
EEddiittoorr  ////  Vinicius MedeirosJC&Cia Gerência
B-10 • Jornal do Commercio • Terça-feira, 12 de março de 2013

» OSNI ALVES

E
mpreender e ter suces-
so. Em teoria, um obje-
tivo simples, mas, na
prática, não são poucos

os empreendimentos que fa-
lham em busca do êxito. Mui-
tas vezes, a falta de recurso, de
conhecimento e de incentivo
acabam atrofiando um negó-
cio que, em tese, tinha tudo
para dar certo. Para driblar es-
ses percalços, empresas jo-
vens, geralmente ligadas às
áreas de tecnologia e inova-
ção, estão começando como
startups.

Startup é um modelo de em-
presa embrionária, ou em fase
de constituição, que é, na
maioria das vezes, direta ou
indiretamente ligada a univer-
sidades. É o caso, por exemplo,
do Instituto Gênesis, vincula-
do à Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio), que, em 15 anos de
produção científica e empre-
sarial, já incubou 140 empre-
sas e faturou mais de R$ 1 bi-
lhão somente em 2012.

Como em qualquer seg-
mento de atividade, para se al-
cançar a estabilidade, mesmo
como startup, existem alguns
passos a serem cumpridos. É o
que explica o sócio-fundador
da O2C Hipermídia, empresa
fundada em 2009 e, desde
2011, incubada no Instituto
Gênesis, Philippe Rosa.

Do grau zero ao IPO

De acordo com Rosa, em-
preendedores de startup cos-
tumam passar por cinco eta-
pas, sendo a primeira – e uma
das mais importantes – está li-
gada ao período em que se tra-
balha para “tirar a ideia da ca-
beça”. “Esta fase é chamada de
grau zero. Nela, o empreende-
dor busca subsídios como in-
formação, auxílio e orienta-
ções para se soltar e dar o pri-
meiro passo”, ilustra.

A segunda etapa é o cha-
mado Love Money, termo em

inglês que designa, neste con-
texto, investir os primeiros re-
cursos no negócio a partir de
investimentos próprios ou
angariados na família. “Não
se trata de muito dinheiro,
mas do suficiente para elabo-
rar um plano financeiro e sair
em busca de pessoas que vão
comprar sua ideia”, afirma
Rosa, acrescentando que esse
foi o seu atalho para conse-
guir participar de mentoria
na Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep).

Na financiadora, a O2C foi
encaminhada para participar
do chamado Seed Forum, que
consiste em programas de ca-
pacitação empresarial que cul-
minam em eventos nos quais
os empreendedores têm a
oportunidade de se apresentar
a potenciais investidores. 

Na etapa seguinte, chama-
da Seed Money, ocorre a apli-
cação de recursos nas empre-
sas que estão em fase inicial e
precisam de dinheiro para im-
pulsionar o negócio. Nesta fa-
se, a O2C recebeu aportes de
um investidor anjo.

Em seguida, a startup foi
encaminhada para a quarta
etapa, fase dos fundos de ven-
ture capital e private equity.
O primeiro é o investimento
em empresas já estabeleci-
das, mas de pequeno e médio

portes, com potencial de cres-
cimento. O segundo é aporte
financeiro para empresas
consolidadas e que possuam
faturamento na casa das de-
zenas ou centenas de milhões
de reais.

“A quinta etapa, última fase
do processo, é quando a em-
presa abre uma oferta pública
inicial, usualmente referida
como IPO (Initial Public Offe-
ring, na sigla em inglês)”, es-
clarece o sócio-fundador da
O2C Hipermidia.

O negócio

A O2C é pioneira em solu-
ções para Broadcasting, pro-
cesso pelo qual se transmite
ou difunde determinada infor-
mação. O público da empresa
consiste em emissoras de TV,
agências e anunciantes. “Basi-
camente, pegamos os anún-
cios de TV e os estendemos
para a segunda tela, que são os
equipamentos que o telespec-
tador usa ao lado enquanto as-
siste TV, como notebooks, net-
books, tablets e smartphones”,
disse Rosa.

De acordo com ele, há pes-
quisas que indicam que de ca-
da seis brasileiros, um navega
na internet ao mesmo tempo
em que assiste TV. Ao todo, são
aproximadamente 35 milhões

Caminhos para dar 
o ‘start’ na empresa
As chamadas startups se deparam com desafios de gestão similares para
prosperar. Muitas vezes, a falta de recursos pode acabar atrofiando um negócio
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Rosa: empreendedores de startup costumam passar por cinco etapas

de pessoas. “Desta forma, pe-
gamos o comercial que na TV
dura 30 segundos e os esten-
demos com outros recursos e
atrativos na segunda tela”, dis-
se, explicando que em uma
novela, por exemplo, eles po-
dem oferecer informações so-
bre a personagem, o acessório
e os adereços com finalidade
de venda.

