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Empreendedorismo

Ligia Aguilhar

F alante e sorridente,
Bel Pesce entra na sala
de aula a passos apres-

sados. Não fosse pelo olhar
cansado, seria difícil acredi-
tar que estava sem dormir há
48 horas. “Para mim, ainda é
sábado”, diz ela, para admira-
ção dos vinte alunos que ocu-
pam a sala de aula em uma
manhã de segunda-feira.

“Só dormi duas horas”, re-
lata um aluno, seguido por
outras declarações seme-
lhantes. Dos caderninhos de
anotações para registrar
aprendizados do dia a dia até
as poucas horas de sono, eles
parecem dispostos a tudo pa-
ra parecer ao máximo com a
jovem professora de 25 anos
que virou símbolo de suces-
so entre empreendedores
por ser uma prodígio no mer-
cado de tecnologia.

Depois de sete anos fora
do País – cinco deles no Vale
do Silício – Bel voltou há dois
meses ao Brasil. Conhecida
por ter estudado no Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (MIT), trabalhado em

grandes empresas como o Goo-
gle e a Microsoft, e participado
da equipe que criou nos Esta-
dos Unidos a startup Lemon –
um aplicativo que funciona co-
mo uma carteira virtual e alcan-
çou um milhão de usuários em
três meses –, ela lançou a FazI-
NOVA, uma escola para ensinar
as habilidades essenciais a
quem quer empreender.

A nova startup não tem fun-
cionários. Da elaboração do ma-
terial didático à emissão de no-
tas fiscais, passando pela nego-
ciação de parcerias, divulgação
e ensino, é Bel quem cuida de
tudo. O que explica, em parte,
os dois dias sem dormir. “Essa
vontade de agarrar o mundo de
uma só vez é a minha cara”, diz.

Até agora, o esforço tem dado
certo. O projeto-piloto atraiu
150 pessoas dispostas a pagar
mais de R$ 1,8 mil para integrar
as primeiras turmas dos cursos
de Inovação, Empreendedoris-
mo e Grandes Habilidades.
“Achava que ia ter dez alunos,
mas precisei encerrar as inscri-
ções antes do prazo porque não
dava mais para atender a deman-
da” conta.

A FazINOVA é um sonho anti-
go da empreendedora, mas foi
só após o lançamento do livro A
Menina do Vale, em maio de
2012, que ela teve noção da pró-
pria fama no Brasil e criou cora-

gem de deixar a operação da Le-
mon (hoje ela é apenas acionis-
ta) para replicar seu conheci-
mento no País.

Lançado primeiro em versão
digital, o livro, que conta as li-
ções aprendidas pela empreen-
dedora no Vale do Silício, teve
mais de um milhão de down-
loads e foi publicado por uma
editora. “Coloquei no papel tu-
do que gostaria de ter aprendi-
do na infância e percebi que as
pessoas tinham interesse em
aprender aquilo também”, diz.
“Lá nos Estados Unidos, todo
ano se formam milhares de alu-
nos pelo MIT. Aqui não. Embo-
ra também pudesse fazer a dife-
rença lá, aqui tinha mais gente
me escutando”, explica.

Investimento. Bel tirou a FazI-
NOVA do papel sem colocar a
mão no bolso. Para lançar o pro-
jeto apostou na força do seu no-
me e fechou uma parceria com o
Etapa, onde cursou o ensino mé-

dio, para usar as salas de aula.
O público-alvo inicial eram

os jovens estudantes do pró-
prio Etapa, mas a FazINOVA
acabou atraindo uma audiência
diversificada, que varia de curio-
sos a empreendedores expe-
rientes, com idades entre 17 e
62 anos. Alguns vêm de longe só
para assistir às aulas de Bel.

É o caso de Ezequiel Borges,
que mora em Goiânia e veio a
São Paulo para fazer os três cur-
sos de uma só vez. Às vésperas
do encerramento das aulas de
Habilidades, ele comemorava
ter criado coragem ao longo do
curso para lançar sua primeira
startup, a Tokyto.com, um site
para vender camisetas estampa-
das com caricaturas desenha-
das por ele. “Esse retorno é mui-
to importante. Falo para os alu-
nos colocarem no currículo que
estão me ajudando a montar a
escola, porque desenvolvo o
conteúdo a partir do feedback
deles”, diz Bel.

O plano da “menina do Vale”
é ambicioso. A meta no longo
prazo é tornar a FazINOVA
uma rede de franquias, licen-
ciar o material didático e lançar
uma plataforma de ensino à dis-
tância. Assediada por empre-
sas, ela já prepara uma versão
dos cursos in company e, na se-
gunda quinzena de maio, vai via-
jar pelo País com uma versão re-
duzida das aulas.

