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Startups:agilidade
paraganharomundo

Estímulos. A dupla de palestrantes também analisou o crescimento das pequenas empresas
no Brasil, onde alguns anos atrás
pouco se produzia – em processos e produtos – no campo da
tecnologia digital. Tanto para
Borges quanto para Flávio, isso
explica-se pelo amadurecimento do empreendedorismo no
País – já se abre uma empresa
mais por oportunidade do que
por alguma necessidade, como o
desemprego.Alémdisso, aexposição dos mais jovens a casos de
sucessonoexteriortambémcontribui como atualmovimento de
criação de negócios.
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“Você não
pode ficar
parado com
uma ideia na
cabeça, tem
que fazer
acontecer”

“De 98 para
cá houve uma
mudança:
a chegada
das empresas
de venture
capital”

Flávio da Costa,
Buy2Joy

Rodrigo Borges,
Buscapé Company
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Investidores. Outra explicação
para o aquecimento no mercado
de tecnologia nacional, segundo
Borges e Flávio, está no apetite
dos investidores brasileiros e estrangeiros, que passaram a observar com maior atenção a economia nacional.
“Ao lado do amadurecimento
dos empreendedores, com as
pessoasdeixando deterumacarreira em uma empresa para começar seu próprio negócio, de
1998 para cá houve uma mudançaimportante:achegadadasempresasdeventurecapital,ajudando o empresário a viabilizar seu
sonho”, lembrou Borges.
Segundo dados da Associação
Brasileira de Startups, para cada
duasempresasda área,existe pelo menos um investidor-anjo em
atuação no País. Contingente
que, apenas nos últimos dois
anos, realizou pelo menos 200
aportes expressivos em capital
de risco. Na média, as cifras giram em torno de R$ 500 mil.
Mas, vistas uma a uma, variam
entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão.
Por isso, com faturamento estimado em R$ 100 milhões ao
ano, as empresas de tecnologia
para internet representam o fator novo na economia nacional.
Um mercado literalmente em
ebulição e que está, ao que tudo
indica, apenas no começo de sua
história de sucesso.
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Flávio da Costa Filho concordou com Borges. Dono de uma
pequena empresa especializada
em sistemas de implantação e
apoio estratégico às operações
de e-commerce, o empreendedor, no entanto, ressalta que a
ausência de um plano de negócios não deve ser traduzida como desorganização. “Você não
pode ficar parado com a ideia na
cabeça. No entanto, tem que fazer acontecer com os recursos
que você tem e da maneira mais
bem planejada possível”, pontuou. “Uma ideia, apesar de fantástica, precisa ser analisada para ver, com o pé no chão, quais as
condições necessárias para que
ela aconteça, para que possa ser
capitalizada”, conclui.
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Rodrigo Borges,
Buscapé Company
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Se a inovação é o principal capital envolvido no mercado de tecnologia digital, a agilidade entre
a concepção da ideia e a entrega
do produto é o que determina o
sucesso da empreitada. Esse foi
o principal conselho dos empresários Rodrigo Borges, que ajudou a criar o Buscapé Company,
e Flávio Antônio da Costa Filho,
da consultoria Buy2Joy. Para
eles,essaestratégiaé fundamentalparaaempresaganhardinheiro e relevância como startup.
Rodrigo e Flávio abriram o ciclodedebatesdo3ºEncontro EstadãoPME,queocorreunasemanapassadaemSãoPaulo.Oevento abordou o futuro das empresas de internet no Brasil.
“Eu acho que cada negócio é
um negócio. Se você for abrir
uma mineradora, um hidrelétrica, existe muito dado disponível
nomercado paramontar umplano de negócios. Mas quando se
cria uma coisa que nem você sabe direito o que é, não sei”, afirmou Rodrigo Borges.
O empreendedor entende do
que fala. Ainda na década de 90,
e com a ajuda de amigos, investiu R$ 100 na criação do site de
comparação de preços Buscapé
e, dez anos depois, fechou acordo com um grupo de investidores que pagou US$ 342 milhões
por91%donegócio.“Fazeroproduto e ver se o mercado vai aceitá-lo é mais barato do que montar um ‘business plan’ e, com ele,
prospectar o setor”, analisa Borges. Funcionou com o Buscapé e
faz sentido para a leva de startups emfuncionamento no País.
De acordo com dados da entidade que as representa, são 10
mil empresas deste tipo no País
atualmente. E o mercado deve
dobrar de tamanho até 2014.
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Renato Jakitas

