ROMERO RODRIGUES NÃO CONDIZ COM A IMAGEM DE
presidente de empresa tradicional. Em dezembro passado,
entrou às pressas numa sala de reuniões do BuscaPé, em São
Paulo, usando camisa social para fora da calça jeans e tênis. A
barba estava por fazer e o cabelo cacheado exigiria um corte,
em ambientes mais formais. À sua espera estava um presidente de empresa ainda mais atípico. Marcos Passos dirige uma
pequena editora de livros digitais, a Bookess. Espinhas no rosto, aparelho nos dentes e brinco de brilhantes compõem o visual adolescente do rapaz de 20 anos. A timidez diante de Rodrigues era evidente. Enquanto para o executivo aquela era mais
uma reunião de um dia corrido, para Passos, que havia saído
de Florianópolis especialmente para o encontro, era a chance
de conhecer alguém a quem se espera igualar um dia. O que
perceberia naquela tarde é que eles já têm muito em comum.
Romero Rodrigues, 32 anos, criou com dois amigos o serviço de comparação de preços BuscaPé em 1998.
Um deles queria comprar uma impressora e não encontrou
um site do tipo na rede. Era a oportunidade de negócio que
Rodrigues buscava. Para criar o sistema, o trio investiu R$
100 cada e varou madrugadas. Na época, o comércio eletrônico no país gerava menos de R$ 500 milhões por ano,
um vigésimo dos R$ 10 bilhões movimentados em 2009.
Marcos Passos também encontrou um nicho inexplorado há três anos, quando esqueceu de levar um livro em uma
viagem. "Busquei uma versão na internet, mas só achei um arquivo ruim de ler no computador", diz Passos, ao explicar sua
inspiração para Rodrigues. No ar desde 2008, a Bookess oferece 2 mil títulos para downloads gratuitos e conta com 6 mil
usuários. Trata-se de uma área tão nova e promissora quanto
a do comércio eletrônico era para o BuscaPé, há uma década.
Segundo a consultoria Global Industry Analysts, a venda de
livros e leitores digitais podem gerar US$ 9,5 bilhões neste ano.
O início da Bookess também foi financiado por seu
criador, com lucros de seu primeiro negócio. Aos 13 anos, Passos descobriu a internet. Enquanto seus amigos jogavam bola,
ele aprendia a fazer sites. Logo criou o Nemesis School, sobre
animes e mangas (desenhos e quadrinhos japoneses). No seu
terceiro ano, o site já era um dos 50 mais acessados do país, com

50 mil visitas diárias. Como não conseguia pagar seus custos, o
rapaz decidiu rentabilizá-lo com publicidade. "Os visitantes reclamaram, mas depois até clicavam nos anúncios para ajudar."
Ele chegou a receber cheques mensais de US$ 2 mil do
serviço de publicidade do Google em envelopes com a tarja Confidencial. "Minha tia achava que eu era hacker", diz Passos. "Era
mais fácil deixá-la pensar isso do que explicar o que eu fazia."
Aos 16 anos, ele coordenava uma equipe de 35 colaboradores.
"O site não tinha mais para onde ir. Busquei novos desafios."
"Sempre dizemos que o seu melhor site será o próximo", diz Rodrigues, ao ouvir a história. O BuscaPé foi sua
quarta tentativa. Inspirado pelo pai, que tinha uma empresa de construção civil, Rodrigues quis empreender desde os
14 anos. Conseguiu quatro anos depois, quando criou, com
um amigo, uma empresa de software de gestão. Desistiram
depois de três anos, ao ver que seria difícil atingir escala. Rodrigues ainda tentou, sem sucesso, obter uma representação
comercial e fazer uma lotérica virtual. "Gostava de informática e sabia que não exigia muito investimento", diz o engenheiro. "Meu plano Bera trabalhar em banco ou consultoria."
Passos tem a mesma paixão por tecnologia. Ele
estava no segundo semestre de ciência da computação
quando começou a Bookess. Chegou a ter a ajuda de seu
coordenador de estágio, mas ele não cumpria os prazos.
"Demiti meu chefe", diz Passos. Um ano depois, com a primeira versão pronta, pesquisou na internet sobre empre-

