
Após 13 anos como funcionário de dois 
grandes bancos, José Reis Neto decidiu 
que era hora de abrir o próprio negócio. 
A ideia de deixar a vida de executivo em 
uma grande corporação, porém, levou 
alguns anos para ser finalmente colocada 
em prática: só começou a tomar forma 
depois de um MBA de dois anos na Lon-
don Business School. 

Na época, ele trabalhava no Santan
der, que já estava em processo de fusão 
com o Banco Real. "Voltei ao Brasil e ra
pidamente percebi que não me encaixa
va mais naquele modelo de grande em
presa", diz. Reis ainda aceitou uma 
proposta para trabalhar no Itaú BBA logo 
em seguida, mas ficou apenas um ano na 
instituição. "Eu não tinha poder de deci
são e não era responsável pelos resulta

dos. Concluí que queria mesmo empre
ender", conta. Conversando com amigos 
sobre sua vontade de tocar a própria 
companhia, o executivo chegou ao fundo 
de investimento alemão Rocket Internet, 
que o chamou para assumir a operação 
brasileira da 21 Diamonds, comércio ele
trônico de joias presente na França, Ale
manha, Inglaterra e Holanda, cargo que 
ocupa desde o início do ano. 

Ele não é o primeiro - e não será o úl
timo - a deixar uma promissora carreira 
no mercado financeiro para ser dono de 
uma pequena empresa. 0 setor, reconhe
cido pelas elevadas remunerações e tam
bém pela grande pressão, é uma boa fon
te de empreendedores. "As pessoas se 
cansam da busca contínua de acumula
ção de capital e querem algo que tenha 
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mais relação com o que elas realmente 
são", explica Marcelo Nakagawa, profes
sor e coordenador do Centro de Empre-
endedorismo do Insper. "Muita gente 
empreende para encontrar um propósito 
na vida", afirma. 

Reis reforça que hoje sente uma reali
zação profissional que um grande grupo 
não conseguia oferecer. "Tenho a possi
bilidade de inovar e trazer um conceito 
novo para o país. Coloco a mão na massa 
e vejo os resultados muito rapidamente, 
pois não preciso lidar com toda aquela 
política que envolve uma grande empre
sa", diz. Segundo ele, a 21 Diamonds já 
tem 25 colaboradores e o faturamento 
cresce a cada mês. 

Tales Andreassi, coordenador do Cen
tro de Estudos em Empreendedorismo e 

Novos Negócios da Escola de Administra
ção de Empresas de São Paulo da Funda
ção Getulio Vargas, explica que a carreira 
prévia como executivo no setor financeiro 
ajuda a desenvolver habilidades profissio
nais muito úteis para quem administra o 
próprio negócio. Afinal, eles estão acostu
mados com os riscos e têm grande capaci
dade de organização. "Essas característi
cas são um diferencial que ajuda a levar o 
empreendimento a patamares mais altos. 
Além disso, atuar em uma grande empre
sa traz maturidade", ressalta. 

Reis, por exemplo, trabalhou na área 
de fusões e aquisições do Santander e 
iniciou uma nova divisão de crédito con
signado no banco espanhol. A experiên
cia foi um aprendizado sobre gestão de 
pessoas, orçamento e projeções de mer

cado. "Tivemos que montar uma equi
pe, elaborar a comunicação, fazer a ofer
ta de produtos aos clientes. Foi como o 
processo de uma startup", compara, uti
lizando o termo que designa empresas 
em estágio inicial. 

Assim como ele, Thibaud Lecuyer 
deixou o mercado financeiro para inau
gurar um negócio. O executivo francês, 
no Brasil desde 2010, conta que nos qua
tro últimos anos em que trabalhou noJ.P. 
Morgan esteve focado em um grupo de 
investimentos alternativos. Seu objetivo 
era encontrar companhias que tivessem 
boas perspectivas de crescimento para 
indicar aos clientes do banco. "Eu via es
tratégias e planos de negócios que pode
riam ser melhorados, mas não tinha res
ponsabilidade sobre isso", lembra. 
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Já com o desejo de empreender, saiu 
do J.P. Morgan para cursar um MBA na 
escola de negócios francesa Insead antes 
de dar um novo rumo a sua vida profis
sional - passo que considerou fundamen
tal para a transição. "Mesmo tendo que 
parar minha carreira por um ano, apren
di maneiras diferentes de pensar, de 
olhar para os problemas e de enfrentar 
situações complicadas." 

Ao final do curso, namorando uma 
brasileira, decidiu que era mesmo hora 
de empreender - e no Brasil. Assim como 
Reis, da 21 Diamonds, Lecuyer contou 
com recursos do fundo alemão Rocket 
para dar início, em 2010, à Dafiti, loja vir
tual que comercializa sapatos, roupas e 
acessórios. Hoje, ele não se arrepende da 
guinada que deu na carreira. "Na peque
na empresa, você vê as coisas acontece
rem todo dia. É preciso executar e entre
gar em um ritmo muito mais acelerado", 
afirma o francês. Quase dois anos após a 
inauguração, a Dafiti tem mais de mil fun
cionários, 800 mil clientes no Brasil e já 
expandiu os negócios para o Chile, Ar
gentina, Colômbia e México. 

Além das habilidades conquistadas 
ao longo da carreira que facilitam a ges
tão de um negócio, os profissionais do 
mercado financeiro que decidem seguir 
voo solo têm outro aspecto a favor: a sim
patia dos bancos e dos fundos de investi
mento. "Por saberem fazer um planeja
mento financeiro mais adequado à 
realidade do negócio, que é um diferen
cial entre os pequenos empresários no 
Brasil, eles têm o poder de atrair mais ca
pital" , diz Nakagawa, do Insper. 

Reis concorda com a análise. "A baga

gem como executivo de finanças traz segu
rança para o investidor de que a empresa 
não fará gastos indevidos", afirma. No seu 
caso, o aporte do fundo alemão até facili
tou a decisão de deixar o antigo emprego. 

A rede social Fashion.me, também 
fundada por dois egressos do mercado fi
nanceiro, Flávio Pripas e Renato Stein
berg, está no ar desde abril de 2009. Mas 
só conseguiu um aporte financeiro no fim 
de 2011, da Intel Capital. Por não contar 
com investimento externo desde o come
ço, Pripas explica que, ao deixar a carrei
ra no Credit Suisse, se deu um prazo para 
começar a ganhar dinheiro. "Se não des
se certo, em seis meses eu voltaria para o 
mercado financeiro", diz ele, que tam
bém passou pela área de tecnologia do 
J.P. Morgan antes de empreender. 

Nos primeiros seis meses, era preciso 
definir o modelo para gerar renda com a 
ideia inovadora de uma rede social de 
moda - e também já ter clientes pagando 
pelo serviço. Em 12 meses, o objetivo era 
alcançar o ponto de equilíbrio e, até os 18 
meses, os sócios precisavam estar fazen
do alguma retirada. As metas foram al
cançadas e, pouco depois, chegou a Intel 
Capital. Com mais de um milhão de usuá
rios cadastrados, o Fashion.me inaugu
rou recentemente uma versão em inglês, 
para atender novos mercados. 

Na opinião de Reis, o interesse de fun
dos de participação estrangeiros denota 
o bom momento da economia brasileira. 
"Para quem quer empreender, é um pri
vilégio estar no Brasil neste momento", 
afirma. Boa notícia para os também privi
legiados em termos de bagagem no mer
cado financeiro. 
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Text Box
Fonte: Valorinveste, São Paulo, ano 10, n. 65, p. 92-95, set. 2012. 




