 
boom de vendas em consequência da promoção e 
todo mundo ficou trabalhando, mesmo cumprindo 
aviso prévio", diz a sócia Patrícia Whitaker. Além 
dos calçados e bolsas vendidos na empresa e via 
site (depois da liquidação sobraram 4 mil pares), > 
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ra, o cenário não está mais tão aquecido", afirma. 
O francês aposta que outras startups irão falhar 
este ano no Brasil. "Eu não sei quem, nem quan
do vai acontecer. Mas este é o momento de en
tregar os resultados para os investidores, e nem 
todo mundo conseguiu virar." 

Expor as próprias falhas é, para Grinda, a chan
ce de ajudar quem planeja fundar uma startup. 
"Quero falar sobre o que deu errado para que al
guém mais novo do que eu se inspire, não tenha 
medo e faça seu projeto acontecer", diz. Após 
anunciar o fim da operação, o empreendedor se 
decepcionou com a reação do mercado — ele 
recebeu críticas em comentários de blogs e fó
runs de discussão. "Não entendo essa ideia de 
que alguém sempre tem de ter culpa. O mode
lo não funcionou", afirma. A Shoes4You não foi 
sua primeira experiência como empreendedor. 
Ele também foi um dos fundadores do e-com
merce de moda Brandsclub (já vendeu toda a 
sua participação) e do site de compras coletivas 
ClickOn, do qual ainda é sócio. "Dois dos três 
projetos deram certo. Por isso me sinto vitorio
so", diz. E afirma que está pronto para recome
çar. "Quero voltar a empreender." 

Grinda começou a buscar compradores para com
putadores, mesas, cadeiras e outros equipamentos 
instalados na sede. "Chegou a ser engraçado", afir
ma. "Vendi a impressora, e o pessoal do frete já es
tava carregando, quando me dei conta de que ela 
era alugada. Saí correndo atrás deles." 

Nesse processo, o empreendedor queria ajudar 
os funcionários a encontrar novos empregos — e 
foi bem-sucedido. Até o encerramento das ativi
dades, 90% deles tinham um novo trabalho. Os só
cios minoritários também foram em busca de uma 
colocação no mercado. Patrícia, que havia deixa
do em 2011 um emprego no HSBC para empreen
der na Shoes4You, assinou no começo de maio um 
contrato para trabalhar em outra startup. "Não 
me arrependo de ter deixado meu emprego no 
mercado financeiro. Foi uma experiência gratifi
cante fazer uma empresa acontecer", diz. A irmã 
dela, Priscilla Whitaker, 30 anos, a sócia respon
sável pela criação e pelo design dos sapatos, de
cidiu se dedicar exclusivamente à grife de calça
dos que leva o seu nome. Já Anderson Almeida, 
39 anos, o sócio-diretor de logística, aceitou uma 
proposta para trabalhar em uma grande empre
sa de artigos esportivos. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 293, p. 48-52, jun. 2013.




