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APLICAÇÕES ALTERNATIVAS

Jovens empreendedores cortejam
investidor em ‘ba l a d a ’ de negócios
Eventos conhecidos como ‘m e et u p s ’ estimulam inovação em clima informal. Por Karin Sato, de São Paulo

O Vale do Silício inspira em-
preendedorismo e oportunida-
des de investimento em bons
projetos. Quem mora por lá pode
encontrar investidores e empre-
endedores às manhãs nas cafete-
rias ou em bares à noite. O assun-
to preferido? Oportunidades de
ganhos com empreendedorismo
e inovação. Por aqui, ainda não
temos um “Vale do Brasilício” —
como costuma dizer Diego Re-
mus, sócio do blog Startupi e di-
retor para o Estado de São Paulo
da Associação Brasileira de Star-
tups (ABS) —, mas os ‘meetups’,
encontros de empreendedoris-
mo frequentados pela nova gera-
ção de empresários, crescem a ca-
da dia. A atmosfera é de camara-
dagem. Jovens compartilham
seus conhecimentos, escutam
conselheiros e executivos mais
experientes e conversam com po-
tenciais investidores, como fun-
dos de ‘venture capital’ e anjos.

Bob Wollheim, sócio-funda-
dor da plataforma de produção
de conteúdo Sixpix e CEO da Ap -
pies, plataforma de negócios pa-
ra desenvolvedores, explica que
‘M e e t u p’, na verdade, é um site
americano usado para marcar
encontros e organizar eventos
de variados temas. “O ‘M e e t u p’
ficou famoso alguns anos atrás.
Por ser fácil de navegar nele e

possuir uma apresentação ami-
gável, tornou-se referência de
encontros informais”, afirma.

O nome pegou. Hoje, em todo
o mundo se fala de ‘meetups’,
mesmo que os encontros não se-
jam organizados por meio do si-
te americano. Os temas são diver-
sos: vinhos, mergulho, educa-
ção... Porém, no Brasil, por algum
motivo, a expressão virou sinôni-
mo de eventos de ‘startups’, que
promovem o encontro de inves-
tidores ávidos por oportunida-
des com jovens empreendedores
cheios de ideias de negócios.

Em meados deste mês, por
exemplo, aconteceu na zona sul
de São Paulo a II Virada Empreen-
dedora, ‘m e e t u p’ organizado pe-
la MyJobSpace, empresa de
‘coworking’, com o patrocínio do
Sebrae-SP. Foram 24 horas de pa-
lestras e atividades. Após a
meia-noite, em um terraço, cerca
de 50 pessoas se reuniram em tor-
no de uma fogueira e, enquanto
comiam yakissoba, pipoca e bolo,
bebiam cerveja e conversavam
sobre empreendedorismo.

Ao mesmo tempo, em uma
das salas do local, era possível
ouvir gente animada com um
campeonato de jogos de negó-
cios sustentáveis e ver pessoas
refesteladas em pufes, entretidas
com conversas informais de ne-

gócios. Na sala de palestras, Mar-
cos Passos, 22 anos, fundador de
uma ‘s t a r t u p’ tida como promis-
sora, a ‘Bookess’, maior platafor-
ma de autopublicação editorial
do mercado brasileiro, respon-
dia via Skype perguntas sobre
sua experiência.

“Quando lancei a ‘Bookess’, ti-
nha 17 anos. Fui viajar e tinha es-
quecido o livro que estava lendo
em casa. Mas queria muito conti-
nuar a leitura. Foi assim que sur-
giu a ideia. Não estava pensando
em um negócio”, relatou Passos
para uma pequena plateia, que
ouvia atentamente. “Mas um dia,
em um ‘review ’ comparativo en-
tre sites de publicação de livros
digitais, a ‘Bookess’ apareceu en-
tre as dez melhores do mundo e
atraiu muitos investidores”,
acrescentou o jovem empresário.

