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DA AGÊNCIA SEBRAE 

O
que jovens empreen-
dedores mineiros, idea-
lizadores de um softwa-
re que funciona como

um sistema de rastreamento de
consumidores, têm em comum
com o paulista Michel Krieger,
criador do Instagram, aplicativo
que permite inserir efeitos vi-
suais em fotos digitais e com-
partilhá-las na internet? 

Assim como o inventor da
popular ferramenta que virou
mania nas redes sociais, os em-
preendedores Gustavo Lemos
de Almeida, de 31 anos, Cristia-
no Paranhos, de 31, e Victor Go-
llnick, de 29, fundadores da IDXP,
são exemplos da nova geração
de talentos da área de tecnologia
da informação (TI) no Brasil. 

Os três sócios são jovens, mas
a responsabilidade deles já é
grande. Isso porque estão levan-
do a empresa ao cobiçado Vale
do Silício, polo industrial na Ca-
lifórnia, nos Estados Unidos
(EUA), onde se concentram as
maiores iniciativas do mundo
no ramo de TI. A tecnologia idea-
lizada por eles em 2010, que al-
cançou projeção mundial, pos-
sibilita o monitoramento anôni-
mo dos hábitos de consumo de
clientes de redes varejistas. O
rastreamento é feito por meio de
etiquetas e sensores inteligentes
fixados em carrinhos e cestas de
compras. Os dados são enviados
por um sistema via rádio imple-
mentado nas lojas. 

“O sistema funciona como o
de um GPS e acompanha o clien-

te desde o momento em que ele
pega um carrinho para fazer
compras, monitorando o traje-
to, o tempo médio parado em
frente às gôndolas e os princi-
pais passos dentro da loja, até
ele chegar ao caixa do super-
mercado”, explica o presidente
da IDXP, Gustavo Lemos. 

A inovação proposta pela tec-
nologia permite, por exemplo,
que os dados processados por
um software sejam combina-
dos, em tempo real, com técni-
cas de marketing comporta-
mental. Dessa forma, é possível
cruzar indicadores, analisar o
modo como os consumidores
fazem compras e a psicologia
envolvida no processo. Esse é

um dos diferenciais dos serviços
prestados pela empresa, que te-
ve seu projeto piloto firmado
com uma rede de supermerca-
dos de Belo Horizonte (MG).
“Vendemos mais que tecnolo-
gia. Prestamos um serviço de
avaliação e consultoria estraté-
gica de marketing baseada na
tecnologia”, diz Lemos. 

Reconhecimento

O software vem rendendo fru-
tos e reconhecimento aos em-
presários. O primeiro prêmio
veio em novembro de 2011,
quando a tecnologia da IDXP su-
perou outras 100 ideias de oito
estados e levou a etapa brasileira

do IBM SmartCamp, no Rio de
Janeiro. Depois, competindo
com outros nove finalistas de di-
ferentes partes do mundo, os mi-
neiros conquistaram o primeiro
lugar por voto popular e segun-
do, pelo júri, na etapa mundial
do evento, o IBM Global Entre-
preneur of the Year, realizado em
janeiro deste ano no Vale do Silí-
cio. “Os jurados são as maiores
mentes empreendedoras do lo-
cal. Foi uma oportunidade ím-
par de divulgar nosso negócio,
reciclar e amadurecer profissio-
nalmente”, destaca Lemos. 

Após o evento, os empresá-
rios ficaram duas semanas nos
EUA apresentando a tecnologia
inovadora a empresas locais.

“Percebemos que somos tão
competentes quanto os em-
preendedores de outros países e
que devemos pensar nosso ne-
gócio de forma macro”, ressalta.
A intenção é desenvolver o pro-
duto e comercializá-lo em gran-
de escala. Por isso, os jovens em-
preendedores estão montando
escritório na Califórnia, onde
devem empregar 20 pessoas. 

De acordo com Lemos, a
IDXP já está negociando o servi-
ço com várias redes varejistas
norte-americanas. “O Brasil é
prioritário para comercializa-
ção, mas o mercado norte-ame-
ricano será o foco primário por
terem um público mais exigen-
te, possibilitando o aprimora-
mento da tecnologia”, diz. 

Empreendedorismo 

Engana-se quem pensa que o
caminho até o Vale do Silício foi
fácil. O sucesso veio depois de
muito esforço, dedicação e da
certeza de que a tecnologia seria
um diferencial para atender às
exigências do mercado, inclusi-
ve internacional. 

