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Além do preço único
para todas as peças,
a empresa criou
ferramentas como
o espelho virtual
e o serviço “Prove
em Casa” para se
aproximar do cliente
final e fechar vendas

A Lema 21 recebeu
R$ 3 milhões de aporte
de venture capitalists
do Vale do Silício,
The Social+Capital
Partnership, Chamath
Palihapitiya e Ted
Maidenberg, entre
outros grupos

A experiência de dois jovens em-
preendedores brasileiros fora do
Brasil foi o pontapé inicial para a
criação da Lema 21, empresa que
atua no segmento óptico com a
venda de óculos
de sol e de grau
de diferentes
modelos, no esti-
lo “fora da caixi-
nha”. Nada de lojas físicas, propa-
ganda em TV ou promoções im-
perdíveis. O conceito é o de
“smart eyewear”, com a proposta
de oferecer pela internet produtos
com design exclusivo e preço úni-
co de R$ 267, preço que inclui len-
tes orgânicas com tratamento an-
tirrisco e antirreflexo. O ano de
2013 vai se encerrar com 9 mil pe-
didos fechados estima Jonathan
Assayag, um dos sócios da marca,
ao lado de Naomi Arruda.

A experiência dele no Vale do
Silício, misturada ao conhecimen-
to dela em branding chamou a
atenção de investidores. O primei-
ro ‘lema’ da nova marca foi o de
dispensar intermediários que en-
careciam o preço dos produtos. E
a ideia passou a ser algo concreto
com a entrada de investidores.

A Lema 21 conquistou ventu-
re capitalists do Vale do Silício,
The Social+Capital Partnership
(investidora da Baby.com.br e
Peixe Urbano), Chamath Paliha-
pitiya (ex-Facebook) e Ted Mai-
denberg (LivingSocial) e outros
investidores que atuam também
como conselheiros, entre eles
Romero Rodrigues, fundador do
site Buscapé; Luis Mario Bi-
lenky, ex-presidente Fotótica, e
o CEO de uma empresa america-
na que licencia grandes marcas
de óculos para o varejo interna-
cional, entre outros. Juntos, fize-
ram um aporte de mais de R$ 3
milhões que está sendo distribuí-
do entre campanha publicitá-
ria, contratação de mão de obra
local, parcerias de negócios,
acordo com fornecedores e im-
plementação da loja online.

“A Lema21 não tem fábrica pró-
pria, nossos fornecedores são os
mesmos das marcas de luxo na
Ásia, que vendem produtos em
óticas por R$700, R$ 900. Nós
contornamos intermediários por-
que não pagamos royalties e não

temos lojas físicas para oferecer
essa proposta inovadora, disrupti-
va no mercado ótico, porque ofe-
recemos um produto de alta quali-
dade, com design exclusivo, por
um preço justo de R$267”, afirma
Jonathan Assayag.

Ainda segundo ele, a compra
de óculos pela internet é uma
questão de quebra de barreiras e
uma mudança de hábito do con-
sumidor. Mas ele garante que,

no caso de sua empresa, além do
custo-beneficio, algumas ferra-
mentas usadas para tornar a ven-
da mais amigável ao cliente fo-
ram desenvolvidas.

“Nós fazemos as lentes. Bas-
ta o cliente enviar uma imagem
da receita. Além disso, criamos
o ‘espelho virtual’, uma ferra-
menta que aplica a imagem dos
nossos óculos na foto do rosto
do cliente”, enume-
ra Assayag.

Fugir completa-
mente do mundo fí-
sico não é possível, ad-
mite o dono da Lema 21. E para
que o cliente possa ter uma expe-
riência mais próxima a de uma lo-
ja física, nesse momento, a empre-
sa criou um serviço gratuito cha-
mado “Prove em Casa”.

“Enviamos um kit contendo
quatro óculos para a casa do clien-
te e ele pode experimentar por
quatro dias, para optar pelo que fi-
car melhor antes de finalizar sua
compra. Planejamos expandir o
serviço Prove em Casa para aten-
der 100% do Brasil. Hoje, esse ser-
viço atende 13 capitais e 17 cida-
des. As vendas são em todo o país

mas o serviço precisa ser amplia-
do”, completa.

Outro projeto que está em estu-
dos pela empresa é a de iniciar pi-
lotos de showrooms, pontos físi-
cos onde os consumidores pos-
sam experimentar os óculos, fina-
lizar a compra online, e receber o
pedido em casa.

“Hoje investimos aproximada-
mente 50% das nossas despesas
mensais em marketing, branding,

e logística”, diz ele.

Consumidores e também em-
preendedores das classes C e D
estão na mira da L'Óreal, que
desenvolveu um projeto para
capacitar proprietários de mi-
cro e pequenos de salões de be-
leza. A empresa acaba de desen-
volver a ferramenta Master Re-
sults, voltada para o treinamen-
to de profissionais com as técni-
cas utilizadas pela L'Óreal em
todo o mundo. São cinco pas-
sos e um portfólio de produto
simplificado que facilita a ofer-
ta de serviços profissionais nos
salões de beleza. O lançamento
de Master Results acontecerá
oficialmente durante afeita
Beauty Fair, que começa neste
sábado, em São Paulo.

A previsão da L'Óreal é de,
somente durante o evento, que
vai até o dia 10, preparar 3 mil
profissionais de pequenos sa-
lõesdebelezaqueestiverempre-
sente. A ideia, em seguida, é se-
guir com o programa de capaci-
tação a partir de eventos itine-
rantes de certificação. Uma co-
munidade virtual do MasterRe-
sults vai ajudar também na tro-
cadeinformaçõesentreosparti-
cipantes. Os kits básicos de trei-
namento serão vendidos por
um canal de e-commerce.

De acordo com estudos da
própria fabricante de produtos
para cabelos e cosméticos,
65% dos profissionais que têm
estabelecimentos voltados pa-
ra essa faixa de clientes, dese-
jam trabalhar com marcas co-
nhecidas e dominar as técni-
cas de uso dos produtos.

A L'Óreal tem como carro-
chefe para atendimento a sa-
lões de menor porte a linha Ma-
trix. Os produtos fazem parte
da divisão profissional da mar-
ca e foram desenvolvidos para
os cuidados dos cabelos das
mulheres brasileiras.

O levantamento mostra, ain-
da, que 71% dos micro e peque-
nos empresários estão na fun-
ção há mais de cinco anos.

“Ao estudarmos o mercado
nas classes C e D, observamos
que a maior barreira era a pro-
fissionalização. Com o lança-
mento do programa, reforça-
mos o posicionamento da mar-
ca Matrix, que é a de desenvol-
ver os salões”, explica Weider
Campos, diretor de Matrix.
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L'Óreal cria
programa de
treinamento
para salões

Público-alvo são micro
e pequenas empresas
que atendem clientes
das classes C e D
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Divulgação

Lema 21 aposta em
óculos de preço único
Empresa de e-commerce oferece serviços como quatro itens para o cliente experimentar

em casa, além de ferramentas para aplicação do produto na foto do consumidor, na web
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 set. 2013,  Empresas, p. 16.
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