


Apontador, Bolsa de Mulher, Guia da Semana, CyberDiet: 
executivos por trás de negócios de internet bem-sucedidos 
contam o caminho das pedras e expl icam por que esse é o 
momento para investir ainda mais em empresas digitais 
Por Débora Yuri 

MapLink se fundiu com o Apontador há dois anos 

0 sertão vai v i r a r mar e o mar 
vai v i r a r sertão", profetizou 
o líder de Canudos, Antônio 
Conselheiro, no f i na l do sécu
lo 19. E no início do século 21, 

qual a profecia? 

Que o alternativo v i re mainstream, ao me
nos no mundo dos negócios, e que as empre
sas pontocom ganhem cada vez mais espaço 
- e dinheiro. "O bom, para nós, é que esta
mos fazendo há dez anos o que agora está 
virando mainstream", diz Anderson Thees, 
CEO da LBS Local, dona dos portais Aponta
dor e MapLink, grande símbolo de êxito das 
empresas digitais do mercado brasileiro. 

Em 2010, o buscador local Apontador 
(www.apontador.com.br) e o MapLink 
(www.maplink.com.br), que atuam com 
mapas e geolocalização, completam dois 
anos de fusão. Ambos os sites nasceram em 
2000. Oito anos depois, u n i r am suas ativida
des e, hoje, contabilizam, juntos, 12 milhões 
de visitantes únicos por mês - são uma das 
60 URLs mais acessadas no País. No pr ime i 
ro ano de fusão, aumentaram em 9 0 % o fatu
ramento, dobraram o número de visitantes 
únicos mensais, registraram um crescimen
to de 600% na receita de publicidade e con
seguiram cem novos clientes corporativos, 
totalizando uma carteira de 400. 

Na visão do chefe de uma empresa que es
creveu um capítulo-chave do modelo bem-
sucedido de negócios de internet e tecnolo
gia, os investimentos digitais tendem a cres
cer ainda mais nos próximos anos. 

"Estamos muito otimistas quanto às pers
pectivas da internet no Brasil, por uma ca
deia de fatores", diz Thees, enumerando-os. 
"Primeiro, porque quem usa a web há muito 
tempo está mais confortável para experi
mentar o e-commerce. Segundo, pela expan
são da banda larga - mais que a velocidade 
- e a disponibilidade que ela oferece que mu 
dam muito a experiência e o engajamento do 
usuá-rio. E a chegada da classe C representa 
outra evolução, pois quem acessava a internet 
só em Ian houses começa a navegar em casa, 
comprar PC e ter acesso à banda larga." 

O termômetro, ele continua, é o número de 
grandes empresas tradicionais ampliando 
suas ações na internet. "O volume de negó
cios online está crescendo muito. Um exem
plo é a fusão do Grupo Pão de Açúcar com 
as Casas Bahia e o Ponto Frio entrando forte 
no comércio eletrônico. O investidor busca 
mercados com possibilidades de crescimen
to claro nos próximos anos, e também mode
los de negócios fáceis de identificar." 

Para Thees, o grande ponto de inflexão 
para a LBS Local foi u n i r forças entre Apon

tador e MapLink, que, anos antes, hav iam 
resistido ao estouro da bolha e continuaram 
crescendo. "As curvas de crescimento depois 
da fusão foram incríveis. Você deixa de olhar 
para o concorrente e começa a olhar só para 
o mercado, é ótimo." 

Os sites oferecem serviços que vão de v i 
sualização de mapas, preparação de rotas 
urbanas e rodoviárias, informações sobre 
trânsito e c l ima e busca por estabelecimen
tos e serviços disponíveis na internet a apl i
cativos para smartphones, blog de notícias e 
locais para publicidade. 

Uma aposta de peso da empresa nos dois 
pr imeiros anos de fusão foi o segmento de 
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publicidade online e mobile - a estratégia é 
seguir a tendência de segmentação e vertica-
lização dos portais do mercado publicitário. 

