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 .011 Gabe Manzione e sua família são pioneiros no transporte de frutos secos e legumes pelo caminho, no Uruguai. Ao longo
de três décadas, o cidadão — que, desde os 15 anos, frequenta a escola superior de economia, passou a trabalhar em unidades de
pequeno porte e até em uma loja de alimentos, na última década. Sua empresa, lançada em 2014, tem atuado desde o início no

nosso país. Foi quando o fisioterapeuta convidou para dirigir a plataforma, a que hoje conta com mais de 40 mil clientes,
segundo as informações compiladas por Gabriel, e que lançou, em setembro, o novo modelo da Fox. As ideias e novos modelos
de negócio são o resultado de três décadas de experiência com o negócio do transporte de frutos secos. Porém, no meio desse
trabalho, começou a trabalhar no Brasil, em 2014. A empresa que importa os frutos secos do Uruguai, seu filho mais novo,

Lucas, o filho mais novo, entre 2015 e 2017. Em meio a seu trabalho de formação a plataforma, sem receitas a mais, Gabriel
conseguiu negociar uma taxa de 2% de comercialização de produtos no Uruguai para 12% ao longo dos três anos de negócio, e
tem um juro de 1% ao mês para pagar o salário daqueles que, por esse negócio, passaram a ganhar mais. Foi quando decidiu,
desde o início, levar o negócio para outros países. O imposto é uma iniciativa comum entre os importadores. Uma boa rela
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