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Passo a Passo

Quatro dicas para se dar bem

Setor tem espaçopara empresáriosmaduros

PME

“Os jovens são
especialistas em
tecnologia, no
produto. Mas
não têm a
flexibilidade
que a idade
proporciona”
Juarez Beltrão,
Flexy

● Talento
Além de ter um bom produto, a
empresa de tecnologia precisa
de boas cabeças. Invista portanto
em contratar talentos.

● Expansão
Uma startup precisa crescer rápido
para sobreviver. Deixe o negócio em
ordem e fique preparado para os
investidores.

● Produto
Uma startup não requer estrutura
cara ou altos investimentos. O ponto
central do empreendimento deve
ser o produto oferecido ao cliente.

● Inovação
Não tenha medo de pensar grande
e não se preocupe apenas com os
aspectos técnicos. É tarefa de uma
startup criar algo relevante.

Renato Jakitas

Esqueça as bebidas energéticas,
os acampamentos em eventos
high tech e as noites em claro ao
som de música alta programan-
do códigos. Para além do este-
reótipo adolescente de em-
preendedorismo encarnado por
Mark Zuckerberg, criador do Fa-
cebook, existe também um gru-
po no comando de empresas de
tecnologia que nasceu, cresceu
e construiu a carreira muito an-
tes da invenção da internet.

São homens na casa dos 50,
60 anos, experimentados no
mundo dos negócios e financei-
ramente independentes. E que
optaram por recomeçar como
donos de startups. Eles foram
atraídos pelo vigor da novidade
e, principalmente, pelo impulso
de experimentar um modelo de
gestão que cada vez mais rece-
be investimentos mundo afora.

Esse enredo se encaixa bem
na história do carioca Francis-
co Couto, hoje com 65 anos. Re-
centemente, ele inaugurou a
startup Corretor Vip, resultado
de três anos de pesquisas, tes-
tes com o mercado e conversas
com colegas do ramo.

O negócio traz os conceitos
de mídia social e marketing de
rede para a venda de imóveis.
Funciona assim: convidado por
um colega, o corretor acessa a
carteira de imóveis disponível
no site. Se fechar contrato, o
profissional recebe uma comis-
são que pode chegar a 6% do va-
lor da transação e ainda garante
ganho extra ao colega que o con-
vidou para a rede social.

“Nossa plataforma é toda vir-
tual”, afirma Couto, que há al-
guns meses sequer utilizava o
e-mail como ferramenta de co-
municação. “Em nosso site, ca-
da corretor pode convidar até
20 colegas, ganhando parte da
comissão deles.”

Couto é formado em enge-
nharia e começou a vida profis-
sional em uma incorporadora
em 1976. Ele passou por algu-
mas sociedades até erguer a
imobiliária Nova Marca, que
chegou a figurar entre as três
principais do Rio de Janeiro.
Em 2007, vendeu a empresa pa-
ra um grupo de mídia. Com o di-
nheiro – o empresário não reve-
la o valor da transação –, Couto
poderia ter se aposentado e saí-
do pelo mundo com a família.
Mas isso nem passou pela cabe-
ça do empreendedor.

“Eles (os novos proprietários
do negócio) me obrigaram a
cumprir uma quarentena. Fi-
quei meio sem rumo e, quando
passou o prazo estipulado no
contrato, chamei meu filho pa-
ra me ajudar a bolar o Corretor
Vip”, lembra Couto, sobre o iní-
cio da iniciativa.

“Queria unir meu conheci-
mento sobre o mercado imobi-
liário com essas inovações tec-
nológicas”, conta o dono do si-
te que já congrega aproximada-
mente 1,6 mil corretores.

Outro exemplo vem de Belo
Horizonte. Na cidade, o empre-
sário Marcelo Cenni, 52 anos,
fundou a Heap Up, que faz pes-
quisas de opinião pela internet.

Cenni é dono de uma agência
que opera no modelo tradicio-
nal de pesquisas faz dez anos.
Há alguns meses, no entanto, in-
vestiu cerca de R$ 500 mil para
erguer a Heap Up. O empresá-
rio está, na verdade, de olho em
um negócio que segundo ele se-
rá o futuro do setor. “Daqui a
pouco, ninguém vai querer res-
ponder pesquisa pelo telefone,
muito menos pessoalmente.
Vai ser tudo pela internet. E
nós já fazemos isso”, diz. “A
gente criou um sistema em que
a pessoa se cadastra, responde
tudo pela web e, no final, ganha
crédito de celular, cupons para
trocar por produtos ou ingres-
so para o cinema.”

