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Startups:agilidade
paraganharomundo

PME

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

Flávio da Costa,
Buy2Joy

Empresas jovens
conquistam espaço

10 mil
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.

200
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.

R$ 500 mil
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.

R$ 100 mi
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.

“Você não
pode ficar
parado com
uma ideia na
cabeça, tem
que fazer
acontecer”

Rodrigo Borges,
Buscapé Company

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

Rodrigo Borges,
Buscapé Company
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Se a inovação é o principal capi-
tal envolvido no mercado de tec-
nologia 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 empre-
sários Rodrigo Borges, que aju-
dou a criar o Buscapé Company,
e Flávio Antônio da Costa Filho,
da consultoria Buy2Joy. Para
eles, essa estratégia é fundamen-
tal para a empresa ganhar dinhei-
ro e relevância como startup.

Rodrigo e Flávio abriram o ci-
clo de debates do 3º Encontro Es-
tadão PME, que ocorreu na sema-
na passada em São Paulo. O even-
to abordou o futuro das empre-
sas de internet no Brasil.

“Eu acho que cada negócio é
um negócio. Se você for abrir
uma mineradora, um hidrelétri-
ca, existe muito dado disponível
no mercado para montar um pla-
no de negócios. Mas quando se
cria uma coisa que nem você sa-
be direito o que é, não sei”, afir-
mou Rodrigo Borges.

O empreendedor entende do
que fala. Ainda na década de 90,
e com a ajuda de amigos, inves-
tiu R$ 100 na criação do site de
comparação de preços Buscapé
e, dez anos depois, fechou acor-
do com um grupo de investido-
res que pagou US$ 342 milhões
por 91% do negócio. “Fazer o pro-
duto e ver se o mercado vai acei-
tá-lo é mais barato do que mon-
tar um ‘business plan’ e, com ele,
prospectar o setor”, analisa Bor-
ges. Funcionou com o Buscapé e
faz sentido para a leva de star-
tups em funcionamento no País.

De acordo com dados da enti-
dade que as representa, são 10
mil empresas deste tipo no País
atualmente. E o mercado deve
dobrar de tamanho até 2014.

Flávio da Costa Filho concor-
dou com Borges. Dono de uma
pequena empresa especializada
em sistemas de implantação e
apoio estratégico às operações
de e-commerce, o empreende-
dor, no entanto, ressalta que a
ausência de um plano de negó-
cios não deve ser traduzida co-
mo desorganização. “Você não
pode ficar parado com a ideia na
cabeça. No entanto, tem que fa-
zer acontecer com os recursos
que você tem e da maneira mais
bem planejada possível”, pon-
tuou. “Uma ideia, apesar de fan-
tástica, precisa ser analisada pa-
ra ver, com o pé no chão, quais as
condições necessárias para que
ela aconteça, para que possa ser
capitalizada”, conclui.

Estímulos. A dupla de pales-
trantes também analisou o cres-
cimento das pequenas empresas
no Brasil, onde alguns anos atrás
pouco se produzia – em proces-
sos e produtos – no campo da
tecnologia digital. Tanto para
Borges quanto para Flávio, isso
explica-se pelo amadurecimen-
to do empreendedorismo no
País – já se abre uma empresa
mais por oportunidade do que
por alguma necessidade, como o
desemprego. Além disso, a expo-
sição dos mais jovens a casos de
sucesso no exterior também con-
tribui com o atual movimento de
criação de negócios.

“A gente está em um ambiente
que nos dá estímulos todos os
dias. Estamos sempre acompa-
nhando grandes ideias transfor-
mando-se em grandes empre-
sas. Isso motiva oportunidades
de se tornar independente, cons-
truir sua própria vida, seguir o
próprio rumo”, analisa Flávio.

Para Borges, inclusive, o cres-
cimento do empreendedorismo
é irreversível no Brasil e isso não
deve mudar mesmo se o País en-
frentar, por exemplo, uma seve-
ra crise econômica. O criador do
Buscapé baseia sua opinião no fa-
to de se criar por aqui atualmen-
te uma cultura empreendedora,
algo que já ocorreu anteriormen-
te nos Estados Unidos.

Investidores. Outra explicação
para o aquecimento no mercado
de tecnologia nacional, segundo
Borges e Flávio, está no apetite
dos investidores brasileiros e es-
trangeiros, que passaram a ob-
servar com maior atenção a eco-
nomia nacional.

“Ao lado do amadurecimento
dos empreendedores, com as
pessoas deixando de ter uma car-
reira em uma empresa para co-
meçar seu próprio negócio, de
1998 para cá houve uma mudan-
ça importante: a chegada das em-
presas de venture capital, ajudan-
do o empresário a viabilizar seu
sonho”, lembrou Borges.

Segundo dados da Associação
Brasileira de Startups, para cada
duas empresas da área, existe pe-
lo 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 gi-
ram em torno de R$ 500 mil.
Mas, vistas uma a uma, variam
entre R$ 20 mil e R$ 1 milhão.

Por isso, com faturamento es-
timado em R$ 100 milhões ao
ano, as empresas de tecnologia
para internet representam o fa-
tor novo na economia nacional.
Um mercado literalmente em
ebulição e que está, ao que tudo
indica, apenas no começo de sua
história de sucesso.

O fenômeno das startups no
País chama a atenção. Pelos ca-
sos de sucesso, mas também pe-
lo exponencial crescimento. São
dez mil empresas desse tipo em
atividade no País atualmente.

Em geral, esse grupo é forma-
do por micro e pequenos negó-
cios liderados por jovens sem ex-
periência, mas com disposição
para assumir riscos, atrair inves-
tidores e movimentar fatura-
mentos milionários.

Sãoexemplos como o de Rodri-
go Borges e de Flávio Antônio da
Costa Filho. O primeiro, em
1999, ajudou a fundar o Buscapé.
Na época, ele pesquisava mode-
los de impressoras na internet e
teve dificuldades em encontrar
quem comercializasse o produ-
to na rede. Percebeu uma oportu-
nidade nessa carência e, com
três amigos, fundou uma empre-
sa que hoje é líder em compara-
ção de preços na América Latina.

A Buy2Joy, empresa de Flávio,
é uma espécie de consultoria pa-
ra operações de e-commerce. A
empresa ainda não alcançou o pa-
tamar do Buscapé Company,
mas seu dono, psicólogo por for-
mação, já entende tudo de tecno-
logia e negócios – uma combina-
ção necessária para quem preten-
de ter sucesso com uma startup.

Entre altos e baixos, Flávio e
Rodrigo são dois exemplos de co-
mo esse segmento reserva mui-
tas oportunidades. Mas antes de
mais nada, o candidato a em-
preendedor tem de compreen-
der 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 prepara-
dos para uma experiência dinâ-
mica. É fundamental adquirir fle-
xibilidade para crescer rapida-
mente e em larga escala, como
fez o Buscapé Company. E isso
sem comprometer a operação.
Um modelo de negócios normal-
mente chamado pelos especialis-
tas de escalável.

Outro ponto fundamental pa-
ra quem está começando a em-
preender diz respeito à inovar.
Para Flávio, a inovação deve ser a
“commodity do empresário da
internet”, fator fundamental pa-
ra conquistar mercados e tam-
bém novos negócios ao redor de
todo o mundo.

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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