proposta e foi atrás de investidores. "Não bastava ter uma
boa idéia, tinha de mostrar que podia dar dinheiro", diz.
Há um ano, Passos trocou Campos dos Goytacazes,
no interior do Rio, por Florianópolis, onde está a incubadora de empresas Midi Tecnológico, que abriga a Bookess, e o
grupo investidor Floripa Angels, que se tornou seu sócio.
Ele já planejou seus próximos passos: cobrar por downloads de livros e oferecer impressão sob demanda, quando o
livro só vira papel após sua venda, o que evita encalhe e elimina o estoque. Hoje comanda nove pessoas. É o mais jovem.
Romero Rodrigues e Marcos Passos estão nos extremos de uma nova geração que vem mudando a forma
de fazer negócios no país. A edição mais recente do estudo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostra que
jovens entre 18 e 34 anos estavam à frente de 6 milhões de
empresas criadas no Brasil em 2008, 61% do total. "A cabeça do jovem se abriu. A mídia passou a mostrar com maior
freqüência mais atividades empreendedoras, e todos os
níveis de ensino incorporaram projetos de empreendedorismo. Isso elevou seu status na sociedade", diz Paulo Alberto Bastos, diretor do Instituto Brasileiro de Qualidade
e Produtividade (IBQP), responsável pelo GEM no Brasil.

Mas essa leva de jovens empreendedores ainda está
longe do ideal: 84% não chegaram à faculdade. Em média,
têm 11 anos de estudo. A renda familiar de 88% deles é inferior a nove salários mínimos. "Eles abrem mão de acumular conhecimento ao empreender", afirma Bastos. "Mas a
chance de crescer sem uma boa formação é muito baixa."
Conciliar a vida de estudante com a de empreendedor é um desafio para Passos. Ele conta ao presidente do BuscaPé que precisou trocar de faculdade e cursar menos disciplinas. Rodrigues, que ainda
estudava engenharia elétrica na USP quando montou a
empresa, aos 22 anos, ameniza: "Eu me formei em oito anos.
Não tenha pressa. Se der errado, você terá aprendido muito".
O esforço de Rodrigues compensou. O primeiro
aporte de capital no BuscaPé, de US$ 150 mil, feito pelo fundo brasileiro e-Platform, veio logo no início. Em 2000, foi
a vez de os bancos Merrill Lynch e Unibanco investirem
US$ 3 milhões. A transação tinha como condição a busca pela rentabilidade. O trio de sócios do BuscaPé abriu
mão do salário por dois anos e atingiu a meta. Em 2005,
o fundo americano Great Hill adquiriu o controle do
BuscaPé, e manteve os fundadores à frente do negócio.

não era o momento. Aprendi a ter paciência", diz. Hoje,
com a agência Os Alquimistas, o paulista faz projetos
de transmídia, conceito surgido em 2OO6 e que
conheceu num congresso do Massachusetts Institute
of Technology (MIT), nos Estados Unidos. Projetos de
transmídia usam várias plataformas para contar uma
história, seja ela um seriado de TV ou uma campanha
publicitária para uma marca. "Não hasta copiar de
uma mídia para outra", diz Mota, 3O anos. "Tem
de pensar as diversas plataformas desde o início."
Calejado da experiência anterior, o publicitário
criou um blog para divulgar o tema, junto com o
americano Mark Warshaw. Após dois anos, eles viram
que era hora de abrir a agência. A empresa já nasceu
com escritórios no Rio e em Los Angeles. Mota e
Warshaw trabalham com figurões do entretenimento,
como Ridley Scott, diretor do filme Blade Runner, e em
projetos de convergência, inovação e conteúdo para
clientes como Unilever, Nokia, Bradesco e Vivo. "Fiz
publicidade para fugir da profissão da família", diz
Mota, a quarta geração de contadores de histórias,
dentre eles Nelson Rodrigues. "No fim, juntei tudo."
Mota criou sua primeira empresa aos 15 anos.
Ele se emancipou para abrir o negócio com a mãe, que
em sua tese de doutorado mostrava que adolescentes
entendiam melhor sobre narração ao jogar RPG,
partidas de aventuras imaginárias de que Mota
participava. A tese deu a ele a idéia de um kit de ensino
baseado em RPG. Ele ia a escolas e feiras vender o jogo
Autorias. "Isso pagou as contas por oito anos", diz.
"Meu pai diz que eu seria empreendedor até no INSS."
EM CASA Maurício Mota caminha no Leblon, no Rio,
onde abriu um dos escritórios da agência Os Alquimistas

