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dia 22 de julho vai ficar na história da desen-
volvedora de jogos FreshPlanet. Foi quando os 
12 funcionários da empresa, fundada em 
2009, em Nova York, comemoraram mais um 
recorde: 3 milhões de pessoas acessaram, num 

único dia, o SongPop, game lançado apenas dois meses antes. Sua 
boa aceitação é mais um sinal da corrida que movimenta o mer-
cado de aplicativos e games. Ela mostra que os jogos para celular 
com forte elemento social são uma aposta promissora. Espera-se 
que dessa onda, escancarada pelo sucesso de SongPop e Draw 
Something, surjam os próximos blockbusters das app stores. 

"Até pouco tempo, jogar no celular era uma coisa solitária. 
No Facebook, a pessoa brincava com vários amigos, mas não 
em movimento", disse a INFO o francês Mathieu Nouzareth, 
presidente da FreshPlanet. "O futuro da indústria é ter pesso-
as jogando entre si, mas em smartphones e tablets". Nouzareth 
e sua empresa seguem à risca essa receita. No SongPop, duas 
pessoas se enfrentam para ver quem acerta em menos tem-
po o nome de uma música, ouvindo trechos dela. Segundo 
Nouzareth, 65% jogam no celular e o restante no Facebook. 

O game simples e viciante caiu no gosto dos brasileiros. 
O país já é o terceiro maior mercado do SongPop, atrás de 
Estados Unidos e Reino Unido. "O mundo dos games ca-
suais está dividido", diz Nouzareth. "De um lado, há compa-
nhias focadas em mobile. Há os criadores de Angry Birds, 
que são muito bons, mas nas redes sociais não são o núme-
ro um. De outro, existem especialistas em games sociais, 
como a Zynga, fortes no Facebook e com dificuldades no ce-
lular. Agora, todos buscam o Santo Graal da convergência." 

Dan Porter, criador do game Draw Something, comprado 
pela Zynga em maio último, acredita que a ideia da conver-

gência vai além do mercado de games. "Não é só porque jogos 
são populares que um desenvolvedor deve apenas apostar 
neles", disse Porter a INFO. "Há um grande apetite por apli-
cativos que conectam pessoas. A chave é entender como elas 
utilizam seus aparelhos e aperfeiçoar essa experiência." 

Segundo os criadores de SongPop e Draw Something, 
para desenvolver um app de sucesso é preciso reunir uma 
equipe que se sinta confortável com a ideia de que o produ-
to nunca estará realmente acabado. Recomeçar faz parte do 
jogo. Profissionais com experiência em plataformas mó-
veis são recomendados, além de designers focados em in-
teração. Veja, abaixo, dez dicas dos dois empreendedores. 

A poste nas plataformas móveis. Elas crescem mais rápido. 

Trabalhe em um projeto por vez. Foco é a chave do negócio. 
Prefira uma área que você tenha familiaridade. Apps volta-

dos ao entretenimento, que conectam as pessoas, estão em alta. 
Reúna uma equipe formada por desenvolvedores especia-

lizados em plataformas móveis e designers mais focados em 
interação do que na criação apenas de interfaces bonitas. 

Fique atento à maneira como as pessoas usam seus celula-
res. A partir daí, boas ideias podem começar a surgir. 

Lembre-se de que o o produto nunca está pronto. 
Tenha paciência. Os aplicativos mais baixados e populares 

das app stores não fizeram sucesso na primeira tentativa. 

A prenda com os erros cometidos nas versões anteriores. 

Aproveite ao máximo a interface sensível ao toque dos apa-
relhos. Se for um game, deve ser o mais intuitivo possível. 

A interface deve ser fácil. Nada de manual de instruções. 
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empreendedorismo Iniciativa Jovem 
e, considerado o destaque da turma, 
teve a oportunidade de desenvolver 
seu negócio numa incubadora. "Todas 
as salas da incubadora estavam ocu-
padas e o único lugar que restava era 
um banheiro sem janela nem ar-con-
dicionado. Os caras queriam fazer uma 
reforma, mas pegamos a chave e come-
çamos a trabalhar ali mesmo, na hora." 

No casarão onde funcionava o pro-
jeto conheceu os três sócios, que o acom-
panham até hoje. Batizada de Biruta 
Ideias Mirabolantes, a startup criada 
em 2003 saiu do nicho da propaganda 
aérea e ampliou seus negócios. Passou a 
criar ideias inovadoras em marketing. 

