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Inovação Grupo de 43 companhias
participará de evento mundial

Novatas de TI
vão mostrar
projetos nos
Estados Unidos

ALINA MASSUCA/VALOR

Frederico Lacerda, sócio da 21212: entre 300 novas empresas que se inscrevem anualmente para projetos de aceleração, apenas dez são selecionadas

Luciana Bruno
Do Rio

As empresas brasileiras embrio-
nárias de tecnologia começam a
procurar visibilidade no exterior,
em busca de experiência com o
mercado mundial e de investido-
res. Em setembro, 43 delas desem-
barcarão em San Francisco, nos Es-
tados Unidos, para apresentar seus
produtos e serviços em um dos
principais eventos de tecnologia
do mundo, o TechCrunch Disrupt.
Entre elas, destaca-se um grupo de
seis companhias cariocas que
apresentarão seus projetos para
investidores do Vale do Silício, já
acostumados a apostar em inicia-
tivas de empreendedorismo.

O grupo formado por Site Sus-
t e n t áv e l , XJobs, B i d c o r p, E a s ya u l a ,
Queremos e Igluu foi indicado pe-
la aceleradora 21212 — uma con-
sultoria especializada em ajudar
empresas iniciantes a se desenvol-
ver. Todas foram criadas por execu-
tivos jovens, com idade média de
30 anos. Algumas nasceram de
projetos despretensiosos, como é o
caso do Queremos, um site de
“crowdfunding” (financiamento
conjunto), cujo objetivo é trazer
bandas alternativas estrangeiras
para tocar no Circo Voador, conhe-
cida casa de shows do Rio.

Trata-se da primeira vez que em-
presas brasileiras terão um pavilhão
no evento, organizado pelo blog es-
pecializado TechCrunch, em sua 6ª
edição, de 8 a 12 de setembro.

“Vinte anos atrás havia no Brasil

mais empreendedores por necessi-
dade, para subsistência. Hoje, exis-
te um grande número de empreen-
dedores de oportunidades, que
saem do emprego para empreen-
der ”, afirmou Cássio Spina, funda-
dor da Anjos do Brasil, associação
de investidores-anjo. A organiza-
ção investe em média R$ 100 mil
por negócio e, geralmente, é a prin-
cipal fonte inicial de recursos para
novas empresas.

Sócio-fundador do Site Susten-
tável, o analista de sistemas Maxi-
miliano Muniz lançou a empresa
neste ano, especializada em calcu-
lar a emissão de dióxido de carbo-
no (CO2) de um site. Isso porque os
sites são hospedados em servido-
res que consomem energia.

Como compensação ambiental, a
empresa planta mudas em nome do
cliente, que recebe um selo de quali-
dade em sua página na internet. A
ideia do serviço, já contratado por
cinco sites de comércio eletrônico, é
ajudar a valorizar a marca na área da
sustentabilidade.

“Ninguém consegue associar o
mundo da internet com a emissão
de CO2”, disse Muniz. O Site Sus-
tentável já iniciou conversas para
receber US$ 250 mil de um investi-
dor-anjo brasileiro.

O destino de bandas alternativas
estrangeiras, que geralmente se apre-
sentam emSão Paulo, levouum grupo
de amigos a criar o Queremos, que co-
meçou como um mailing para levar
essas bandas ao Rio de Janeiro. Os fãs
praticamente financiam o show. Cada
um paga cerca de R$ 200 para pagar a

A difícil tarefa de dar consultoria financeira a ‘nerds’
Peter Burrows
Bloomberg Businessweek

Em seus dias de capitalista de
risco, Andy Rachleff passava
grande parte do tempo ouvindo
jovens empreendedores explica-
rem por que suas empresas ini-
ciantes iriam fazer sucesso. Hoje,
ele está do lado oposto. Como
executivo-chefe da We a l t h f r o n t ,
uma consultoria financeira que
opera exclusivamente pela inter-
net, Rachleff se coloca diante de
multidões de funcionários do
Fa c e b o o k , do LinkedIn e de ou-
tras companhias para vender
seus serviços de gerenciamento
financeiro. “Agregamos pou-
quíssimo valor, e cobramos de
a c o r d o”, diz ele às plateias.