Em setembro passado, por uma oferta de US$ 320
milhões, Rodrigues e os sócios venderam 91% da empresa
para o conglomerado sul-africano de mídia Naspers, que detém participações em 20 companhias ao redor do mundo.
O interesse vinha desde 2007. O Naspers estava atrás não só
do site de comparação de preços mas também do conjunto de
nove empresas de comércio eletrônico criado com uma série
de aquisições iniciada há três anos. O primeiro foi um site de
comparação de preços concorrente, o Bondfaro. Isso fez do
trio original um quarteto, com a entrada de Rodrigo Guarino,
fundador da empresa. Depois vieram a e-bit, especializada
em pesquisas de opinião com internautas; a Pagamento Digital; e a FControl, de redução de fraudes digitais. O BuscaPé
ainda criou o site de classificados gratuitos QueBaratoL Em
2008, o faturamento do grupo foi estimado em R$ 75 milhões.
Com a venda, a terceira maior da história da internet
brasileira, os quatro sócios viraram potenciais milionários, já
que a maior parte do valor ficou com o Great Hill Partners, que
saiu do negócio. Eles receberam opções de ações, que podem
ser resgatadas em cinco anos. O quarteto tornou-se referência,
uma versão tropical das estrelas do Vale do Silício, como os
fundadores do Google e do YouTube. Num misto de executivochefe e garoto-propaganda, Rodrigues personifica essa trajetória. Não é à toa que, para Passos, o CEO do BuscaPé é o cara.

Essa nova percepção dos jovens sobre o empreendedorismo é uma boa notícia, porque uma economia baseada
em uma série de pequenas e médias empresas, em vez de poucas grandes, torna-se mais resistente a flutuações do mercado
e a crises. A atividade também influi no desenvolvimento do
país. "É um forte gerador de riqueza em economias de ponta",
diz Afonso Cozzi, diretor da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). "O empreendedor gera empregos e cria inovações."
É justamente neste último ponto que está o calcanhar
de aquiles do novo empreendedor brasileiro. Só 5% diz fazer
produtos ou serviços inovadores, o menor índice dos 43 países do GEM. Inovar não é mesmo uma marca nacional. Uma
pesquisa do IBGE aponta que, mesmo entre empresas estabelecidas, apenas 1,3% criaram novos produtos nos últimos três
anos. A falta de ânimo para inovar dos novos empreendedores
tem outro motivo. Questionados sobre quantos empregos suas
empresas irão gerar em cinco anos, a resposta é três ou menos.
"Isso mostra que o negócio é de subsistência", afirma Bastos.
Mas isso está mudando. O GEM aponta que o número
de novos empreendedores por necessidade, que não encontram emprego e criam um negócio, está caindo. Pela primeira
vez, para cada um deles há dois que empreendem ao observar

rede de varejo online Ninui oferece espaços
gratuitos para pequenos comerciantes de
nichos, como brechós e artesanato. Mas nem sempre
foi assim. Começou como um portal, e as compras só
podiam ser feitas por meio dele. Hoje, a Ninui é uma
plataforma que pode ser integrada a outros sites.
A comissão sobre vendas deu lugar à gratuidade,
para criar um diferencial no mercado de comércio
eletrônico. Sua receita virá de publicidade e projetos
de consultoria. "Tivemos a humildade de mudar
de acordo com o retorno dado pelas pessoas", diz
Karina Rehavia, uma paulista de 30anos. "Se você
vai sempre em frente, bate a cabeça na parede."
Karina sempre quis empreender, inspirada pelo
pai, lojista. Em 2008, ela e o jornalista Roberto Andrade
notaram o potencial da internet brasileira, que crescerá
230% até 2013, identificaram o comércio eletrônico
como um setor em expansão e viram nisso uma chance
de renda para os 65 milhões de trabalhadores informais
do país. Hoje, a rede tem 670 vendedores, com idades
entre 16 e 84 anos, que oferecem mais de 5 mil produtos.
A Ninui funciona de forma enxuta. Criou sua
plataforma com tecnologias gratuitas, e seus cinco
funcionários trabalham em casa, no Rio de Janeiro,
em São Paulo e em Bogotá (Colômbia). Os sócios
usaram as economias e pediram um empréstimo para
somar os R$110 mil necessários para começar. Agora
irão aplicar os R$ 12O mil do Prime, programa de
incentivo da Pinep, em um pró-labore para os sócios,
na contratação de um gestor e de uma consultoria.
Mesmo sem muitos recursos, Karina não pensa
em desistir: "Precisamos apostar no projeto. Se
você faz isso, vende suas coisas e dá tudo por ele".
NOVA FASE_Karina abriu a primeira loja física da rede
de varejo online Ninui, em Paraty (RJ), em dezembro

uma oportunidade, como fizeram Rodrigues e Passos. "Quem
empreende por necessidade tende a fechar o negócio na primeira chance de ter carteira assinada", afirma Bastos. "Empreendedores qualificados são mais saudáveis para a economia."