Com um computador e uma dívi-
da inicial de aproximadamente 20 mil 
reais, a agência não demorou a trans-
formar o saldo negativo em lucro."Em 

Prêmio Brasil de Fórmula 1. A empre-
sa promoveu simulações de um pit-
stop nas ruas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, o que rendeu o prêmio Globes 
Awards International, maior concurso 
mundial de marketing promocional. 

Com previsão de faturamento de 
20 milhões de reais neste ano, a agência 
conta com escritórios no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Fortaleza e emprega 70 fun-
cionários. Aos 36 anos, James se recor-
da do passado com orgulho. Prefere, no 
entanto, olhar para a frente e continuar 
com suas ideias birutas e mirabolantes. 

"A primeira coisa para um negócio 
dar certo é ter um sonho. Como sonhar 
grande ou pequeno dá o mesmo traba-
lho, sonhe grande. Mas o mais impor-
tante é ter atitude, ir lá e fazer", diz James. 
"Muitas vezes perdemos boas oportuni-
dades de aprender por medo de errar." 

EMPRESA BIRUTA IDEIAS MIRABOLANTES 
ATUAÇÃO INOVAÇÃO EM MARKETING 
INVESTIMENTO INICIAL 20 MIL REAIS 
ESCRITÓRIOS RIO DE JANEIRO [SEDE], 
SÃO PAULO E FORTALEZA 

COISA DE MALUCO 
"Você não vai ser ninguém na vida." 
Não era a primeira vez que Alan James 
ouvia essa frase. Filho de mãe solteira e 
criado em Marechal Hermes, bairro da 
zona norte do Rio de Janeiro, James teve 
uma infância marcada pela violência e 
pela pobreza. Sem poder cursar uma 
faculdade, foi trabalhar como mecânico 
de aeronaves na cidade fluminense de 
Maricá, onde conheceu uma pequena 
empresa de propaganda aérea, pro-
dutora de faixas de anúncio puxadas 
por aviões que circulam pelas praias. 

Mas os negócios não iam bem e em 
poucos meses a empresa fechou. Foi 
quando James resolveu arriscar. Antes 
de completar 25 anos, fez uma proposta 
aos antigos chefes e passou a tocar o ne-
gócio por conta própria, saindo às ruas 
para vender os contratos de publicida-
de. "Os clientes foram meus professores. 
Aprendi a fazer apresentações, tabelas 
de preço e formatação de projetos", diz. 

Com o fim do verão, o trabalho di-
minuiu e James se viu obrigado a bus-
car outras formas de ganhar dinheiro. 
Tornou-se vendedor de lâmpadas e de 
torneiras até estruturar sua agência 
de propaganda aérea. "Acumulei um 
monte de dívidas ao pensar que ter 
uma empresa era montar um escritó-
rio", afirma. "As contas começavam a 
chegar, mas os contratos não saíam." 

Sem alternativa, saiu da casa de sua 
mãe e passou a morar na favela, pri-
meiro no Morro do Engenho e depois 
na Vila Cândida, em Santa Tereza. Foi 
ali que começou a virada de sua his-
tória. James conheceu o programa de 

quatro meses faturamos o primeiro 
milhão. Conquistamos clientes impor-
tantes ainda na incubadora e passamos 
a crescer cada vez mais", afirma James. 

A Biruta apostou na criatividade. No 
Réveillon de 2004, a agência montou 
um telão de 800 metros quadrados em 
Copacabana, para a contagem regres-
siva de Ano-Novo. "Foi a maior loucu-
ra da minha vida, tinha tudo para dar 
errado, mas acabamos marcando um 
golaço", diz James. Outra ação mar-
cante aconteceu em 2005, no Grande 

EMPRESA apis3 
ATUAÇÃO MARKETING DIGITAL 
INVESTIMENTO INICIAL ZERO 
ESCRITÓRIO SÃO PAULO 

COLMEIA EMPREENDEDORA 
Para uma empresa dar certo é impor-
tante que os sócios tenham afinidade. 
Para Douglas e William Hertz, isso não 
foi problema. "Quando nasci ele estava 
ao lado do berço", brinca William, dois 
anos mais novo que o irmão Douglas. 
Eles sempre sonharam em montar 
uma empresa. "Nosso pai gostava de 
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ler livros sobre empreendedorismo 
e gestão. Tínhamos ideias malucas e 
imaginávamos como seria legal ter um 
negócio", afirma Douglas, hoje com 28 
anos. Nascidos em Florianópolis, mu-
daram-se ainda jovens para São Paulo, 
quando seguiram caminhos diferentes. 