Outra foi ampliar esforços nos aplicativos 
para iPhone. A LBS Local é responsável pelo 
desenvolvimento do Apontador Cinema, 
Apontador Trânsito, Apontador Rodoviário 
e Apontador Frete, entre outros. Também é 
o canal oficial de vendas no Brasil das fer-
ramentas Google Earth Pro e Google Maps 
Enterprises, versão empresarial do Google 
Maps, destinada a grandes bancos, redes de 
varejo, operadoras de telefonia fixa e móvel e 
empresas do setor automobilístico. 

De 60% a 70% do faturamento atual da em-
presa vêm de web services, segundo Thees. 
"É um segmento que cresce muito. Há tem-
pos fornecemos serviços para grandes em-
presas, como Google e Microsoft. Agora, está 
ficando normal as pequenas e médias empre-
sas acessarem serviços em nuvem também." 

Já a geolocalização, o cerne das operações 
do Apontador e do MapLink e motivo princi-
pal do sucesso dos portais, é uma parte vital 
para a internet e o mobile e, no futuro, para 
devices mobile, hoje são simbolizados pelos 
smartphones, na visão do executivo. 

"O Apontador está no iPad desde o primei-
ro dia do seu lançamento, com um aplicativo 
de busca local", conta Thees. "Se o iPhone 
fosse uma tecnologia só para a classe A, se 
só servisse para calcular velocidade de bola 
de golfe, aí seria tecnologia para um nicho. 
Mas alguém de classe média que quer algum 
tipo de branding pessoal, de diferenciação, 
não consegue comprar o carro mais caro do 
mercado, mas consegue comprar o celular 
mais caro. Trata-se de um objeto de desejo, 
mas acessível." 

As dicas do empresário para obter suces-
so no ramo de negócios digitais são "bem o 
feijão com arroz", como ele mesmo define: 
"Escolher um posicionamento diferenciado, 
para o negócio ser lucrativo, e lucrativo no 
longo prazo. Além disso, ter persistência." 

Thees frisa que é preciso escolher algo 
que será útil para o usuário. Trazendo utili-
dade para o mercado, monetiza-se com ou-
tra coisa. "O Google, por exemplo, começou 
como search e aprendeu a monetizar com 
publicidade. E isso não é de agora, nem do 
meio digital: há tempos os cinemas ofere-
cem filmes, mas lucram com a pipoca; as 

padarias, pão e leite, mas ganham dinheiro 
mesmo é com o presunto." 

A LBS Local tem atualmente uma equipe 
de 110 pessoas. A empresa cresceu 35% em 
2009, e a margem de lucro foi de 20%. "Fa-
lam que, na internet, você precisa procurar o 
fator 10: ser 10 vezes mais rápido, ou 10 vezes 
melhor, ou 10 vezes mais inovador, ou 10 ve-
zes mais barato. Se você conseguir ao menos 
um fator 10, sua chance de crescer rápido é 
grande", profetiza Anderson Thees. 

A ERA DO "DINHEIRO INTELIGENTE" 

Holding com negócios focados em mídia, 
tecnologia e telecomunicações, a Ideiasnet 
é outro case nacional de empresa digital 
consagrada. Primeira companhia de tecno-
logia brasileira a oferecer suas ações na Bo-
vespa, teve parte delas adquirida pela EBX, 
comandada pelo empresário Eike Batista, 

o homem mais rico do País, em 2008. No 
primeiro trimestre de 2010, registrou cres-
cimento de cerca de 20% na receita líquida 
em relação ao mesmo período de 2009, e 
anunciou recentemente um plano de inves-
timentos de R$ 50 milhões. 

