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Aplicativo desenvolvido por startup brasileira ajuda consumidores a encontrarem produtos, ao 
mesmo tempo que incrementa as vendas das marcas e das lojas. 
 
Um aplicativo para iPods e iPads, que mescla varejo de moda e redes sociais para aproximar 
compradores e vendedores, acaba de conseguir aporte de R$ 1 milhão de investimento-anjo 
de Christian Ribeiro, fundador e CEO do BoaCompra, do grupo UOL. É com essa história de su-
cesso que o Vitrina (www.vitrina.cc), primeiro marketplace de moda do Brasil, pretende entrar 
de vez no mercado, oferecendo um novo conceito de compra e relacionamento aos 
interessados no segmento. 
 
Lançado em 10 de agosto por jovens empreendedores da área de tecnologia (Saulo Marti, 
Marcelo Reis, Dalmo Picharki, Ricardo Pedroni e Antonio Sanseverino, todos com idade média 
de 27 anos), o aplicativo conseguiu o aporte por ser de rápida aceitação junto ao público e por 
ter se mostrado "escalável" e "monetizável", no jargão das startups. 
 
A proposta do Vitrina é ser uma solução mobile múltipla, com o qual usuários se conectam 
diretamente às pequenas lojas e novos designers de moda. Por sua vez, estes profissionais e 
lojistas têm a oportunidade de aumentar vendas e ganhar visibilidade na internet. 
 
O aplicativo oferece galerias temáticas, produzidas por curadores de moda, além de permitir 
aos usuários "curtirem" produtos e deixarem comentários sobre eles por meio do perfil no 
Facebook. "Queremos mudara maneira como as pessoas veem os seus closets e também 
ajudar os usuários a renovar seu guarda-roupa enquanto ganham dinheiro", explica Saulo 
Marti, CEO e cofundador da startup, reforçando que o conceito da plataforma é principalmente 
o de auxiliar os usuários a encontrem produtos e marcas bacanas, e que os vendedores 
encontrem possíveis compradores. 
 
E tudo isso, segundo Marti, sem preocupação com logística já que tudo é combinado entre as 
partes -, nem com o pagamento: a plataforma usa o sistema PayPal, uma forma rápida e 
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segura de finalizar o processo dentro do próprio aplicativo, garante. "Usar o Vitrina como braço 
comercial é um meio mais fácil e barato para pequenas lojas e vendedores autônomos 
entrarem no mercado das vendas mobile", completa Marcelo Reis, COO da startup. 
 
De acordo com Marti, o Vitrina chega ao mercado com mais de R$ 200 mil em produtos 
cadastrados, e a expectativa é de chegar a 50 mil usuários até o fim de 2013. Mercado existe: 
segundo a consultoria global de negócios Bain & Company, as vendas por redes sociais devem 
movimentar US$ 30 bilhões até 2015. "Nossa expectativa é que, ao pensarem em marketplace 
de moda, as pessoas pensem logo do Vitrina", comenta. 
 
Profissionalização- A ideia de juntar mobile, moda e varejo foi baseada em observações do 
próprio grupo de amigos curitibanos, que já tinham interesse em desenvolver um produto 
inovador no próprio mercado mobile brasileiro, que hoje conta com uma das maiores bases de 
smartphones do mundo. "Apostamos desde o início que o mobile seria o próximo grande 
negócio. Já a moda, que vinha em terceiro lugar em termos de participação, crescia ano a ano. 
De novo apostamos, mas que chegaria ao primeiro. E foi o que aconteceu", conta Marti. 
 
Os cinco curitibanos chegaram até o Vitrina sem participar de nenhum processo de aceleração 
de startups, apesar do convite para fazer parte de um em Toronto, no Canadá. "Ainda não era 
o momento", diz Marcelo Reis. 
 
Foi mesmo um "trabalho de formiguinha", onde alguns se revezavam no mercado de trabalho 
para manter o grupo e investir na ideia, enquanto os outros trabalhavam para desenvolvê-la, 
"Vimos que fazia sentido, já que as pessoas postam na internet looks que elas usam no dia-a-
dia. Então, por que não aproveitar para fazer negócios com isso?" questiona Marti, que afirma 
que, após o período de correria e aprendizado, chegou a hora de aproveitar o aporte de R$ 1 
milhão para organizar a casa. "Esse é o momento de ter uma sede própria, de investir em 
campanhas de marketing. Enfim, de se profissionalizar", conclui o CEO da Vitrina. 

