
"O Brasil é o lugar ideal para a 
construção de um negócio global" 
Por Bruno GALO 

DINHEIRO - Como o sr. vê as oportunidades do mercado brasileiro? 
NIKLAS ZENNSTRÖM - O Brasil é nosso mercado prioritário para 
investimentos entre os países emergentes. Estamos muito confiantes. 
Vamos continuar em busca de empreendedores que acompanhem a 
evolução do comércio eletrônico e quebrem paradigmas, liderando 
tendências, e tenham uma clara vantagem competitiva. Seremos bas
tante seletivos na avaliação das start-ups. Nosso foco, agora, serão 
as empresas que já estejam em um estágio mais evoluído e partindo 
para a segunda ou terceira rodada de investimentos. 

DINHEIRO - O Brasil vive, há algum tempo, uma efervescência no mer
cado digital, com a abertura de um grande número de empresas. Como 
o sr. avalia esse fenômeno de empreendedorismo digital diante do cená
rio global do setor? 
ZENNSTRÖM - O País vem revelando grandes empreendedores na 
indústria digital. Acredito que muitos negócios irão se tornar globais 
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nos próximos anos. O Brasil tem hoje um 
ambiente econômico bastante oportuno 
para que se estabeleça como um merca-
do-piloto. Muitas dessas empresas que 
nascem com capital de risco internacio
nal se expandirão para novos mercados 
na América Latina e algumas delas se 
tornarão globais. Entre os países emer
gentes, o Brasil tem o maior potencial 
para o surgimento de start-ups globais. 

DINHEIRO - Algumas empresas nacionais, 
como Buscapé, Netshoes e Viajanet estão 
se internacionalizando. 
ZENNSTRÖM - Claramente, essa é mais 
uma prova de quão excitante o mercado 
online brasileiro se tornou. 

DINHEIRO - O sr. acredita que alguma 
start-up brasileira esteja apta a fazer a 

abertura de capital no futu
ro próximo? 
Z E N N S T R Ö M - O IPO 
nunca deve ser visto 
como um fim por si só. A 
evolução e o amadureci
mento do mercado de 
internet no Brasil leva
rão, naturalmente, algu
mas companhias brasi
leiras a vender suas 
ações na bolsa de valores. Existem 
diversas boas empresas no Brasil. E 
temos muito orgulho de que algumas 
delas façam parte do nosso portfólio. 

DINHEIRO - Como o sr. compara o modelo 
de empreendedorismo brasileiro com o de 
outros países, como China, Índia e Rússia? 
ZENNSTRÖM - No momento, o Brasil 

apresenta o cenário mais 
favorável entre esses paí
ses, não somente por 
conta da economia, mas 
também pela estabilida
de política e por uma 
relativa maturidade do 
mercado. E um país 
democrático, no qual o 
acesso à internet é livre. 
Além disso, os brasileiros 
são amantes da tecnolo
gia - a curva de adesão a 
novidades tecnológicas é 
muito rápida. O Brasil 
realmente se tornou uma 
superplataforma para o 
lançamento global de 
empresas com modelos 
de negócios inovadores. 

DINHEIRO-Qual éaimpor-
tância do mercado brasileiro 
para uma start-up com pre
tensões globais? 
ZENNSTRÖM - Por ser 
uma das engrenagens 
básicas da região, o Brasil 
é o lugar idealpara a cons
trução de um negócio glo
bal. Dado o tamanho do 
mercado, um sucesso no 

DINHEIRO - Existe uma fórmula para desco
brir empresas com alto potencial? 
ZENNSTRÖM - Existem dois segredos 
quando se busca identificar alvos de 
investimento: ir atrás de gente inteligen
te e modelos inovadores. Para isso, o 
timing é muito importante. Para encon
trar uma boa ideia, você precisa procu
rar constantemente. Buscamos negócios 
epessoas que queiram estabelecer novos 
paradigmas epreencham ou criem uma 
necessidade, que, muitas vezes, nem sabí
amos que existia. Empresários que 
alcançam o sucesso na internet não são 
aqueles que seguem tendências, mas 
aqueles que as criam. 
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DINHEIRO- E o que faz uma empresa digital 
iniciante ser bem-sucedida? 
ZENNSTRÖM - Nenhum bom projeto tem 
sucesso garantido sem um time prepa
rado e, no caso da internet, pronto a 
tomar decisões certas muito rapida
mente. Um negócio digital não pode ser 
administrado deforma conservadora. 
O empreendedor digital precisa ser 
rápido, assertivo, atento, arrojado e 
corajoso para não perder o momento. E 
somente uma equipeformadapor talen
tos com essa capacidade de ajustar o 
avião em pleno voo consegue construir 
start-ups bem-sucedidas. Muitos 
empreendedores acreditam que conse
guir capital de risco é o principal fator 
para o sucesso, mas de nada 
adianta ter verba se os 
empreendedores não tive
rem uma visão adequada 
sobre o modelo de negócio. 

