
E M P R E E N D E D O R I S M O 

Quero ser grande 
0 bom ambiente econômico atual favorece o surgimento de empresas startups. Para 
quem quer começar, o maior desafio é obter recursos para Levar o produto ao mercado 

«VIVIANE FAVER 

U m plano de negócio na 
mão e uma boa ideia 
na cabeça. Compa
nhias reconhecidas 

mundialmente, como Face-
book, Mozilla, Wikipedia e 
Linkedin, entre outras, basica
mente começaram assim. To
das elas têm em comum a mes
ma trajetória, em que se trans
formaram de pequenas empre
sas startups em gigantes em 
seus nichos de atuação. De ca
rona no bom ambiente econô
mico, o Brasil observa, como 
um vírus de computador, em
presas com esse perfil se espa
lhar pelo País, a grande maioria 
com projetos ligados à tecnolo
gia da informação (TI) e inter
net. Se vão repetir o sucesso 
das companhias que as inspi
raram não se sabe, mas, mes
mo que muitas fiquem pelo ca
minho, um tiro certeiro faz va
ler todo o esforço - ao menos 
para seus investidores. 

Normalmente de base tecno
lógica, com grande espírito em
preendedor e com uma cons
tante busca por um modelo de 
negócio inovador, as chamadas 
startups, na maioria dos casos, 
apostam na sua forma de atuar 
como principal diferencial para 
gerar valor, ou seja, para trans
forma seu trabalho em dinhei
ro. Com baixos custos iniciais e 
altamente escaláveis, ou seja, 
com grande expectativa de cres
cimento quando acertam o al
vo, estas empresas vivem à caça 
de investidores para colocar em 

funcionamento o negócio. 
Quem vence a barreira ini

cial da falta de recursos ganha 
fôlego momentâneo, pois, à 
medida em que o negócio se 
desenvolve, a busca por mais 
recursos se intensifica. Um 
exemplo bem sucedido desse 
processo é a HelpSaúde, que se 
consolidou como a única plata
forma de busca de serviços de 
saúde no Brasil a reunir médi
cos, dentistas, hospitais, clíni
cas e planos de saúde. O princi
pal objetivo é conectar pacien
tes e profissionais de saúde de 
forma gratuita e imediata. 

De acordo com o Chief Exe-
cutie Officer (CEO), Gustavo 
Guida, no portal o usuário tem a 
possibilidade de encontrar o 
profissional que deseja por três 
filtros diferentes, no caso plano 
de saúde, localidade e especiali
dade. Além disso, a plataforma 
oferece informações atualiza
das sobre medicamentos e arti
gos sobre diversos tipos de 
doenças. Para os profissionais 
da área médica, o serviço auxilia 
na busca por novos pacientes, 
concedendo-lhes ainda mais vi
sibilidade no mercado. 

O site foi ao ar em julho 2009 
e, hoje, tem cerca de 2 milhões 
de acessos mensais. "Já ultra
passamos a marca de 24 mil 
profissionais cadastrados", co
memora Guida, acrescentando 
que ele já foi abordado por vá
rias empresas e investidores de 
fora do Brasil. "No final de 2 0 0 1 , 
aproveitamos um evento sobre 
saúde digital em São Francisco, 
nos Estados Unidos, para nos 

aproximar desses investidores 
em potencial. Na região há a 
maior concentração de fundos 
de venture capital dos EUA, tal
vez do mundo", completa. 

Conta a favor de Guida o fato 
do executivo ter uma ampla re
de de relacionamentos por con
ta de seu negócio anterior. Fun
dador do Bondfaro (site brasi
leiro de busca de produtos) e ex-
sócio do Buscapé (outro site de 
buscas), o empresário sabe bem 
como transformar uma empre
sa startup em um bom negócio. 
"O fundo KaszekVentures, geri
do por um dos fundadores do 
Mercado Livre, Hernan Kazah, 
acreditou no nosso negócio. 
Além disso, a experiência deles 
está sendo vital para nos ajudar 
na consolidação do HelpSaúde. 
Os recursos do aporte serão 
usados para a expansão dos 
nossos serviços e para atrair ta
lentos", diz Guida. 

