
Jornal Valor --- Página 10 da edição "28/03/2013 1a CAD F" ---- Impressa por lmmorresi às 27/03/2013@12:14:49

F10 | Valor | Quinta-feira, 28 de março de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 28/3/2013 (12:14) - Página 10- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Especial | Pequenas e médias empresas

Profissionais orientam
autores de boas ideias

Há pouco mais de uma década,
seria impraticável imaginar que o
trabalho dos profissionais de re-
cursos humanos poderia incluir o
desenvolvimento de ferramentas
de tecnologia. Hoje, ao contrário,
várias empresas nascentes têm por
objetivo criar aplicativos especiais
para a área de recursos humanos e
específicos para empresas de di-
versos portes. Entre essas está a Re -
c r u t o, criada em janeiro deste ano,
em São Paulo, pelos sócios Maurí-
cio Almeida, 35 anos, e Lucas Ma-
zon, 24 anos. Essa startup desen-
volveu uma plataforma que per-
mite ao profissional de RH perder
menos tempo com as operações
burocráticas típicas dessa área de
atividade e concentrar seu tempo e
energia na criação de novas estra-
tégias para a contratação de novos
profissionais.

O mais curioso é que os sócios
da Recruto sequer se conheciam
até os responsáveis pela acelera-
dora Tr e e L a b s colocá-los em con-
tato e mostrar que ambos ti-
nham propostas de negócios
complementares. Juntos, suas
propostas poderiam render ex-
celentes frutos. Depois de quatro
meses de conversas, eles criaram
a Recruto, uma das aceleradas da
TreeLabs que, em novembro, pas-
sou pela primeira rodada de
apresentação a investidores.

“O modelo da aceleradora nos
ajudará a ter escala rapidamen-
t e”, diz Almeida. “Nossa meta é
ajudar a preencher 170 mil vagas
em todo o país em 2013. A receita
virá por um percentual cobrado
sobre as vagas abertas”. O empre-
endedor adianta que o serviço
oferecido pela Recruto é único

no país, mas nos Estados Unidos
empresas similares já alcança-
ram rodadas de investimento da
ordem de US$ 3 milhões.

Em um estágio um pouco mais
avançado do que a Recruto, a Cli -
ckarq, que oferece projetos de
decoração de interiores dentro
do conceito de criação colabora-
tiva, já tem receita. A expectativa
é fechar 2012 com um fatura-
mento de R$ 550 mil, um valor
considerável para quem entrou
no ar em maio deste ano.

“A ideia do negócio surgiu no
trabalho de conclusão de curso
da universidade que tinha como
foco o crowdsourcing”, diz Rena-
to Nigre, 23 anos. “Antes as pes-
soas se comunicavam pelas re-
des. Hoje, estão executando coi-
sas em rede”. Ao lado dos sócios
Michel Wajs, 23 anos, e Moris
Moas, 29 anos, Nigre criou a Cli-
ckarq, que consumiu um investi-
mento de R$ 100 mil nos primei-
ros seis meses de operação.

Nos primeiros 30 dias, o site
teve 2.500 acessos, sem nenhum
tipo de marketing, de acordo
com os empreendedores. Até
novembro, contava com 503
criativos cadastrados entre ar-
quitetos e decoradores; 112 pro-
postas e 19 projetos executados.
“O acesso é simples. O cliente se
cadastra, apresenta sua deman-
da, os profissionais oferecem a
solução e, caso seja concretiza-
da, o criador recebe 70% do va-
lor e nós ficamos com os 30%
restantes”, afirma Nigre.

Orientados por um amigo
que enxergou no negócio um
grande potencial, os jovens se
inscreveram em um evento da

Microsoft e apresentaram a Cli -
ckarq a futuros investidores em
cinco minutos. Mais adiante fo-
ram selecionados pela TreeLab
para sua equipe de startups a se-
rem aceleradas.

“Nós sabíamos o que quería-
mos, mas éramos inexperientes
à frente do negócio”, conta Wajs.
“A aceleradora nos oferece estru-
tura, orientação, conhecimento
e nos incentivou a testar o mer-
cado da forma mais direta, ou
seja, indo à rua, perguntando às
pessoas se elas têm ou não inte-
resse neste tipo de serviço.” O
aprendizado deu resultado. Eles
garantem que não fazem mais
nada sem ter objetivos claros e
bem detalhados, mesmo atuan-
do em um mercado em ascensão
e amparado pelas pesquisas – es -
tudos revelam que 14% do orça-
mento familiar do brasileiro é
gasto com construção e decora-
ção da casa.

