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Boa oportunidade
para brasileiros
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COAST TO COAST

O título de berço de empresas de
tecnologia não é mais exclusivo
do Vale do Silício, na Califórnia.
Longe das universidades de on-
de saíram fundadores de empre-
sas como Google e Facebook,
Nova York – já conhecida pelo
enorme poder financeiro, cultu-
ral e midiático – agora se torna
também um centro tecnológico
(leia análise na pág. ao lado).

A cidade já é a terceira região
nos EUA que mais recebe investi-
mentos de risco – os chamados
fundos de venture capital, que fi-
nanciam principalmente empre-
sas de internet e tecnologia. E o
posto já rendeu à cidade de 19,3
milhões de habitantes o apelido
de Silicon Alley (Beco do Silí-
cio), em referência ao Silicon Val-
ley (Vale do Silício) e aos becos
nova-iorquinos.

No primeiro semestre, empre-
sas da região metropolitana de
Nova York receberam US$ 1,23
bilhão (R$ 2,13 bilhões) em inves-
timentos de risco. Esse fluxo de
dinheiro é maior do que a meta-
de das aplicações durante todo o
ano de 2010 (US$ 1,995 bilhão),
de acordo com os dados registra-
dos pela Associação Nacional de
Capital de Risco dos EUA.

O quarto maior investimento
deste ano no país, por exemplo,
foi para uma empresa de Nova
York. O Gilt Groupe, que come-
çou como um clube de compras
de peças de grife e hoje tem ou-
tros sites comércio eletrônico,
recebeu em maio US$ 138 mi-
lhões para expandir o serviço.

Assim como o Gilt, outras no-
vas empresas de internet funda-

das na cidade também buscam
expansão dentro e fora dos EUA.

O Foursquare, uma das princi-
pais startups a investir em mobi-
lidade, localização e em aspec-
tos sociais da internet, lançou
neste mês versões em mais cin-
co idiomas além dois seis em que
já estava disponível, incluindo o
português.

São 10 milhões de usuários,
que compartilham os lugares on-
de estão e dão dicas sobre eles.
Metade das pessoas que usam o
Foursquare são de fora dos EUA
e esse é um dos motivos para a
rede estar se preparando para
abrir um escritório em Londres,
de acordo com o vice-presi-
dente de mobilidade e
internacional, Holger
Luedorf, que espera
um dia fazer o mes-
mo no Brasil.

“Não divulgamos
o número de usuá-
rios por países, mas o
Brasil está entre os cin-
co países que mais utili-
zam a rede”, disse ao Link. “Os
brasileiros são usuários pesados
de redes sociais, e essas empre-
sas estão se dando bem no Bra-
sil. Por enquanto trabalhamos
com as empresas brasileiras a
partir de Nova York ou São Fran-
cisco, mas com o tempo isso po-
de não ser mais suficiente para
lidar e aí seria o momento de ter
alguém no Brasil.”

O executivo, alemão, mora no
Vale do Silício e viaja a Nova
York uma vez por semana. Por
isso, conhece as diferenças entre
as das duas regiões. “A atmosfe-
ra de Nova York é mais vibrante.
A comunidade é muito menor e
você pode dizer que as pessoas
se conhecem mais e melhor, não
há tantas startups como no Vale

do Silício”, diz. “E uma empresa
como o Foursquare estava quase
que destinada a aparecer em No-
va York, porque é uma região
muito mais urbana. O Vale do Si-
lício é mais espalhado.”

Outra empresa que se benefi-
cia das características de Nova
York é o site Buzzfeed. Criado
em 2008, ele tem entre os cofun-
dadores, Jonah Peretti, o CEO
do site. Peretti, que também está
entre os criadores do Huffing-
ton Post, se dedicou a estudar
como o conteúdo produzido pa-
ra a internet é distribuído na re-
de e quais são as características
sociais dessa interação. O Buzz-

feed faz isso, reúne o que há
de mais popular e recen-

te na internet.
“Nova York é o me-

lhor lugar no mun-
do para fazer uma
startup dedicada a
mídia, propaganda,

comércio ou finan-
ças. A peça central para

romper com essas indús-
trias são as novas tecnologias”,
disse Peretti, que afirma que o
próximo passo é criar versões
traduzidas do site em cinco lín-
guas – o português é uma das pos-
sibilidades. “Estamos tentando
decidir qual faz mais sentido.”

