
CENTRO DE NEGÓCIOS

Startup Meetup  conquista cada vez mais empreendedores

Fonte: empresa

O primeiro evento aconteceu no Rio de Janeiro em 2011. 
Neste mês, acontece o 8º encontro na capital fluminense

Entre empreendedores, investidores, incubadoras, aceleradoras de negócios, 
o encontro reúne em média 250 participantes

Após atrair empresários de todo o país, o Startup Meetup acontece em seis cidades 
pelo Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza

Ainda em 2012, serão realizados em João Pessoa, Porto Alegre e Natal

A periodicidade é um dos maiores segredos do negócio. 
O encontro acontece com intervalos bimestrais

Para atrair ainda mais empreendedores, os organizadores criaram o Desafio Startup, 
onde os projetos são apresentados durante dois minutos para uma banca 
de empresários

No total, são 12 mobilizadores espalhados pelo Brasil. 
Eles são responsáveis por atrair o público 

Imagine alguém transformar a
prospecção de oportunidades em
negócio eperceber quenemsem-
pre os ambientes mais sérios são
os adequados para as transações
entreempresários empreendedo-
res. Essa percepção fez com que
Tiago Asevedo, fundador do Cir-
cuitoStartup,vislumbrassediver-
sas atividades que poderia apli-
car no setor. “Esse formato de
Meetup nasceu noVale do Silício.
Quandoconheci o funcionamen-
to, estabeleci que aquilo seria um
projeto inovador, que encantaria
os empreendedores brasileiros”.
Com as próprias experiên-

cias, Asevedo encontrou as difi-
culdades em criar vínculos com
outros empresários. Além disso,
os obstáculos para achar investi-
dores ou atémesmoumaacelera-
dora que estivesse habituada a
desenvolver projetosmais espe-
cíficos incomodavam.Neste con-
texto, decidiu fundar o Circuito
Startup em2010, que se transfor-
mou em menos de dois anos em
uma das maiores rede de even-
tos dessa área de atuação.
“Oprincipal objetivoeramovi-

mentar esse ecossistema.Osurgi-
mentode startups nopaís foi difí-
cil, já que o brasileiro prefere ne-
góciosmais consistentes, que lhe
deemsegurança.Apartir docres-
cimento eda consolidaçãodo sis-
tema, percebi que ainda havia
preconceito,mas que era impor-
tante atender a demanda desses
empresários. Queria estimular o
empreendedorismo de alto im-
pacto”, contextualiza.
Em2011, oRiode Janeiro foi es-

colhido para sediar o primeiro
evento Startup Meetup, encon-
tro que tinha comoprincipalme-
ta possibilitar a reunião de em-
presários interessados em con-
versar sobre empreendedorismo
cultura digital e tecnologia. A re-
ceptividade foi grande. “Já no
primeiro evento, mesmo com
poucadivulgação, as pessoas de-
monstraram interesse pelo tema
e repercutiram o assunto com os
amigos, o que acabou trazendo
ainda mais empreendedores na
segunda edição”.
ParaAsevedo, a grande vanta-

gemdo projeto é que o formato é
totalmente diferente do conven-
cional, evitando os ambientes de
inúmeras palestras. “Nosso pon-
tode referência foi o Silício.Oob-
jetivo é estabelecer encontro e
posteriormente vínculos. Um
ambiente compalestras é interes-
sante, mas muitas vezes acaba
inibindo o contato, a interação”.

Opúblico-alvo dos eventos de
networkingpromovidosporAse-
vedo é bastante restrito. Em to-
do o Circuito, se encontram em-
preendedores, investidores, in-
cubadoras e aceleradoras de ne-
gócios.O fato de ter umperfil es-
tipulado foi determinante para
que Asevedo executasse as pri-
meiras mudanças em sua ideia.
“O primeiro deles foi gratuito.

