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Jovens empreendedores estão mais preparados para dar uma aplicação prática ‘as suas idéias, 
dizem especialistas 
 
Na semana passada, os empreendedores Bruno Araújo, de 21 anos, e Eduardo Medeiros, de 
23, passaram por uma etapa crucial no caminho para levar sua invenção para o mercado. 
Diante de uma platéia de executivos e investidores, tiveram de "vender" seu projeto: produzir 
instrumentos musicais ecologicamente responsáveis, como guitarras feitas de madeira 
certificada e cordas de plástico PET. Com dois protótipos em mãos, eles precisavam convencê-
los de que essa ideia podia virar um grande negócio. 
 
O projeto de Araújo e Medeiros, iniciado há pouco mais de um ano nos corredores do Senac, 
onde estudam, concorria em uma competição de empreendimentos inovadores promovida pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a multinacional de tecnologia Intel. "Entramos pensando 
mais em fazer contatos para nossa futura empresa que qualquer outra coisa", confessa Araújo. 
O plano de negócios inicial da dupla previa a produção de 100 instrumentos por mês, para o 
mercado nacional. 
 
Mas depois da prova de fogo com os profissionais de mercado e de obter a primeira colocação 
no concurso e um capital de R$ 40 mil para dar o pontapé inicial no empreendimento, eles já 
começam a repensar seus planos. Com o valor, vão produzir outros três protótipos. E em 
novembro, embarcam para apresentá-los a investidores na Califórnia, onde ocorre a seleção 
mundial da competição. "Estamos mudando o plano para nos colocar como uma empresa de 
porte global. Cem instrumentos por mês é pouco, nesse novo patamar." 
 
A ambição do jovem não é mais considerada mero devaneio. Em universidades e incubadoras 
pelo País, os empreendedores buscam cada vez mais preparação e alternativas para fazer sua 
ideia sair do papel, afirmam especialistas e executivos da área. "Eles estão tendo mais visão 
do potencial de negócio. Que, às vezes, é até maior do que ele imagina", diz o analista da 
Votorantim Novos Negócios, Carlos Gamboa. 
 
A aproximação de algumas universidades com empresas e a aprovação da Lei de Inovação 
(que agilizou a concessão de patentes) são alguns dos propulsores do movimento, acredita 
Ricardo Arantes, diretor da Intel Capital, braço de investimentos em capital de risco da 
multinacional. Entre os oito projetos que competiram na FGV-Intel, pelo menos seis 
tecnologias foram patenteadas. Algumas propostas têm engatilhadas negociações com 
compradores. "Há uma evolução", diz Arantes. 
 
VISÃO 
 
"Devagar, as coisas estão mudando. Cabe a nós enxergar as oportunidades e começar a 
pensar 'fora da caixa'", diz Carlos Rodrigues, engenheiro de computação e empreendedor. O 
jovem de 25 anos venceu, ao lado de dois colegas, a competição de novos negócios no ano 
passado. Eles criaram um aparelho portátil que ajuda deficientes visuais a se locomover, por 
meio de um sistema que integra GPS, tecnologia de reconhecimento de voz e um sistema de 
emissão de sinais vibratórios. 
 
O projeto já nasceu, há menos de dois anos, de uma visão de mercado dos empreendedores. 
O familiar de um deles tem deficiência visual. "Queríamos criar uma solução de mobilidade que 
melhorasse sua qualidade de vida", conta Rodrigues. "Pesquisando, vimos que não havia no 
mercado um aparelho que emitisse indicações por vibração, o que traz mais segurança na 
locomoção do deficiente." 
 
Depois de oito meses criando o protótipo, eles apresentaram a ideia em uma competição 
promovida pela Microsoft. Dez meses depois, com plano de negócios embaixo do braço, 
venceram o concurso da FGV-Intel, em 2007. Neste ano, -começaram a produzir, após obter 



um financiamento de R$ 720 mil da Finep. Segundo Rodrigues, o aparelho deve ser vendido a 
partir do ano que vem para o governo federal, e em seguida, para o setor privado. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 set. 2008, Negócios, p. B18. 


