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Cochilo aluga cabines (à esq.) para sonecas de até uma hora em São Paulo 

 

Uma nova rede social de compartilhamento de tempo e habilidades, uma empresa que fornece 

salas para cochilos e uma galeria de arte virtual estão entre os dez negócios brasileiros que 

chegaram à final da etapa brasileira da Creative Cup, uma competição mundial de negócios 

criativos. 

 

As dez empresas foram selecionadas entre as 212 inscritas na competição no Brasil, e agora 

buscam o autossustento – e a superação dos típicos entraves ao empreendedorismo no país. 

 

A etapa brasileira do concurso foi vencida pela Bliive (bliive.com) – a rede social com a 

proposta diferente para interação entre os participantes. A partir desta segunda-feira, a rede 

irá participar da final mundial, na Dinamarca. 

 

Na Bliive, uma pessoa pode, por exemplo, ceder uma hora de sua habilidade – aula de violão, 

disponibilidade para cozinhar ou realizar uma tarefa – e, em troca, acumula pontos para trocar 

por algum conhecimento ou habilidade que necessite. Nenhuma das trocas envolve dinheiro, 

somente tempo e conhecimento. 

 

A rede, idealizada pela paranaense Lorrana Scarpioni, de 23 anos, foi aberta há dois meses, já 

soma 10 mil usuários e teve 500 trocas já realizadas, além de 2 mil agendadas. 

"A ideia é fazer circular recursos que muitas vezes são desperdiçados – posso não ter dinheiro, 

mas tenho habilidades (para oferecer)", diz ela à BBC Brasil. 

Como ganhar dinheiro? 

 

Formando-se neste mês em relações públicas e direito, Lorrana desenvolveu o Bliive usando o 

salário de seu estágio e o dinheiro cedido por seus pais para sua formatura. E agora tem o 

desafio de tornar seu negócio rentável. 

 

Para isso, criará subgrupos para empresas ou instituições que queiram que seus funcionários 

troquem experiências entre si. Essas empresas terão uma página própria dentro do Bliive e 

pagarão por isso. 

 

Outra parte da receita seria obtida pelo cadastramento de "pontos de troca" – restaurantes e 

outros locais considerados seguros para que os participantes troquem suas experiências 

pessoalmente. Esses locais também pagariam uma mensalidade ao Bliive. 

 

Fonte: BBC Brasil [Portal]. Disponível em: 

<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131114_creative_business_

pai.shtml>. Acesso em: 19 nov. 2013. 
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