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Brasileiros fazem sucesso 
nas empresas do exterior
CAROLINA VICENTIN

H
ugo Barra, Paulo
da Silva, Mike Krie-
ger. Você pode até
não conhecê-los,
mas, certamente,

já usufruiu do trabalho de al-
gum deles – quando não de to-
dos. Os três fazem parte de um
seleto grupo de brasileiros que
está à frente de negócios de tec-
nologia. Em comum, eles têm a
formação acadêmica no exte-
rior e uma grande vontade de fa-
zer a diferença. A vocação, no
entanto, os obriga a morar fora
do Brasil, país onde, segundo es-
pecialistas, ainda é muito difícil
tocar qualquer ideia inovadora.

O foco nos talentos made in
Brasil começou no ano passado,
após o lançamento do filme A
rede social. Na obra, o brasileiro
Eduardo Saverin, cofundador
do Facebook, é passado para
trás pelo ambicioso Mark Zu-
ckerberg. Embora a veracidade
do filme não tenha sido confir-
mada pelo Saverin da vida real, a
produção dá pistas sobre o que
leva jovens empreendedores a
ganhar dinheiro nessa área. 

“Todos esses rapazes vão
atrás do aprendizado, são ex-
tremamente proativos. E fazem
isso indo à Califórnia, à Índia,
lugares em ebulição tecnológi-
ca”, observa Luciano Kubrusly,
empresário brasileiro que foi
gerente da Apple no Brasil por
10 anos. Um exemplo é Hugo
Barra, que hoje comanda os
projetos do Android, o sistema
operacional do Google, presen-
te em milhões de aparelhos.
Barra começou a graduação
em uma universidade brasilei-
ra, mas acabou sendo aprova-
do no Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT).

Em outros casos, os brasilei-
ros já moravam no exterior, mas
fizeram questão de frequentar
bons cursos de graduação.
Além disso, acreditavam no
projeto com o qual estavam en-
volvidos. “A faculdade foi im-
portante, mas também dei sor-
te, porque encontrei pessoas
que queriam montar uma em-
presa”, conta Paulo Silva, enge-
nheiro do GrooveShark, serviço
de streaming de músicas. 

Para Luciano Kubrusly, o
mercado está atento a novos ta-
lentos, onde quer que eles este-
jam. “Mas trabalhar com tecno-
logia no Brasil é um desafio mo-
numental. Assim, as pessoas
que se destacam acabam se tor-
nando excelentes profissionais”,
diz. Que o diga o empresário
Diego Gomes, um dos sócios da
empresa Everwrite, que faz con-
sultoria para blogueiros e edi-
tores. Morador de Belo Hori-
zonte, Gomes mantém um es-
critório virtual, pois o negócio
está todo baseado nos Estados
Unidos. “Os nossos principais
clientes estão lá e o mercado é
muito mais maduro do que
aqui, onde os investidores que-
rem ter logo o controle acioná-
rio sem colocar capital o bas-
tante”, afirma o jovem. 

INTELIGÊNCIA - Jovens talentos da computação brilham nos EUA com criações
como o Facebook e o robô verde do Android e se tornam grandes empreendedores
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EDUARDO SAVERIN, COFUNDADOR DO FACEBOOK

Entre os brasileiros que se destacaram em negócios
de tecnologia, Eduardo Saverin é o mais misterioso. O
jovem, que, há sete anos, ajudou a criar a rede social
mais popular do mundo não dá entrevistas e sua
página no Facebook é usada, basicamente, para
compartilhar notícias. Recentemente, nesse mesmo
espaço, o investidor Saverin deu uma pista sobre suas
atividades: o brasileiro ajudou uma empresa a
desenvolver o aplicativo Denso, uma espécie de canal
de vídeos para plataformas móveis. No mural, Saverin
também costuma falar de meteorologia, um de seus
hobbies. Nascido em 1982, em São Paulo, Saverin
mudou-se para os Estados Unidos no começo dos anos
1990. No livro Bilionários por acaso, Ben Mezrich diz que
a mudança teria sido motivada pelo medo de
sequestros — a família rica do rapaz teria descoberto
seu nome em uma lista de possíveis alvos. Já
adolescente, Saverin passou a cursar economia na
Universidade de Harvard, onde conheceu Mark
Zuckerberg. Os dois tocaram juntos os primeiros passos
do Facebook, mas tiveram grandes divergências, que
foram resolvidas nos tribunais norte-americanos. O
brasileiro só conseguiu garantir participação acionária
na companhia depois de muitas audiências, e o
assunto, ainda hoje, é um tabu.