Com isso, pude averiguar que
muitas gente vinha com pessoas
da própria empresa e não intera-
giam. Além disso, tinha quem
que não se enquadrava em ne-
nhumdos quatro grupos. Tornar
o evento pago foi uma maneira
de tornar lucrativo onosso proje-
to,mas também foi a possibilida-
dede filtrar opúblico e trazerpes-
soas interessantes e pertencen-
tes ao ecossistema das startups”.
Uma das dinâmicas realizadas

no encontro é que cada partici-
pante recebe uma identificação,
queo enquadra emumadas qua-
tro categorias. Neste contexto, é
muitomais fácil para que as pes-
soas se conheçam e encontrem
grupos de interesse comum.
“Alémdisso, colocamos localiza-
dores para as pessoas iremdireto
ao grupo que as interessa”.
Há tambémapresença de faci-

litadores, que são membros da
organização, que circulam pelo
salão e são responsáveis por apre-
sentarparceiros empotencial, in-
tegrar grupos que realmente po-
dem estabelecer sinergias.
Desde o início, o StartupMee-

tup reúne emmédia 250 partici-
pantes.Asevedoexplicaqueopú-
blico deve aumentar gradativa-
mente,masgarantequehojecon-

segue reunir umgrupoheterogê-
neo que empreenda ou tenha in-
teresse em investir no segmento.
“O sucesso no Rio de Janeiro fez
comque o evento fosse replicado
emoutras cincocidades: SãoPau-
lo, BeloHorizonte, Florianópolis,
Curitiba e Fortaleza. Ainda em
2012, serão realizados em João
Pessoa, Porto Alegre e Natal”.
Para atrair o público, Aseve-

do conta com a colaboração de
12 mobilizadores, que são vo-
luntários dos outros estados e
já tem uma rede de contatos do
setor. “Eles são responsáveis
por agitar a cidade, movimen-
tar e atrair gente para os encon-
tros. São imprescindíveis para
a organização”.
Os integrantes também apre-

sentam painéis e palestras sobre
temas relacionados a empreende-
dorismo, negócios e o universo
Startup. “Palestrantes de renome
ensinam o caminho das pedras
para quem está começando ou já
tem umnegócio em operação”.
O senso de comunidade fez

com que o empreendedorismo
desse certo no Vale do Silício. “É
exatamente esse comportamen-
to que queremos replicar no Bra-
sil”, diz Asevedo. Ele acredita
que um dos segredos do evento
é a sua periodicidade. O encon-
tro acontece com intervalos bi-
mestrais. “Não poderia ser dife-
rente. A espera faz com que o
empreendedor chegue no even-
to com sede de negócio”.
A criatividade e ousadia com

que conduz o encontro também
são responsáveis pelo sucesso

neste primeiro ano. “Criei o De-
safio Startup, que é uma compe-
tição de negócios, na qual os em-
preendedores passam por uma
seletiva. Se aprovados, podem
apresentar sua ideia para uma
banca de investidores. Tudo is-
so em dois minutos. A minha
inspiração foi o Clube da Luta,
na qual a pessoa se apresenta
emum ambiente fora de seu ha-
bitat natural”.
De acordo com o idealizador

do StartupMeetup, com essa di-
nâmica, estão sendo revelados
diversos talentos locais e surgi-
ram parcerias nos mais diversos
setores. “Criamos a rodada de
negócios, na qual o empreende-
dor escolhe a empresa para apre-
sentar a sua ideia. Os perfis são
avaliados e os vencedores têm
cinco minutos para conversar
com a mesa escolhida”.
Um dos desafios para os orga-

nizadores é receber um feedback
dos participantes. “Por isso cria-
mos um questionário. De todas
as respostas, 99%dos entrevista-
dos dizem que fez contato rele-
vantepara suacarreira.Omapea-
mento também aponta que cada
participante fala em média que
15 pessoas por encontro”.
Ambicioso, Asevedo acredita

que comandar a maior rede de
eventos do ecossistema das star-
tups é pouco para ele. “Eu que-
ro crescermais. Quero que seja-
mos a maior da América Latina.
Por isso, em breve estaremos
atuando no Chile e na Argenti-
na, mas não poso contar mais
detalhes”, conclui. ■

“Já no primeiro evento,
mesmo com pouca divulgação,
as pessoas demonstraram
interesse pelo tema e
repercutiram o assunto, o que
trouxe mais empreendedores
na segunda edição”

Marcelo Ribeiro
mribeiro@brasileconomico.com.br

Tiago Asevedo
Fundador do
Circuito Startup
no Brasil

Fotos: divulgação

Parcerias e bons negócios
em um ambiente de balada
Startup Meetup segue modelo do Vale do Silício e estimula o empreendedorismo com muito entretenimento
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