l julho, uma pequena empresa de Recife
hamada D'Accord ganhou destaque mundial.
Seu jogo para iPhone Drums Challenge, em que
é preciso repetir batidas de bateria exibidas na
tela, estava entre os cinco mais baixados da loja da
Apple. O game é resultado da filosofia dos sócios
de que todos devem contribuir com idéias. Hoje, os
23 funcionários da empresa destinam parte do seu
tempo a projetos pessoais. "Só as nossas idéias não
bastam", diz Américo Amorim, 28 anos. "O Drums
Challenge abriu muitas portas internacionalmente."
Isso é ainda mais importante diante do objetivo
do fundador da DAccord, Giordano Cabral: fazer a
maior empresa independente de jogos musicais do
mundo. A trajetória mostra que isso não é impossível.
A D' Accord foi criada em 2000, na incubadora Recife
Beat, como parte do projeto de mestrado de Cabral. O
primeiro produto, um dicionário de acordes de violão,
veio só depois de dois anos. Com uma série de programas
de educação musical, a empresa cresceu 20% por ano
até 2007. Naquele ano, ganhou uma divisão de jogos, a
MusiGames, de onde saiu o Drums Challenge. A verba
de R$ 1,7 milhão concedida pela Finep em 2008 permitiu
contratações e a criação de mais jogos. A empresa cresceu
50% em 2009, faturou R$ 600 mil e já opera no azul.
Amorim entrou como sócio quando Cabral
foi fazer um doutorado na França e hoje os dois
conversam com investidores. Para eles, manter
a empresa na formalidade foi um grande ônus,
mas fundamental na busca por investimento.
"Enfrentamos muito descrédito das pessoas", diz
Cabral. "Sei que seria mais simples se trabalhasse numa
empresa, mas quem disse que quero simplicidade?"

E

VALE UM IPO?_ Na sala de reuniões do BuscaPé, Passos enfim deixa a timidez de lado e dispara uma pergunta:
"Quando você viu que estava no caminho certo?". Rodrigues
lembrou de um caso do início do negócio. Um grande varejista
ameaçou processar o BuscaPé caso a empresa não o retirasse
do site. Não queria ganhar fama de cobrar caro. Rodrigues não
cedeu. Em 2001, o site passou a cobrar dos parceiros, e como o
varejista se recusava a pagar, foi eliminado. A empresa então
ligou com uma nova ameaça de processo, só que desta vez para
exigir ser reincluída no serviço. "Foi um bom sinal. Esse varejista não pôde se dar ao luxo de ficar de fora", diz Rodrigues.
"Ser imprescindível também é o meu sonho", diz Passos. Ele menciona outro objetivo: chegar à bolsa de Valores.
"Ter um negócio de sucesso não significa que vou ficar com
ele para sempre. Posso vender 90% e abrir outro", afirma.
Rodrigues torce o nariz para a ambição do iniciante. "Esse

sonho do IPO é uma bobagem. É bacana se isso financiar a
empresa. Senão, só é bom para seus investidores." Rodrigues explica que seu plano nunca foi ser empreendedor em
série. "Nosso maior objetivo não era ganhar dinheiro ou ficar famoso, mas fazer algo útil", diz ele. "Você está num projeto de longo prazo. Concentre-se em engajar os usuários.
Mas uma empresa é como um filho: um dia vai sair de casa.
Se você fizer tudo certo, ela vai continuar a existir sem você."

SOBREVIVÊNCIA DO
nem todas as start ups chegam lá. Segundo dados do Sebrae,
39% dos novos empreendimentos fecham em até dois anos
- e a falta de inovação afeta a longevidade. "Há uma competição por preço que fere a rentabilidade", diz Bastos, do IBQP.
"Sobrevive o mais forte." Ao abrir mão da inovação, também
perde-se uma oportunidade. Os consumidores brasileiros
são os terceiros mais receptivos do mundo a novos produtos e serviços, com 68% dispostos a pagar por eles. O índice
está acima da média, de 58%, dos 30 países analisados pelo
Instituto de Inovação e Informação de Produtividade, entidade sediada na Escócia. Apenas os Emirados Árabes

DA ESCOLA
PARA UMA
EMPRESA
QUASE POR
ACIDENTE
TER UM NEGÓCIO NÃO ESTAVA
NOS PLANOS DOS CRIADORES DA
SILICON REEF, QUE FAZ CHIPS PARA
GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O

