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DESTAQUE NOVOS NEGÓCIOS

Ideia própria
vale mais do
que emprego
no exterior

Fabiana Parajara
fparajara@brasileconomico.com.br

Na próxima sexta-feira, Emer-
son Andrade estará de volta à
Curitiba depois de cinco anos
como gerente de produtos sê-
nior, da Microsoft. Ele chega
com a família e toda a mudança
de Redmond, nos Estados Uni-
dos, onde funciona a sede da gi-
gante do software. O executivo
pediu demissão para apostar em
um negócio próprio, o site Peixe
Urbano, uma rede social que
permite aos consumidores uni-
rem-se em grupos para adquirir
qualquer tipo de mercadoria por
preços mais baratos.

Os pais dele, de início, estra-
nharam a troca. “Eles se assusta-
ram, afinal, estava deixando um
bom emprego para empreender”,
diz Andrade. Reação oposta foi a
dos antigos empregadores. “Meu
antigo chefe, quando me despedi,
afirmou que, se eu precisasse de
capital, ele poderia entrar como
investidor”, afirma Andrade, re-
ferindo-se à cultura empreende-
dora disseminada nos Estados
Unidos. Segundo Andrade, o que
o fez correr o risco é a conjunção
de oportunidade com o bom mo-
mento econômico do país. “Esta-
mos numa situação muito dife-
rente do passado. Há cinco anos,
ninguém imaginava que investi-
dores americanos poderiam pro-
curar negócios no Brasil como
ocorre agora. Como apareceu essa
oportunidade de negócio, que é
inovadora no país, temos que
aproveitar”, diz Andrade.

Além dele, a Peixe Urbano
tem mais dois sócios, Alex Tabor
e Julio Vasconcellos. Eles se co-
nheceram durante o curso de
MBA nos Estados Unidos. Como
Andrade, Vasconcellos retornou
há pouco tempo ao Rio de Janei-
ro para tocar o negócio. Para os
próximos meses, eles planejam
a expansão rápida do site, que
atualmente funciona em São
Paulo e no Rio. “A próxima cida-
de é Curitiba e depois outras ca-
pitais. E Buenos Aires, na Ar-
gentina”, explica o ex-funcio-
nário da Microsoft.

Mas não é só o momento eco-
nômico que faz as pessoas retor-
narem ao país para começar

O bom momento da economia
e novas oportunidades de negócio
trazem brasileiros de volta ao país

seus negócios. Ana Gabriela
Pessoa, de 28 anos, se define
como empreendedora. Após
cursar Economia e Ciências Po-
líticas na Universidade da Pen-
silvânia, conseguiu uma bolsa
da Fundação Estudar para cur-
sar Políticas Educacionais em
Harvard. “Sempre tive em men-
te que queria ter meu próprio
negócio e que seria em educa-
ção”, diz Ana Gabriela, que em
2008 voltou para o Rio de Janei-
ro e abriu a EZLearn. A empresa
adota um novo sistema de ensi-
no à distância, baseado em co-
munidades como as de uma rede
social. Ou seja, a aluno aprende
ao mesmo tempo em que intera-
ge com pessoas com interesses
em comum. Por enquanto, a
EZLearn oferece cursos de in-

glês, mas o objetivo é expandir
para outros idiomas e também
para outras habilidades.

Custo baixo
A ideia é aproveitar a onda de
grandes eventos esportivos
para expandir os negócios. A
empresa hoje atende quase 40
mil pessoas, entre consumi-
dores finais, funcionários de
grandes empresas como Pão
de Açúcar e ALL, além de alu-
nos de instituições de ensino
públicas e privadas que adota-
ram o sistema. A classe C é o
alvo principal da empresa, que
tem mensalidades a partir de
R$ 29,99. “Esse preço vale
para cursos específicos, como
para taxistas e garçons, que
terão de ser preparados para a

Copa do Mundo de 2014 ou
para a Olimpíada de 2016”, diz
Ana Gabriela.

O sonho dela de promover
educação no país ainda con-
quistou estrangeiros. Seus só-
cios, o inglês David Baile e o
francês Vincent Bonnet, são
respectivamente diretor de
operações e diretor de TI da
EZLearn. Baile trocou um em-
prego de consultor da Booz, em
Londres, pelo escritório da em-
presa em Botafogo. “Com a ex-
plosão do uso da internet, pes-
soas do Brasil inteiro poderão
usar nossos serviços, se quali-
ficar. Essa é a contribuição que
queremos e podemos dar ao
país, mais educação, profissio-
nais mais qualificados”, diz
Ana Gabriela. ■

“Estamos numa
situação muito
diferente do passado.
Há cinco anos,
ninguém imaginava
que investidores
americanos poderiam
procurar negócios
no Brasil, como
ocorre agora

Emerson Andrade,
sócio do site Peixe Urbano

● Brasileiros com bons cargos
no exterior buscam realizar
seus sonhos e voltam ao Brasil
para abrir empresas.

● Com espírito empreendedor
arraigado, americanos se
dispõem a investir em ideias
nascentes em outros países.

● Além do bom momento
econômico, eventos como
a Copa de 2014 e a Olimpíada
inspiram novos negócios.

PONTOS FORTES

João Laet

Ana Gabriela Pessoa e os
sócios Bonnet (à esq.) e Baile:
“Sempre tive em mente
abrir meu próprio negócio”
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