Softwares 

Já a Helabs, empresa de de
senvolvimento de softwares, 
realizou uma viagem de negó
cios à Bélgica para apresentar o 
trabalho que está sendo desen
volvido para a Proteste Brasil, 
entidade civil sem fins lucrati
vos que tem como objetivo de
fender os direitos dos consumi
dores brasileiros, que pertence 
ao grupo EuroConsumers. A 
viagem gerou a possibilidade de 
ampliar seus serviços para mais 
empresas do mesmo grupo em 
outros países. 

O empreendimento entrou 

em operação em janeiro de 
2011, e, segundo o sócio Sylves-
tre Mergulhão, o processo com 
a EuroConsumers foi concreti
zado com a realização de uma 
negociação direta com os dire
tores da multinacional no Bra
sil. "Eu fui pessoalmente à Bél
gica para conhecer melhor os 
negócios da mesma e oferecer 
melhores soluções na consulto
ria que já é fornecida. O contato 
ainda pode abrir as portas do 
mercado europeu para a gente." 

A Helabs acertou contrato de 
um ano com a Proteste, incluin
do a locação de profissionais e 
consultoria. "Pretendemos abrir 
mais dois centros de trabalho 
até o final do ano, além de do
brar o faturamento, chegando a 
algo em torno de R$ 3,6 milhões 
por ano", conta Mergulhão, que 
já possuía experiência na área 
por ter sido Chief Technical Offi-
cer (CTO) de uma empresa de 
internet norte-americana cha
mada Redeparede. 

A empresa de tecnologia in
terativa Sync também é outro 
caso de sucesso. A companhia 
desenvolveu, março de 2011, o 
aplicativo Crossfy, que conecta 
o conteúdo de jornais e revistas 
impressos ao de mídias online. 
A tecnologia da plataforma 
identifica imagens impressas e 
apresenta conteúdos digitais 
associados, que podem ser ima
gens, áudios, vídeos, interações 
sociais e até mesmo compras 
via mobile. O passo atual é apre
sentar o produto para grandes 
investidores e fazer a empresa 
crescer ainda mais. "Começa

mos a pensar em uma maneira 
de evoluir a tela no jornal e tor
nar o produto mais interativo. 
Até que chegamos na ideia de 
usar o celular como uma tela no 
papel", relata Amure Pinho, CEO 
da Sync e investidor do Crossfy. 

O produto foi apresentado na 
edição deste ano do Campus 
Party, maior evento de tecnolo
gia e internet do País realizado 
em fevereiro deste ano, em São 
Paulo. A aceitação foi tão boa 
que a Sync recebeu convite para 
participar de uma feira no Vale 
do Silício, no estado norte-ame
ricano da Califórnia, onde se 
concentram algumas das princi
pais empresas de tecnologia glo
bais, como Apple, Google, Elec
tronic Arts, eBay, Yahoo! e Hew
lett-Packard (HP), entre outras. 

"Fizemos mais contatos por 
lá e aguardamos a confirmação 
de empresas de quatro países", 
conta Pinho. "O destaque na mí
dia local foi grande e muitos in
vestidores demonstraram o in
teresse em conhecer mais a pla
taforma", completa o executivo, 
acrescentando que os principais 
benefícios desses contatos são a 
possibilidade de ampliar o 
networking, o aprendizado com 
o mercado externo e a possibili
dade de internacionalização do 
seu produto. "Temos diversos 
planos, mas o mais importante é 
levar a empresa e a equipe para 
uma temporada no Vale do Silí
cio. O faturamento previsto para 

2012 é de R$ 1,2 milhão e esta
mos bastante otimistas em al
cançar essa meta", revela. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jun. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




