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asta uma pesquisa no Google 
para ver quanta informação 
está disponível sobre start-
-ups. O modelo de negócios, 
ainda desconhecido de mui
tas pessoas, anda em alta no 

Brasil. Tanto que, de acordo com a As
sociação Brasileira de Start-ups - sim, já 
há uma entidade própria para esse tipo 
de empresa -, existem mais de 10 mil 
companhias em operação no país que se 
encaixam na definição. 

Originado nos Estados Unidos, na 
época chamada de "Bolha da Internet", 
ocorrida no final dos anos 90, o conceito 
de start-ups se aplica a empresas de pe
queno porte, recém-criadas ou ainda em 
fase de constituição, com atividades liga
das a pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
e caracterizadas por baixos custos de 
manutenção e a possibilidade de rápida 
e consistente geração de lucros. 

Entre as mais comuns estão as start-
ups de base tecnológica, mas o modelo 

se enquadram em outras áreas e diferen
tes setores da economia. "0 conceito de 
empresa start-up no Brasil vem, cada dia 
mais intensamente, sofrendo uma 'aber
tura', incluindo nessa categoria empresas 
cujas inovações e diferenciais tecnológi
cos não se encaixariam perfeitamente na 
definição inicial", explica o administrador 
Jorge Aoni, coordenador do GEEI - Grupo 
de Excelência em Empreendedorismo e 
Inovação do CRA-SP. 

Segundo Aoni, hoje, todas as formas de 
inovação, com diferentes graus de tecno
logia utilizados nos processos envolvidos, 
recebem do mercado a classificação start-
-up. "Daí termos um crescimento quan
titativo real que é alavancado por uma 
expansão derivada da própria ampliação 
do conceito, dando, como resultado, um 
significativo crescimento no Brasil." 

Para Maurilio Alberone, diretor Regio
nal Sudeste da Associação Brasileira de 
Start-ups, criada há pouco mais de um 
ano, é importante entender que as start-
-ups não são uma classe empreendedora, 
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0 conceito de start-up 
foi originado nos Estados 
Unidos, na época 
chamada de "Bolha da 
Internet" 

mas um perfil de negócios. Também não 
são setorizadas, muito embora a maio
ria pertença à área de TI. "Elas têm duas 
características principais: o aumento de 
escalabilidade, pela possibilidade da ob
tenção de mais clientes a um custo mais 
baixo, e a inovação, pois atuam em um se
tor de incertezas, em que as coisas ainda 
não foram provadas", destaca Alberone. 

CEO da start-up OndaLocal (veja qua
dro ao lado), que ele criou com sócios 
de diferentes áreas do conhecimento, o 
canadense Simon Croisetiere cita como 
um dos principais atributos dos empre
endimentos desse tipo o grande senso 
de urgência de fazer o negócio crescer 
rapidamente. "A cultura da empresa é o 
diferencial", defende. 

Pelas suas características e crescente im
portância para a competitividade do país, 
as start-ups têm chamado cada vez mais 
a atenção. O governo federal, por exem

plo, por meio do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação (MCTI), implantou 
o programa Start-up Brasil. Recentemente, 
o programa selecionou nove aceleradoras 
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que terão o compromisso de colocar as 
start-ups com ideias inovadoras rapida
mente no mercado (aqui vale uma expli
cação, as aceleradoras são empresas ou 
instituições capazes de impulsionar novas 
empresas em função de sua inserção no 
mercado e sua experiência em negócios). 
O total de investimento privado entre as 
aceleradoras escolhidas pelo programa 
está previsto em R$ 36 milhões, sendo 
R$ 20,5 milhões para o aporte financeiro 
e o restante para business services, como 
infraestrutura, equipamento, etc. 

As aceleradoras credenciadas deverão 

apoiar entre oito e dez empresas nascen
tes, totalizando até 100 start-ups. Cada 
uma das start-ups receberá também 
R$ 200 mil em recursos federais para de
senvolver o negócio em até 12 meses. "O 
nosso papel no MCTI é justamente criar 
um ambiente favorável no setor de TI para 
estimularmos o nascimento de novas em
presas. O governo quer criar xstart-ups ca
pazes de competir em nível internacional 
e fazer do país um player global no setor 
de software e serviços", disse o secretário 
de Política de Informática do MCTI, Vir
gilio Almeida, na ocasião do anúncio das 
aceleradoras selecionadas. 