trio à frente da Silicon Reef, empresa que
produz chips de gerenciamento de captura de
energia, empreendeu quase que por acaso. Tiago Lins
e Vitor Schwambach faziam um projeto de iniciação
científica na Universidade Federal de Pernambuco
quando Marília Lima voltou à faculdade para um
mestrado e entrou no grupo. Viravam noites para criar
componentes de hardware que atendessem à demanda
do mercado nacional de computação. Nenhum
vislumbrava montar uma empresa, mas Lins e Marília
mudaram de idéia ao ver na pesquisa uma chance
de negócio. "Podia ser algo maior na época, mas o
grupo preferiu manter o perfil acadêmico", diz Lins,
29 anos. "Saímos depois para alçar voos mais altos."
Schwambach e Lins partiram para um
mestrado na França e lá tiveram a idéia de criar um
produto sustentável. "Vimos iniciativas para amenizar
o impacto ambiental", diz Schwambach, 25 anos.
"Unimos a oportunidade com a vontade de ajudar uma
causa urgente." Formados em ciências e engenharia
da computação, eles sabiam que os eletrônicos móveis
seriam cada vez mais usados e que esses aparelhos
precisariam de energia. Painéis solares poderiam,
então, abastecê-los, mas um sistema teria de gerenciar
esse processo de forma eficiente. Nascia o chip EHO1.
Há um ano a empresa está incubada no CÉSAR,
de Recife. O modelo prevê receita com a venda do
chip e o licenciamento da tecnologia. Mas suas idéias
não estão à venda para qualquer um. "Recusamos
uma empresa de mísseis porque isso não condiz com
nossos valores", diz Marília, 33 anos, que se intitula
a avó do grupo. "Precisamos ganhar dinheiro,
mas se for assim prefiro ser funcionária pública."
ENTRE AMIGOS_Tiago Lins, Marília e Schwambach
transformaram a amizade em uma sociedade de sucesso

QUEM FOI
MESMO QUE
DISSE QUE
TALENTO
TEM IDADE?
LEONARDO REIS E RODRIGO
SANTOS COMANDAM UMA
EMPRESA DE R$ 7 MILHÕES E 150
FUNCIONÁRIOS ANTES DOS 30

banheiro da Cedro Finances, empresa especializada
na criação de sistemas de operações para o mercado
financeiro. Ainda hoje eles têm dificuldade para
acreditar que comandam uma empresa com 15O
funcionários e faturamento anual de R$ 7 milhões.
Isso tudo antes de completar 30 anos. 'Já ficaram com
o pé atrás por sermos jovens", diz Santos, de 28. "Hoje
é uma vantagem, porque sabem que nos envolvemos
no negócio, no lugar de só pensar em resultados."
O sucesso é recente. A Cedro nasceu como
um projeto na Universidade Federal de Uberlândia,
depois que Reis foi estudar por um ano na França
e notou a força do mercado de ações. Ao voltar,
percebeu que havia uma carência de novas tecnologias
por aqui. O primeiro protótipo usava o conceito de
redes neurais, em que a análise do comportamento das
ações prevê sua performance. "Mas isso era avançado
demais para a época", diz Reis, de 26 anos. "Tivemos
de descobrir a real necessidade do mercado."
Com o produto adequado, a empresa decolou.
Em 2OO7, foi fechado o primeiro grande contrato,
com o banco Itaú. No ano passado, a equipe e a receita
triplicaram. "A procura é tão grande que a gente não
sabe se comemora ou se chora", diz Santos. A meta
agora é abrir o primeiro escritório internacional. Para
eles, o maior prêmio desse trabalho não é o crescimento
da empresa em si, mas o seu impacto. "Os funcionários
concretizam sonhos, você ajuda a economia da cidade
e contribui para o desenvolvimento do país. Isso me
realiza", diz Reis. "Numa grande empresa, seríamos
mais um. Empreendendo, a gente consegue ir além."
EM TODO LUGAR_Reis (à esq.) e Santos, sócios da
Cedro, fazem reuniões até nas praças de Uberlândia (MG)

Unidos, com 76%, e a índia, com 73%, tiveram taxas maiores. "Consumir inovação dá status", diz Bastos. No entanto,
para que os jovens se tornem empreendedores inovadores,
é preciso incentivo. "Eles não surgem por obra do acaso",
afirma Bastos. "Dizer que Steve Jobs e Bill Gates não se formaram é ignorar que a universidade agregou conhecimento
e permitiu o contato deles com outros alunos brilhantes."
Não é por acaso que muitos jovens inovadores brasileiros são amparados por incubadoras, braços das universidades
que dão infraestrutura e logística ao negócio e preparam seus
criadores para geri-los. As primeiras incubadoras surgiram
nos anos 80. Hoje, existem no Brasil mais de 400, que apoiam
6,3 mil empresas e geram 33 mil empregos diretos. Segundo
o Sebrae, só 7% das iniciativas incubadas fecham as portas
nos primeiros anos, ante 59% das empresas tradicionais.
Esses jovens também aproveitam uma estrutura
crescente de programas públicos de apoio ao empreendedor. Um exemplo recente é o Prime, criado pela Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), órgão ligado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, e que dará até 2011 R$ 1,3 bilhão para
1,8 mil empresas com até dois anos de vida. "Nos anos 90, os
jovens passaram a ter outra opção além do emprego corporativo", diz Gina Paladino, coordenadora do Prime. "Agora temos de buscar escala e encontrar jovens no país todo."