HUGO BARRA, GERENTE MUNDIAL DO ANDROID

Desde 2008, toda vez que o robozinho verde do
Android entra em cena, o brasileiro Hugo Barra o
acompanha. O executivo de 35 anos teve a trajetória
sonhada por muitos jovens amantes da tecnologia.
Com uma boa ideia em mente, provocou o interesse de
uma grande empresa, que comprou o seu negócio. Isso
só aconteceu, contudo, depois de muita dedicação.
Barra cresceu em Belo Horizonte, onde começou a
cursar engenharia elétrica na Universidade Federal de
Minas Gerais. Ainda no primeiro ano, ele passou a
tentar uma vaga no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT), um dos principais centros de
ensino do mundo, e onde ele também cursou a pós-
graduação. A formação sólida o ajudou a fundar, com
alguns amigos, a Lobby7, uma empresa dedicada ao
desenvolvimento de programas de reconhecimento de
voz. A Lobby7 foi adquirida pela Nuance
Communications, que ajudou a criar o primeiro celular
com Android, o sistema operacional do Google. O
convite para assumir um cargo importante no gigante
da internet partiu de outro brasileiro, Mario Queiroz.
Desde então, Barra foi responsável por diversas
inovações do Android, incluindo a adaptação do Gmail
para os celulares. Também esteve à frente de projetos
não tão gloriosos, como o Google Buzz, alvo de críticas
relacionadas à privacidade dos usuários.

MARIO QUEIROZ, LÍDER DO PROJETO GOOGLE TV

Outro brasileiro que conquistou lugar cativo em uma
das maiores companhias do Vale do Silício é Mario
Queiroz. Funcionário do Google desde 2005, ele já foi
gerente de produtos e chefe de projetos do Android.
Também ajudou a implantar laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento da empresa em diversos países, entre
os quais o Brasil. Queiroz deixou sua terra natal aos 18
anos, para estudar engenharia na conceituada
Universidade de Stanford, instituição na qual também fez
mestrado. Agora, aos 45 anos, o brasileiro comanda o
que parece ser um dos mais desafiadores negócios do

Google.Desde 2008, quando convidou Hugo Barra para
assumir seu cargo à frente do Android, o executivo tem a
árdua missão de fazer a Google TV deslanchar. O serviço
chegou ao mercado norte-americano no ano passado,
mas, até agora, atraiu pouquíssimos consumidores. Com
a promessa de integrar um dos eletrodomésticos mais
tradicionais com recursos da web, o produto também
não atraiu investidores e desenvolvedores de aplicativos.
Mesmo assim, Mario Queiroz acaba de anunciar uma
nova versão do serviço e planeja a expansão para o
mercado europeu no ano que vem.

MIKE KRIEGER, CODESENVOLVEDOR 
DO INSTAGRAM

Ele é responsável por uma das mais recentes
inovações da fotografia amadora. O brasileiro Mark
Krieger juntou-se a um colega norte-americano para
criar o Instagram, um aplicativo de fotos para o sistema
operacional iOS, da Apple, que se tornou um dos
fenômenos recentes do Vale do Silício. Há, pelo menos,
3 milhões de usuários do programa, muitos deles
fotógrafos profissionais que decidiram se aventurar nas
possibilidades de aplicação de camadas do
Instagram.O sucesso do programa fez com Krieger e seu
sócio, Kevin Systrom, dessem entrevistas para
publicações especializadas e jornais conceituados,
como o britânico The Guardian e o estadunidense The
New York Times. Para continuar cativando usuários,
Krieger e Systrom planejam ainda mais inovações ao
Instagram, incluindo algumas pagas, que ajudarão a
dar rentabilidade ao negócio.

ALEX KIPMAN, CRIADOR DO KINECT

Um dos consoles mais revolucionários dos últimos
tempos surgiu em um lugar com praticamente zero
recursos de tecnologia, no interior do Paraná. Foi em
um sítio da cidade de Taquaral que o brasileiro Alex
Kipman teve a ideia de abolir o controle remoto do
videogame. O projeto, inicialmente batizado de Natal,
virou o Kinect, sucesso entre os fãs de jogos virtuais.
Kipman o idealizou em 2007, mas já era funcionário da
Microsoft desde 2001, empresa na qual desenvolveu
projetos que renderam 16 patentes. O inventor nasceu
em Curitiba e passou parte da infância em Brasília. Por
conta do pai diplomata, Kipman cresceu viajando para a
Europa e para os Estados Unidos. Em Nova York, cursou
engenharia de software e decidiu abrir uma empresa. A
experiência o desagradou e ele voltou a se dedicar à
pesquisa, contribuindo, inclusive, com a Nasa, agência
espacial norte-americana. 

