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Apesar do nome, Ajnsztajn, 49 anos, é 
brasileiro e entrou para o mundo dos 
negócios ao assumir a fábrica de cami-
sinhas Blowtex, fundada por seu pai 
em 1989. De lá para cá, criou empreen-
dimentos como o Zuppa, site de reser-
vas para restaurantes vendido para o 
Peixe Urbano. O sócio no negócio era 
Waengertner, publicitário e coordena-
dor do Núcleo de Estudos e Negócios 
em Marke t ing Digital da ESPM. 

Após o Zuppa, a dupla decidiu 
manter a parceria e criar uma acelera-
dora capaz de dinamizar o negócio das 
startups. Hoje o time da Aceleratech é 
composto ainda por Licínio Motta, 
representante da ESPM, por Maria 
Angélica Garcia, diretora de marke-
ting, e pelo americano Sean Lindy, no 
cargo de diretor executivo. Ajnsztajn 
mora em Nova York e é o responsá-
vel pelos contatos no Vale do Silício. 

"A ideia é fazer um empreende-
dorismo de alto impacto. Acelerar as 
empresas para que cresçam muito e 
atinjam faturamentos de 50 milhões, 
100 milhões de reais. Queremos criar 
g randes empresas de tecnologia", 
af i rma Waengertner. Para dar con-
ta desse plano, a Aceleratech aposta 
em uma rotina intensa para as start-
ups que ingressam no p rograma . 

Duas salas de aulada ESPM foram 
transformadas em QG das empresas 
novatas, que ut i l izam o espaço de 
segunda-feira a sábado. A programa-
ção é puxada. Na grade constam aulas 
de diferentes temas, como análise de 
mercado, construção do plano de ne-

gócio, finanças básicas e formação de 
lideranças. A aceleradora conta com 
cerca de 100 mentores, que atendem 
individualmente os empreendedores. 

Entre os mentores e consultores 
estão Rafael Siqueira, fundador do 
Apontador, Juliano Vasconcelos, do 
Peixe Urbano, e Dennis Paul, do ban-
co JPMorgan. "A mentoria é essencial. 
Afinal, essas pessoas sabem o que dá 
certo e o que não dá na fase incial de 
um empreendimento", diz a diretora 
de marketing Maria Angélica Garcia. 
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A ACELERATECH t ambém investe 
um montante em dinheiro para que 
as startups possam cobrir parte das 
despesas durante as 12 semanas do 
programa. São 20 mil reais para cada 
empreendimento, gastos no desenvol-
vimento do site, na impressão de car-
tões e na legalização da empresa. No fi-
nal do processo, a Aceleratech passa a 
deter de 10% a 15% do valor da startup, 
dependendo de seu nível de evolução. 

Mas como o programa funciona na 
prática? A história de Eduardo Bozelli, 
27 anos, fundador da Cicloo, uma das 
participantes da Aceleratech, explica. 
Em 2011, o jovem nascido em Matão, 
no interior de São Paulo, lançou o Bike 
3D, um programa de videoaulas que 
simulava um percurso virtual duran-
te aulas de spinning. A empresa fe-
chou contratos com academias como 
Runner e BioRitmo, mas não decolava. 

"Estávamos um pouco perdidos. 
Havia clientes, receita, mas tudo que 
entrava também acabava saindo por 
falta de planejamento", diz Bozelli. 
Ao fazer parte do time de empresas 
selecionadas para a primeira turma 

da Aceleratech, a s tar tup percebeu 
que tinha a oportunidade de expan-
dir seu negócio. "Descobrimos que 
o Bike 3D não era uma empresa, mas 
um produto. Criamos, então, uma 
nova empresa, a Cicloo, que desen-
volverá diferentes tipos de videoaulas 
para as academias", afirma Bozelli. 

Além de analisar a fundo e, even-
tua lmente , a l terar o plano de ne-
gócio das s tar tups, os mentores da 
Aceleratech exercem uma função que 
vai além da simples consultoria. Veja 
o caso da startup Brasil by Bus, que 
mantém um site de compra online 
de passagens rodoviárias. Uma das 
sessões de mentoria t ransformou-
se em reunião de negócios. "Em um 

bate papo com o Rafael Siqueira, do 
Apontador, descobrimos afinidades 
entre os nossos negócios. Saímos 
da reunião com a possibilidade de 
trabalhar juntos e agora vamos lan-
çar o buscador do Brasil by Bus no 
Apontador", afirma Breno Moraes, 27 
anos, fundador da empresa. 