Fugir do padrão normal para
vender ideias é algo sob medida
para os trabalhadores do setor de
tecnologia do Vale do Silício, es-
pecialmente os que ficaram ricos
recentemente ou que logo fica-
rão ricos em companhias prestes
a abrir o capital. Rachleff, de 53
anos, calcula que as ofertas pú-
blicas iniciais de ações (IPOs, na
sigla em inglês) no setor de tec-
nologia vão criar US$ 500 bilhões
em riqueza nova até 2016, e
US$ 100 bilhões desse total irão

para funcionários em geral. É
complicado vender consultoria
financeira no Vale do Silício. O
lugar está cheio de Ph.D.s com ca-
pacidade para resolver proble-
mas, uma aversão extraordina-
riamente forte a comissões, e sem
a menor ideia do que fazer com
seu dinheiro. “O refrão comum
que ouvimos das pessoas em
companhias que vão abrir o capi-
tal é ‘o que temos que fazer para
tirar esses caras de terno de nosso
saguão? Não suportamos esses
caras’ ”, diz Rachleff.

O software da Wealthfront
adota o que Rachleff afirma ser
uma estratégia de diversificação
prudente para balancear os
portfólios dos investidores entre
ações, bônus, recursos naturais e
três outras classes de ativos,
principalmente fundos de inves-
timentos. Os clientes repassam
seu dinheiro, respondem um
questionário sobre seus objeti-
vos financeiros e a Wealthfront
faz todos os negócios e o balan-
ceamento de carteiras. O investi-
mento mínimo é de US$ 5 mil e
a comissão é de 0,25% dos ativos
por ano. Em uma gestora de re-
cursos típica, para comparar, o
mínimo é de US$ 1 milhão e a
comissão é de mais de 1%.

Quando era um capitalista de
risco — ele se aposentou da Bench -
mark Capital em 2004 —, Rachleff
ficava perplexo em como eram
poucos os empresários apoiados
pelo empresa que tinham acesso a
uma consultoria financeira decen-
te. “Eu nunca podia aconselhar jo-
vens de nossas companhias a fazer
o que eu fazia porque eles não po-
diam arcar com os valores míni-
mos exigidos”, afirma.

As raízes da empresa remetem
a 2008, quando Daniel Carroll,
na época um analista de dívida
de 27 anos de Chicago, descobriu
que o consultor financeiro de sua
mãe a havia feito investir em fun-
dos mútuos de alto risco, com co-
missões de mais de 1,5%. Com
sua mãe a dois anos da aposenta-
doria, Carroll diz ter tomado to-
dos os ativos dela de volta e “sen -
tado à mesa com uma caneta e
um pedaço de papel para calcu-
lar um portfólio melhor”. Carroll

logo criou um programa de car-
teiras virtuais on-line para admi-
nistrar o dinheiro de sua mãe.

Ele havia lido sobre Rachleff
em algumas revistas e decidiu
entrar em contato com ele, apre-
sentando sua ideia: começar
uma companhia que oferecesse
consultoria financeira barata.
Poucos dias depois, os dois esta-
vam tomando café na Buck’s,
uma lanchonete de Woodside,
Califórnia, frequentada por mui-
tos profissionais do Vale do Silí-
cio. Rachleff concordou em tor-
nar-se o executivo-chefe da nova
companhia, que inicialmente
eles chamaram de KaChing.

