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Os holofotes de investidores in-
ternacionais voltados para em-
presas iniciantes brasileiras cha-
maram a atenção do empreen-
dedor Anderson Criativo, sócio-
fundador da MobMob, startup
criada em 2009 com o foco em
redes profissionais que trouxe
ao país o “Social Media Day”,
evento anual realizado em São
Paulo. Agora, o plano de Ander-
son será acaba de lançar, no pró-
ximo dia 2 de maio, uma incuba-
dora batizada de Tropicaliza-
tion, para trazer startups de ou-
tros países interessadas em de-
sembarcar no Brasil.

Segundo o empreendedor, o
objetivo é aproveitar o bom mo-
mento da nova economia brasi-
leira para abrir os caminhos pa-
ra empresas que ainda não sa-
bem de que forma chegar, além
de trazer investimentos, sejam
de pessoas físicas ou jurídicas
para cá. “Pela participação em
eventos, sabemos de muitas em-
presas lá fora que querem vir
ao país, e através deste boom
das redes sociais, queremos fi-
nalizar o ano de 2012 represen-
tando dez empresas da Europa,
dos Estados Unidos e da Améri-
ca Latina”.

Para isso, a estratégia de Cria-
tivo é começar em território in-
ternacional, e o ponto de parti-
da da Tropicalization será a
TNW Conference Latin Améri-
ca, evento de redes profissio-
nais que será realizado na próxi-
ma semana e organizado pela
MobMob em Amsterdã, na Ho-
landa, cujo blog tem audiência
mensal de seis mil visitantes.
“Queremos nos posicionar co-

mo a maior empresa de eventos
de tecnologia para networking
profissional”, afirma o em-
preendedor.

Formado em Propaganda e
Marketing pela Universidade
Mackenzie e MBA pela Funda-
ção Getúlio Vargas, Criativo, de
34 anos, fechou sua empresa de
representação comercial em
2004, quando conheceu seu só-
cio, Leandro Palmieri, de 29
anos. O empreendedor conta
que a ideia da Tropicalization
surgiu da troca de ideias com
empreendedores e investido-
res. “Identificamos um número
grande de de startups interessa-
das em vir ao país”, diz.

Além dos dois sócios, inte-
gram a equipe Luiz Watanabe,
área jurídica, e Heitor Kabsuda,
da financeira.

Democracia
Criativo ressalta que o objetivo
é criar uma democracia. “Mui-
tos empreendedores recebem
investimentos por terem estu-
dado no exterior. Na nossa incu-
badora, seremos democráti-
cos, onde o valor do projeto se-
rá baseado em uma ideia”, com-
plementa.

O Social Media Day, idealiza-
do pelo blog norte-americano

Marshable e comemorado em
cerca de mil cidades de 90 paí-
ses, tem o objetivo de levar pro-
fissionais e empresas para a tro-
ca de experiências com as ferra-
mentas de mídias sociais, mar-
keting digital e mobile. No ano
passado, o evento físico regis-
trou um movimento de cerca de
700 pessoas.

O idealizador da Tropicaliza-
tion conta que no Brasil o even-
to começou em 2010, mas ga-
nhou força, de fato, no ano pas-
sado, quando atingiu recorde
de público, com 1,2 mil pessoas
e movimentou R$ 150 mil.
“Acreditamos que iniciativas
como essa mostram que as re-
des sociais têm uma força ain-
da maior, não só de reunir as
pessoas na internet, mas de or-
ganizar grupos”.

Para este ano, o Social Media
Day São Paulo, que acaba de ser
anunciado, e terá como tema
“Não seja conduzido, condu-
za”, vai acontecer no Expo Cen-
ter Norte no dia 30 de junho. O
objetivo, segundo Anderson
Criativo, será estimular os parti-
cipantes a não absorverem pas-
sivamente o conteúdo das pales-
tras, mas usá-los como matéria-
prima para o desenvolvimento
de novos projetos, modelos de
negócios e comunicação.

Já confirmaram a presença
palestrantes como Fabiano Cou-
ra, diretor de planejamento da
Agência R/GA, André Mataraz-
zo, presidente da Possible Worl-
dwide São Paulo e Ignácio Cos-
ta, coordenador de redes cola-
borativas do Fórum de Inova-
ção da FGV/AESP. A apresenta-
ção será de Rafael Losso, ex-VJ
e atual gerente do Livestream
do Brasil. ■

Empreendedores estrangeiros
ganham incubadora no Brasil
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Anderson Criativo, fundador da MobMob, startup criada há três anos para atuar em redes de networking
profissional, lança a Tropicalization, para estimular a chegada de empresas iniciantes internacionais

Empreendedor
quer aproveitar
o bom momento
da economia para
atrair investimentos
para o país, sejam
de pessoas físicas
ou jurídicas

Criativo(esq.)ePalmieri: “Hámuitasstartupsinteressadasnopaís”
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ENTENDA O PROCESSO Taxa de mortalidade de empresas incubadas é quase zero

Projeto da empresa 
chega à incubadora

1

O projeto é avaliado e desenvolvido 
para o mercado. A incubadora procura 
formas de realizá-lo através de 
investidores potenciais

2

3 4 5Tempo médio de 
startups incubadas: 
3 a 4 anos

Custos
normalmente, 
o empreendedor paga 
um “condomínio” mensal, 
que varia de R$ 700 
a R$ 1.500 e pode 
utilizar toda 
a infraestrutura 
da incubadora, como 
telefone, internet, 
consultorias, 
cursos, etc

Os investimentos dependem do nível 
de maturidade da empresa

Investimento Semente 
até R$ 100 mil

investimento Anjo
de R$ 100 mil a R$ 500 mil

Venture Capital
a partir de R$ 500 mil, podendo
chegar a R$ 8 milhões

Private Equity 
para empresas já consolidadas no 
mercado, a partir de R$ 10 milhões

Fonte: Cietec
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




