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Estabilidade econômica
e consumo em alta no
Brasil atraem pequenos
empresários da Europa
e Estados Unidos

PME

Empreendedorestrangeiro
descobreo potencial doPaís
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Dinâmico. Nicolas Gautier trocou Londres pelo Brasil
há seis meses. E já possui três empresas no País

/Reportagem de capa

Ligia Aguilhar

Eles são jovens, formados nas
melhores escolas de negócios do
mundo e poderiam trilhar carrei-
ras de sucesso em seus países de
origem, não fosse a vontade de
empreender e criar empresas
com alto potencial de crescimen-
to em economias emergentes.
Em comum, escolheram como
destino o Brasil.

Esse é o perfil dos empreende-
dores estrangeiros que, atraídos
pelo crescente mercado de con-
sumo e pela estabilidade econô-
mica, chegam em número cada
vez maior ao País. A escolha é
baseada na visão de que o Brasil
é hoje o mais amigável, menos
problemático e com maior quali-
dade de vida entre os Brics (que
inclui também Rússia, Índia,
China e África do Sul).

“O Brasil é considerado a nova
China, mas com menos proble-
mas”, afirma Patrick de Laive,
fundador do The Next Web, um
dos maiores eventos de tecnolo-
gia ligada ao empreendedoris-
mo do mundo e que realiza sua
primeira edição no País em agos-
to. Nesse cenário, sai de cena o
litoral carioca, o samba e o fute-
bol. Esses estrangeiros estão
mais interessados em São Paulo,
que surge como o centro de um
emergente e empolgante merca-
do de startups.

A crise econômica, que afeta
principalmente a Europa e os Es-
tados Unidos, é outro fator que
estimula esse novo fluxo de imi-
gração. Segundo o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), no
ano passado, as autorizações pa-
ra estrangeiros trabalharem no
Brasil cresceram 25,9%, chegan-
do a 70.524 vistos concedidos.
Desses, 1.020 eram pessoas que
vieram ao País abrir o próprio ne-
gócio. Sozinhos, eles investiram
R$ 204,2 milhões, quase 20% a
mais que os R$ 170,3 milhões
aplicados em 2010.

A Copa do Mundo de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016 tam-
bém funcionam como atrativos
para os empreendedores estran-
geiros, mas são os números do
mercado de mobile e internet
que fazem os olhos do investi-
dor brilhar.

Só no ano passado, o comér-
cio online brasileiro cresceu 43%
e movimentou US$ 25 bilhões,
segundo estudo da América Eco-
nomia Intelligence. Já a venda
de celulares com acesso à inter-
net aumentou 115% entre janei-
ro e novembro de 2011, chegan-
do a 8,27 milhões de unidades.

Não é à toa que a maior parte
desses estrangeiros optou por
negócios na área de tecnologia.
Um dos casos mais bem-sucedi-
dos do ramo é o dos norte-ameri-
canos Kimball Spence-Thomas,
32 anos, e Davis Marston-Smith,
33, fundadores do site de produ-
tos para bebês Baby.com. Forma-
dos em administração de empre-
sas pelas universidades de War-
thon e Harvard, ambas nos EUA,
eles conquistaram o apoio dos
fundos Monashees, Tiger Glo-
bal e Ron Conaway.

A ideia do Baby.com surgiu
quando a dupla descobriu que as
brasileiras viajavam até Miami
para comprar o enxoval dos fi-
lhos. Um estudo mostrou para a
dupla que até o trânsito caótico
de São Paulo era uma oportuni-
dade. “Qual mãe pode enfrentar
esse trânsito com um filho pe-
queno? É mais fácil entrar em
um site e comprar”, diz Davis.

Em outubro do ano passado, a
dupla de empresários mudou-se
com as respectivas famílias para
o Brasil. “O e-commerce brasilei-
ro está dez anos atrasado em rela-
ção aos Estados Unidos, mas
com potencial para alcançar o
mesmo grau de maturidade na
metade do tempo”, diz Kimball.
“Vimos a oportunidade de
crescer rápido na internet
por termos uma visão
melhor desse merca-
do”, conclui.

O suíço Nicolas
Gautier, 33, trocou
Londres pelo Bra-
sil para atuar como
i n v e s t i d o r - a n j o .
Mas em seis meses
ele já possui outros
dois negócios. Uma
incubadora de empre-
sas e a startup Já Na Me-
sa, delivery de comida pe-
la internet. “O Brasil tem
marcas muito consolidadas, o
que fez a indústria estagnar e ter
pouco grau de inovação. A aber-
tura de startups aumenta essa
concorrência.” Já o holandês Pie-
ter Lekkerkerk, 36, está há cinco
anos no Brasil e por isso sabe
que o País não é para iniciantes.
“Existe um bom mercado, mas

que exige também uma boa
ideia”, afirma o dono da correto-
ra online Escolher Seguro.

Mas os empreendedores (es-
trangeiros e brasileiros) preci-
sam também de muita paciên-
cia, afinal, o sistema tributário,
os custos para contratação de
funcionários e a burocracia difi-

cultam as coi-
sas por

aqui. “Tudo é taxado. Se não fos-
se tão difícil, certamente haveria
mais gente investindo”, afirma
em bom português o suíço Vin-
cent Daranyi, 33 anos, co-funda-
dor da Dafiti e também criador
da Tá Claro, corretora de seguro
online com foco na expansão da
classe C.