"Esses investimentos são em empresas 
que já fazem parte do nosso portfolio, prin-
cipalmente do nosso segmento de mídia, 
comunicação e conteúdo. E esse valor não 
engloba eventuais investimentos ao longo 
do ano em novas aquisições, hipótese que 
não está descartada", diz Marcelo Almeida, 
diretor de Desenvolvimento de Negócios da 
companhia. Receberão os maiores aportes o 
Grupo Bolsa de Mulher, a NetMovies, a iMu-
sica, o Zura!, a Hands e a Media Factory. 

Um dos exemplos brasileiros mais bem-
acabados do cruzamento entre o capital de 
risco e os negócios de internet e tecnologia, a 



Ideiasnet tem participação, hoje, em 17 em-
presas. Para Almeida, o segredo para triun-
far nesse ramo é a sintonia afinada com 
os sócios-empreendedores. "É um negócio 
que se faz com gente qualificada e capital 
investido de forma austera e inteligente, em 
empresas com potencial para ser líderes do 
seu segmento." 

Cientista-chefe do C.E.S.A.R (Centro de 
Estudos e Sistemas Avançados do Recife), 
Silvio Meira já escreveu que "o dinheiro in-
teligente conectado é o tipo de dinheiro que 
existe em escala no Vale do Silício e que co-
meça a aparecer no Brasil, em lugares como 
a Ideiasnet". 

"Gosto dessa definição do 'dinheiro inteli-
gente conectado' e acho que ela se aplica ao 
que estamos fazendo há dez anos: 'venture 
capital' em tecnologia no Brasil", diz Almeida. 
"Nos EUA, depois da guerra, na segunda me-
tade da década de 40, importantes atitudes go-
vernamentais e empresariais impulsionaram 
os setores de pequenas empresas e iniciaram 
essa cultura, tão forte, de capital de risco como 
alavanca da economia. A Ideiasnet, que abriu 
seu capital em 2000, é pioneira." 

A companhia fechou parceria com o 
C.E.S.A.R, que já ganhou o prêmio Finep 
de mais inovadora instituição de pesquisa 
do Brasil e foi eleito um exemplo de criação 
de negócios pelo World Economic Forum. 
Segundo Almeida, parte da estratégia da 
Ideiasnet é, além de buscar novos grandes 
negócios, alinhar-se aos "centros de exce-

lência e inteligência em tecnologia e com-
panhias digitais". 

Do ponto de vista do investidor, vale a pena 
investir hoje em empresas digitais, porque 
"mercados em mudanças e em ruptura de 
paradigma são bons ambientes para ganhos 
acentuados". 

"O mundo vive hoje mudanças em diversos 
segmentos, todas elas baseadas na mudança 
no pensamento e no comportamento do con-
sumidor; todas elas pautadas no advento e 
na adoção de'novas tecnologias", diz ele. "As 
soluções baseadas em tecnologias, em ino-
vação, trazidas pelas empresas digitais, são 
o que o consumidor quer, o que o mercado 

quer. Investir em empresas de tecnologia e 
em empresas digitais é seguir a decisão sá-
bia e soberana do mercado." 

Com o mercado aquecido, as perspectivas 
são ótimas, na sua análise, e simbolizadas 
pela procura de empresas nacionais por gru-
pos estrangeiros: o investimento feito recen-
temente pela Naspers no Buscapé; a compra 
de agências digitais brasileiras pela Digitas e 
pela WPP; a entrada de grupos estrangeiros 
como o Goldman Sachs e o NEA em coinves-
timento com a Ideiasnet na Spring Wireless. 

 O SEXO E A INTERATIVIDADE 

Maior grupo de mídia digital da América La-
tina, o Bolsa de Mulher surgiu em 2005 e, em 
2006, passou a ser controlado pela Ideiasnet. 
"Naquele momento, ao contrário do que ocor-
ria nos EUA e na Europa, não havia no Brasil 
uma grande empresa online voltada para o 
público feminino", lembra Andiara Petter-
le, CEO do grupo. "Lá fora, portais como os 
americanos Glam e iVillage ou o europeu Au 
Feminin já mostravam com números repre-
sentativos a força da mulher no mercado em 
geral. O Au Feminin está listado na Bolsa de 
Valores de Paris, o iVillage foi comprado por 
cerca de US$ 650 milhões pela NBC, o Glam 
vale US$ 750 milhões." 