O objetivo dos sócios da Cli -
ckarq no próximo ano é alcan-
çar 1.800 projetos, o equivalente
a um volume de negócios de cer-
ca de R$ 1,6 milhão. Para tanto,
buscam investimentos da ordem
de R$ 250 mil, direcionados ba-
sicamente às áreas de tecnologia
e marketing. “Olhamos com
bons olhos as recomendações
dos mentores e da própria acele-
radora, que nos orientam, mas
deixam claro que a escolha é
nossa, porque somos os sócios
majoritários do negócio”, afirma
Nigre. “Cabe a nós falar sim ou
não. Aí está o diferencial da ace-
leradora, que espera colher fru-
tos em futuro próximo com essa
p a r c e r i a”. (KS)

I nve st i d o re s Companhias oferecem apoio a iniciantes de tecnologia, com poder de crescimento imediato

Aceleradoras ganham impulso no Brasil

Anthony Eigier, César Mufarej e Rogerio Silberberg, da Tree Labs: seleção de empresas capazes de faturar mais de R$ 100 milhões por ano em cinco anos

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Há pouco mais de um ano,
quando trabalhavam juntos no
Banco Votorantim, os jovens Ce-
sar Mufarej e Anthony Eigier, am-
bos de 24 anos, queriam investir
o próprio capital em empresas de
TI, com o chamado Capital Anjo.
De pesquisa em pesquisa, acaba-
ram descobrindo um nicho de
mercado que começa a ser explo-
rado no país — as aceleradoras de
empresas. Uma nova forma de
fomentar e participar de empre-
endimentos inovadores, prática
muito comum nos Estados Uni-
dos. Para completar o time, cha-
maram para sócio Rogério Sil-
berg, que atua no mercado de in-
ternet desde a década de 90. Em
outubro de 2011 deram início à
Tr e e L a b s , primeira aceleradora
de empresas de São Paulo.

Diferentemente das incuba-
doras, que apoiam projetos em
estágio inicial durante anos, as
aceleradoras auxiliam empresas
jovens, com potencial de cresci-
mento, por no máximo seis me-
ses. Para compor seu primeiro
portfólio de aceleradas, a Tree-
Labs avaliou 80 startups, todas
na área de tecnologia. Dessas, es-
colheu apenas cinco. “Participa -
mos de dezenas de eventos de
empreendedorismo, inovação e
empresas nascentes, além de re-
correr às nossas redes de contato
para compor uma boa carteira”,
afirma Mufarrej. “Nosso critério
de seleção estava pautado na
busca de pessoas muito boas, de
equipes capazes de transformar
uma ideia em um negócio que
pudesse ser muito grande lá na
frente, ou seja, capaz de faturar
mais de R$ 100 milhões por ano
nos próximos cinco anos.”

A aceleradora oferece serviços
de apoio às empresas como su-
porte jurídico, contábil e de mar-
keting, projeto de comunicação
e design para a marca, serviço de
publicidade por e-mail e via re-
des sociais, além de instalações
físicas e várias sessões de ‘mento -
ring’, seja em forma de palestras,
seja em conversas pessoais entre
o empreendedor e o mentor. Em
troca, torna-se sócia do novo ne-
gócio, caso ele decole no prazo
desejado. “Se o empreendedor
usar todos os serviços disponí-

veis terá à sua disposição uma
ajuda em torno de US$ 250 mil”,
afirma Mufarrej.

De acordo com Marcelo Naka-
gawa, coordenador do Centro de
Empreendedorismo do Insper, as
aceleradoras são focadas em em-
presas que tenham potencial de
crescimento muito rápido e, jus-
tamente por isso, buscam star-
tups escaláveis e não apenas uma
pequena empresa promissora.
“São bem úteis para empresas de
serviço e tecnologia web, que não
conseguem ter planejamento no
papel para longo prazo. Foi esse o
conceito plantado pela america-
na Y C o m b i n a t o r, que acelerou
várias empresas do Vale do Silício
em apenas três meses”, afirma.
“Embora pareça curto, é tempo
mais do que suficiente para vali-
dar um negócio na web, princi-
palmente para empreendedores
iniciantes”. Nesse período, na vi-
são dos consultores, é possível sa-
ber se a empresa tem chances ou
não de decolar e prepará-la para
receber um aporte maior de um
fundo de investimento.

