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negócios ministrada para os alunos de computação.  "A experiência em Stanford foi incrível, 
um período muito intenso de aprendizado, networking e validação do negócio. 
  
Notamos alguns padrões interessantes nas empresas e no discurso dos investidores de risco 
como, por exemplo, o valor da cultura da empresa durante o crescimento e a importância da 
velocidade no processo de validação do negócio. Ficamos muito felizes pelos feedbacks que 
recebemos e pelo interesse em nossa startup", conta o jovem André Ferraz. O nome Ubee é 
uma corruptela do termo de computação ubíqua, que se refere à presença da tecnologia no 
cotidiano. "Bee", de abelha, dá ideia de trabalho e criação constante. 
  
A Ubee, segundo Saldanha, já está em um estágio acima do que ele chama de fase "power 
point" (do mundo teórico acadêmico) e começa a abrir para o mercado de investidores-anjos. 
Por essa razão, as chances de sucesso aumentam, já que a ideia é  muito promissora. Outra 
startup que participou do treinamento em Stanford foi a Kryptus, especialista em segurança da 
informação, criada em 2003, a partir do Computer Systems Laboratory (LSC) da UNICAMP. "O 
maior ganho na experiência, de maneira geral, foi a mudança de visão: é importante mirar 
mercados de volume onde possa haver crescimento explosivo. Este é o espírito. Também é 
posição unânime que um plano de negócios clássico não tem utilidade neste cenário, pois as 
incertezas são muito grandes", afirma Roberto Gallo, diretor da Kriptus. "Essa startup já está 
num estágio mais amadurecido de negócio", analisa Saldanha, da Intel. 
  
Ele diz que o processo de tornar a startup tecnológica uma grande empresa pode levar de 
quatro ou cinco anos. Segundo Saldanha, hoje já existem diversas associações de 
investidores-anjos no Brasil. O investimento em uma ideia inovadora varia de R$ 50 mil a R$ 
150 mil. Conforme a startup evolui, passa por maiores patamares de investidores: venture 
capital e private equity.  
  
"Hoje, China e Coreia já chegam a dois dígitos de patentes registradas por ano. O Brasil ficou 
para trás. Para recuperar esse tempo, o caminho é o reforço no mundo acadêmico, do conceito 
de empreendedorismo. Dessa forma é que as pesquisas podem virar um negócio", acrescentou 
o executivo. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 21.   
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