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Software abre caminho
até as multinacionais
Divulgação

Desafio ajuda empreendedor
a alavancar a marca, que
pode receber R$ 1 milhão

Em uma conversa de empreendedores surgiu a ideia de um concurso para encontrar talentos e
empresas promissoras com o intuito de fornecer capital e direcionamento para alavancar o negócio e agregar conhecimento
tecnológico ao Buscapé. Em dezembro de 2010, Ayrton Aguiar,
vice-presidente de fusões e aquisições do Buscapé Company, viu
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Empresa pode ter o Buscapé como sócio
que era uma oportunidade para
as empresas que estavam começando e, assim, foi lançado o Desafio Buscapé — Sua ideia vale
R$ 1 milhão. “Como o Buscapé
tem bastante relevância no Google, fizemos o uso dessa popularidade para divulgação do desafio”, aponta Aguiar. Neste ano,
o programa recebeu mais de 900
projetos inscritos.
O importante, neste caso, é
ser inovador e mostrar ideias que
realmente valem a pena. Após a
avaliação dos inscritos, os finalis-

tas passam uma semana no Buscapé para entender como funciona o trabalho, com palestras aos
candidatos e experiências compartilhadas dos vencedores do
ano passado. “Nosso comprometimento é muito sério, pois não
estamos dando consultoria e dinheiro para não dar certo. No final do processo, o Buscapé investe R$ 300 mil na nova empresa e
viramos sócios, o que significa
que os outros 70% são dos criadores, totalizando R$ 1 milhão”,
complementa Aguiar. ■ N.M.
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sei a me dedicar somente à Gapso”. Ele explica ainda que para
“ganhar” os clientes, a empresa
apresenta uma visão bastante
científica dos problemas, que
não é a maneira com a qual o
mercado está acostumado a enxergar. “Com o tempo, aprendemos a construir uma linguagem
que, sem deixar de ser técnica,
tivesse uma maior aproximação
com o que os executivos estavam habituados”.
Atualmente, a Gapso está
presente no projeto de infraestrutura do Canal do Panamá,
para gerenciar e facilitar o tráfego dos navios, respeitando as
regras de entrada e saída. “Ganhamos uma licitação internacional e simulamos a operação,
que vai ficar pronta daqui um
ano”. Para o ano que vem, o
executivo quer crescer 30%,
após fechar 2012 com avanço
de 20%, ante 2011, quando expandiu 50%. ■ N. M.
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Gapso fornece os sistemas para
a Petrobras, Suzano, Votorantim Cimentos, MRS Logística,
Fibria, Cemig, entre outras.
Sem revelar o valor, Porto afirma que todo o investimento próprio inicial já gerou projetos
que tornaram a empresa sustentável financeiramente.
No caso da Petrobras, por
exemplo, o empresário conta
que a petrolífera precisa transportar duas mil pessoas para as
plataformas diariamente. “Um
conjunto de aeronaves com diversas características faz o transporte. Pra isso, existem combinações para otimizar o tempo
das viagens de cada uma delas,
assim como as rotas e os horários, o que gera redução de custos para a empresa”, aponta.
Por sete anos, Oscar conciliou a vida de professor com a
de empreendedor. “No começo
a possibilidade de fazer as duas
coisas era maior, mas agora pas-
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Porto: compreender os processos decisórios é o maior desafio

A

Uma coisa que o argentino Oscar Porto não sabia quando veio
ao Brasil estudar matemática é
que ele seria dono de uma empresa fornecedora de softwares
para multinacionais brasileiras.
Trocou sua terra natal pelo Brasil quando veio fazer seu doutorado na Universidade Federal
do Rio de Janeiro e teve a oportunidade de vivenciar uma experiência no exterior através de
uma bolsa de estudos da Universidade de Waterloo, Canadá.
Contratado pela PUC-Rio em
1991, onde atuou no Departamento de Engenharia Elétrica,
Porto percebeu que com a economia estabilizada, a demanda
por sistemas que otimizassem
os processos nas áreas de produção e de logística iria aumentar.
Ele criou então a Gapso. No começo, o foco era empresas de
transporte ferroviário de carga.
“Para tornar a nossa ideia conhecida, começamos a participar de feiras e apresentar a nossa ideia. No início, a empresa
contava apenas com quatro pessoas”. Durante anos, o trabalho
todo não foi em vão.
Em 2005, a Gapso fechou contrato com a mineradora Vale, onde atualmente possui cinco sistemas específicos para a empresa. “Nas muitas visitas que fazemos às empresas de diferentes
setores da economia o nosso
maior desafio é sempre compreender detalhadamente os
processos produtivos e decisórios de cada uma delas”, revela.
Depois da primeira grande
companhia, a popularidade da
empresa foi inevitável. Hoje, a

