
m novo tipo de empreendedorismo está chegando ao 
Brasil -e mais rápido do que muitos têm conseguido 
enxergar. Enquanto alguns nem entendem exatamen
te o termo "startup", confundindo-o com "spin-off" e 

outras palavras de língua inglesa faladas aqui e acolá, outros o in
terpretam ao pé da letra, como referente a uma companhia que 
acaba de entrar no mundo dos negócios. 

No entanto, trata-se de um conceito que se tornou específico: 
tem a ver principalmente com empresas iniciantes que trabalham 
com tecnologia e inovação. Elas praticam um empreendedorismo 
gerador de mais empregos e de maior riqueza do que a média, que 
se convencionou chamar de "empreendedorismo de alto impacto", 
por sua grande influência social (ambiciona mudar o mundo ou o 
modo como o vemos) ou financeira (essas organizações são pensa
das para render muito em pouco tempo). 

No segundo caso, uma startup é uma empresa iniciante com 
a missão de desenvolver, em pouquíssimo tempo (às vezes uma 
noite de insônia), um modelo de negócio escalável e replicável, ou 
seja, com o máximo de lucro, no mínimo de tempo, pelo menor 
custo unitário de produção possível. Dessas características deri
vam mais duas: as startups são companhias que atraem capital de 
risco e, na maioria das vezes, têm em sua base tecnologia inova
dora vinculada à internet. 

Essa relação entre startup e internet é quase uma regra e vem se 
difundindo nos Estados Unidos desde a década de 1990, período 
da bolha da internet. No Brasil o fenômeno começou a mostrar seu 
potencial nos primeiros anos do milênio, mas só em 2010 e 2011 
ganhou força e tende a se popularizar em 2012. 

O cenário propício para esse crescimento em solo brasileiro é 
constituído de vários fatores. Primeiramente, somos 78 milhões de 
internautas, segundo pesquisa Ibope/Nielsen. Depois, há o fenôme
no da geração Y, pessoas nascidas no final da década de 1980 e nos 

anos 1990, com intimidade com os recursos tecnológicos e inapti
dão para ter chefes, cumprir horários rígidos e lidar com estrutu
ras que as impeçam de ser criativas e inovadoras. Soma-se a isso 
a tendência dos brasileiros ao empreendedorismo de modo geral. 
Pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor aponta que em 2009 
o empreendedorismo no Brasil cresceu 97% em relação a 2008 e, 
pelas estimativas do Sebrae, de julho de 2009 para cá, o Brasil 
ganhou mais de 2 milhões de empreendedores formais. A associa
ção de instituições de ensino ao fenômeno, por meio da oferta de 
cursos, também o tem fortalecido -isso ocorre com universidades 
que têm incubadoras de viés tecnológico, em geral, e com faculda
des como a Fiap, de São Paulo, que vem selando parcerias com a 
Singularity University para isso. 

Por ser um fenômeno recente e mutável por natureza -as em
presas abrem, fecham, fundem-se e são vendidas em questão de 
dias ou meses-, não há dados ou estatísticas suficientes sobre esse 
boom. No entanto, especialistas da área concordam que, em 2011, 
esses empreendimentos proliferaram pelo País. 

"Em 2009, recebíamos cerca de cinco projetos por semana; em 
2011 (e até agora), passamos a receber 50. Nos meetups [encontros 
informais de empreendedores] que realizamos, a cada reunião o 
número de participantes aumenta consideravelmente", afirma Yuri 
Gitahy, investidor-anjo e fundador da Aceleradora, que apoia star
tups na gestão e com capital semente. 

A pesquisa Empreendedor Digital Brasil, realizada pelo Prêmio 
RBS de Empreendedorismo e Inovação em setembro de 2011, in
dica que há no Brasil algo entre 800 e 1.000 startups [veja quadro 
na página ao lado]. Para Cristiano Nóbrega, diretor de novos ne
gócios digitais do Grupo RBS, o número é bastante representativo. 
"Levando em conta a amostra da pesquisa, pode-se considerar 
esse número. Mas é como uma fotografia: esse foi o retrato de 
setembro de 2011, possivelmente no decorrer de 2012 teremos 
novos retratos." Foram realizadas 770 entrevistas, tanto com em
preendedores como com universidades e organizações que agre
gam startups em todo o Brasil. 
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Sem dúvida, a tendência é de crescimento. "O Brasil tem muita ca
rência, tudo precisa ser feito, por isso as coisas acontecem com muita 
velocidade. Em um ano e meio o cenário mudou radicalmente e vai 
continuar intenso nos próximos anos", avalia Cássio Spina, fundador 
da Anjos do Brasil, organização que reúne investidores-anjo. 