Um estudo recente do Boston Consulting 
Group mostrou que o mercado feminino é 
maior, em valores, do que os mercados chi-
neses e indianos juntos, dominando cerca 
de US$ 23 trilhões ao redor do mundo. Para 



o 

dominar a fatia latino-americana desse bolo, 
o Bolsa de Mulher passou a oferecer conte-
údo, e-commerce e ferramentas de relacio-
namento, usando mídias digitais de um jeito 
multiplataforma. 

"Identificamos na época uma enorme 
oportunidade de mercado: um grande públi-
co feminino, que buscava conteúdo qualifi-
cado e interação, e mais de 450 marcas que 
precisavam falar com esse público e não ti-
nham onde anunciar", conta Andiara. 

O grupo tem hoje 16 marcas em seu portfo-
lio, criadas ou adquiridas, como o Feminice 
- o principal concorrente na época -, o Es-
trela Guia, o Netcard e o BolsaTV - TV mul-
tiplataforma. Em 2009, adquiriu o Te Contei, 
hoje o canal de celebridades do Yahoo!, e o 
iTodas, braço digital da Editora Símbolo, que 
virou o canal feminino do UOL. No final do 
ano passado, lançou a Sophia Mind, empresa 
dedicada a pesquisar as mulheres. Paralela-
mente, começou a expansão para a América 
Latina, na Argentina, Chile e México, e ins-
talou uma base em Nova York para pesquisar 
oportunidades locais - o mercado hispânico 
nos EUA está na mira. 

Somados, os sites do grupo têm 12,4 mi-
lhões de visitantes únicas e 9,4 milhões 
de usuárias cadastradas. Nos últimos três 
anos, o Bolsa de Mulher registrou um CAGR 
de receita líquida de 363%, superior ao cres-

cimento no País da sua principal fonte de 
receita - a publicidade digital. Em 2009, o 
crescimento em receita foi de 109%, acima 
dos 25,2% estimados pelo Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB) para o mercado de 
publicidade online brasileiro. 

Para 2010, a expectativa é crescer cerca de 
100%. O investimento da Ideiasnet vai ficar na 
casa dos R$ 7 milhões, o maior já feito desde o 
início das operações do Bolsa de Mulher. 

"O mercado de mídia digital cresce entre 
30% e 40% ao ano. Se pensarmos que apenas 
4% da verba publicitária vai para internet, 
enquanto na Inglaterra já são mais de 20%, 
temos um excelente caminho pela frente", 
diz Andiara, gaúcha que se orgulha, até hoje, 
de ter pedido um computador como presente 
de 15 anos, em 1994, quando a moda entre 
as meninas era ganhar dos pais uma viagem 
para a Disneyworld, na Flórida. "Acredito 
que o Brasil vai despontar como um grande 
polo de desenvolvimento de tecnologia e de 
empresas de alta performance. Temos gran-
des empreendedores." 

AS OPORTUNIDADES ESTÃO NO AR 

Com forte presença em mídias tradicionais, 
sobretudo no Sul, o Grupo RBS passou a in-
vestir em internet no final dos anos 90, com-
prando a Nutec e o ZAZ, que deram origem 
ao Terra. E m . 2 0 0 8 , sedimentou sua estratégia 

de investir no mercado digita com as aquisi-
ções dos portais ObaOba e Guia da Semana. 

"O potencial de crescimento deste mer-
cado em comparação com os mais desen-
volvidos foi estratégico para mantermos 
o crescimento, e acreditamos que os sites 
verticais terão uma relevância cada vez 
maior, tanto em audiência como em recei-
tas de publicidade", explica Eduardo Aspesi, 
vice-presidente de Mercado Nacional do 
grupo, cujo portfolio digital inclui também o 
Canal Rural, hagah, Kzuka, clicRBS, Pense 
Imóveis e Pense Carros. 