Um terceiro ponto de apoio são os investidores anjos,
voltados para empresas iniciantes. Eles trazem capital ao negócio, com aportes entre R$ 100 mil e R$ l milhão, e agregam
conhecimentos em tecnologia e gestão. Comum nos Estados
Unidos e na Europa, a iniciativa é recente por aqui: o pioneiro
Gávea Angels surgiu em 2002, no Rio. Hoje, quatro grupos reúnem 70 investidores com US$ 15 milhões para investir. "É uma
comunidade pequena, mas bastante ativa", diz Cláudio Furtado, da FGV "É importante para dar ao empreendedor uma visão global e destrancar o potencial de crescimento do negócio."
Afonso Cozzi, da Anprotec, considera esses jovens
empreendedores uma renovação empresarial do país. "Um
processo mais estruturado mostrou que ninguém precisa ser
gênio ou ter herança", diz Cozzi. "Essa nova leva de pequenas
empresas vai fazer a diferença com inovação." Segundo o pesquisador, no entanto, exemplos de sucesso precisam ganhar
destaque para estimular mais jovens a perseguirem a carreira
de empreendedor. "Isso criará um circulo virtuoso", diz Cozzi.
Época NEGÓCIOS saiu, então, em busca dos inovadores dessa nova leva de empreendedores, jovens como Marcos
Passos, que um dia podem vir a ser como Romero Rodrigues.
O resultado foi um seleto grupo de 14 jovens de nove empresas com idades entre 20 e 33 anos. Eles vêm não só do Rio e São

uando crescer, vou ter minha empresa e
meu irmão vai ser meu funcionário", disse
Rafael Marana à mãe quando tinha apenas 4 anos. A
tirada inspirada virou uma meta em sua vida. Aos 12
anos, a vontade cresceu ao ajudar o pai na empresa
de fabricação de forros. Mas foi só na faculdade que
Marana colocou o sonho de infância em prática.
Em 2OO7, ele foi trabalhar numa pesquisa
de sistemas de controle de tráfego na Universidade
Federal de Santa Catarina, com os colegas Felipe
Souza e Vinícius Peccin. O projeto começou em
2OOO e estava quase no fim quando o trio decidiu
aproveitá-lo como negócio. "Criamos a empresa e
buscamos apoio", diz Marana. Como os sócios têm
formação técnica, aprenderam sobre gestão em um
curso do Sebrae e na incubadora Midi Tecnológico.
O primeiro sistema de controle de tráfego
da Atta foi aplicado em 37 cruzamentos do centro
da cidade de Macaé, no norte fluminense. Sua
vantagem é registrar o número de carros, por meio
de sensores, e modificar automaticamente o tempo
dos semáforos. Essa temporização era geralmente
regulada por tabelas atualizadas manualmente.
Segundo a Prefeitura de Macaé, a melhora no trânsito
foi de 2O%. Outras cidades, como Rio de Janeiro e São
Paulo, usam sistemas como o da Atta, mas importados.
Custam 4O% mais, segundo os empreendedores.
Finalmente à frente de seu negócio, Marana
nem cogita um emprego corporativo. "Em uma
grande empresa, agarraria os sonhos dos outros",
diz. Aos 25 anos e com a meta de infância cumprida,
Marana tem outro objetivo: "Quero solucionar o
trânsito das cidades". Duvida que ele vai conseguir?
SINAL VERDE_RafaelMarana caminha nas ruas de
Florianópolis (SC), onde está sediada a Atta Tráfego

Paulo mas de cidades fora do eixo empresarial, como Uberlândia (MG), Florianópolis (SC) e Recife (PE). Em paralelo, a consultoria C.OR Inovação escalou três pesquisadores para entender quem são esses empreendedores e aonde querem chegar.