Empreendedor e investidor, um (des)casamento 
Cristiano Nóbrega chama a atenção para o descasamento entre 
empreendedor e investidor. "Só 20% dos empreendedores de star
tups apresentaram projetos para investidores e a maioria se banca 
sozinho. O cenário econômico brasileiro dos últimos 15 anos não 
favoreceu os investimentos no setor, mas com a estabilidade finan
ceira do Pais isso deve mudar." No entanto, se de um lado os jovens 
empreendedores não estão preparados para conquistar recursos, 
de outro faltam investidores que acreditem no talento brasileiro. 

De modo geral, o caminho para conseguir financiamento é linear, 
começando com aceleradoras, que apoiam o desenvolvimento da 
ideia e do projeto oferecendo mentores, conselheiros. Quando há 
investimento financeiro, porém, dificilmente é superior a R$ 50 mil. 

Na segunda etapa, entra em cena o investidor-anjo, pessoa fí
sica, em geral um executivo, que ajuda a transformar protótipos 
em empresas, e os investimentos ficam em torno de R$ 100 mil. 
Na terceira etapa, as startups conseguem ajuda de capital semen
te para encontrar um modelo de negócio escalável e aumentar a 
equipe, e então os aportes chegam a cerca de RS 500 mil. Da quar
ta etapa em diante, os investimentos ultrapassam R$ 1 milhão. 
A partir daí, os empreendedores começam a ter dificuldade para 
encontrar apoio financeiro. 

"Estamos apenas começando, o mercado de venture capital é 
muito pequeno e carecemos de profissionais aptos para gerir os 
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fundos. Por outro lado, buscamos mais pessoas empreendedoras 
e capacitadas para valorizar seus negócios do que boas ideias, por 
isso o mercado trabalha com a proporção de 100 para 1, ou seja, 
de cada cem startups, uma vai receber investimentos -isso explica 
por que alguns empreendedores brasileiros têm preferido ir tentar 
a sorte nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício", diz 
Humberto Matsuda, da Performa Investimentos. 

O que investidores locais como ele argumentam? "Os novos em
preendedores têm propostas criativas, mas ainda falta provar po
tencial de valorização, porque para os fundos interessa mais que 
a empresa se valorize do que cresça, pois visam a venda do em
preendimento", afirma Matsuda. (É diferente, por exemplo, da pos
tura de Guy Kawasaki, que, na HSM Management n° 92, disse que a 
criatividade do empreendedor é o que mais conta.) 

De acordo com Matsuda, os fundos profissionais, com regis
tro na Comissão de Valores Mobiliários, não chegam a 30 e a 
maioria está sediada -e fecha negócios- em São Paulo. Tal ce
nário financeiro pode explicar o segundo aspecto a ser destaca
do da pesquisa Empreendedor Digital Brasil: 93% das startups 
estão nas regiões Sul e Sudeste, com maior concentração em 
São Paulo (62% delas) e forte presença em Belo Horizonte (MG) 
e Florianópolis (SC). 

Na região Nordeste, Recife (PE) desponta com potencial tecnológi
co. Outras localidades apresentam tendência de crescimento, como 
Brasília, Campina Grande (PB) e cidades que possuem importantes 
cursos universitários em engenharia e ciências da computação. 

