


Inovar é caro e muito arriscado. Copiar e adaptar modelos
já comprovados em outros países ajuda a diminuir esse
risco, e muitos investidores nacionais incentivam tal prática.
Justamente por isso, ideias realmente inovadoras têm menos
chances no atual cenário brasileiro de capital de risco.

Para arriscar mais em ideias inovadoras, é preciso antes
realizar uma pesquisa adequada para verificar o tamanho do
mercado e se existem pessoas dispostas a pagar pela solução
oferecida. Essa pesquisa normalmente necessita de tempo e 
dinheiro e, como dito anteriormente, são poucos os investidores
dispostos a colaborar.

O que falta para os empreendedores é um cenário favorável à 
inovação. Uma das soluções para resolver esse problema é buscar
projetos de subvenção junto a órgãos do Governo, como FINEP,
CNPq ou as FAPE estaduais. Outra alternativa é buscar apoio em
incubadoras e universidades. Particularmente, já participei da
Aceleradora (www.aceleradora.net) Ela realiza coaching para

transformar startups em negócios viáveis, ajudando no processo
de elaboração, melhoria e execução dos projetos.

Tara arriscar mais em ideias 
inovadoras, épreciso antes realizar 
uma pesquisa adequada para verificar 
o tamanho do mercado e se existem 
pessoas dispostas a pagar pela solução 
oferecida"



Para que essa evolução incremental aconteça no Brasil,
precisamos que empreendedores e investidores observem
com mais atenção a nossa realidade particular. Essa, no
entanto, não é uma tarefa simples. É muito difícil deixar de ser
motivado pela possibilidade de ter retorno rápido copiando
algo que já foi provado lá fora (sem fazer qualquer juízo
de valor quanto à prática). É uma tarefa parecida com a de
Odisseu e seus marinheiros, que precisavam passar ilesos
pelas sereias e seu canto.

Prestando atenção às nossas particularidades, os
empreendedores serão capazes de enxergar quais são os
problemas que precisamos que sejam resolvidos aqui no
Brasil. Ler Techcrunch e outros blogs estrangeiros é legal, mas
não serão a fonte de inspiração para negócios genuinamente
tupiniquins. Os nossos problemas estão nas ruas, e não na web
em um dominio.com.

O que mais falta, então, é aquilo que os gringos repetem
há muito tempo: "coce a sua coceira". Monte um negócio que
resolva o seu problema. Um problema que você conheça bem
e que ninguém mais conseguiu resolver de forma satisfatória.
Pensando assim, sem dúvida, teremos casos de sucesso na
web e com a cara do Brasil.

P.S.: Eles existem. Um caso que me vem em mente é da
Estante Virtual (www.estantevirtual.com.br). Vale a pena saber
um pouco mais sobre a sua história.

"Monte um negócio que resolva o 
seu problema. Um problema que 
você conheça bem e que ninguém 
mais conseguiu resolver de forma 
satisfatória. Pensando assim, sem dúvida, 
teremos casos de sucesso na web e com a 
cara do Brasil" 



Não vejo muitos problemas nessa questão da "cópia" de
negócios aqui no Brasil. Pelo contrário, até recomendo esse tipo
de abordagem, especialmente para os empreendedores que
ainda não têm independência financeira (a grande maioria).

Se nos EUA, com todo o ecossistema de empreendedorismo
já formado e propenso ao risco, inovar e criar algo em escala
mundial ainda é muito difícil e apresenta taxas de fracasso muito
altas, no Brasil a situação é bem pior. A formação do ecossistema
aqui ainda está engatinhando, e o empreendedor sempre terá
diversas desvantagens em relação aos concorrentes de fora.
Certamente, é possível ganhar á briga (e alguns eventualmente
o fazem), mas a probabilidade joga contra quem toma esse
caminho por aqui.

O maior desafio de qualquer startup é descobrir uma
combinação produto/mercado que permita alcançar um
modelo de negócios escalável. Tropicalizar" devidamente uma
ideia de fora é uma forma de pegar um atalho na dura tarefa
de criar e fazer crescer uma empresa de tecnologia. Há muitos
negócios ótimos lá fora que ainda não atendem consumidores
e empresas aqui no Brasil, seja por desconhecimento, barreira
da língua, falta de adaptação local, preço etc. Ou seja, há diversas
oportunidades para negócios que certamente não serão
bilionários, mas que podem gerar muito valor no mercado
nacional e, se bem executados, proporcionar ótimo retorno
financeiro aos empreendedores e eventuais investidores.

Se nos acostumarmos a "girar a roda" e ter mais cases
de sucesso no Brasil, aos poucos nosso ecossistema vai se
fortalecendo e permitindo uma tomada de risco maior com
chances de sucesso mais razoáveis.

