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SUCESSO NACIONAL
Como dois empreendedores brasileiros
construíram uma trajetória vencedora
apostando em tecnologia na Califórnia
RICARDO CÉSAR

fé. Mas John Lima fala do rancho que com-
prou na Califórnia. Ele e seu sócio, Da-
niel Dalarossa, são um dos raríssimos ca-
sos de brasileiros que fizeram sucesso no
coração da indústria tecnológica mundial,
o Vale do Silício. A empresa que funda-
ram numa garagem paulistana há 18 anos
foi vendida no início de 2006 por 90 mi-
lhões de dólares graças a um produto de
qualidade reconhecida e a um senso de
oportunidade apurado. Quando a internet
começou a crescer, Lima e Dalarossa iden-
tificaram um mercado promissor, inova-
ram no modelo de negócios e fizeram da
Cyclades referência em componentes usa-
dos nos bastidores da web. Com a venda
para a Avocent, fabricante de equipamen-
tos de rede, ambos ficaram milionários.
Sua história de persistência e gosto pelo
risco contém várias lições para os empreen-
dedores brasileiros.

Das 100 maiores empresas do mundo
segundo a revista Fortune, 85 usarn os pro-
dutos da companhia criada por Lima e Da-
larossa. No início dos anos 90, porém, era
difícil encontrar um único cliente. O pau-
listano Dalarossa, formado em ciência da
computação na Universidade de São Pau-
lo, já nutria a vontade de tocar um proje-
to próprio desde a metade da década de
80. Bastou um pouco de conversa para
convencer o pediatra de seu filho recém-

nascido a adotar um software de automa-
ção de prontuário que ele mesmo desen-
volveu em casa durante as férias. Na ho-
ra de bater o martelo, o jovem técnico fi-
xou o preço no mesmo patamar de um bom
carro zero — e o médico preferiu investir
num Santana. Naquele instante, Dalaros-
sa desconfiou que jamais seria capaz de
fechar um negócio importante. Retomou
o emprego na Digirede, fornecedora de
software de automação bancária. Foi na
empresa que ele conheceu seu futuro só-
cio, que ainda se chamava João Lima (o
nome foi alterado para facilitar a comuni-
cação nos Estados Unidos). Um "eterno
migrante", como gosta de se definir. Li-
ma havia deixado a pequena cidade de São
Miguel aos 16 anos em direção a Campi-
nas. Foi cursar a escola de cadetes do Exér-
cito e, depois, entrou para o curso de en-
genharia da Unicamp.

AMBOS TINHAM POSIÇÕES de chefia na
empresa, mas queriam ser donos de um
negócio próprio. Alugaram uma garagem
abafada e desprovida de qualquer estrutu-
ra no bairro da Vila Olímpia, zona sul de
São Paulo, na época uma região residen-
cial. A escolha do local obedeceu a ape-
nas dois critérios: era barato e ficava no
meio do caminho entre as casas dos só-
cios. Foi lá que começou a tomar forma a
idéia de uma placa que permitisse aos sis-
temas de agências bancárias comunicar-
se com os grandes computadores centrais
das instituições financeiras. O programa
recusado pelo médico serviu de base pa-
ra o desenvolvimento do software—o tra-
balho não foi inteiramente perdido, afinal

92 27 DE SETEMBRO DE 2006

OHN SPEAKING." É ASSIM
que o fundador da Cycla-
des atende o telefone. Seu
sobrenome é Lima e suas
origens estão no interior
do Rio Grande do Norte,
onde a família planta ca-'
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NO VALE DO SILÍCIO
mais, o expediente na garagem começava
por volta das 20 horas e por vezes esten-
dia-se além da meia-noite. "Era tão puxa-
do que eu dormia até mais tarde e fazia a
barba na empresa", diz Dalarossa. Assim
que as vendas começaram, as instalações
da Cyclades foram transferidas para uma
casa no bairro do Brooklin, também na zo-
na sul de São Paulo. Mas não houve tem-
po para comemorar: o Plano Collor e um
grave problema técnico quase mataram a
companhia precocemente. Algumas noi-
tes em branco depois, o defeito foi resol-
vido, e a Cyclades engrenou. A montagem
das placas, inicialmente feita à mão com
a ajuda de familiares, foi profissionaliza-
da e terceirizada.

A principal mudança aconteceu no iní-
cio dos anos 90, quando os dois empreen-
dedores visitaram a Comdex, a maior fei-
ra de tecnologia dos Estados Unidos, em
Las Vegas. Lá conheceram C.Y. Chen, em-
presário de Taiwan com quem a Cyclades
fez alguns negócios e que aconselhou os
brasileiros a entrar no mercado america-
no. "Agradeci a opinião e mudei de assun-
to", diz Dalarossa. "Achava aquilo impos-
sível." Mas a dúvida estava semeada. Já
no vôo de volta a São Paulo, os dois fa-
ziam planos para abrir uma subsidiária na
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Lima e
Dalarossa:
da Vila Olímpia
à Califórnia

—, enquanto a parte fí-
sica do equipamento
ficou por conta de Li-
ma. Como inicialmen-
te ambos mantiveram
seus empregos for-



Califórnia. A operação americana tornou-
se o divisor de águas da Cyclades. A mis-
são de desbravar os Estados Unidos ficou
a cargo de Lima — foi sua segunda mi-
gração, tão desafiadora quanto deixar o in-
terior do Rio Grande do Norte, Assim que
se instalou no hotel Travelot, na cidade ca-
liforniana de Fremont, começaram as di-
ficuldades. O inglês, como ele mesmo de-
fine, "era fraquinho". Mas o que realmen-
te o incomodou é que não havia meios de
acertarem a pronúncia de seu nome. "Es-
se negócio de João é dificílimo, são três
vogais com um acento que ninguém en-
tende em cima", diz Lima. Ele não teve
dúvida: mudou para John. O problema ini-
cial de comunicação estava resolvido, mas
o maior entrave era outro: o mercado es-
tava saturado de placas para computado-
res e havia concorrentes maiores e bem
estabelecidos. A Cyclades chegara atrasa-
da e com poucos recursos.

