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uma grande comunidade de pes
soas interessadas em desenvol
ver hardware e criar drones. Em 
2009, abrimos a empresa.

Você preparou um plano de 
negócios para a 3D Robotics?
Não, eu não dou nenhuma impor
tância para o businessplan. Even
tualmente, anos depois de ter 
aberto o negócio, poderíamos ter 
feito um. Quando estávamos con
versando com investidores, al
guns meses atrás, já tínhamos 
feito bons negócios, não precisá
vamos mais colocar os dados no 
papel. Eu não acredito em plano 
de negócios. O que você precisa 
é ter clareza sobre o que vai fazer 
e se assegurar de que seus sócios 
concordam com isso.

Quanto você investiu para 
abrir a empresa?
Foi o dinheiro do meu cartão de 
crédito, algo em torno de US$ 10 
mil. Na história inteira da empre
sa, devemos ter investido uns 
US$ 100 mil.

Seu sócio tinha 21 anos quan
do entrou na comunidade — e 
não sabia nada sobre drones. 
O que levou você a fundar uma 
empresa com ele, sem nem co
nhecê-lo pessoalmente?
Foi simples: ele parecia ser o ca
ra mais inteligente e empolgado 
que eu já conheci na internet. 
Não era um especialista em ro
bótica, mas aprendeu muita coi
sa sobre hardware e software. Ele

começou a publicar códigos na 
comunidade e explicava tudo de 
forma clara. Seu entusiasmo cha
mou a minha atenção.

Você começou a mexer com 
drones em casa, brincando 
com seus filhos. De alguma 
forma eles o inspiraram a 
criar a 3DRobotics?
Não, o que meus filhos fizeram 
foi me inspirar a me envolver 
com tecnologia. Eu estava sem
pre tentando encontrar novas 
coisas para fazermos juntos. 
Queria impressioná-los, e isso 
me levava a buscar tecnologias 
diferentes. Foi assim que come
cei a mexer com robótica. Tra
balhamos juntos num projeto 
para criar um drone, só que deu 
errasdo e não consegui impres
sioná-los. Eles acabaram per
dendo o interesse.

Qual é o principal mercado 
para a sua startup?
Já existem mais de 30 mil dro
nes nas ruas. Eles podem ser 
usados nos mais diversos tipos 
de áreas e aplicações. Por exem
plo, na educação, na agricultu
ra, na mineração, na energia, 
nos mapas, nos esportes, prin
cipalmente em áreas que de
mandam fotos ou vídeos aére
os. Estamos interessados em 
qualquer tipo de aplicação que 
use uma câmera aérea.

Qual é a coisa mais difícil em 
ser um empreendedor?
Eu acho que ser empreendedor 
não é difícil.  O mais complicado 
mesmo é ser chefe. Antes, eu era 
um diretor de redação e hoje sou

um CEO. De alguma forma, são 
empregos parecidos. Você tem 
de gerenciar pessoas, motivá-las, 
comunicar-se claramente. O ge
renciamento de pessoas é sem
pre a parte mais difícil.

Que características você bus
ca num funcionário?
Queremos pessoas que estejam 
realmente entusiasmadas com os 
drones. A maioria dos membros 
da nossa comunidade está na fai
xa dos 25 anos, então são pessoas 
que não têm muita experiência. 
Basta serem espertos e entusias
mados com o que estão fazendo.

Como você encoraja a equipe 
da 3D Robotics a inovar?
Não precisamos ensinar as pes
soas a inovar. Nós criamos uma 
comunidade que já tem quase 35 
mil pessoas. Trabalhamos num 
esquema de programação em có
digo aberto. Qualquer um pode 
participar, temos centenas de co
laboradores nos ajudando no de
senvolvimento. Apenas dizemos 
a eles qual é o nosso objetivo, o ti
po de consumidor que queremos 
atingir e as experiências que que
remos proporcionar. Inovação é 
algo muito forte na nossa compa
nhia e na nossa comunidade.

Que dicas você dá para alguém 
cjue quer ser inovador?
É tão simples quanto isso: não fa
le, não pense. Apenas vá lá e faça. 
Crie um protótipo e mostre para 
as pessoas. Nunca foi tão fácil 
construir um protótipo e demons
trar seu projeto. Até que você fa
ça um, ninguém vai acreditar em 
você, nem se unir a você.
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O que o motivou a sair da Wí- 
rerf para assumir o negócio? 
No ano passado, ficou claro para 
mim que a empresa está indo por 
um bom caminho. Fomos procu
rados por fundos de venture ca
pital que queriam investir na 3D 
Robotics. Não estávamos real
mente interessados nesse tipo de 
suporte, não precisávamos do di
nheiro. Mas se o negócio está ten
do sucesso, você consegue uma 
boa avaliação com os investido
res. Eu vim para a direção da 3D 
Robotics como parte da nossa ne
gociação de aporte e também pe
la maturidade da empresa.

Que lições da Wired você leva 
para o negócio?
A principal é como lidar com o ge
renciamento de pessoas — cons
truir times, demitir, motivar, tirar 
o melhor de cada um, deixar cla
ro quais são as direções e como 
usar a inovação e a criatividade. 
Hoje, estou numa empresa de ro
bótica, tenho engenheiros e pro
fissionais que trabalham no de
partamento de produção. Na Wi
red, minha equipe tinha editores 
e designers. São vagas diferentes, 
mas pessoas são pessoas em qual
quer lugar. As lições de gerencia
mento são as mesmas.

Tecnologias como as impres
soras 3D podem incentivar o 
empreendedorismo?
Sim, de duas maneiras. A primei
ra é que ficou muito fácil sair de 
uma ideia para o protótipo. Dá 
para descobrir, rapidamente, se 
a sua ideia pode mesmo virar um 
produto. Ninguém mais precisa 
de conhecimento específico pa
ra criar um protótipo, qualquer 
um pode construir algo. A segun
da é que, com um processo de 
produção mais digital, ficou fácil 
levar um protótipo para a fabri
cação em massa. Você não preci
sa ir a uma fábrica, pode usar ser
viços de computação em nuvem, 
por exemplo. É possível come
çar rápido. Os empreendedores 
iniciantes não tinham essa pos
sibilidade há alguns anos. A 
combinação de design digital, fa

conversa franca, dará para saber 
o que esperar dele e pensar, jun
tos, em estratégias de segurança. 
É fundamental discutir quanto é 
o mínimo de dinheiro que vocês 
precisam para viver e por quan
to tempo seu par pode segurar a 
onda. E uma conversa sobre um 
projeto de vida. Se você fizer is
so direito e seu parceiro estiver 
a bordo, ele lhe dará suporte. 
Agora, se não estiver engajado, 
quando os tempos difíceis vie
rem você estará sozinho.

bricação na nuvem e crowdfun- 
ding derrubou as barreiras.

Que conselhos você dá para al
guém que está pensando em 
sair de seu emprego para 
abrir uma empresa?
Fale com a sua esposa primeiro. 
Essa é a coisa mais importante. 
Certifique-se de que você e seu 
parceiro estão na mesma página. 
Mostre quais são os seus objeti
vos e o que está esperando atin
gir. Quando vocês tiverem uma
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 290, p. 42-46, mar. 2013.