O ObaOba, focado no público jovem, e o 
Guia da Semana principal guia de entreteni-
mento online do mercado nacional, registram 
mais de 35 milhões de page views mensais e 
três milhões de usuários únicos. "Eles são 
uma extensão do nosso DNA, que é o localis-
mo. Quando investimos em guias online de 
entretenimento, estamos levando nosso dife-
rencial à internet", diz Aspesi, contando que 
o objetivo do grupo é se posicionar como um 
player nacional relevante em sites verticais. 

"Vemos uma perda de relevância nos por-
tais horizontais. No mercado americano, em 
2002, os grandes portais dominavam 70% 
do tempo que as pessoas passavam online. 
Hoje, esse número caiu para 40%, segundo a 
comScore. No Brasil, essa mudança já come-
çou a ocorrer", diz ele. 



Há 13 anos no mercado de internet, Alexan-
dre Canatella, CEO da e-Mídia, que gerencia 
os portais CyberCook, CyberDiet e Vila Mu-
lher, vê o Brasil "muito bem inserido" no jogo 
de xadrez digital global. "A economia está 
bem, estamos desenvolvidos nas plataformas 
de acesso à internet, celulares, comércio ele-
trônico. Com o programa do governo federal 
de expansão da banda larga, alguns dígitos 
de crescimento serão criados", avalia. 

Canatella começou o seu negócio investin-
do R$ 1 milhão. A receita da e-Mídia é base-
ada em três pilares: publicidade, assinatura 
online e licenciamento. "É preciso diversifi-
car a receita. Também para empresas digi-
tais, o que paga as contas é o resultado", diz. 

Foi a assinatura online que salvou o negó-
cio durante a bolha, ele conta. Há dez anos, 
ela representava 85% do faturamento da em-
presa - hoje, responde por 26%, Sobretudo 
com o CyberDiet. "Nossa salvação foi esse 
modelo. A tendência agora é aumentar, por-
que o mercado vai crescer. O movimento de 
grandes empresas interessadas em partici-
par do jogo digital hoje é grande." 

Empresa multimídia de serviços online, 
a e-Mídia lançou em julho um simulador 
de maquiagem e cabelo, que vai virar banco 

de dados. As apostas serão concentradas em 
tecnologia e conteúdo, além de aplicativos 
mobile. Durante a bolha, a equipe passou 
três anos em São Paulo, mas o headquarter 
hoje fica em Santos, no litoral paulista. 

"O empreendedor precisa encontrar al-
gum ponto de inovação, e se perguntar: 'As 
pessoas vão precisar disso que eu vou ofere-
cer?' .Tem de ser relevante para o usuário", 
afirma Canatella. "Há 13 anos, colocávamos 
receitas na internet, no CyberCook, mas as 
pessoas colocavam suas receitas na rede e 
podiam compartilhá-las. O site já era um 
agregador. Com a revolução da Web 2.0, essa 
tendência se cristalizou." 

O momento é bom para investir em em-

presas digitais, ele observa, porque com 15 
anos de internet no Brasil, só a ponta das 
oportunidades www foi explorada. 

"A cada Apontador, a cada Guia da Sema-
na, produtos que conseguem ter uma im-
portância tão grande na vida das pessoas, a 
internet ganha mais força", diz ele, que co-
manda sites com 11,8 milhões de usuários 
cadastrados somados. "Uma nova geração de 
consumidores está chegando, novas necessi-
dades estão entrando no jogo, e há inúmeras 
oportunidades de negócios digitais que ain-
da não foram descobertas. Elas estão aí, pai-
rando no ar. O importante é pensar: como a 
tecnologia pode ajudar a próxima geração a 
ter uma vida melhor?" 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 21, p. 30-37, ago. 2010.