A companhia criou um jogo
social para investimentos em que
os clientes competiam para ver
quem conseguia os maiores re-
tornos. Foi um fracasso. Das 450
mil pessoas que se registraram
para criar seus próprios portfó-
lios, apenas um punhado delas
surgiu com estratégias vencedo-
ras, afirma Rachleff. Um ano de-
pois, eles abandonaram a estraté-
gia “f a ç a - v o c ê - m e s m o”, e o nome
KaChing, e começaram a promo-
ver um modelo do tipo “siga-o-es -
p e c i a l i s t a”: os clientes colocavam
dinheiro em uma conta e a Weal-
thfront permitia a eles copiar os

banda. Depois, são vendidos ingressos
ao público.Se houverlucro, osque ini-
ciaram o movimento são reembolsa-
dos. A proposta da iniciativa agora é
levantar US$ 250 mil de um investi-
dor-anjo para conseguir criar uma
plataforma nacional do projeto. Nesse
caso, o objetivo é apoiar bandas brasi-
leiras que não conseguem tocar em ci-
dades do interior.

civil; e a Easyaula, uma rede social
para professores e alunos. Um de
seus sócios é Diego Alvarez, que tra-
balhou no Google e na  Microsoft ,
nos Estados Unidos.

Após receber o investimento-
anjo, o passo seguinte das inician-
tes é procurar um investidor
maior, o capital de risco. É o caso
da Resolve Aí, criada em 2011 e
que também dá o nome a um apli-
cativo para iPhone que localiza o
táxi mais próximo do usuário.
Com convênio com mais de 50 co-
operativas em sete cidades do Bra-
sil, a empresa planeja seguir em
breve para o Paraná, a Bahia, a Pa-
raíba e o Ceará.

Em março, a Resolve Aí recebeu
um aporte de R$ 600 mil de cinco in-
vestidores-anjo. Agora, negocia com
dois fundos para receber até US$ 5
milhões, afirmou Gabriel Silva, que
fundou a empresa com Rafael Kauf-
mann. O objetivo é expandir o mo-
delo para outros meios de transpor-
te. As negociações poderão levar cer-
ca de cinco meses. Em geral, os fun-
dos de capital de risco ficam com
20% de participação na empresa. O
restante é diluído entre os sócios, in-
vestidores-anjo e aceleradora.

Esses empreendimento têm sur-

gido dentro do modelo societário
em que o funcionário é, ao mesmo
tempo, sócio da empresa. Sem ne-
cessidade de muitas contratações, os
custos da empresa caem muito, ex-
plicou José Alfredo Lion, especialista
em direito empresarial.

Mas o Brasil ainda está longe de
atingir patamares equivalentes
aos dos Estados Unidos e Israel,
maiores mercados de companhias
embrionárias no mundo. “O Vale
do Silício demorou 30 anos para
acontecer. O Brasil está somente há
dois anos nesse mercado. Vai de-
morar um tempo ainda”, opinou
Nicolas Gautier, sócio-diretor da
suíça Mountain do Brasil, empresa
de capital-semente.

No Brasil há cinco meses, Gau-
tier disse acreditar que há oportu-
nidades no mercado de aplicativos
para celular e em comércio eletrô-
nico. No entanto, ainda há desafios
a serem superados. “Os investido-
res internacionais não têm refe-
rências do Brasil. Além disso, mui-
tas companhias ainda não estão
prontas para receber dinheiro”,
avaliou o executivo.

Na opinião de Spina, da Anjos do
Brasil, os recursos não são o princi-
pal problema das novatas, e sim a ca-

pacitação dos empreendedores.
Poucas teriam qualificação para en-
trar em uma aceleradora.

Frederico Lacerda, sócio da
21212, revelou que cerca de 300
novas empresas se inscrevem
anualmente para participar do
projeto de aceleração, mas apenas
dez são selecionadas. Entre os crité-
rios para a seleção estão as ideias
inovadoras e a qualidade da equipe
envolvida no projeto.

Além de ajudar a definir o públi-
co-alvo, a aceleradora oferece o
aconselhamento de empresários
consagrados e assessoria técnica
com profissionais como advoga-
dos e publicitários, para aprimorar
o projeto da companhia. O objeti-
vo é criar um projeto atraente para
investidores em seis meses.