A Aceleratech estimula os empre-
endedores a aproveitar ao máximo as 12 
semanas do programa. Rodrigo Paios, 
fundadordaCargobr,plataforma online 
para fretes, conta que já fechou acordos 
com os primeiros clientes. "Mesmo antes 
do lançamento oficial do site, consegui-
mos fechar quatro negócios", diz Paios, 
um dos fundadores da Fretejet, start-
up vencedora do prêmio INFO Start, 
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organizado pela INFO, na categoria 
de empresas em estágio inicial de ope-
ração. Paios saiu da Fretejet e fundou a 
Cargobr por conta de uma cisão entre 
os sócios. Ele decidiu mudar-se para 
São Paulo, mas seu sócio preferiu con-
tinuar em Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo, cidade onde foi fundada a 
empresa. Apesar de recém-chegado à 
capital, o jovem de 25 anos diz sentir-se 
em casa na Aceleratech. "Sempre tive 
muita vontade de empreender. É mui-
to bom estar em um lugar com pessoas 
que pensam da mesma forma", diz. 

Como em toda empresa iniciante, o 
que não faltam são problemas. Achar 
um lugar para morar foi uma das di-
ficuldades de Paios. Ao conhecer os 
colegas da Cicloo, que também não 
t inham residência em São Paulo, de-
cidiram dividir o aluguel, formando 
uma espécie de república de startups. 

Além das aulas, das reuniões com 
mentores e da montagem do plano de 
negócio das empresas, outro momen-
to importante na Aceleratech é o Pitch 
Competit ion. Realizado semanal-
mente, o pitch reúne os coordenado-
res da aceleradora e serve como teste 
para a apresentação aos investidores. 

Com um cronômetro em mãos, 
Sean Lindy anunc ia que o porta-
voz da empresa pode iniciar a fala. 
Enquanto a apresentação e os slides 
do PowerPoint se desenrolam, os idea-
lizadores da aceleradora anotam os 
pontos que serão comentados ao final 
da fala. Mike Ajnsztajn acompanha 
a atividade por Skype, dos Estados 
Unidos. Graduado em marketing pela 

Illinois State University e com pas-
sagem pela multinacional de eletro-
domésticos Whirpool, Sean Lindy, 
33 anos, analisa todos os detalhes da 
apresentação, da postura e modo de 
falar do empreendedor à maneira 
como o modelo de negócio é detalhado. 

Ao estilo americano, Lindy pen-
sa de maneira pragmática. "Se você 
está pedindo 1 milhão de reais para 
alguém, sua apresentação não pode 
ser uma besteira. Prefiro saber como 
um cara te pagará 10 reais pela solu-
ção apresentada, do que como você 
ganhará 10 milhões de seguidores 
em uma rede social", af i rma Lindy, 
em português com forte sotaque, ape-
sar dos cinco anos vivendo no Brasil. 

AO FINAL DESSA primeira rodada de 
aceleração, prevista para terminar em 
23 de abril, a Aceleratech prepara-se 
para uma nova turma. As inscrições 
estão abertas e a previsão é de que o 
programa comece ainda neste semes-
tre. Segundo Pedro Waengertner , 
também há interesse em expandir o 
projeto para outras regiões do Brasil. 
"Queremos colocar empresas muito 
boas no mercado, para que consigam 
impactar o país, criando um ecossiste-
ma de companhias que trabalham com 
o lançamento de produtos brasileiros 
no exterior", a f i rma Waengertner. 

Sean Lindy sintetiza a função das 
aceleradoras, em um momento que o 
Brasil é visto como local estratégico 
para o nascimento de empresas novas 
e milionárias: "Temos muito dinheiro 
disponível e muito talento. Mas uma 
ideia não é nada. O importante é mos-
trar e defender um modelo de negócio". 
Segundo Lindy, o papel das acelerado-
ras é mostrar esse caminho para que 
os jovens empreendedores consigam 
construir seus próprios sonhos. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 328, p. 70-75, abr. 2013.