Qual é o momento mais adequado para fazer mudanças
na vida? Qual a melhor hora para empreender? No livro
Gerenciando na Velocidade da Mudança, de Daryl Conner, ele faz uma analogia com a seguinte história: “No
primeiro dia, um lago grande contém só uma única folha de nenúfar. A cada dia o número de folhas dobra,
até que, no trigésimo dia, o lago está completamente entupido de vegetação. Em que dia o lago estava pela metade?” No vigésimo nono dia, é a resposta. A ideia é perceber que para o lago encher até a metade demorou vinte
e nove dias e apenas um dia para ficar completamente
coberto de folhas aquáticas.
Imagine que as folhas de nenúfar sejam as mudanças
que ocorrem no dia-a-dia, os problemas e dúvidas que
afetam sua vida profissional. Eles vão se multiplicando
até que você tome uma decisão de buscar uma oportunidade para empreender. Este dia será o seu 29º dia. Ele
pode ser hoje. Você está preparado?
Empreender pode ser uma escolha planejada em que
uma pessoa se organiza para abrir um negócio de forma
estruturada ou, o que é bem comum, situações da vida
podem provocar mudanças em que as consequências o
forçam a isto. Para Elisabeth Cassiano, proprietária de
cinco padarias na região metropolitana de São Paulo,
foi da segunda forma:
envolvida pelos fatos
da vida aproveitou a
As mudanças
oportunidade.
ocorrem cada vez
Elisabeth se tornou
empreendedora
impulmais rápidas no
sionada pela seguinte
mundo atualmente. situação. Seu pai é porA forma como
tuguês, dono de padaria, casou-se e teve cinas pessoas se
co filhas. Quando cada
preparam para
filha completava 15
enfrentá-las é que
anos ele viajava com esta para conhecer Portuserá o diferencial
gal. Numa das viagens
entre ser bem
o pai sofreu um acidensucedido ou não
te vascular. Elisabete
então com 19 anos e
mais três irmãs assumiram a padaria. O que parecia temporário até a recuperação do pai, tornou-se definitivo. Foi muito trabalho
e por várias vezes pensou em desistir até descobrir que
gostava do que fazia.
Como folhas de nenúfar se multiplicam em todos lagos, pessoais, sociais e empresariais, cada situação de
mudança gera novas transformações e foi assim que Elisabete se viu frente a outro 29º dia quando as irmãs decidiram se casar. Perceberam que a padaria não daria para manter as novas famílias. A decisão das quatro sócias
foi continuar juntas e crescer. Compraram uma segunda padaria com o propósito de adquirir uma empresa para cada uma no futuro.
A partir deste momento Elisabete não espera mais
que o lago encha de nenúfar, sabe que isto é a realidade. Antes que as situações lhe obrigue a agir por pressão, ela antecipa suas decisões. Passou a gerenciar estrategicamente seu negócio. Com a ascensão da classe
C e D começou a investir nos bairros da periferia da cidade de Guarulhos. Mudou a gestão e aprendeu a conhecer o novo cliente. As sócias abriram três padarias
neste segmento que se tornou lucrativo. Confiantes no
modelo de negócio que escolheram, estão preparadas
para crescer mais.
As mudanças ocorrem cada vez mais rápidas no mundo atualmente. A forma como as pessoas se preparam para enfrenta-las é que será o diferencial entre ser bem sucedido ou não. Você pode escolher com antecedência e
preparar sua carreira profissional para empreender no
que gosta ou deixar que a vida decida por você. As folhas
de nenúfar surgem diariamente, não espere chegar à metade do lago para fazer as mudanças, antecipe-se. ■
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Professor troca a matemática
pelo empreendedorismo como
criador de sistemas para logística

A hora certa para
empreender

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Inovação & Empreendedorismo, p. 13.