“Para abrir uma
mineradora há
muito dado
disponível no
mercado para
montar o plano
de negócios”

“A gente está em um ambiente
que nos dá estímulos todos os
dias. Estamos sempre acompanhando grandes ideias transformando-se em grandes empresas. Isso motiva oportunidades
desetornar independente,construir sua própria vida, seguir o
próprio rumo”, analisa Flávio.
Para Borges, inclusive, o crescimento do empreendedorismo
é irreversível no Brasil e isso não
deve mudar mesmo se o País enfrentar, por exemplo, uma severa crise econômica. O criador do
Buscapébaseiasuaopiniãonofato de se criar por aqui atualmente uma cultura empreendedora,
algoquejá ocorreuanteriormente nos Estados Unidos.
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Mais do que planejar,
é preciso muita rapidez
para colocar em prática
a ideia sob o risco de ser
ultrapassado no mercado
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Empresas jovens
conquistam espaço

O fenômeno das startups no
País chama a atenção. Pelos casos de sucesso, mas também peloexponencial crescimento. São
dez mil empresas desse tipo em
atividade no País atualmente.
Em geral, esse grupo é formado por micro e pequenos negócioslideradosporjovenssem experiência, mas com disposição
para assumir riscos, atrair investidores e movimentar faturamentos milionários.

SãoexemploscomoodeRodrigo Borges e de Flávio Antônio da
Costa Filho. O primeiro, em
1999, ajudou a fundar o Buscapé.
Na época, ele pesquisava modelos de impressoras na internet e
teve dificuldades em encontrar
quem comercializasse o produtonarede.Percebeuumaoportunidade nessa carência e, com
três amigos, fundou uma empresa que hoje é líder em comparação de preços na América Latina.

A Buy2Joy, empresa de Flávio,
é uma espécie de consultoria para operações de e-commerce. A
empresaaindanãoalcançouopatamar do Buscapé Company,
mas seu dono, psicólogo por formação,jáentende tudode tecnologia e negócios – uma combinaçãonecessáriaparaquempretende ter sucesso com uma startup.
Entre altos e baixos, Flávio e
Rodrigosãodoisexemplosdecomo esse segmento reserva muitas oportunidades. Mas antes de
mais nada, o candidato a empreendedor tem de compreender que ao ingressar neste ramo
está caminhando em um mundo
novo, com poucas semelhanças
com os mercados tradicionais a
que pode estar habituado.

A começar pela gestão. Em
uma startup, o empresário e sua
equipe precisam estar preparados para uma experiência dinâmica.Éfundamentaladquirirflexibilidade para crescer rapidamente e em larga escala, como
fez o Buscapé Company. E isso
sem comprometer a operação.
Ummodelo denegócios normalmentechamadopelosespecialistas de escalável.
Outro ponto fundamental para quem está começando a empreender diz respeito à inovar.
ParaFlávio, ainovação deve ser a
“commodity do empresário da
internet”, fator fundamental para conquistar mercados e também novos negócios ao redor de
todo o mundo.

NÚMEROS

10 mil

R$ 500 mil

200

R$ 100 mi

empresas que podem ser
chamadas de startups atuam
no País. E esse número deve
dobrar nos próximos anos, de
acordo com a entidade que
representa esses negócios.

aportes de risco expressivos
foram feitos recentemente. O
dado é da Associação Brasileira
de Startups. A entidade acredita
que para cada duas empresas
deste tipo no País exista um
investidor-anjo.

é o valor médio aplicado em
uma startup por um desses
investidores-anjo. Ao analisar
caso a caso, percebe-se que
esses investimentos oscilam
entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão.

é o faturamento dessas
empresas de tecnologia por ano.
Por isso, esse grupo é o fato
novo da economia brasileira.
Esse fenômeno, na opinião
de especialistas, deve ganhar
espaço nos próximos anos.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 out. 2012, Pequenas e Médias Empresas, p. X3.