DINHEIRO - Qual a importân
cia das redes sociais para os 
negócios atualmente? 
ZENNSTRÖM - As redes 
sociais são quase tão 
importantes para as 
empresas de hoje quanto a 
eletricidade e as estradas 
de ferro o foram durante a 
Revolução Industrial. As 
redes atraem uma parte 
imensa da audiência da 
internet. Épor meio delas 
que os consumidores veem e comparti
lham informações, opiniões, sentimen
tos e desejos, criando assim um enorme 
repositório de dados. As mídias sociais, 
como Facebook, Twitter, Pinterest e 
Baidu, também sinalizam tendências, 
algo que as marcas não conseguiam 
fazer tão facilmente antes. 

DINHEIRO - Kazaa e Skype, criações suas, 
jáforam apontados como duas das empre
sas mais revolucionárias da década passa
da. Como o sr. avalia o impacto que elas 
tiveram sobre os consumidores e as indús
trias de entretenimento e telecom? 
ZENNSTRÖM - Prefiro que outras pes
soas avaliem o legado delas, mas tenho 
orgulho pelo fato de o Skype ainda estar 
em uso, ser rentável e também ter se 
tornado a maior empresa de telefonia 

de tráfego internacional. Tanto ele como 
o Kazaa foram criados como negócios 
inovadores. Quando fundamos o Kazaa, 
a indústria do entretenimento 
não estava pronta para esse tipo de ser
viço. Empresas bem-sucedidas e atuais, 
como Hulu, Spotify e Rdio (esta faz 
parte do portfólio de investimentos do 
Atomico), mostram claramente que 
atentamos para a grande demanda exis
tente por parte de consumidores de todo 
o mundo, mas erramos no timing. 

DINHEIRO - Depois das redes sociais e dos 
dispositivos móveis, qual será a próxima 
grande onda da internet? 
ZENNSTRÖM - Essa é uma pergunta de 
um trilhão de dólares. E quase impos
sível fazer previsões nessa indústria, 
mas diria que a integração da geoloca-
lização com as redes sociais e os dispo
sitivos móveis levará ao surgimento de 
negócios que conectarão o varejo online 
com o varejo off-line. Esta é uma gran
de oportunidade. 

DINHEIRO-Qual o seu 
conselho para os jovens 
empreendedores brasi
leiros? 
ZENNSTRÖM-Penseem 
inovação. Crie um 
modelo de negócios que 
tenha potencial para 
gerar lucro e resolva um 
problema real. Monte 
uma equipe forte com 
pessoas que podem con
tribuir com perspecti
vas diferentes para a 
empresa. E importante 
que o empreendedor 
esteja pronto para tra
balhar 24 horas por 

dia, sete dias por semana. O acesso ao 
capital trará o oxigênio necessário para 
a start-up executar seu plano de negó
cios, mas exigirá também uma visão 
muito apurada para saber gerir o inves
timento em um mercado competitivo. 

DINHEIRO-Comoogovernodeumpaíspode 
ajudar a criar um ambiente propício para 
novas empresas? 
ZENNSTRÖM - Em uma perspectiva 
geral, é preciso ter certeza de que é 
barato e rápido criar uma empresa, e 
que as condições de taxas e regula
mentos são amigáveis aos empreende
dores - às vezes, elas são feitas para as 
grandes corporações e não para start-
ups. Reduzir os obstáculos para fazer 
negócios entre países é outra perspec
tiva importante. 
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DINHEIRO - O sr. acredita em uma nova 
bolha da internet? 
ZENNSTRÖM - Quando vivenciamos a 
primeira bolha da internet, na virada 
do século, as empresaspontocom fre
quentemente tinham modelos de negó
cios insuficientes, a infraestrutura da 
web não estava totalmente montada e 
os investidores ainda não sabiam 
como avaliá-las. Foi como uma corri
da pelo ouro. Hoje, o cenário é comple
tamente diferente. Não acredito em 
uma nova bolha, mas, como em qual
quer mercado, sempre existirão algu
mas empresas - muitas, na verdade -
que falham na geração dos lucros, 
ficando abaixo da expectativa dos 
investidores. Só o tempo poderá dizer 
quais das grandes estrelas de hoje 
estarão aptas para o futuro. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 781, p. 30-32, 26 set. 2012.




