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CLASSIFICADOS

Receita de sucesso

ESPECIAL PARA O ESTADO

Eles tinham apenas 25 e 21 anos
de idade e muita vontade de empreender. Foi assim que os irmãosRamon,hojecom40,eMarcelo Asensio, 36, criaram a Eurodata, que nasceu como escola de
informática, em 1995, e hoje é especializada em cursos de qualificação profissional, com 344 unidades espalhadas pelo País.
Paraabriraprimeiraescola,Ramon e Marcelo – que revendiam
embalagens de presente para pequenos comerciantes – venderam seu carro, um Ômega. Logo
no primeiro ano, conquistaram
2,2 mil alunos. Com seis meses, abriram uma segunda
unidade e, em cinco anos, já
estavam administrando 20
escolas. “Depois
de um tempo,
percebemos que
para expandir a
rede pelo Brasil seria necessário abrir
franquias”,
diz Ramon.

Não foi tudo. Também detectaram a demanda do mercado
por novos cursos. A partir dessa
constatação, hoje, a Eurodata
oferece aulas de idiomas e qualificação profissional, além de informática. “Tudo que aprendemos foi na prática, com leitura,
estudo de mercado e buscando
pessoas capacitadas para trabalhar com a gente. Sabemos que
nãoprecisamosserhábeisemtodos os setores da empresa”, comenta Ramon.
Os dois continuam com seus
planos de expansão, E até dezembro, eles esperam alcançar
meta ainda mais ambiciosa: 500
franquias.

DIVULGAÇÃO

Ligia Aguilhar

O ESPECIALISTA RESPONDE

Eduardo Marques

TECNOLOGIA

Manta acústica feita
de pneu reciclado
O vizinho de cima faz sapateado? Não é mais motivo para per-

Cuecaemcasa:
site de compra
para homens

der o sono. A Impacsoft é uma
mantaacústica feitacom 90% de
pneu reciclado e oferece efeito
antivibratório.Desenvolvidapela Aubicon, é resistente à umidade e de fácil aplicação. Sai por R$
15,50ometroquadrado:www.aubicon.com.br.

UTILIDADE

Novo iPod Nano pode
virar relógio de pulso
Disponível no mercado brasileiro desde primeiro de setembro,
a nova geração do mais popular
dispositivo da Apple perdeu
seu formato retangular e virou
um quadrado. Ele também ganhou um clipe na parte de trás:
perfeito para ser usado como
um relógio de pulso – basta uma
pulseira para prender o bichinho no braço e pronto. Como
tem uma bateria que pode durar até 24 horas, precisa ser recarregado todas as noites. Trata-se do novo iPod Nano, que

De acordo com pesquisas, algo em torno de
60% dos consumidores
de cuecas são mulheres.
Não, elas não estão aderindo às roupas íntimas
masculinas. É que seus
parceiros ou filhos são
preguiçosos demais para
ir às compras... De olho
nesse mercado de rapazes, chegou ao Brasil o site cuecaemcasa.com.br. Ele permite,
por meio de assinatura, que o
cliente receba em casa remessas
de cuecas a cada dois ou três meses. O consumidor pode fazer

um teste drive com uma peça
única antes de fechar o negócio.
O site traz modelos femininas
usando as peças e, pelo jeito,
não vai tardar para elas aderirem à ideia.

DESIGN

Lâmpadas econômicas
com estilo diferente

está à venda no site da empresa
(http://store.apple.com/br). Já
a pulseirinha pode ser comprada por US$ 17 pela County
Comm em www.countycomm.
com/applewatch.htm.

Elas fogem do padrão sem perder o bom gosto. Desenvolvidas
pelodesigner SamWilkinson,estas lâmpadas fluorescentes têm
formatos super diferentes – e
consomematé 80% menosenergia que as incandescentes. Custa
€ 30 e, por enquanto, só está à
venda na Europa. Informações
em www.hulger.com.

Envie sua dúvida para o e-mail negocios.estado@grupoestado.com.br

GESTOR DE PROJETOS WEB DA dBRAIN

Quais os melhores serviços para
a venda segura pela internet?
Leitor conta que é designer e começou a desenvolver estampas
de camisetas para conhecidos e
amigos, por diversão. O trabalho
cresceu e hoje tem grande deman-

VAREJO

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ter rede com 350 unidades é
pouco para os donos da Eurodata

da mensal. Ele pensa em usar a
internet para vender e divulgar o
produto e pergunta quais os melhores serviços para garantir a
comercialização segura na web.

Vamos lá: hoje, já épossível,
compouco capital e muita criatividade, começar um negóciosustentadotendo a internet comomeio.
Lembreque possuir um site com
domínio‘ponto com’ fortalece e
dá crédito asua marca. Porém, não
éalgo fundamental no início.
Para começar a vender com
segurança, aconselho a utilizar
sites como o camiseteria.com e
mercadolivre.com. Para se destacar e ganhar popularidade abra

HUMBERTO MICHALTCHUK/DIVULGAÇÃO

uma conta no Flickr (flickr.
com) e exponha o seu trabalho
para o mundo. Arte não tem lín-

gua. Explore o inglês e o espanhol e expanda seus produtos a
outros mercados. Que tal reunir
os fãs do seu trabalho em uma
página da rede social Facebook
(facebook.com)? Simples e prático, o Twitter (twitter.com)também pode ajudar a manter clientes atualizados e a coletar impressões do seu trabalho.
Caso sinta faltade espaço para
exporinformações, useplataformasgratuitas de blog, comoo

Wordpress(pt-br.wordpress.
com)e inicie asua publicaçãode
conteúdo.
Daí, sim, com o trabalho reconhecido, parta para o sonho do
site próprio. Verdadeiros portais
com gestão de conteúdo avançado são vendidos a preços acessíveis na web. Neles, sistemas de
geração de boletos de compra são
utilizados com facilidade e segurança. Uma vez em um servidor,
solicite o serviço de e-commerce.