O FRACASSO FOI EVITADO com um mis-
to de sorte, estratégia de negócios e aten-
ção ao que ocorria no mundo da tecnolo-
gia. Ao notar que o sistema operacional
Linux, que não cobra licença de uso, co-
meçava a despontar, a Cyclades adaptou
seus produtos a esse tipo de programa.
Além disso. Lima e Dalarossa cortaram
os distribuidores e as revendas e passaram
a vender diretamente para os clientes —
não apenas por decisão própria, mas por-
que era difícil encontrar quem aceitasse
ser representante comercial de uma com-
panhia brasileira desconhecida. Com is-
so, conseguiram um preço arrasador: 99
dólares por placa, apenas um quarto da
média de mercado nos Estados Unidos. A
sorte ficou por conta da explosão da inter-
net no Vale do Silício a partir de meados
da década de 90. Muitos dos provedores
de acesso que começaram a brotar como a
grama da ensolarada Califórnia adotaram
o Linux. E, para quem fizesse isso, com-
prar as placas da Cyclades
tomou-se a escolha natu-
ral. As vendas explodiram.
"Foi como pôr togo em ga-
solina", diz Lima.

Em 1999, a Cyclades
decidiu investir na Euro-
pa, começando pela Ale-
manha. E lá se foi Lima
para a terceira migração de
sua vida. Dessa vez, os

Cerca de
15 milhões de
dólares foram
distribuídos
aos 320
funcionários
da companhia

ventos da mudança tec-
nológica sopravam na di-
reção dos sistemas que
facilitavam a administra-
ção de servidores, os
computadores que con-
trolam as redes empre-
sariais. A Cyclades apos-
tou nisso e não errou:
seus produtos tomaram-
se um sucesso nos Esta-
dos Unidos, na Europa,
na Ásia e na América La-
tina. Entre 2000 e 2005,
o faturamento foi multi-
plicado por 6, ultrapas-
sando 60 milhões de dó-
lares. Por trás da rápida
expansão estava um es-
tilo de administração sul
generis. Lima fazia ques-
tão de manter o contato
mais estreito possível
com a clientela, a ponto
de desenvolver linhas de
produtos para atender a
algumas necessidades
específicas dos compra-
dores. Seu jeito simples
e direto tomou-se quase
folclórico no Vale do Si-
lício. "O João traduzia ditados populares
do Nordeste brasileiro para o inglês, brin-
cava e conseguia contagiar todo mundo.
Ele é um visionário muito carismático",
diz Paulo Hummel, ex-funcionário que ho-
je ocupa a vice-presidência para a Améri-
ca do Sul da Avocent, empresa de equipa-
mentos de rede que adquiriu a Cyclades
no início deste ano.

A venda do negócio não foi algo pla-
nejado. Com o crescimento da companhia,
Lima e Dalarossa perceberam que a ges-
tão precisava se profissionalizar urgente-
mente. Além disso, os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento necessários

para manter o passo com
os rivais americanos eram
cada vez maiores. A solu-
ção foi partir em busca de
um aporte de capital. Du-
rante as conversas com in-
vestidores, surgiram três
propostas concretas de
aquisição — até que a
oferta da Avocent, no iní-
cio deste ano, dobrou a re-

Jeff Bezos,
da Amazon:
pioneiro do
Vale do Silício

sistência dos fundadores da Cyclades. Os
dois sócios dividiram 75 milhões de dóla-
res, e os 15 milhões restantes foram des-
tinados aos 320 funcionários da compa-
nhia. A generosidade estendeu-se até mes-
mo a pessoas que já haviam deixado a
Cyclades. "Os dois tinham uma relação
quase de família com os funcionários",
afirma Marcelo Tosatti, consultor de soft-
ware livre que atuou na Cyclades de 2003
até a venda da empresa.

Agora, Dalarossa e Lima começam a
tirar da gaveta antigos projetos muitas ve-
zes postergados por falta de tempo. Am-
bos criaram fundações para ajudar jovens
carentes de países em desenvolvimento.
Flautista e apaixonado por chorinho, Da-
larossa está produzindo álbuns com "'mú-
sica de primeira categoria" — ele será o
solista do CD inaugural, claro. Também
criou a Effyis Homes, empresa focada no
mercado de "construção verde", que em-
prega técnicas modernas, como painel so-
lar e filtros de raio ultravioleta. Lima não
conseguiu se distanciar da área de tecno-
logia e está constituindo uma companhia
de software. O nome: Coffee Bean, em ho-
menagem ao negócio de café que o pai co-
meçou 40 anos atrás no Nordeste brasilei-
ro. O eterno imigrante nunca abandonou
sua raízes — só o impronunciável João foi
deixado para trás. •
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