Rosa, formado em enge-
nharia da computação e que
também exerce a função de
chefe de tecnologia da O2C,
ressalta que o Wing, primeiro
aplicativo de segunda tela do
mercado brasileiro, ganhará
uma nova versão no segundo
semestre de 2013. A estimativa
é que o produto se popularize
em menos de dois anos.

A empresa tem três sócios,
dois freelancers e um estagiá-
rio. Os gestores já apresenta-
ram o produto à quinta maior
emissora de televisão do mun-
do e aguardam retorno dos
executivos. Além disto, já par-
ticiparam de diversos eventos
do setor pelo mundo para
apresentar a tecnologia, inclu-
sive no Vale do Silício, na Cali-
fórnia (EUA), epicentro da
efervescência tecnológica.

Para ser aceita na incuba-
dora tecnológica do Instituto
Gênesis, a O2C participou de
duas concorrências, a primei-
ra para ser uma empresa em-
brionária e a segunda, em de-
zembro passado, para conti-
nuar, agora com o status de
empresa constituída e atuan-
te. Desta forma, a PUC-Rio
passou a ser detentora de 5%
do faturamento da startup.

“Quando vamos em um
cliente e nos apresentamos
apenas como O2C temos um
peso. Quando vamos e nos
apresentamos como a startup
O2C, alocada no Instituto Gê-
nesis, as portas se abrem mais
rápido”, frisa Rosa.

Outros caminhos

Consultor de negócios e só-
cio da 99Canvas, empresa de
treinamento cujo foco é criar
soluções educacionais em em-
preendedorismo e inovação,
Cassiano Farani afirma que exis-
tem outros meios para um em-
preendedor se lançar no merca-
do, como as aceleradoras. 

“É a modalidade pela qual
se recrutam empresas nascen-
tes com potencial de cresci-
mento. Assim, proporcionam
mentoria, capital, acesso qua-
lificado a fornecedores, par-
ceiros, clientes, ambiente físi-
co e tudo aquilo que é neces-
sário para que a companhia
possa decolar. Em troca, a ace-
leradora recebe participação
acionária”, explicou.

Para buscar capital, os em-
preendedores podem recorrer
ainda às agências de fomento,
que também oferecem consul-
toria e financiamento, o que
normalmente redunda em um
profundo impacto no negócio
nascente. Ainda assim, Farani
faz uma ressalva. “Antes de
qualquer iniciativa, é preciso
estruturar um modelo de negó-
cio, elaborar um planejamento,
colocar no papel as ideias, ob-
jetivos e metas”, avalia.

Para o consultor, pessoas e
empresas não compram pro-
dutos. Na verdade, elas con-
tratam soluções para um pro-
blema e a correta pontuação
desse problema deve ser o
ponto de partida de qualquer
empresa iniciante. “Em geral
os empreendedores baseiam
suas ideias em algo que faça
sentido para eles, em um pro-
blema que eles mesmos têm
ou em uma oportunidade que
segundo suas lógicas, faz sen-
tido”, avalia.

O Grupo LATAM
Airlines, holding com-
posta pela TAM Linhas
Aéreas e pela LAN Air-
lines, anunciou a
chegada de Jerome
Cadier como vice-
presidente de Market-
ing. O executivo será
responsável pelas
áreas de comunicação
e marca, programas de
fidelidade, experiên-
cia de viagem e in-
teligência de negócios
do grupo. Cadier é en-
genheiro de produção
formado pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e possui
MBA com ênfase em Marketing e Finanças pela Kellogg
Northwestern University. O executivo ocupou, nos últimos
três anos, o cargo de vice-presidente de Negócios da
Whirlpool Latin America e de CEO Whirlpool Oceania.

FERNANDO FIGARO ASSUME O CARGO DE CTO NA AKNA 

A Akna, empresa especializada no desenvolvimento de software
inteligente para marketing digital, acaba de contratar Fernando Bertasso
Figaro, que integrará o quadro societário da empresa no novo cargo de
Chief Tecnology Officer (CTO). O executivo terá sob sua responsabilidade
as áreas de infraestrutura e operação, além da arquitetura para o
desenvolvimento de novos produtos. O novo executivo é formado em
engenharia de computação e tem MBA em administração de empresas
pela FGV, além de especialização em administração de redes e Certificação
ITIL e COBIT. Já trabalhou em diversas empresas de hosting e atuou, nos
últimos cinco anos, como especialista em serviços de email do UOL Host,
com passagem pela coordenação da área de operação do PagSeguro.

