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Quando Miguel Abuhab aceitou a proposta da Totvs para comprar a Datasul, no ano passado, 
ele estava decidido a fazer o que parece ser o sonho de muitos empresários. "Comprei uma 
casa de praia maior, um barco maior e resolvi que ia me aposentar", conta Abuhab. Não foi o 
que aconteceu. Sem o dia a dia apertado da Datasul, fundada por ele em 1978, sobrou mais 
tempo para um negócio que o empresário mantinha em paralelo - a Neogrid. Pouco tempo 
depois, foi a vez dele ir à compras e adquirir a americana Agentrics, com sede em Chicago. 
Agora, uma de suas missões é juntar esses negócios, incluindo aquisições anteriores, como a 
da Mercador, que pertencia à Telefônica, e a holandesa Vivacadena. "No fim, estou usando o 
barco e o apartamento ainda menos do que na época da Datasul", afirma o empresário, sem 
perder o bom humor. 
 
Como Abuhab, muitos fundadores de empresas de tecnologia da informação (TI) acabam 
trilhando caminhos semelhantes depois de vender seus negócios: em vez de sair em férias 
permanentes ou prosseguir como executivos de suas ex-companhias, eles começam novos 
empreendimentos do zero. É o que se poderia chamar de "empresário reincidente". 
 
A lista inclui nomes como os de Flávio Jansen, fundador da loja virtual Submarino, e Paulo 
Humberg, criador do site de leilões Lokau. Hoje, eles estão juntos no clube de compras 
BrandsClub. "Estamos na categoria do 'empreendedor sênior', o cara que pede para voltar ao 
mundo dos negócios", diz Jansen. "Minha esposa quase me expulsou depois de me ver em 
casa por alguns meses", brinca o empresário, que deixou o comando do site do Submarino no 
fim de 2007, um ano depois da venda para a Americanas.com. A combinação dos negócios deu 
origem à B2W, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo. 
 
Durante seis meses, Jansen viajou com a família, enquanto ensaiava sua volta ao mundo dos 
negócios. A ideia era procurar uma posição no conselho de algumas empresas e estudar 
eventuais oportunidades de novos negócios. Foi então que ele recebeu a proposta de outro 
veterano da internet. "A experiência de Jansen com comércio eletrônico tinha muito a 
adicionar ao BrandsClub", explica Humberg, que lançou o site no começo de 2009, sete anos 
após deixar a direção do Lokau, site de leilões criado em 1999 e comprado pela Brasil Telecom 
em 2001. 
 
Humberg também tirou um período sabático depois de sua saída, em 2002, mas voltou à ativa 
com uma empresa de investimentos em novos negócios batizada de A5. Em 6 anos, ele 
apostou em diferentes negócios de terceiros, como a operadora de telefonia via internet Hip 
Telecom, antes de assumir um negócio próprio novamente. "Acertei em algumas coisas, errei 
em outras e vi que sou melhor investindo em uma atividade só", comenta. O BrandsClub, que 
Humberg classifica como uma mistura da Amazon.com com a rede social Facebook, entrou em 
operação em março e tem como meta alcançar um faturamento de R$ 200 milhões em 2011. 
 
Uma combinação de fatores ajuda a explicar por que há tantos episódios parecidos na área de 
TI. Muitos empresários do setor, principalmente no segmento de internet, iniciaram seus 
negócios cedo e não demoraram muito para encontrar um comprador. Hoje por volta dos 40 
anos - e até mais jovens que isso -, eles consideram que ainda há muito tempo antes de 
desacelerar o passo.  
 
Outro ponto é a própria natureza do negócio. Companhias de software e de internet, por 
exemplo, não requerem investimentos iniciais maciços, como a construção de fábricas ou a 
contratação de uma grande número de profissionais. Conta muito o conhecimento técnico e a 
experiência administrativa, vantagens que os empresários já adquiriram com suas companhias 
originais.  
 
Empresas experientes em fusões e aquisições sabem que manter a equipe que comanda o 
negócio é um ponto importante depois de adquiri-lo. Mas nem sempre é fácil para o 
empresário permanecer como executivo na companhia que ele criou, mesmo quando sua 
posição de comanda é resguardada. 



 
Sylvio Alves de Barros Netto, um dos fundadores do site de veículos WebMotors, passou algum 
tempo como executivo, mas não resistiu à ideia de voltar à direção de seu próprio negócio. 
Hoje, ele é um dos sócios do site Minha Vida, voltado a temas como saúde e alimentação, e do 
iCarros, concorrente do seu antigo empreendimento. 
 
O WebMotors foi fundado em 1995 por Sylvio Barros, Helder Siqueira e Danton Velloso. Em 
1999, entraram como sócios investidores o GP e o JP Morgan Partners. Em fevereiro de 2002, 
o então Real ABN Amro adquiriu a empresa por um valor não divulgado. Os sócios se 
comprometeram a não abrir outros sites de vendas de veículos até 2007 e passaram a 
trabalhar para o banco como diretores do WebMotors. 
 
Barros ficou dois anos na empresa. "Depois que se pega gosto pelo empreendedorismo fica 
difícil voltar a fazer parte de uma empresa como funcionário", afirma. Após deixar o site, ele 
passou um ano pesquisando oportunidades. Em 2005, associou-se a dois ex-estagiários do 
WebMotors, que haviam criado o site de nutrição Jet Saúde. Juntos, Barros, Daniel Wjuniski e 
Fernando Ortenblad reformularam o site e criaram o portal Minha Vida, especializado na venda 
de produtos para nutrição e saúde. No Minha Vida, ele comanda uma equipe de 45 pessoas, 
que administram uma audiência de 5 milhões de acessos ao mês. 
 
Embora a experiência tenha dado certo, Barros manteve o interesse em voltar ao segmento de 
veículos. Em setembro de 2007, após o período de tempo imposto pelo banco, ele se juntou a 
Helder Sanches, seu ex-sócio no WebMotors, e a Ortenblad, do Minha Vida. Juntos, compraram 
e reformularam o site Carros. Seis meses depois, associaram-se ao Itaú e lançaram o iCarros, 
nos mesmos moldes do WebMotors.  
 
Para os fundadores, não é fácil se desfazer de suas companhias, mas às vezes abrir mão do 
controle vira quase uma condição para que a empresa continue a crescer. Abuhab percebeu 
isso quando a Datasul abriu o capital, em 2006. "Vendi 60% das ações Depois disso, já não 
tinha mais o controle", relembra o empresário.  
 
O que ocorreu a seguir foi a definição de uma nova abordagem em relação às decisões 
estratégicas. "Passamos a pensar primeiro no acionista", diz Abuhab. Na época da proposta da 
Totvs, ele detinha 25% da Datasul, uma participação que lhe permitiria dificultar a transação, 
se quisesse. Não foi isso, porém, o que ele escolheu. "[Vender a empresa] foi uma decisão 
difícil, mas se eu não encaminhasse a proposta ao conselho poderia haver uma oferta hostil de 
alguma companhia do mercado." Esse tipo de aquisição costuma ser orientado a comprar a 
base de clientes, descartando marca, tecnologia e pessoal da empresa comprada. "Pensei nos 
acionistas e nos funcionários, alguns dos quais me acompanharam por 30 anos. O Miguel foi o 
último em quem pensei, diz Abuhab. 
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