Douglas fez engenharia mecatrônica 
na Unicamp e seu último emprego foi no 
Google. William formou-se em publicida-
de pela USP e atuou na agência Lew'Lara. 
"Trabalhávamos muito, mas sempre 
de olho no nosso projeto", diz William. 

Em março de 2011, com o bom 
momento da economia brasileira, os 
irmãos decidiram que era hora de 
empreender. Deixaram seus empre-
gos e criaram a agência de marketing 
digital apis3, cuja missão é tornar-se 
uma colmeia do empreendedorismo. 
"Apis é abelha em latim. Pensamos nas 
marcas como organismos vivos que 
precisam de três ações: planejamento, 
execução e mensuração", diz William. 

Com pouco mais de um ano e meio 
de vida, a apis3 tem 16 funcionários e 
atende 40 clientes, como Google, Vivo 
e Paris Filmes. A mais nova conta é da 
Caixa Seguros. A agência será respon-
sável por toda a comunicação digital, a 
construção da marca na web e a criação 
de novos produtos. O investimento ini-
cial para montar a apis3 foi quase zero, 
já que os irmãos precisaram apenas do 
próprio notebook para buscar contatos. 

Após bater em seis meses a meta de 
crescimento do ano inteiro, os empreen-
dedores acham que o mercado está aber-
to para novas ideias. Apesar do sucesso, 
William se preocupa com a euforia 
criada pelas startups nacionais. "Você 
está preparado para abrir seu próprio 
negócio? A partir do momento que o 
pontapé inicial foi dado, você está no 
jogo. É preciso se preparar ao máximo." 

EMPRESA PREDICTA 
ATUAÇÃO SOLUÇÕES DIGITAIS 
INVESTIMENTO INICIAL 40 MIL REAIS 
ESCRITÓRIOS SÃO PAULO [SEDE] 
E VALE DO SILÍCIO 

OS NERDS QUEREM O MUNDO 
Em 1999 a internet começava a se popu-
larizar no Brasil. Para o carioca Marcelo 
Marzola, a novidade já era uma velha 
conhecida. Nerd assumido, ele pas-
sou a adolescência descobrindo novas 
tecnologias, além de se divertir com o 
amigo de infância Philip Klein nos ser-
viços de comunicação BBS, o precursor 
da internet. Após iniciar os estudos 
na faculdade americana de Babson, 
Marzola decidiu voltar ao Brasil e for-
mou-se em administração pelo Ibmec. 
"Não queria ter uma vida de classe 
média nos Estados Unidos. Queria 
fazer alguma coisa no Brasil", afirma. 

De volta ao Rio de Janeiro, Marzola 
conheceu Walter Silva e o apresentou 
ao amigo Philip Klein. Estava mon-
tada a base da Predicta, que, no iní-
cio, tinha como objetivo tornar-se um 
site de venda de ingressos de cinema. 
Após um período de planejamento, 
os sócios perceberam que o total de 
40 mil reais que dispunham não era 
suficiente para o projeto. Procurar fi-
nanciamento também não era uma 
opção naquele momento, já que os in-
vestidores ainda sentiam o impacto do 
estouro da bolha da internet, em 2000. 

O plano B tornou-se, então, mais 
rentável do que a ideia inicial. Usando 
o conceito de publicidade online, a 
Predicta criou um novo segmento, o 
de gerenciamento de venda de espaços 
publicitários na internet. Após mu-
dar a sede para São Paulo, em 2001, a 
startup tornou-se referência nacional. 

Mas o mercado local ficou peque-
no para os planos de Marzola e de 
seus sócios. Em 2008, eles criaram a 
BTBuckets, que utiliza um serviço em 
nuvem para fornecer uma plataforma 
capaz de analisar as características das 
compras online. "Hoje temos milha-
res de clientes usando o BTBuckets em 
mais de 100 países", afirma Marzola. 

Com crescimento anual de 50% e 
140 funcionários, a Predicta quer mais. 
Criou, em 2011, o SiteApps, uma loja de 
aplicativos para sites que permite a ins-
talação de recursos funcionais e de de-
sign sem a necessidade de programação. 

Citada pela revista americana 
Fast Company como u m a d a s 50 em-
presas mais inovadoras do mundo, a 
Predicta acaba de abrir um escritório 
no Vale do Silício. Aos 35 anos, Marzola 
e seus sócios não têm dúvidas de que 
o Brasil pode se tornar um celeiro de 
grandes idéias. "Temos um grande 
potencial, uma cabeça empreendedo-
ra e um espaço gigante para crescer. 
Isso ajudará o Brasil a se transfor-
mar numa referência mundial", diz. A ut
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 320, p. 56-61, set. 2012.