Diego Remus foi um dos cura-
dores do evento na madrugada e
gostou do que viu. “As pessoas
falaram de coisas que normal-
mente ou são muito banais ou
muito extravagantes para entrar
na programação oficial de even-
tos. Percebemos que não é preci-
so um formato convencional pa-
ra que as pessoas falem de negó-
cios”, afirma.

O evento teve 350 inscritos e
contou com a participação de
ilustres do mundo do empreen-

dedorismo, como Cássio Spina,
criador da rede Anjos do Brasil,
Gil Giardeli, CEO da Gaia Creati-
ve, empresa em que implementa
inteligência de mídias sociais, e
Marcelo Nakagawa, coordena-
dor do Centro de Empreendedo-
rismo do Insper.

Bob Wollheim afirma que os
‘meetups’ cresceram muito nos
últimos três anos como conse-
quência do avanço do empreen-
dedorismo de internet no Brasil.
“O número de jovens interessa-
dos em fazer carreira nesse setor
se expandiu de forma explosiva.
E os ‘meetups’ acompanharam,
até porque são eventos mais
simples e fáceis de organizar”,
diz. No entanto, ele lembra que
um ‘m e e t u p’ sem conteúdo não
se sustenta. “O evento não pode
ter só festa e conteúdo de baixa
qualidade. Muitos ‘meetups’ que
surgiram recentemente já desa-
p a r e c e r a m”, adverte.

No ano passado, a empresa de
Wollheim, a Sixpix, foi responsá-
vel pela organização de quatro
‘meetups’ do Prêmio RBS de Em-
preendedorismo e Inovação
(PREI), em Recife (PE), Porto Ale-
gre (RS), Florianópolis (SC) e São
Paulo. Neste ano, será um ‘mee -
t u p’ a mais, totalizando cinco, e
a expectativa é receber mais de
500 participantes.

Fonte: Bob Wollheim, sócio-fundador da Sixpix 
e CEO da Appies

O ‘meetup’
As reuniões informais dos empreendedores

O que é
Encontros em ambientes informais em 
que os empreendedores compartilham 
experiências e conversam com 
investidores, acadêmicos e 
personalidades empresariais

Origem
Um site americano chamado 
Meetup, que facilita a organização de 
encontros entre pessoas de todo o 
mundo, se disseminou rapidamente nos 
últimos anos

Meetup no Brasil
No Mundo, há meetups que reúnem 
amantes de vinhos ou de mergulho. No 
Brasil, a expressão tornou-se referência 
no universo dos negócios de internet. 

Quem frequenta
Em sua maioria, jovens 
empreendedores ou aspirantes 
entre 20 e 30 anos

O mais famoso
BRNewTech, evento mensal promovido 
pela Brazil Innovators em São Paulo

Mas o ‘m e e t u p’ mais conheci-
do atualmente, segundo o pró-
prio Wollheim, é o BRNewTech,
promovido mensalmente em
São Paulo pela Brazil Innovators,
empresa que fomenta o empre-
endedorismo no país. Entre os
motivos da fama, estão a fre-
quência e a participação rotinei-
ra de empreendedores e investi-
dores do Vale do Silício.

A fundadora, Bedy Yang, uma
brasileira que mora no Vale do Si-
lício, explica que os encontros
educam o empreendedor por
meio de palestras e dão a oportu-
nidade aos jovens empresários de
“treinar ”, uma vez que eles po-
dem fazer apresentações do seu
negócio — algo costumeiro para
quem busca investidores e cha-
mado, no mundo das ‘startups’,
de ‘p i t c h’. Além disso, ajuda no
networking, porque os empreen-
dedores também têm a oportuni-
dade de conversar com gestores
de fundos e investidores-anjos.