No Brasil inteiro 
Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABS), fundada em 
outubro de 2011, 30% das startups estão em São Paulo (capital e 
Campinas), 20% em Minas Gerais, 15% no Rio de Janeiro e 35% es
palhadas por outros estados. "Há startups em Florianópolis, Porto 
Alegre, Curitiba, Recife, e com menos intensidade em cidades do 
Amazonas e de Rondônia", confirma Gustavo Caetano, presidente 
da ABS e cofundador da Samba Tech, ambas sediadas em Belo Ho
rizonte. "0 cenário está diluído pelo litoral brasileiro e no interior 
do País por causa de dois fatores principais: a internet e a presen
ça de núcleos de educação fortes, como a Universidade Federal 
de Pernambuco [UFPB], a Universidade Federal de Santa Catarina 
[UFSC], a Universidade de São Paulo [USP], a Universidade Esta
dual de Campinas [Unicamp] e a Universidade Federal de Minas 
Gerais [UFMG]", completa. 

A proliferação de startups no bairro de São Pedro, na zona 
sul de Belo Horizonte, fez com que ele ficasse conhecido como 
San Pedro Valley, numa referência ao Vale do Silício. "Não foi 
planejado, aconteceu. Um foi chamando o outro, dando dica de 
casas disponíveis, e quando vimos éramos todos vizinhos", conta 
Diego Gomes, da EverWrite, que compartilha as redondezas com 
a Deskmetrics, a Omnilogic, a Hotmart, a Anuncie.la e muitas ou
tras startups mineiras. 

Além da proximidade com a UFMG, quase todos os empreen
dedores do San Pedro Valley estudaram lá, e a atuação de vários 
fundos de investimento também ajuda no enraizamento das em-
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presas; Insight Venture Partners, Benchmark Capital, Tiger Glo
bal, BV Capital, Accel Partners e Rocket Internet são alguns dos 
mais atuantes. Soma-se a isso a presença do Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Google e de startups que já se provaram 
no mercado, como a Samba Tech. 

Fundada em 2005 por Gustavo Caetano, então com 22 anos de 
idade, a Samba Tech surgiu para sanar um problema pessoal: a falta 
de jogos disponíveis para celular. Em 2006, mudou de foco para atuar 
no negócio de soluções de vídeos online, ou webTV -eles gerenciam 
e distribuem vídeos para empresas. Em 2008, veio o primeiro clien
te de peso, o portal de notícias do Grupo Bandeirantes, acompanha
do do investimento de R$ 5 milhões, e, em 2009, a Samba Tech já 
possuía 80% do mercado nacional de soluções de vídeos online para 
organizações. Hoje, com 60 funcionários, estima-se que valha R$ 50 
milhões -faturou R$ 15 milhões no ano passado e a previsão é de 
R$ 20 milhões em 2012. E começou o ano com muitas novidades: 

selou joint venture com a Adstream, líder mundial em soluções di
gitais para o mercado publicitário, iniciou a operação da Samba Ads, 
unidade de negócios focada em publicidade em vídeos online, abriu 
escritório na Argentina e já tem clientes como El Comércio no Equa
dor, Telethon na Colômbia e America TV na Argentina. 

A capital mineira também abriga a sede do Grupo Instituto Ino
vação, mais conhecido como o organizador do Startup Farm, pro
grama de aceleração de negócios digitais em um mês de imersão. O 
instituto oferece, ainda, consultoria de inovação e transferência de 
tecnologia para empresas e governos em geral e atua como fundo 
de investimento. Fundado em 2002, abriu escritório em Campinas 
(SP), atraído pela Unicamp, e em Bogotá, Colômbia. 

"Não acredito que haja especificidades regionais; a essência ges
tora de uma startup é a mesma em Minas Gerais, Santa Catarina ou 
Pernambuco", afirma Felipe Matos, cofundador do Grupo Instituto 
Inovação. "0 que há é vocação regional: Recife tem viés mais tec-
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nológico; São Paulo é mais forte em negócios; Belo Horizonte tenta 
unir tecnologia e negócios e começa a apresentar talento para bio
tecnologia; Brasília se destaca com os portais educacionais volta
dos para concursos; Florianópolis trabalha com a questão do fluxo 
de informação; e Rio de Janeiro é mais forte em 
B2B [business-to-business], moda e entreteni
mento. Ou seja, tem mais a ver com o mercado 
local onde as startups estão inseridas. Em geral, 
elas nascem localmente e crescem globalmente 
e, muito cedo, acabam buscando o mercado de 
São Paulo e Rio de Janeiro." 