entrada da Hive, ao lado de um videogame, para
impedir que partidas barulhentas atrapalhem o
expediente. Mas os 22 funcionários da empresa
podem jogar no próprio computador. Eles fazem seus
horários e conversam o tempo todo sobre games. "Esse
é o nosso jeito. Valorizamos performance em vez de
regras", diz Mitikazu Lisboa, fundador da agência,
em sua sala repleta de bonecos de jogos e desenhos
japoneses. "Quem não se encaixa, logo vai embora."
Lisboa e seu sócio, o administrador de
empresas Charles Betito, se conheceram na empresa
de games Atrativa. Eles bem que tentaram se adaptar
ao mundo corporativo. Lisboa se irritava ao ter de
cumprir decisões que entendia como erradas. Betito
queria fugir da mesmice e trocava de emprego.
Frustrou-se de vez quando uma promoção, tida
como certa, foi adiada. "Era tudo muito engessado
e burocrático", diz Betito. "Eu sabia onde estaria
dali a dez anos e me desesperava com isso."
Hoje os sócios não sabem quanto vão ganhar a
cada mês. A maioria do faturamento de R$ 3,2 milhões
da empresa vem da veiculação de publicidade em
games, que varia de acordo com os projetos. Depois
de seis anos de atuação, a solução foi partir para a
criação de jogos online próprios, uma fonte de receita
estável. O capital veio de um grupo de investidores
particulares. A única condição dos sócios, ambos de 32
anos, foi ter total controle sobre as decisões do negócio.
"Hoje tentamos, erramos e aprendemos, mas fazemos
do nosso jeito", diz Lisboa. "Não me importo de não ter
10O%. O que não quero é perder minha autonomia."

E ACADÊMICOS_"Acheique
nunca mais ia empreender. Me achava um fracassado", diz
Leonardo Reis, 26 anos, ao comentar sobre quando fechou
sua primeira empresa. Além da falta de maturidade comum a
seus então 18 anos, a vida dupla, como estudante e empreendedor, foi fatal para o negócio de hospedagem de sites. Anos mais
tarde, ao voltar de um mestrado na França, onde viu a força
do mercado de ações, descobriu que a área tinha uma grande
carência de novas tecnologias. Decidiu tentar mais uma vez.
Já Rodrigo Santos, 28 anos, nunca tinha pensado
em empreender. Seu sonho era ter um título de Ph.D. e ser
professor. Isso foi pelos ares depois que Reis o convidou
para o projeto que viria a ser a Cedro Finances, uma fabricante de sistemas de operações para o mercado financeiro,
com sede em Uberlândia. Hoje, os sócios atendem clientes
como Itaú Unibanco e a corretora Link, além de empresas

nos Estados Unidos e na Europa. Empregam 150 pessoas
e faturam R$ 7 milhões por ano. A imagem do fracasso ficou para trás, assim como o desejo de Santos de dar aulas.
Reis e Santos representam dois grupos distintos
identificados pela C.OR. Assim como outros sete entrevistados, Reis é um intuitivo, aquele que não depende da
universidade para empreender. Na escola, esse grupo é formado por bons alunos, embora impacientes. Acabam se envolvendo em outras atividades e passam a ver a sala de aula
como algo secundário. Inquietos e questionadores, querem
colocar suas idéias em prática. Montam empresas que são
um reflexo de si próprios e aprendem a geri-las na prática.
Já Santos encaixa-se no perfil acadêmico. Para esse
grupo, a faculdade tem um peso fundamental. É um ambiente favorável para apurar seu olhar para boas idéias e
estimular sua criatividade no contato com pessoas tão inspiradas quanto eles. Arriscam menos que os intuitivos. Mas
também veem o mundo como um lugar de oportunidades.
Em comum, intuitivos e acadêmicos foram influenciados pela popularização dos computadores e do acesso à internet. Isso derrubou barreiras de distância. Adolescentes de Pa-

PROPAGANDA
ONLINE NÃO
PRECISA SER
CHATA NEM
INVASIVA
MARCO GOMES CRIOU UMA
AGÊNCIA QUE EXIBE OS
ANÚNCIOS DE ACORDO COM
O INTERESSE DOS INTERNAUTAS
uando Marco Gomes, 23 anos, viu uma foto
da modelo Gisele Bündchen, há quatro anos,
não foram suas curvas que ele parou para admirar.
Na época, trabalhava para a AgênciaClick, de
propaganda digital, e notou que a modelo usava um
BlackBerry, uma bolsa Louis Vuitton e um tênis All
Star. "Por que não explorar esse conteúdo? Você
clicaria na foto e compraria o produto", pensou
Gomes. O e-mail enviado aos colegas com a idéia está
até hoje preso à parede de sua empresa, a Boo-box.
O seu primem) escritório caberia na varanda
da atual sede, uma sala ampla na cobertura de um
prédio comercial de São Paulo. O espaço reflete o
crescimento acelerado da agência. Mas em 2006 tudo
não passava de um protótipo feito com a ajuda de
amigos. O blog americano de tecnologia TechCrunch
viu a proposta e publicou um post de recomendação,
que foi parar em sites americanos, russos e japoneses.
"Choveram ligações de amigos e investidores", diz
Gomes. "Teve até quem achou que eu estava rico."
Gomes fez sociedade com os investidores
da Monashees e encontrou um parceiro com visão
de negócios, o consultor Marcos Tanaka. Largou a
faculdade de ciência da computação, nada desafiadora
para quem já fazia sites aos 12 anos em Gama, na
periferia de Brasília, e mudou-se para São Paulo.
Testou estratégias por dois anos até achar seu foco:
publicidade online exibida de acordo com o interesse
do internauta, especialmente em redes sociais. "Meu
sonho é provar que propaganda não precisa ser chata
e intrusiva", afirma. "Quero e vou ficar rico, mas
antes tenho de trabalhar com seriedade. Se fizer algo
errado, podem fechar a empresa no dia seguinte."
GAROTO PRODÍGIO_Marco Gomes, 23 anos, posa na
área de lazer de sua agência de propaganda, a Boo-box