“Quando lancei o ‘m e e t u p’, já
estava morando no Vale do Silí-
cio, onde conheci muitos inves-
tidores e empreendedores que
me convidavam para eventos
frequentados por pessoas de vá-
rios países. Mas percebi que não
havia brasileiros e não entendia
o porquê. Então decidi criar
uma ponte com o Vale do Silício

e levar essa cultura empreende-
dora para o Brasil. Hoje há 2.220
pessoas na rede do BRNewTech”,
afirma Bedy.

Ela diz que o evento, frequen-
tado também por investidores e
empreendedores estrangeiros,
já rendeu bons frutos. “Po r
exemplo, em uma edição do
‘m e e t u p’, em fevereiro de 2011, a
‘s t a r t u p’ brasileira Best, Cool &
Fun Games — que desenvolve jo-
gos para celular — teve a oportu-
nidade de fazer um ‘p i t c h’. De-
pois disso, recebeu um aporte da
Arpex Capital, que posterior-
mente apresentou a ‘s t a r t u p’ pa -
ra o investidor russo Yuri Milner
[uma figura quase lendária no
setor de startups, por conta de
um investimento feito no Face -
book]”, relata Bedy.

A Apple mostrou
que é maior que
o meu cérebro
Análise
Linda Stern
Reuters, de Washington

De várias maneiras, a Apple é
hoje maior que a Espanha, Por-
tugal e a Grécia (juntos), ou to-
do o setor varejista da econo-
mia dos Estados Unidos, ou 13
Warren Buffetts. O que deve-
mos pensar sobre isso?

Antes de qualquer coisa, uma
revelação. Em minha casa, somos
dois e temos três laptops da Ap-
ple, dois computadores de mesa
da Apple, dois iPhones, um iPod,
duas contas na iTunes, uma gran-
de quantidade de prazer propor-
cionado pelo iPad e 200 ações da
Apple, compradas por meu mari-
do há cerca de duas décadas — e
que hoje respondem por uma
grande parcela de sua reserva pa-
ra a aposentadoria.

Era para ele ter 400 ações, mas
— como ele frequentemente me
lembra —, eu pedi para ele ven-
der 100 ações (antes do desdo-
bramento), quando elas esta-
vam cotadas a assustadores
US$ 65 cada uma, preço que eu
imaginei que estava alto de-
mais. Hoje, a ação é negociada
por cerca de US$ 628.

Portanto, (1) nenhuma pessoa
em sã consciência aceitaria con-
selhos meus; e (2) tenho um in-
teresse particular em todos que
investem mais e mais nessa com-
panhia, até que seu valor seja
maior do que o de todas as ou-
tras empresas do mundo juntas.
Ou posso convencer meu mari-
do a vender mais ações.

No entanto, esse não é o pon-
to a que quero chegar nesta co-
luna. O que pretendo é oferecer
uma perspectiva sobre esse “g o-
r i l a” de Wall Street e sobre as
pessoas que têm suas ações. E
alertar os pequenos investido-
res de que, mesmo que eles não
vivam em um mundo de culto
como o meu, eles podem ter
ações da Apple.

Isso porque os fundos mútuos
mais comumente mantidos pe-
las pessoas vêm despejando di-
nheiro na Apple. E quando uma
companhia fica tão grande, ela
pode dominar até mesmo uma

carteira de fundos mútuos di-
versificada.

Assim, eis alguns pontos a se-
rem considerados:

� Você pode já ser um acio-
nista da Apple, segundo dados
compilados pela Lipper, uma
companhia da Thomson Reu-
ters. Por exemplo, você tem o
PowerShares QQQ TRust Series
1? Esse é um fundo negociado
em bolsa de valores (ETF, na si-
gla em inglês) que é vendido
como um representante barato
para toda a Nasdaq. Até 31 de
março, a ação da Apple respon-
dia por 17,5% desse fundo; as-
sim, se você tinha US$ 20 mil
aplicados nesse ETF, você estava
sentado sobre US$ 3.500 em
ações da Apple. É claro que de
lá para cá a Apple ganhou cerca
de 3%, enquanto a maioria das
outras ações caiu.