Bruno Inojosa concorda. Com 24 anos, reçém-
-formado em ciências da computação pela Uni
versidade Federal de Pernambuco (UFPE), ele é 
cofundador da MobiClub. A startup, com um ano 
de vida, divide espaço com mais 12 incubadas no Porto Digital de 
Recife e oferece dois produtos principais: desenvolvimento de apli
cativos de acordo com a demanda dos clientes e o MobiClub. Este é 
um aplicativo para pagar a conta em bares e restaurantes: quando 
chega ao estabelecimento, o cliente informa o número de seu celu
lar para o garçom e acompanha as somas parciais de seu consumo, 
fecha e paga a fatura sem sair da mesa, enfrentar filas ou falar com 
um atendente. 

"O produto é muito bem-aceito pelos estabelecimentos e pe
los clientes, só que temos de esperar a legislação de nota fiscal 
eletrônica ser aprovada e implantada", conta Inojosa que, no 
entanto, quer mudar para São Paulo. "Quase todas as startups 
daqui acabam indo." 

Assim como a MobiClub, as dezenas de startups de Recife têm 
como referência o Porto Digital, que acaba de lançar sua acelera
dora. Situado na ilha que deu origem à cidade, é focado no desen
volvimento de software. São cerca de 200 organizações e duas 
incubadoras (com 16 incubadas) gerando 6,5 mil empregos e fa
turamento estimado em R$ 1 bilhão, 3,5% do PIB de Pernambuco, 
incluindo empresas como a Microsoft, a Oi e a IBM. "As startups se 
favorecem muito da estrutura do Porto, e a gente entra por meio 
dos convênios com a universidade federal. É um bom começo", 
avalia Inojosa. 

Campina Grande deve seguir o mesmo caminho de Recife, pois 
sua forte tradição tecnológica propicia o surgimento de startups. 
"A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba atua há 25 anos na 
região e já formou 83 empresas. Hoje temos 37 incubadas em 
parceria com universidades, o governo, o Sebrae e entidades fe
derais de pesquisa. Nosso tempo de incubação leva de três a 
quatro anos", explica Francilene Procópio Garcia, diretora-geral 
da fundação e secretária-executiva de Ciência e Tecnologia do 
Estado da Paraíba. 

Florianópolis vem ganhando repercussão nacional. Tornou-se 
referência de inovação em tecnologia por necessidade, pois a legis
lação ambiental proíbe o estabelecimento de indústrias na região e 
foi necessário encontrar alternativas para gerar renda e postos de 
trabalho. Outro fator importante foi a fundação de um poderoso 
curso de engenharia na UFSC há 45 anos. Com o apoio dos gover
nos locais e de empresas privadas, a universidade estabeleceu no 
balneário, em 1984, a Fundação Centro de Referência em Tecno
logia Inovadora (Certi), que, por sua vez, deu origem à primeira 
incubadora de empresas de tecnologia do Brasil. Hoje, a capital 
catarinense abriga 600 empresas de tecnologia, 80% delas micro e 

pequenas, que geram 6 mil empregos e receita 
anual de cerca de R$ 1 bilhão. 

A Chaordic Systems, startup de Florianópolis 
fundada em 2008, levantou R$ 1 milhão de in
vestimentos iniciais por meio de editais públi
cos de fomento à pesquisa e inovação. "Um de 
nossos produtos é o Chaordic OnSite, software 
de recomendações para suporte, mediação e 
automação do processo de escolha de produtos 
e serviços pelo consumidor de lojas virtuais", 
explica João Bernartt, um dos sócios. ícones do 

e-commerce mundial, como a Amazon e a Netflix, há anos utilizam 
tecnologia similar; no Brasil, a Livraria Saraiva foi uma das primei
ras redes de lojas a adquiri-la da Chaordic. 

"Editais de concorrência pública e duas incubadoras criam em 
Florianópolis um cenário favorável para os jovens empreende
dores. E temos gente com ótima formação tecnológica, mas care
cemos de aptidões gerenciais e de mais fundos de investimento", 
avalia Eric Santos, engenheiro, fundador da Resultados Digitais e 
mentor da Aceleradora. No Brasil, ainda sempre parece faltar uma 
peça, mas estamos evoluindo. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 110-115, jul./ ago. 2012.