IBOPE MEDIA TEM NOVO DIRETOR DE MARKETING

Antonio Wanderley assume o cargo de diretor de marketing do Ibope Media,
e será responsável pelas áreas de marketing, learning & insights,  ciência de
medição e gestão de projetos do Ibope Media.  O executivo está na
companhia há 14 anos e atuava como diretor de desenvolvimento de
negócios na América Latina. "Depois de tantos anos trabalhando nos EUA,
fico muito feliz em regressar ao Brasil e contribuir com a indústria latino-
americana neste momento de transformação.” Graduado em Business pela
Florida International University, de Miami, e especializado em Finanças pela
mesma instituição, Antonio Wanderley participou da criação do primeiro
sistema de medição integrada multipaís no mundo, do desenho da base de
inteligência em investimento publicitário e da coordenação de inteligência
comercial. Ele foi também o responsável pelas operações comerciais de
audiência de TV, rádio, internet, jornal e revista, além do monitoramento do
investimento publicitário em 15 países da América Latina.

KIMBERLY-CLARK FAZ MUDANÇAS EM DIRETORIAS

Juan Carlos Lenis assumirá o cargo de diretor da Kimberly-Clark
Professional, divisão de negócios da farmacêutica Kimberly-Clark
dedicada ao atendimento a empresas por meio de produtos e sistemas de
higiene e limpeza. O executivo substitui Luiz Antônio Valentini que assume
a posição de Diretor de estratégia Go-To-Market KCP para América Latina.
Juan deixa a posição de diretor financeiro da companhia, que ocupava
desde 2005, para ter como desafio liderar a consolidação do plano de
expansão geográfica nacional da KCP e o aumento da penetração nos
segmentos de mercado onde atua. Colombiano, o executivo vive no Brasil
há 12 anos, graduou-se em Engenharia Industrial pela Universidad
Javeriana e possui MBA em administração de empresas pela Universidad
del Valle. Luiz Padilla, formado em economia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, assume o cargo de diretor financeiro da companhia no
Brasil. Luiz tem mais de 30 anos de experiência e ocupou o cargo de
diretor financeiro na Gilette durante sete anos. O executivo está há sete
anos na Kimberly-Clark e atuou em outras unidades da empresa, em Lima
como diretor financeiro andino e nos últimos quatro anos em Caracas,
liderando as unidades de negócios como gerente geral da Venezuela.

CHEMTECH ANUNCIA NOVO PRESIDENTE

A Chemtech, empresa química do setor de petróleo, anuncia que, a partir
de 31 de março, o engenheiro químico Gildeon Filho assumirá o cargo de
presidente da empresa. Na Chemtech desde 1999, Gildeon, assim como o
presidente anterior, começou como estagiário e participou de projetos
importantes nas áreas de engenharia, análise de riscos e automação
industrial. Até então atuava como diretor de Projetos e, em 2010, ocupou o
cargo de gerente responsável pelo escritório de Salvador. O executivo é
técnico em química pela Escola Técnica Federal de Campos, graduado em
engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
com especialização lato sensu em segurança do trabalho e MBA em
gerenciamento de projetos pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

NOVO PRESIDENTE NO BMW GROUP

O BMW Group  anunciou Arturo Piñeiro como novo presidente e CEO do
BMW Group no Brasil e Rolf Epp como o novo CEO para os Mercados
Importados da América Latina e Caribe. Piñeiro assume o cargo de
liderança da subsidiária brasileira a partir de 1º de abril, após quase sete
anos exercendo cargos como chefe do BMW Group Motorrad, vice-
presidente regional da Região Central, em Chicago, e, mais recente, vice-
presidente da Região Oeste, com sede em Los Angeles, onde mora
atualmente. “Estou muito feliz em voltar ao Brasil depois de tanto tempo,
ainda mais com um desafio tão grande como o de construir uma fábrica
no País.” O grupo anuncia também Rolf Epp como novo presidente e CEO
para os Mercados Importadores, América Latina e Caribe. O executivo
ingressou no BMW Group em março de 1997, na divisão comercial da
BMW Group Latino América, onde foi responsável pela área de Preços e
Produtos para as marcas BMW, Mini, Rover e Land Rover.

LATAM tem novo 
vice de Marketing

Head Hunter
kluane@jcom.com.br
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