Outros fundos populares que
têm muitas ações da Apple são o
Fidelity Contrafund (irônico,
não?), com 9,46% de sua carteira
em 31 de março em ações da Ap-
ple; Vanguard Growth Index
Fund, com 6,13%; e Fidelity
Growth Company Fund, com
7,9% do portfólio. E se você tem
o mercado todo, conforme re-
presentado pelo Vanguard Total
Stock Market Index Fund? Em
31 de março, US$ 26,80 de cada
US$ 100 que você tinha nesse
fundo estavam na Apple.

� As instituições dominam a
ação, mantendo 69,1% de todos
os papéis da Apple, segundo da-
dos das Nasdaq do fim de março.
Grandes fundos de pensão, com-
panhias de investimentos e ou-
tros estão investidos na Apple.
Mais de metade das 1.848 insti-
tuições que alegam ter ações da
Apple compraram mais papéis
ainda no primeiro trimestre.

Os pessimistas com a Apple
afirmam que o fato de todos pa-
recerem ter a ação é um bom ar-
gumento para vendê-la. Não nos
esqueçamos de que em 1999 a
Microsoft atingiu o valor de
mercado de US$ 619 bilhões e
hoje ela vale menos de US$ 255
bilhões. O outrora provérbio de
Wall Street para o “bull market”
[fase de alta do mercado] diz:
“Árvores não crescem no céu”.

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Mulher utiliza seu iPhone em frente a uma loja da Apple em São Francisco (EUA): idolatrada por consumidores, empresa também faz sucesso na bolsa

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Valor Data.   

Cinco anos espetaculares
Apple X S&P 500 - variações acumuladas em % (base: 18/04/07)
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Em seu pico, em 1999, a ação da
Microsoft era negociada por US$
58,38; um ano depois, o preço
do papel estava em US$ 21,69.
Hoje está em cerca de US$ 30,36.

� Algumas pessoas ainda
pensam que a companhia está
com um preço razoável. Nego-
ciada a 12,5 vezes os lucros esti-
mados, a Apple está mais ou me-
nos em linha com a Nasdaq e

mais barata que as empresas do
índice Dow Jones Industrial, que
apresentam um P/L futuro de
cerca de 14,25 vezes no momen-
to. A ação da Apple poderá na
verdade continuar subindo. Pe-
lo menos dois analistas — Gene
Munster da Piper Jaffray e Brian
White da Topeka Capital Mar-
kets — estão prevendo o preço
da ação da Apple a US$ 1.000.

� Mas os derrotistas também
têm sua posição. Eles olham para
a morte de Steve Jobs, as proble-
máticas condições de trabalho
na China, onde a maioria dos
equipamentos da Apple é feita, o
processo antitruste movido con-
tra a Apple e outros pelo Depar-
tamento de Justiça dos Estados
Unidos, alegando conluio no es-
tabelecimento de preços dos

e-books, o aumento da concor-
rência de outros smartphones,
tablets e serviços de vídeo, para
afirmar que os dias de lucro fácil
da companhia ficaram para trás.

� Não se esqueça do divi-
dendo. Recentemente, a Apple
disse que iria pagar aos investi-
dores um dividendo de US$ 2,65
por ação a cada trimestre, ape-
nas para eles ficarem com a
ação. Isso representa mais ou
menos 1,6% ao ano e quase qua-
tro vezes o rendimento médio
sobre os certificados de depósito
de seis meses no momento, se-
gundo dados da Bankrate.com.
É claro que se todos esses fundos
mútuos, ETFs, fundos de pensão
e meu marido decidirem que já
ganharam o suficiente com a
Apple, você poderá desejar ter
aplicado seu dinheiro no banco
em vez da companhia.

Linda Stern é colunista da Reuters. Este
artigo reflete as opiniões do autora, e não
do jornal Valor Econômico
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