Para ele, não há mais diferença
entre “cultura da web” e “cultu-
ra pop”. “Se algo acontece na mí-
dia de massa, a internet respon-
de com criatividade, a mídia de
massa dá a notícia e assim vai. A
ideia da web como novidade fi-
nalmente acabou e o ciclo está
completo”, afirma.

Divisão. Há quem discorde da
visão de que as startups nova-ior-
quinas estejam focadas apenas
em aspectos menos tecnológi-

cos, em comparação com o Vale
do Silício. Chris Wiggins, profes-
sor da Universidade Columbia e
um dos criadores da incubadora
HackNY, afirma que também há
muitas empresas de alta tecnolo-
gia na cidade menos conhecidas
(leia entrevista na pág. ao lado).

Quem também afirma que
não há uma definição clara para
diferenciar as empresas de uma
região ou de outra é Katryn Fink,
líder de comunidades da plata-
forma de organização de encon-
tros MeetUp. A startup também
é de Nova York e tem um impor-
tante papel no incentivo de no-
vos negócios da cidade. “Não es-
tou convencida que existe uma
divisão tão clara. Há tantas star-
tups mais tecnológicas aqui
quanto há empresas mais ‘so-
ciais’ no Vale”, disse.

De qualquer maneira, a cidade
está atraindo investidores e no-
vas ideias e não quer perder esse
bommomento. O prefeito de No-
va York, Michael Bloomberg, é
um dos maiores entusiastas da
tecnologia. Ele promoveu o Dia
do Foursquare em abril e recen-
temente revelou um plano para
criar um grande câmpus univer-
sitário de tecnologia na cidade,
oferecendo o terreno e investi-
mentos de US$ 100 milhões em
infraestrutura a universidades
ou grupos interessados.

A prefeitura começou a rece-
ber as propostas em julho, e gran-
des universidades, como Stan-
ford e Cornell, entre outras, mos-
traram interesse em desenvol-
ver o projeto. “O novo câmpus
vai nos ajudar a chegar ao nosso
objetivo final – retomar o nosso
título de capital mundial da ino-
vação tecnológica”, disse Bloom-
berg na época, segundo a agên-
cia Associated Press.

FOURSQUARE
Fundação: ❙ Março de 2009
O que faz: ❙ Rede social voltada para celular.
Permite apontar onde um usuário está e fazer
comentários sobre os lugares visitados

HUNCH
Fundação: ❙ Setembro de 2007
O que faz: ❙ Cria listas de recomendações
de produtos, de marcas e de entretenimento
baseado no gosto do usuário e seus amigos

● O ar da metrópole combina com redes sociais? Nova York se estabelece como
segundo polo tecnológico dos EUA e começa a fazer frente ao tradicional Vale do Silício

Entre os brasileiros que estão
participando deste boom de star-
tups em Nova York, está o paulis-
tano Adriano Blanaru, de 33
anos. Ele é um dos fundadores
de uma nova empresa que tam-
bém começou em Nova York: o
site Clipik, um serviço online pa-
ra pessoas que querem um vídeo
editado profissionalmente a par-
tir de filmes e fotos próprios. O
site recebe as imagens e contrata
editores de vídeo ao redor do
mundo para fazer o trabalho indi-
vidualmente, no modelo conhe-
cido como crowdsourcing.

Depois de se cansar de traba-
lhar na área financeira em São
Paulo, Adriano foi fazer um MBA
na Filadélfia em 2007 e lá conhe-
ceu os sócios do novo site. Sua
esposa também começou a traba-
lhar com colegas da turma dele,
que eram de Nova York e esta-
vam montando a loja online
Warby Parker, que vende óculos
e armações com design vintage.
O casal se mudou para a cidade
há um ano e meio, acompanhan-
do o crescimento do novo em-
preendimento dos colegas e on-
de Blanaru fundou o Clipik.

“Há cinco, dez anos, Nova
York nem aparecia no mapa de
startups nos EUA. Hoje já é defi-
nitivamente o segundo polo do
país”, afirma.