Apesar do discurso tecnológi-
co, Cenni considera-se um “di-
nossauro no ramo”. Por isso,
convidou como sócio, além de
um empresário local com a mes-
ma faixa etária que ele, um jo-
vem de 26 anos, recrutado por
meio de um processo em uni-
versidades. “Não adianta brigar
com o óbvio, não sou um nativo
da internet”, afirma.

Estratégia parecida adotou
Juarez Beltrão, 53 anos, de Flo-
rianópolis. Ao longo de quase
35 anos, ele foi dono de agên-
cias de publicidade na cidade.
Mas após investir em uma em-
presa de tecnologia lançada por
um parente, surpreendeu-se
com o desempenho do negócio,
que atingiu o ponto de equilí-
brio em menos de um ano. Esse
foi o estopim para sua guinada
profissional.

“Vendi minha parte na agên-
cia, que vivia sua melhor fase, e
montei a Flexy, uma platafor-
ma para e-commerce com foco
em grandes e médios clientes”,
explica Beltrão. O empreende-
dor trabalha atualmente com
dois sócios, ambos com idades
entre 20 e 30 anos. “Eles ti-
nham uma empresa, mas opera-
vam sem dinheiro nenhum.
Comprei o negócio e trouxe os
dois como sócios. Tem sido
uma experiência ótima. Eles sa-
bem tudo de tecnologia, mas
não têm experiência comercial.
É ai que eu entro, com a flexibi-
lidade que a idade traz.”
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Como em todos os negócios,
não existe uma fórmula pronta
para o sucesso no mundo das
startups – empresas de tecnolo-
gia ligadas à internet. Contudo,

especialistas e empreendedo-
res bem sucedidos no ramo des-
tacam alguns pontos que de-
vem ser levados em considera-
ção. Acompanhe.
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Segundo dados da Associação
Brasileira de Startups (ABS), o
País já conta com dez mil empre-
sas desse tipo. O fenômeno cha-
ma a atenção. Pelos casos de su-
cesso, é claro, mas também pelo
potencial de crescimento que
existe no setor. Quase sempre,
esse grupo de empresas é forma-

do por micros e pequenos negó-
cios liderados por jovens em iní-
cio de carreira, mas com disposi-
ção para assumir riscos e encon-
trar investidores.

A atração de empreendedores
maduros, portanto, vem somar
em uma área que carece de expe-
riência, principalmente no que

tange ao desenvolvimento mer-
cadológico dos novos produtos,
como destaca Cassio Spina. Ele é
fundador da empresa Anjos do
Brasil e autor do livro Investidor-
Anjo - Guia Prático para Em-
preendedores e Investidores.

“Em geral, a pessoa tem uma
ideia interessante, mas se esque-

ce de pensar em como transfor-
mar a novidade em dinheiro”,
diz. “É preciso contar com gente
de marketing, alguém que possa
apontar os caminhos para o pro-
duto no mercado.”

É assim que os empresários
mais maduros procuram se colo-
car dentro de suas startups.

Marcelo Cenni, da Heap Up,
conta que participa de eventos
de empreendedorismo pelo Bra-
sil desde o início da sua nova
empresa. Para ele, a falta de posi-
cionamento de alguns negócios
impressiona. “Em cada concur-
so desses que a gente participa
tem 400, 500 inscritos. Mas é só
gente nova e eles não têm expe-
riência”, destaca.

Cenni conta ainda que identifi-
cou um padrão nos casos de insu-

cesso. Para ele, empreendedo-
res jovens erram porque simples-
mente não desenham o produto
a partir de uma demanda não
atendida do consumidor.

“Tem que perguntar: qual a
dor do mercado? Será que tem
solução para esse problema? E,
assim, dentro da tecnologia, bus-
car a solução. A gente observa
que os jovens estão fazendo exa-
tamente o contrário”, analisa o
empresário mais experiente.

Idadee dinheiropara abriruma startup
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Empresários brasileiros
com mais experiência
iniciam negócios que são
voltados para tecnologia
de olho em desafios

“Sei que sou
dinossauro, não
sou nativo da
internet. Por
isso, desde o
início, eu pensei
em atrair para
perto de mim,
como sócio, um
profissional que
me ajudasse”

Marcelo Cenni,
Heap Up

Recomeço.
Francisco
Couto criou
uma rede
social para
corretores
de imóveis

O que fazer para obter sucesso
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. X9.