A analista do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) em Minas Gerais, Már-
cia Valéria Cota Machado, conta
que a IDXP surgiu na incubado-
ra tecnológica Fumsoft, institui-
ção que fomenta negócios do
setor de TI, além de ter recebido
aportes de R$ 120 mil do Progra-
ma Primeira Empresa Inovado-
ra (Prime), do governo federal. 

Com o apoio do Sebrae, a em-
presa participou de intercâm-

bios, capacitações, seminários e
missões com outras compa-
nhias de TI, sempre com o obje-
tivo de desenvolver e aprimorar
seus negócios. A IDXP é uma das
10 start-ups incubadas pela Fu-
msoft que conseguiram reco-
nhecimento nacional. 

“O Sebrae acredita que é im-
portante investir em empresas e
em novos talentos. Atuamos nos
bastidores, como parceiros do
grupo de empresas que gera o
conhecimento. O setor de TI é
muito dinâmico e os jovens an-
teciparam uma tendência de
mercado ao criar o software”,
avalia Márcia. 

Lemos relembra o começo
difícil, em que grande parte dos
recursos recebidos foi aplicada
em consultoria. “Investimos di-
nheiro até do nosso próprio bol-
so. Também conseguimos uma
parceria com um grupo francês,
membro ativo do nosso conse-
lho, que faz um trabalho voltado
para o varejo na França, no setor
imobiliário”, ressalta.

O empresário reconhece que
esta experiência foi fundamen-
tal para amadurecer a IDXP
mais rápido. “Isso foi impor-
tante para conhecer o mercado
e firmar parcerias com empre-
sas norte-americanas e japo-
nesas, para o desenvolvimento
de tecnologia”, conta o empre-
sário. Ele também elogia a par-
ticipação do Sebrae. “Foi lá que
tive contato pela primeira vez
com o empreendedorismo.
Mas isso está no meu DNA.
Sempre sonhei em ter o meu
próprio negócio”, recorda.

Brasileiros no Vale do Silício 
INOVAÇÃO 

SEBRAE-MG/DIVULGAÇÃO

Lemos (à esquerda) e seu sócio, Cristiano Paranhos: prêmios internacionais e clientes no mundo todo 

Software desenvolvido pela empresa IDXP dá visibilidade a jovens empresários de Belo Horizonte e negócio se expande para o polo
de tecnologia da informação mais importante do mundo. Escritório na Califórnia está sendo montado e contratará 20 pessoas

A campanha da agên-

cia Artplan "Rock in

Rio is Back" celebra o

lançamento oficial  de

mais uma edição do

Rock in Rio, que será

realizado nos dias 13,

14, 15, 19, 20, 21 e 22 de

setembro de 2013, na

Cidade do Rock. O pri-

meiro comercial do Festival foi gravado no Mi-

rante Dona Marta, no Rio de Janeiro, e é estrela-

do pelas bandas Sepultura e Tambours du

Bronx, que abrirão juntos o dia em que toca o

Iron Maiden, no dia 22.

Também foram cria-

dos anúncios de mídia

impressa e web, além

de spots de rádio. ?

?Também na semana

passada foi realizada

uma grande coletiva

no topo do Cristo Re-

dentor. A expectativa é

que 595 mil pessoas participem do Rock in Rio

em 2013, somando todos os dias do evento, que

terá em média 85 mil pessoas por dia. Ao todo,

70 marcas estarão envolvidas na festança.

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>>B A T E BOLA

1. O coaching tem crescido no
Brasil? Por que?

Há um demanda crescente
no mercado pela busca do "lí-
der do futuro", onde se valori-
za novas qualidades nestes
gestores: o autoconhecimen-
to, o reconhecimento das
emoções e o equilíbrio, que é
a proposta central do livro
Autocoaching. Eu ressalto
também a necessidade de se
transformar ideias e inten-
ções em ações. O processo de
coaching é centrado em defi-
nir metas e como atingi-las.
Essa demanda é enorme,
principalmente quando fala-
mos da geração Y.

2. O que é Autocoaching? Por que
ele é importante?

Autocoaching é quando Coa-
ch e Coachee são a mesma
pessoa. Esta é a proposta cen-
tral do livro. A de tornar aces-
sível, a qualquer leigo, o po-
deroso e transformador pro-
cesso de coaching de vida. É a
democratização do coaching
no Brasil, que ainda é um ser-
viço inacessível para muitos.
Seja por carência de Coachs
certificados, ou por ser um

serviço caro para a maioria
das pessoas.