Administração diferente 
Se as start-ups são um perfil de negó

cios diferente, certamente a forma de 
administrá-las também é diversa. Todo 
administrador, seja ele contratado, eleito 
ou empreendedor de seu próprio negó
cio, necessita basicamente fazer com que 
a empresa, através de toda a cadeia de 
tarefas e processos inerentes a ela, al
cance os resultados programados. Já o 
administrador de uma start-up tem de 
não apenas torná-la uma empresa lucra
tiva, mas também atrativa. 

"Uma start-up deve ter um diferencial 
de inovação que o investidor não encon-
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tre em nenhuma outra daquele mercado 
ou setor. As demais condições são bási
cas: tecnologia diferenciada e protegida, 
lucratividade, excelentes margens, apli
car e comungar religiosamente os prin
cípios do Triple Bottom Line, facilitando 
sua aceitabilidade pela comunidade e/ 
ou mercado, aumentando com isso sua 
capacidade de perenidade e apontando 
para um belíssimo e promissor futuro", 
complementa Aoni. 

No primeiro momento, na fase crucial 
de construção da start-up, quando é pre
ciso encontrar um modelo de negócios, 
a administração é bem diferente da de 
uma empresa tradicional. "É preciso abrir 
mão de quase tudo o que se aprendeu na 
faculdade, pois o trabalho se assemelha 
mais ao de um cientista no laboratório em 
busca de descobertas", avalia Alberone. 
Por isso mesmo, a morte das iniciativas 
é recorrente e significativa nessa fase. 

Alberone cita duas ferramentas que 
fazem mais sentido na fase de formação 
das start-ups: a Lean Start-up e a Bu
siness Model Canvas. A primeira é um 
método processual usado pelos empre
endedores para desenvolver produtos e 
mercados, com a criação de protótipos 
rápidos projetados para validar suposi
ções de mercado por meio do feedback 
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de clientes, por exemplo. Já a Business 
Model Canvas é uma ferramenta de ge
renciamento estratégico que permite de
senvolver e esboçar modelos de negócio 
novos ou existentes. É um mapa visual 
pré-formatado dos principais itens que 
irão constituir uma empresa. 

Desafios 
A busca permanente de algo novo 

também traz diversos desafios. "Pode 
parecer clichê, mas, para uma start-up 
dar certo, o administrador precisa con
tar com profissionais competentes que 
"vistam a camisa" e ajudem a promover 
o seu negócio, uma vez que os recursos 
(financeiros e de pessoas) são limitados 
no início do empreendimento e, muitas 
vezes, um colaborador precisa desempe
nhar mais de um papel para preencher 
a lacuna existente nos seus processos", 
reflete Edmar Miyake, formado em Admi
nistração e um dos criadores da start-up 
l.ndigo (veja quadro na pág. 22). 

Para Miyake, o mais difícil no começo 
do empreendimento é justamente con
quistar tais profissionais. "Uma empresa 
iniciante não tem a imagem, transmite 
a segurança de carreira e tampouco 
oferece os benefícios de uma grande 
empresa. Portanto, o desafio se torna 
criar um ambiente que permita motivar 
o profissional, através da promoção da 
inovação, o conhecimento e desenvolvi
mento profissional, principalmente pela 
abertura que uma start-up possui." 

Além de fazer com que os colaborado
res respondam de acordo com o tempo e 
a eficácia necessária para a consecução 

dos objetivos de rápido e sustentável re
sultado, há outro desafio das start-ups: a 
tentação de ceder aos assédios de compra 
da companhia. "0 administrador tem que 
estar ciente da capacidade de a empresa 
vir a ser mais que uma start-up, mas uma 
empresa de sucesso perene", alerta Aoni. 

Como não vai ter necessariamente um 
cargo, um título ou uma função espe
cífica, o profissional que trabalha numa 
start-up precisa ter qualidades diferen
tes daquele que atua numa empresa tra
dicional. "Ele deve ser multidisciplinar, 
assumir um projeto, ter capacidade para 
gerenciá-lo e operá-lo, o que eu acredito 
que seja positivo para adquirir compe
tências adversas", comenta Miyake. 
"Obviamente, com o crescimento da 
start-up, as áreas acabam sendo defini
das e os processos mais claros, mas a 
estrutura hierárquica é bastante hori
zontal, estimulando a comunicação e a 
troca de conhecimentos." 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 36, n. 321, p. 18-23, mar. 2013.