trocínio ou Gargaú aproveitaram-se das mesmas conexões que
aqueles do Rio ou de São Paulo. Importava mais com quem e ao
que estavam conectados. Todos lembram do primeiro computador, onde aprenderam a buscar e compartilhar conhecimento. Passaram a ter algo que só eles sabiam fazer mesmo sendo
tão jovens. Idade deixou de ser sinônimo de competência.
A inspiração para esse grupo veio de casa. Antes de
Google ou Steve Jobs, a primeira referência deles é a família.
Receber apoio para suas ambições foi fundamental. Como os
pais nunca impuseram profissões, eles puderam explorar possibilidades. Na adolescência, Américo Amorim criava sites,
instalava provedores e tocava como DJ. Tudo ao mesmo tempo.
"Meu pai não entendia por que eu ficava tanto no computador,
mas ajudava a levar o equipamento para as festas", diz o rapaz
de 28 anos, hoje sócio da editora de games musicais D'Accord.
Esse apoio criou jovens independentes e plurais. Eles
assumiram responsabilidades desde cedo e abriram mão do
conforto de casa para estudar ou empreender. Se hoje, mesmo com um negócio para gerir, cultivam atividades paralelas
que vão do golfe ao maracatu, é porque sempre buscaram experiências e referências, como aconteceu com Karina Rehavia. A paulistana de 30 anos fez faculdade de comunicação
social nos Estados Unidos, intercâmbio em Praga, trabalhou
em Xangai e morou em Londres. Voltou ao Brasil, após oito
anos e meio, e não parou. Mudou-se para a cidade histórica
de Paraty, onde abriu a primeira loja física da Ninui, uma rede
de varejo online que oferece espaços gratuitos para pequenos comerciantes. "Busco um comércio justo", diz Karina.
LIGADOS E COM CAUSA_Esse empreendedorismo com causa foi uma constante no estudo da C.OR. Esses
jovens não querem só dinheiro, que consideram fruto de um
bom trabalho. Desejam contribuir com o mundo e garantir
que todos ao seu redor cresçam com eles. "Ver os funcionários
ganhando bem e fazendo planos é o que me move", diz Marília
Lima, de 33 anos, que faz chips na Silicon Reef, de Recife. Mas
isso também pode ser motivo de angústia. Marília trabalhava
mais tranqüila como gerente de tecnologia de uma empresa.
"Vivo preocupada com o faturamento, que sustenta o pessoal."

Essa mistura de ideais com um senso de responsabilidade faz com que esses jovens estejam sempre ligados ao
negócio. Sua prioridade é a empresa, e eles estão focados em
fazê-la dar certo, o que pode significar que tenham de adiar
planos, como casar e ter filhos. Superar desafios é o grande
prêmio. Ao mesmo tempo, sabem que não chegarão lá sozinhos. Muitos conhecem seus pontos fortes e fracos e se rodeiam de pessoas complementares, assim como não mantêm
seus trabalhos e fórmulas em segredo. A nova geração busca
a colaboração e a troca de idéias com pessoas de fora da empresa. "Seu combustível é descobrir, aprender e produzir",
diz Rita Almeida, diretora da C.OR. "Eles têm uma visão
profissional inserida no pensamento global do século 21."
No BuscaPé, o encontro do empreendedor experiente
com o iniciante estava terminando. Depois da conversa, Passos acompanhou Rodrigues num tour pela empresa, sempre
com um olhar estupefato diante das instalações, que ocupam
quatro andares de um prédio comercial. "Não imaginava que
fosse tão grande", diz. Entre explicações sobre cada área e minirreuniões com funcionários, Rodrigues dava conselhos:
"Muitos me chamaram de maluco. Não dê ouvidos". Os dois
se despedem com uma foto e a promessa de manter contato.
Na saída, Passos faz um último comentário: "Você aposta no
negócio, mas fica uma ponta de dúvida. Eu sacrifiquei minha
adolescência, mas, ao ver até onde ele chegou ao trilhar um
caminho parecido, me dá a certeza de que vai valer a pena".
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 3, n. 36, p. 100-103, fev. 2010.