Para ele, há duas razões para o
crescimento: a crise financeira
de 2008 – que aumentou o de-
semprego, reduziu salários e, as-
sim, incentivou as pessoas a dei-
xar os empregos para criar negó-
cios próprios –, e a atenção gera-

da por novas empresas de inter-
net, como Facebook, Twitter e
Groupon, que surgiram depois
da crise da bolha da internet em
2000. “Foi um momento em que
as empresas abertas pós-bolha
da internet começaram a amadu-
recer. Começou a ficar claro que
dava para ganhar dinheiro com
internet outra vez. E não só em
Nova York, mas no mundo intei-
ro está assim, na Europa, no Bra-
sil”, diz Blanaru.

Vale brasileiro. A brasileira
Bedy Yang é uma das que tam-
bém se beneficiou desse crescen-
te interesse em novos empreen-
dimentos online. Ela é fundado-
ra do grupo Brazil Innovators,
cujo principal objetivo é ajudar
startups de São Paulo a conse-
guir entrar em contato com in-
vestidores e outras empresas do
Vale do Silício.

A iniciativa gerou três investi-
mentos em startups brasileiras
e, com os eventos mensais como
o BR New Tech, organizado por
ela, os novos negócios no Brasil
estão chamando cada vez mais
atenção. Ela mesma se tornou
uma investidora e trabalha hoje
para o grupo 500 startups, um
fundo que faz investimentos ini-
ciais em novas empresas.

Em São Paulo ou Nova York,
há uma profusão de encontros
incentivam os novos negócios.
“Parte da solução para as star-
tups precisa ser criada dentro de
cada cidade”, disse Yang. “Isso
permite que os empreendedores
saibam com quem contar.” / F.S.

O quarto maior
investimento do

ano – US$ 138 mi
– foi para uma
startup de NY
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LOGIN ❙ Chris Wiggins
Criador do grupo HackNY

Q
uando estive no Vale do Silício no
mês passado, para escrever a série
de reportagens que terminou on-
tem no caderno de Economia, con-
versei com Charles Giancarlo, dire-

tor da Silver Lake, na sede da empresa de
investimentos, em Menlo Park. Nascido há
53 anos em Nova York, Giancarlo destacou a
diferença entre os ambientes de negócios das
duas cidades.

“Quando tinha 24 anos, talvez 25, comecei
minha própria companhia na região de Nova
York e New Jersey, próximo dos Bell Labs
(laboratórios da AT&T)”, explicou Giancar-
lo. “O ambiente era muito difícil. Era difícil
levantar dinheiro, era difícil contratar pes-
soas. Os engenheiros pensavam: posso pas-
sar 30 anos nos Bell Labs e ficar muito bem,
para que correr o risco de ir para uma empre-
sa iniciante?”

“O clima de negócios na Costa Leste dos
Estados Unidos é mais velho mundo”, expli-
cou. “Há muita formalidade e análise detalha-
da das transações. Se você for para um restau-
rante ou bar na cidade de Nova York, às 17h,
às 18h, na hora que as pessoas saem, ouve
conversas sobre finanças, advocacia, publici-
dade. Aqui no Vale do Silício, a discussão é
sobre tecnologia e startups. É a língua franca
do Vale.” Antes de ingressar na Silver Lake, o
executivo fundou quatro empresas de equipa-
mentos de telecomunicações.

O Silicon Alley, em Nova York, é um am-
biente vibrante de empreendedorismo. Em-
presas importantes das mídias sociais, como
o Foursquare, estão sendo criadas por lá. Mas
a escala ainda é muito diferente. No segundo
trimestre, foram investidos US$ 3 bilhões em
empresas do Vale do Silício e US$ 673 mi-
lhões em Nova York. O Vale já deu origem a
várias gerações de empreendedores. Para
conseguir isso, leva tempo.

Chris Wiggins é professor asso-
ciado da Universidade Columbia
na área de matemática e física
aplicada e um dos criadores da
incubadora HackNY. O grupo é
um projeto de duas universida-
des da região e ajuda no relacio-
namento entre estudantes, em-
preendedores, investidores e
pesquisadores. Ele falou ao
Link por e-mail sobre o cresci-
mento das startups da cidade.