“O Brasil é o segundo país com
mais pessoas nas redes sociais como
Facebook e Twitter. Há vários fatores
ocorrendo ao mesmo tempo que be-
neficiam as novatas”, opinou Marce-
lo Sales, sócio da 21212. “Os investi-
dores também estão com recursos
para investir. Tentamos criar oportu-
nidades para que os anjos passem a
conhecê-las. Celulares com internet,
por exemplo, são oportunidades de
centenas de bilhões de dólares.”

Seis empresas do Rio
foram selecionados por
uma consultoria
especializada para
acelerar seus planos

A internacionalização também
está nos planos do Queremos, que
precisa captar até R$ 4 milhões pa-
ra o projeto. “Já recebemos propos-
tas de investidores que queriam ter
participação na empresa, mas o di-
nheiro não era tão importante na-
quele momento, e sim o treina-
m e n t o”, disse Bruno Natal, jornalis-
ta, um dos sócios do Queremos.

Entre as demais novatas que irão
a San Francisco estão a Bidcorp, sis-
tema de negociação on-line para
materiais excedentes da construção

Com a tarefa de orientar
engenheiros do Vale do
Silício, Wealthfront já
mudou modelo de
negócio mais de uma vez

portfólios de investidores profis-
sionais, negócio por negócio.

Rachleff e Carroll encontraram
44 profissionais dispostos a com-
partilhar seus negócios com os
usuários da Wealthfront. Esse ser-
viço também não decolou; a em-
presa não conseguiu atrair mui-
tos clientes. Os profissionais bate-
ram o índice de ações Standard&
Poor ’s 500 em 4%, mas “parece
que ninguém percebeu”, diz Ra-
chleff. “Quanto mais você prome-
te grandes retornos, menos as
pessoas acreditam em você.”

Mais uma vez Rachleff e Carroll
mudaram o modelo de negócios,
desta vez para se concentrarem
em nerds endinheirados e mal
servidos em termos de consulto-
ria financeira. O serviço começou
a funcionar em dezembro. Rach-
leff não divulga detalhes sobre a
receita da nova companhia, mas
diz possuir milhares de clientes
que têm, em média, mais de
US$ 50 mil em suas contas. Menos
de 1% deles desistiram do serviço
até agora, acrescenta.

A Wealthfront não é a única
companhia interessada em prestar
consultoria financeira a engenhei-
ros do Vale do Silício. A Pe r s o n a l
Capital adota uma postura mais
tradicional — consultores de carne

e osso ajudam a administrar os
fundos. A Betterment não oferece
um balanceamento mínimo, e co-
bra uma taxa de administração pa-
recida com a da Wealthfront. A
empresa mais nova do segmento é
a Motif Investing, que cria portfó-
lios em torno de temas com nomes
atrativos como Biotech Breakth-
rougs, Discount Nation ou Demo-
cratic Donors. Assim como a Weal-
thfront, esses serviços concorren-
tes usam muitos algoritmos.

Entretanto, nenhum deles che-
ga perto da ausência do toque hu-
mano da Wealthfront e sua men-
sagem de não provocar danos. Um
cliente, Damien Filiatrault, de 37
anos e dono da Scalable Path, uma
pequena companhia de softwares,
diz não entender direito como os
algoritmos da Wealthfront funcio-
nam, mas confia na empresa mes-
mo assim. Ele tem US$ 20 mil em
sua conta e poderá colocar mais.
“Tentei fundos mútuos e tentei ad-
ministrar os investimentos eu
mesmo, mas não gostei dos resul-
tados em nenhum dos casos”, diz
Filiatrault. “Se você não sabe quem
é o trouxa, é bem provável que seja
você. Não tento ganhar nesse jogo.
Sou bom no que faço e é nisso que
devo me concentrar.” (Tradução de
Mário Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Empresas, p. B3.