Internet. Os empresários
norte-americanos Davis
e Kimball criaram um site
que é especializado em
vender produtos para
bebês e até conquistaram
a apresentadora Angélica
como sócia do negócio

Mobile. O suíço Clemens Raemy prepara-se para
lançar o SaferTaxi, aplicativo para solicitar táxis

“Existe um
bom mercado no
Brasil, mas que
exige também
que você tenha
uma boa ideia”
Pieter Lekkerkerk,
empreendedor europeu

Classe C. Vincent Daranyi ajudou a fundar o site de moda
Dafiti e ainda criou uma corretora de seguros popular
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Para prestar atenção

Um mercado
repleto de
oportunidades

● Estabilidade
Apesar de alguns
recentes tropeços
da economia, o
País é considerado
o mais amigável
e estável entre
os Brics.

Entusiasmoesbarra no
modestocrescimento
ealta cargatributária

● Celulares
A popularização
de smartphones
e o interesse do
brasileiro pelas
mídias sociais
criaram diversas
oportunidades.

● Receptivo
O fato de o
brasileiro gostar
de novidades é
visto como ponto
positivo para a
criação de novas
empresas.

● Virtual
Negócios na
web são o foco
principal devido
ao crescimento
de 43% do
mercado no
ano passado.

Conheça cinco fatores
que favorecem a abertura
de novos negócios por
estrangeiros e brasileiros.
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● Dinheiro
O aumento do
poder aquisitivo
no País e o
crescimento da
classe C ainda
inspiram a maioria
das iniciativas.

A brasileira Bedy Yang, 33 anos,
foi para os Estados Unidos em
2000 para estudar a economia
chinesa, mas acabou tornando-
se referência internacional so-
bre o mercado brasileiro. Criado-
ra da Brazil Innovators, Bedy pro-
move o encontro entre investi-
dores norte-americanos e em-
preendedores brasileiros. Ela
faz parte também do time de in-
vestidores da 500 Startups, fun-
do com foco nas empresas em
estágio inicial do Vale do Silício,
na Califórnia.

Experiente no assunto, a admi-
nistradora de empresas acredita
que a chegada de empreendedo-
res estrangeiros no Brasil é um
passo importante para colocar a
região no mapa global dos negó-
cios. Cenário bem diferente ao
percebido por ela em 2008, quan-
do criou a Brazil Innovators e
não havia interesse pelo País.

A virada ocorreu após a crise
econômica dos Estados Unidos
e de um negócio em especial – a
venda de 91% do site Buscapé pa-
ra o Naspers por mais de R$ 600
milhões. “As pessoas começa-
ram a se interessar pelo que esta-
va acontecendo aqui. E no últi-
mo um ano e meio decidiram vir
ao Brasil para de fato implemen-
tar negócios”, explica.

Ela acredita que a presença
dos estrangeiros ajudará a criar
uma cultura empreendedora e a
fortalecer o mercado nacional
de startups. “O empreendedoris-
mo nasce quando você olha para
o empresário ao lado e vê uma
história de sucesso. E os brasilei-
ros precisam de mais exemplos,
de heróis. Acredito que esses es-
trangeiros vão criar negócios
que serão referência no mercado
e estimular a próxima geração de
empreendedores brasileiros.”

O fundador da 500 Startups,
Dave McClure, que recentemen-
te esteve no Brasil com uma co-
mitiva de investidores do Vale
do Silício, saiu animado com o
que viu. “Eu acredito que ter mo-
delos de sucesso tanto brasilei-
ros quanto estrangeiros muda a
perspectiva das pessoas e dá co-
ragem para elas criarem novos
negócios”, afirma.

Mas ainda não é possível afir-
mar que a chegada de empreen-
dedores estrangeiros ao Brasil
continuará, principalmente por-
que começam a surgir algumas
dúvidas relacionadas ao fôlego
da economia nacional.

Uma reportagem publicada
pela revista The Economist na se-
mana passada, por exemplo, indi-
ca que os investidores estrangei-
ros estariam menos otimistas
com o Brasil, entre outros moti-
vos, pelo baixo crescimento do
País no ano passado – 2,7%, índi-
ce inferior ao dos outros Brics. A
pesada carga tributária seria ou-
tro ponto de preocupação.

É certo, contudo, que a curiosi-
dade a respeito do Brasil é enor-
me. Em recente visita à edição
europeia do The Next Web
(TNW), os brasileiros Anderson
Criativo e Leandro Palmieri de-
pararam-se com empreendedo-
res estrangeiros entusiasmados,
mas com pouco conhecimento
sobre como investir no País.

Cenário que converteu-se em
oportunidade de negócio para a
dupla, que acaba de lançar a Tro-
picalization, empresa especiali-
zada em trazer startups de ou-
tros países para o Brasil. A ideia é
oferecer serviços diversos como
assistência jurídica, consultoria
financeira, tradução de sites e sis-
temas, networking profissional,
entre outros. “Eles estão muito
interessados no Brasil, mas não
sabem por onde começar por-
que o cenário de negócios é mui-
to complexo”, afirma Anderson.
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O que atrai atualmente empresários para o País
1 2 3

“Eu acredito
que o modelo
de sucesso
transforma a
perspectiva
das pessoas e
dá coragem para
elas criarem
novos negócios”

Dave McClure
500 Startups

Networking. O holandês Pieter Lekkerkerk investiu
em bons contatos para lançar a Escolher Seguro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Especial PME - Pequenas e Médias Empresas, p. X4-X5.




