
Vale do Silício, na Ca l i 
fórnia, respira inovação e 
tem vocação nata para o 
empreendedorismo. Pre

dicados fundamentais para sediar 
a Accenture Innovation Trip, pro
movida por André Martins, presi
dente do LIDE Jovem, e por Roger 
Ingold, presidente da Accenture e 
do LIDE Inovação. 

O evento, realizado entre os dias 
29 de outubro e 4 de novembro, le
vou uma comitiva de 20 empresá
rios para conhecer empresas líderes 
em inovação, compartilhar conhe
cimento e experiências com empre
endedores brasileiros e americanos. 

A primeira lição foi voltada a um 
momento aparentemente cruel: o 
fracasso. Mas, para um empreen
dedor, errar faz parte. No Vale do 
Silício, para cada tentativa de ne
gócio, o custo do insucesso e da 
falência já faz parte do projeto e 
deve ser contabilizado. Desde que 
seja rápido. E é neste momento 
que entra a expertise da Endeavor 
Global, pioneira no conceito de 
empreendedorismo de alto i m 
pacto nos mercados emergentes e 
em crescimento. A organização foi 
o primeiro endereço visitado pelo 
grupo. "O papel da Endeavor é de 
multiplicar o networking das em
presas selecionadas para receber 

seu programa de orientação, como 
também indicações de potenciais 
parcerias" explica Shaun Young, da 
Endeavor São Francisco. 

"No Vale do Silício, existe uma 
cultura real de networking, onde 
se tem uma dose de boa vontade 
e disposição para ouvir ideias boas 
ou ruins", avalia André Martins. Isso 
em todos os níveis, dos pequenos 
aos grandes executivos. O desafio 
é convencê-lo de que seu projeto 
é b o m ao tempo de um fósforo 
queimando (período máximo para 
apresentar uma ideia no Silício). 
Se não pode convencer alguém 
neste tempo, com b o m poder de 
persuasão e resumo, não pode ser 
uma boa ideia. 

"No Vale do Silício há treinamen
tos voltados a estudo de cases que 
deram certo ou não (nestes casos, 
é onde se aprende mais) , além 
das chamadas office hours com os 
mentores dos cursos, com ques
tionamentos e aconselhamentos',' 
complementa Martins. Inclusive 
na Endeavor ou em aceleradoras, 
como é o caso da Brazil Innovators, 
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coordenada na América Latina pela 
sócia-fundadora Bedy Yang - que 
atua também como venture partner 
da incubadora americana 500 Star-
tups. Das 30 empresas "aceleradas" 
pela incubadora, três são brasileiras 
e seus jovens empreendedores i m 
pressionam pelo profissionalismo. 
Uma delas é a UniPay, que criou a 
plataforma de pagamentos via mo
bile que permitirá a vendedores 
aceitarem cartão de crédito através 
de seus smartphones e tablets de 
forma simples e segura. Vale citar 
também a Qual Canal, que cap
tura os tweets sobre os programas 
de TV para oferecer informações 
relevantes sobre a audiência social, 

projetos que foram apresentadas 
aos integrantes do grupo. 

Outro ponto visitado pela co
mitiva foi a Accenture Technology 
Labs, centro dedicado à pesquisa, 
inovação e desenvolvimento de 
soluções tecnológicas estratégi
cas. "O ambiente do Vale do Silício 
é m u i t o vibrante" elogiou Roger 
Ingold, cicerone do grupo na u n i 
dade. "Isto aparece na compe
tência, profundidade e ambição 
dos empreendedores, no pensar 
grande e suporte de seus mento
res, e até mesmo no ambiente, que 
combina aparente informalidade 
com enorme foco e velocidade de 
execução dos projetos." 

A programação da Accenture In
novation Trip incluiu visita ao Goo
gle, um dos maiores fenômenos do 
setor de serviços online e software; 
à Apple, considerada uma das maio
res empresas do mundo; ao Twitter, 
maior rede social de microblogging 
mundial; à Accenture, companhia 
que transforma inovação em resul
tados para os clientes; à Ideo, em
presa de design premiada global
mente; à Badgville, plataforma de 
comportamento que permite medir 
e influenciar o comportamento dos 
usuários, líder mundial em gamifi-
cation; e à Silicon House, um hub de 
negócios para empreendedores no 
Vale do Silício. 
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Text Box
Fonte: Líderes Empreendedores, São Paulo, ano 3, n. 3, p. 86-88, 2012. 