"Há diversas oportunidades para 
negócios que certamente não serão 
bilionários, mas que podem gerar 
muito valor no mercado nacional e, se 
bem executados, proporcionar ótimo 
retorno financeiro aos empreendedores e 
eventuais investidores" 
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A vontade de ser dono de seu próprio negócio e não ter um
"chefe" a cada dia encanta mais e mais brasileiros. Com nossa
moeda em alta, olhar para o mercado exterior em busca de
soluções para se aplicar por aqui tem sido comum. Um ponto que
muitos empreendedores se esquecem é que cada região tem suas
particularidades e isso pode variar do extremo Norte do país ao
extremo Sul, assim como do seu bairro para o bairro vizinho.

Toda vez que sou convidado para falar de
empreendedorismo, preocupo-me de ser bem criterioso nas
palavras para não desmotivar ninguém ou motivar as pessoas
erradas. Empreender não é nada glamouroso, é uma atividade
extremamente estressante e que exige disciplina, controle e 
pensamento estratégico.

Nos últimos tempos, estamos vivenciado um frenesi de
novas sfrenetartups web. Muitas delas copiando modelos
internacionais, como é o caso dos sites de compra coletiva.
Acredite, não é exagero meu dizer que nas últimas vinte
semanas recebi pelo menos vinte convites para conhecer novos
negócios nesse ramo. O modelo de compra coletiva não é novo;
há muito tempo pessoas se reúnem para comprar um mesmo
produto e pedir desconto a esse fornecedor.

Ok, quem é que não gosta de uma pechincha? Tais sites
estão mexendo muito com o mercado, e isso é ótimo para o 
consumidor. O problema é que essa euforia está criando uma
nova bolha de empreendedores web. Muitas pessoas estão
entrando nessa vislumbrando um futuro lindo e perfeito,
mas pouquíssimos empreendedores estão pensando em um
planejamento estratégico simples; muitas vezes esquecem de se
perguntar "E se não der certo?".

"Empreender não é nada glamouroso, é 
uma atividade extremamente estressante 
e que exige disciplina, controle e 
pensamento estratégico" 



Não acredito que falte nada aos empreendedores, mas um
contexto mais favorável ao desenvolvimento de novas ideias.
Sentimos a ausência de diversas forças que empurram a 
inovação lá fora.

A primeira delas é a inovação por saturação. Quando falamos
do mercado brasileiro, ainda temos que lidar com o fato de
estarmos com certo atraso (embora este cada vez esteja menor)
em relação ao mercado internacional. Novos modelos chegam
aqui do exterior e demoram algum tempo a se estabilizarem.
Durante esse processo, os mesmos modelos já se encontram
saturados em outros mercados e os empreendedores de lá já
estão buscando alternativas para oferecer ao mercado. Como
ainda não estamos nesse ponto de saturação, por aqui os antigos
ainda funcionam. Logo, não existe ainda necessidade de se criar
novos modelos e, muitas vezes, estes ainda não funcionariam,
pois os mercados ainda não foram influenciados pela saturação
dos modelos anteriores. Logo, essa relação vai se propagando.
É uma relação parecida com o que acontece com a relação
capital-interior, que ocorre dentro de nosso próprio país.

A segunda força é cultural. Querendo ou não, nossa cultura
de inovação é muito menor do que a da maioria dos outros
países desenvolvidos. Ser empreendedor no Brasil é uma grande
luta, pois, além das dificuldades financeiras, geralmente não há
incentivo e apoio da própria sociedade. O sucesso ainda, muitas
vezes, é medido pelo tempo de trabalho na mesma empresa ou
pela conquista de um cargo público. Todos sabem como isso é 

diferente nos EUA. Empreendedorismo é fonte de orgulho e meta final
de grande parte dos americanos. Isso desde pequeno.

Uma terceira força é o tamanho do mercado. No Brasil ele não é 
enorme - de modo que possa incentivar estarmos na fronteira da
inovação -, mas nem muito pequeno. Quando estamos nesse meio
termo, há muito espaço para copiar modelos de países que estão
no limite da inovação. Quando temos um mercado muito pequeno,
como Israel, somos obrigados a empreender para o mercado global,
o que leva o foco e as necessidades a um nível de inovação dos
mercados mais avançados.

A conclusão é que isso não está relacionado à nossa criatividade
ou à capacidade técnica. Nunca esteve. Está relacionado ao contexto
no qual estamos inseridos e à ausência ou presença dessas forças. Na
presença de alguma delas, nós, brasileiros, nos saímos muito bem.

Text Box
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