3. Como vc desenvolveu o método
do Autocoaching?

Eu havia desenvolvido, há al-
gum tempo, uma metodolo-
gia própria para utilizar em
minhas sessões presenciais
de coaching com meus coa-
chees. Posteriormente, come-
çou uma nova demanda para
atender a coachees de outras
cidades, via Skype. E neste ca-
so, precisei adaptar a meto-
dologia para estas situações.
Foi então que surgiu a ideia
de escrever o livro e propor
esta inovadora forma de se fa-
zer coaching, o Autocoa-
ching. Foi então que criei um
método para ser auto aplica-
do. Criei algumas ferramen-
tas e trouxe para o livro cinco
estudos de caso tratados por
mim, contendo situações
corriqueiras, que poderiam
fazer com que o leitor-coa-
chee se identificasse e pudes-
se usá-los como referência.
Desta forma a receita estava
pronta para ser testada, e pa-
ra a minha satisfação funcio-
nou muito bem.

Documentário
via Instagram
O fotógrafo e diretor de arte
André Galhardo, sócio e
diretor da Horto, criou em
parceria com a Núcleo de
Ideia o projeto "Rio365 - um
documentário fotográfico",
patrocinado pela Light e
pela Secretarua de Estado
de Cultura do Rio. Trata-se
de um projeto colaborativo
via rede social Instagram.
Durante um ano, serão
propostos desafios
fotográficos aos usuários do
Instagram, e as melhores
fotos - selecionadas por
grupo de curadores -
comporão um livro. a cada
bimestre será realizado um
#Instameet (encontro de
usuários do Instagram)
para expor as fotos
selecionadas, promover
troca de ideias e
premiações em ambientes
reais.?Também será usado
como apoio o blog
rio365oficial.tumblr.com,
um perfil no Twitter e uma
FanPage no Facebook.?

NO AR: O ROCK ESTÁ DE VOLTA

Conquista - A Giovanni+Draftfcb con-

quistou a conta da Sony Entertainment

para toda América Latina. Essa ampliação

regional será trabalhada em parceria com

a UM, também do grupo Interpublic, e o

escritório da Giovanni+Draftfcb no Rio de

Janeiro e terá início em janeiro de 2013.

Documentário - A Visorama trabalha no

documentário sobre o Canecão, a casa de

shows mais emblemática do Rio de Janei-

ro, fechada há dois anos.Enquanto o pro-

jeto - já aprovado pela Lei do Audiovisual

- segue em captação e buca de empresas

parceiras, entra no ar o site criado para

reunir histórias sobre o Canecão - www.vi-

sorama.tv/canecao -, que poderão ser in-

seridas no documentário. As pessoas po-

derão enviar historias, fotos, vídeos e o

que mais possuírem de material para

contribuir. Assina o site o designer Eduar-

do Grandelli, que deixou a DPZ há quatro

meses para cuidar da área de inovações

digitais na Visorama. 

Concursos - A Petrobras abriu as inscri-

ções para as seleções públicas dos pro-

gramas Petrobras Ambiental e Petrobras

Desenvolvimento & Cidadania. Para apre-

sentar os programas, a Heads Propagan-

da criou uma campanha - composta de

spot, anúncio para revista e jornal e inter-

net. Pela primeira vez os programas são

lançados juntos, porém, com processos

separados e seleções distintas.

Festa - Nesta quinta agência Quê e Casa7

promovem festa para brindar pelo projeto

Riologia, no restaurante Prado, no Jockey

Club, na Gávea.

MIX

Internet cresce mais
A nova edição do estudo Global AdView Pulse da Nielsen mostra que o investimento em

propaganda cresceu no primeiro semestre de 2012 em praticamente todas as mídias ao redor
do mundo, sendo que a internet lidera   o crescimento com 7,2%. Em seguida vêm Rádio

(+6,6%), Cinema (+5,9%),  Outdoor (4,7%), TV (+3,1%) e Jornais (1,6%). As revistas apresentaram
uma retração da ordem de 1,3%. No caso da Internet, o crescimento foi maior no Oriente Médio
e no continente africano, com 30,3% e na América Latina, onde a mídia cresceu 20,6%. Embora

tenha apresentado índices sempre baixos devido à crise econômica, a Europa também viu o
investimento em internet crescer significativamente: 11,2%.

Luciano Pacheco, 
Diretor de novos negócios da Agência3
e autor de "Autocoaching - seja dono
do seu destino", com lançamento
marcado para o dia 24 de outubro,
18h30, na Blooks Livraria (Praia de
Botafogo, 316). 
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Text Box
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