PAULO DA SILVA, DESENVOLVEDOR
DO GROOVESHARK

Se há alguém que sabe o significado de estar no lugar
certo, na hora certa, esse alguém é o brasileiro Paulo da
Silva, 24 anos. Em 2006, ele participou de uma seleção
de programadores na Universidade da Flórida, onde
estudava, e se tornou o funcionário número um do
GrooveShark, um dos mais populares serviços de
streaming de música, com mais de 10 milhões de
usuários. Silva cresceu em São Paulo e teve contato com
computadores, videogames e outros aparatos
tecnológicos. Quando chegou a hora de ingressar em
uma faculdade, optou por engenharia de software, que
o levou a encontrar os três sócios fundadores do
GrooveShark. Silva é pesquisador sênior na empresa e
ajuda a recrutar novos desenvolvedores para o serviço.

■ WEIBO

DA AGÊNCIA REUTERS

O que o Fundo Monetá-
rio Internacional, a Louis
Vuitton e a Unilever têm em
comum? Eles estão entre as
muitas instituições ociden-
tais que aderiram ao Weibo,
uma espécie de Twitter chi-
nês, que tem rapidamente
se tornado o lugar certo pa-
ra promover produtos e
ideias entre um público gi-
gantesco e cada vez mais
importante.

Twitter, Facebook, You-
Tube e outras plataformas
estrangeiras das mídias so-
ciais são bloqueadas na
China pelo governo, teme-
roso de que o acesso irres-
trito à internet abale o po-
derio do Partido Comunis-
ta. Por isso o Weibo – com
cerca de 250 milhões de
usuários,  a maioria com
boa formação e empregada
em escritórios – está se tor-
nando uma grande influên-
cia na alta sociedade chine-
sa. O site é operado pela
empresa Sina Corp.

“O Sina Weibo está se tor-
nando o bebedouro nacio-
nal da China”, disse Sam
Fleming, fundador da CIC,
consultoria de Xangai espe-
cializada em mídias sociais.
“É onde as pessoas parti-
lham notícias, fofocas. Se
você quiser ver o que está
acontecendo na China,
abra a sua conta do Weibo.”

Foi o que fez, na semana
passada, Christine Lagarde,
chefe do FMI. "Aos meus
amigos falantes do chinês,
eis uma tradução da minha
declaração na cúpula da
Apec (bloco comercial de
países da Ásia/Pacífico)",
escreveu Lagarde a seus
mais de 120 mil seguidores
na segunda-feira.

As mídias sociais são ca-
da vez mais importantes
para empresas ocidentais
como Ford e Nestlé,  que
têm aumentado sua verba
publicitária na internet.
Além disso, o Facebook é

uma ferramenta poderosa
para entender o que seus
usuários curtem ou não.

Agora,  essa tendência
chega à China. Com o Wei-
bo, as empresas conseguem
falar diretamente com o
público chinês. “É a forma
mais rápida de se comuni-
car com as plateias chine-
sas”, disse Rand Han, dire-
tor de estratégia da Reso-
nance China, agência digi-
tal de mídias sociais com
sede em Xangai. “Quando a
coisa é bem feita, as multi-
nacionais podem rapida-
mente localizar seus mer-
cados-alvos e reunir infor-
mações a partir de dados
disponíveis para uma signi-
ficativa redução de custos
em relação à mídia tradi-
cional.”

Para empresas e marcas
como Louis Vuitton, Unile-
ver e Coca Cola,  a China,
com sua pujante classe mé-
dia, é um mercado em rápi-
da expansão, e compreen-
dê-lo por meio do Weibo é
essencial para adequar a
mensagem. “Muitas das
nossas marcas estão cres-
cendo na China, as marcas
multinacionais com que
trabalhamos veem o Weibo
como uma oportunidade
imediata de estabelecer
uma presença de modo a
então terem um canal dire-
to com seus consumidores”,
diz Zaheer Nooruddin, es-
trategista digital da Burson-
Marsteller para a China e
arredores. 
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NÚMERO

A expansão das vendas do
comércio eletrônico na época de
Natal deve cair pela metade este
ano em relação a 2010, segundo a
empresa de pesquisa de mercado
e-bit. No período natalino deste
ano, considerado entre 15 de
novembro e 24 de dezembro, o
comércio eletrônico deverá crescer
nominalmente 20% em relação a
2010, para cerca de R$ 2,6 bilhões.

CURTA

CRESCIMENTO DE VENDA
ELETRÔNICA DEVE CAIR

Rede social da China se
destaca entre os empresários
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-5. 