 
 
Oportunidades reais no mundo virtual 
Karina Lignelli 
 

 
 
A rede social empresarial Go B2B permite que empresas do mundo todo troquem experiências 
e fechem negócios 
 
Qual a probabilidade de um taxista brasileiro fluente em mandarim encontrar exatamente um 
cliente chinês no Brasil? E de uma pequena empresa fechar negócios em tempo real com outra 
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na Índia sem os habituais custos que esse tipo de transação gera? A resposta é: bastante 
altas. Pelo menos é o que prometem a rede social empresarial Go B2B-que permite a interação 
entre empresas de todos os portes e segmentos do mundo todo -, e o aplicativo multi-idiomas 
Brazil's Biz-inmyhands, espécie de banco de dados de empresas que facilita a procura por 
produtos e serviços de acordo com as demandas de clientes/parceiros globais. 
 
Desenvolvidas por Pierre Grossman, empreendedor de tecnologia, para lá de conectado, com 
74 anos e idade e mais de 40 de experiência na área, as duas ferramentas foram criadas para 
ampliar oportunidades para qualquer empreendedor, por meio de um sistema que cruza 
informações fornecidas por empresas cadastradas no site (http://gob2b.in/Brazil). Como 
diferenciais do sistema, uma taxonomia (identificação) de 500 mil terminologias ligadas a 
produtos, processos e serviços, e a interface no idioma de cada país-sempre usando o inglês 
como padrão, além da disponibilidade de uso em tablets, iPads e Androids. 
 
"Onde houver wireless, o empreendedor conseguirá fechar negócios com qualquer lugar do 
mundo. Hoje, o Facebook pode ser a maior rede social do planeta em matéria de networking, 
mas 'fú-til-inútil' quando se fala em ganhar dinheiro. Já a GoB2Bé a uma rede 100% brasileira 
que coloca o País no topo em termos de tecnologia e negócios", aposta Grossman. 
 
Aprovadas - Outro diferencial é que as duas ferramentas foram chanceladas pelo governo 
federal, dentro do programa "Faça Gols para o Brasil, faça negócios com o mundo", para 
promover o País para a Copa de 2014. Segundo Grossman, que é CEO da PTI, empresa 
responsável pelas duas tecnologias, a rede social já vinha sendo desenvolvida há cerca de dez 
anos. "E foi antes de o Mark Zuckerberg pensar no Facebook!", diverte-se. Nesse período, 
explica, faltava dinheiro para encontrar um modelo de negócio ideal. Até que surgiu uma 
chamada pública do governo e do Ministério do Esporte, solicitando projetos que promovessem 
negócios, turismo e sustentabilidade para atrair investimentos em função dos megaeventos 
que serão realizados no Brasil até 2016. "Fomos uma das 96 empresas homologadas", conta. 
 
Foi o empurrão que faltava para dar continuidade aos projetos, em que os próprios nomes já 
dão a pista: enquanto Go B2B brinca com a expressão corporativa "business to business", 
comumente usada para indicar relações comerciais entre empresas, Brazil's Biz-inmyhands - 
onde o biz também quer dizer business significa algo como "negócios em minhas mãos". Para 
Grossman, "a homologação do governo trará mais confiança ao comprador por tornar oficial a 
qualidade do produto ou serviço brasileiro". 
 
Parceiros- Se por um lado Pierre Grossman, empresário de tecnologia desde 1971, é uma 
exceção frente ao atual grupo de "startupeiros" que hoje empreendem na área de tecnologia 
no Brasil e no mundo - todos em geral com menos de 30 anos por outro, assim como eles, 
também passou a desenvolvera rede social e o aplicativo quase do zero, usando capital 100% 
familiar e de mais três financiadores. 
 
Com a chancela do governo, a PTI trabalha para fechar parcerias do domínio da rede social e 
dos aplicativos a órgãos governamentais e entidades parceiras. O objetivo é ajudar no 
desenvolvimento do novo modelo das ferramentas, além de oferecê-las gratuitamente. 
"Imagine uma parceria com o Banco do Brasil, por exemplo, que con-vidará seus 5 milhões de 
clientes a se cadastrar na rede social? Serão milhões de usuários fazendo negócios através do 
portal", prevê Grossman.  
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 19 set. 2013, Economia, p. 20. 
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