As startups de Nova York
parecem mais focadas em
aspectos sociais da web do
que nos técnicos. Existem
diferença entre as da metró-
pole e as do Vale do Silício?

Discordo. Uma afirmação mais
precisa seria dizer que as startups
voltadas para os consumidores e
que focam em geolocalização, mo-
bilidade, mídia social recebem
mais a atenção da imprensa do
que muitas outras startups de No-
va York. A cidade é o lar de star-
tups de engenharia pesada, como
a 10gen, e existem outras incontá-
veis startups que atuam na área
de análise de dados para publicida-
de. Também há muitas, muitas
startups de moda e tecnologia fi-
nanceira. Essas categorias – publi-
cidade e finanças –, exigem enge-
nharia pesada e grandes desafios
técnicos para lidar com ‘big data’
(termo para definir grandes ban-
cos de dados que exigem cálculos
avançados). Na verdade, um dos
grupos de investimentos mais visí-
veis de Nova York, o IA Ventures,

é focado em ‘big data’.

Empresas como Buzzfeed,
Foursquare, Tumblr, Kickstar-
ter, foram fundadas entre 2 a 4
anos atrás. O que possibilitou o
surgimento delas na cidade?
Diversos fatores contribuíram para
isso. Não tenho uma resposta cur-
ta para essa pergunta. Talvez seja
mais interessante o que possibili-
tou que essas startups criadas en-
tre 2005 e 2008 sobrevivessem às
mudanças econômicas entre 2008
e 2011. Eu defendo que foi em ra-
zão de uma mudança de consenso.
Nos últimos 15 anos ou pouco
mais, o discurso dominante era de
que Nova York era um lugar forte
em inovações na área financeira.
Agora há uma compreensão de
que a cidade é um lugar cheio de
pessoas talentosas, espertas e

ávidas, que estão inovando em
uma variedade de setores, in-
cluindo em startups de tecnolo-
gia. Essa concepção está trazen-
do investidores de fora da cida-
de; pessoas que trabalham com
tecnologia estão se mudando
para cá; e mesmo startups de
outros lugares vêm recrutar
gente aqui. Ontem (quarta-fei-
ra) à noite, encontrei um cientis-
ta de dados que acabou de se
mudar e disse estar entusiasma-
do com a quantidade de ativida-
des e eventos interessantes
que a comunidade de Nova
York oferece. Essa percepção
tem ajudado a criar uma rede
de contatos firme, que inclui
investidores, desenvolvedores,
universidades locais, o governo
local e outras empresas estabe-
lecidas.

Algumas empresas estão se
expandindo também interna-
cionalmente. Qual é o próxi-
mo passo?
Há diversos caminhos, e tanto
novas startups vibrantes quan-
to as veteranas nesses cami-
nhos vão continuar a inovar jun-
tas aqui em Nova York. / F.S.

Novayorkviveperíodo
deinovaçãoapósaCrise
Perfil da cidade mudou muito nos últimos anos

ENTREVISTA

A corrida para
criar o novo
Vale do Silício

ETSY
Fundação: ❙ Junho de 2005
O que faz: ❙ Loja online em que
as pessoas podem vender produtos
criados artesanalmente

MEETUP
Fundação: ❙ Janeiro de 2002
O que faz: ❙ Permite criar grupos de interes-
ses específicos que fazem reuniões presen-
ciais. Gerou uma das primeiras comunidades
de startups da cidade, o NY Tech Meetup,
hoje com 18,9 mil participantes

BUZZFEED
Fundação: ❙ Outubro de 2008
O que faz: ❙ Agrega os principais sites que
geram “burburinho” (buzz) na internet

BOXEE
Fundação: ❙ Março de 2007
O que faz: ❙ Desenvolve um aparelho para
ver vídeos da internet em televisores

KICKSTARTER
Fundação: ❙ Abril de 2009
O que faz: ❙ Plataforma de financiamento
colaborativo (crowdfunding). Permite
fazer doações para pessoas com
projetos em andamento

TUMBLR
Fundação: ❙ Fevereiro de 2007
O que faz: ❙ Plataforma de blogs que cresceu
pela facilidade de publicação de posts,
normalmente curtos ou só com imagens

ANÁLISE

Manhattan social

Renato Cruz
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