Em sua grande maioria, as ace-
leradoras são lideradas por em-
preendedores ou investidores ex-
perientes, usam capital privado
para seu próprio financiamento.
É o caso da 21212 Digital Accele-
r a t o r, com escritórios no Rio de
Janeiro e em Nova York, primeira
aceleradora binacional a atuar
no país. “Somos seis sócios, entre
eles o americano Benjamin Whi-
te, com mais de 10 anos de expe-
riência em criar, crescer e vender
empresas”, afirma Rafael Duton.
“Nosso maior diferencial é a liga-
ção com os investidores america-
nos, que começaram a descobrir
as empresas brasileiras como po-
tenciais negócios a serem investi-
dos, o que viabiliza não só a colo-
cação de capital como também o
trabalho de mentoria”.

Criada há dois anos, com ca-
pital próprio dos sócios, da or-
dem de R$ 4 milhões, a 21212 já
acelerou 19 empresas da área di-
gital, destas, 11 receberam al-
gum tipo de investimento, com
mais de R$ 6 milhões levanta-
dos. Duton observa, contudo,
que receber investimento não é
o fator principal para as star-
tups, mas é um passo importan-
te para continuar no caminho
escolhido com o aval de alguém

que entende de negócio e acre-
ditou no potencial de cresci-
mento da companhia.

“Uma das nossas aceleradas, a
Pa g Po p, faz parte do seleto grupo
de apenas 10 startups que rece-
beram um aporte da Intel Capital
em todo o mundo, é a única no
Brasil”, relata. Com a perspectiva
de trabalhar com 30 empresas
em 2013, oferecendo a cada uma
delas R$ 20 mil para manuten-
ção, a chamada verba de sobrevi-
vência, a 21212 segue o modelo
padrão das aceleradoras — fica
em média com 15% do capital se
o negócio decolar.

TreeLabs e 21212 não são as
únicas aceleradoras em operação
no país. O modelo começa a se
multiplicar próximo aos polos
de inovação tecnológica, princi-
palmente na região sudeste. Mui-
tas já nascem tendo como parcei-
ro a universidade, celeiro de no-
vos empreendedores. Um bom
exemplo é a Aceleratech, uma
novata na área que ainda pros-
pecta sua primeira turma de star-
tups. “Quando a educação está
presente, mais próxima do em-

preendedor, aumenta o grau de
credibilidade e facilita o proces-
so de aceleração”, afirma Pedro
Waengertner, coordenador do
Núcleo de Estudos e Negócios em
Marketing Digital da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) e co-fundador da
Aceleratech ao lado de Mike
Ajnsztajn, co-fundador do site de
reservas de restaurantes Z u p p.

Apresentada oficialmente em
novembro deste ano, a acelera-
dora conta com mais de 200 em-
presas inscritas, destas serão se-
lecionadas apenas 12. Por ser a

única aceleradora ligada direta-
mente a uma universidade, os
empreendedores escolhidos
contarão com um programa hí-
brido de aulas e mentoria, divi-
dido em cinco módulos e dura-
ção de 12 semanas. Os cursos
são ministrados desde o primei-
ro trimestre de 2013 por espe-
cialistas e professores de pós-
graduação da ESPM. Entre os
mentores estão Julio Vasconce-
los, CEO do Peixe Urbano; Fer-
nando Cirne, CMO da L o c aw e b e
Cassio Spina, da Anjos do Brasil.

Segundo Ajnsztajn, os temas

serão bem variados desde como
falar em público até como esta-
belecer um contrato de socieda-
de e como se relacionar com o
investidor. Cada empresa rece-
berá R$ 20 mil de ajuda de custo
e a aceleradora terá entre 10% e
15% do negócio. “Va l o r i z a r e m o s
muito o empreendedor, o talen-
to da equipe e se acreditarmos
na ideia, ajudaremos a desenvol-
v ê - l a”, diz o investidor. “Não ne-
cessariamente privilegiaremos
negócios BtoC, gostamos muito
de BtoB, desde que tenham ca-
pacidade de escala.”

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR
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