Outras parcerias também são
estudadas. Para o projeto-pilo-
to, por exemplo, ela levou um
case da Votorantim para os alu-
nos do curso de inovação busca-

rem soluções para proble-
mas da empresa.

Ela também contratou
uma professora para minis-
trar algumas das aulas e, aos
poucos, Bel quer ir para os
bastidores e fazer a escola de-
pender cada vez menos da
sua presença na classe para
decolar.

É que, apesar de reconhe-
cer que deve muitas oportu-
nidades à fama, Bel prefere
ser reconhecida por suas ha-
bilidades profissionais. Há
duas semanas, por exemplo,
um diretor do Twitter ofere-
ceu a ela uma vaga no escritó-
rio da empresa no Brasil por
ter gostado da pergunta que
ela fez ao fundador do site,
Jack Dorsey, durante um
evento em São Paulo.

“Foi algo totalmente meri-
tocrático porque ele me cha-
mou para conversar sem sa-
ber quem eu era. E isso me
deixa muito feliz”, diz.

Twitter encerra
versões móveis
do TweetDeck

O resultado da Apple divulgado
ontem superou as previsões ne-
gativas do mercado, apesar de a
fabricante ter registrado a pri-
meira queda no lucro líquido
em dez anos.

Entre janeiro e março, o lucro
líquido ficou em US$ 9,5 bi-
lhões, 17,8% menor do que no

mesmo período de 2012. Apesar
da queda, a receita da compa-
nhia subiu e atingiu o nível re-
corde de US$ 43,6 bilhões, ante
US$ 39,2 bilhões há um ano.

Os investidores receberam
bem os planos anunciados pela
empresa de aumentar em 15% o
pagamento de dividendos, para
repartir com eles US$ 100 bi-
lhões até o fim de 2015. As ações
da empresa fecharam em alta
de 1,87%, a US$ 406,13, antes do
anúncio dos resultados

As vendas de iPhones e iPads
cresceram em um ano, mas as
de computadores Macintosh re-

cuaram 2%. O resultado acal-
mou a preocupação do merca-
do sobre a capacidade da Apple
de continuar atraindo consumi-
dores com seus produtos. Fo-
ram vendidos 37,4 milhões de
iPhones (7% a mais do que há
um ano). Já as vendas de tablets
iPads cresceram 65%, para 19,5
milhões.

“Nossas equipes estão traba-
lhando em novos hardwares,
softwares e serviços e estamos
empolgados com os produtos
que vêm por aí”, disse Tim
Cook, presidente da Apple. /

DOW JONES

Netflix tem
mais usuários
que a HBO

DAVID MCNEW/REUTERS

MAIS NA WEB

Tecnologia vira arma de hotéis
para atrair hóspede ‘conectado’

Lucro da Apple cai pela 1ª vez em dez anos

● Alguns hotéis também começa-
ram a individualizar estadias ofe-
recendo aos hóspedes horários
mais flexíveis. Hóspedes do Four
Points by Sheraton do Aeroporto
Internacional de Los Angeles
podem fazer o check-in a qual-
quer momento e permanecer pe-
las próximas 24 horas se fornece-
rem seu horário de chegada com
antecedência. Essa opção aumen-
ta a conveniência para viajantes
internacionais que chegam e par-
tem em horários incomuns. Já o
Hotel Triton, da cidade america-
na de São Francisco, oferece ba-
bás para bichos de estimação
para as pessoas que ficam o dia
todo em reunião em suas salas
corporativas.

ALEX SILVA/ESTADÃO
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No hotel InterContinental Mia-
mi, os hóspedes no saguão po-
dem pedir o menu de bebidas e
chamar um atendente usando
uma tela sensível ao toque nas
mesas de café. O Park Hyatt
Tokyo e o Park Hyatt Seoul ofe-
recem aos hóspedes acesso gra-
tuito a mais de 2,3 mil jornais
internacionais em seus smart-
phones ou tablets por meio da
rede Wi-Fi do hotel e um aplica-
tivo chamado PressReader.

Hotéis de todo o mundo es-
tão usando a tecnologia de no-
vas maneiras para acelerar ou
personalizar o atendimento.
David-Michel Davies, presiden-
te do Webby Media Group, dis-
se que visitou empresas de in-
ternet de todo o mundo a cada
ano para o Webby Awards, que

premia a excelência em inter-
net. Ele descobriu que vários ho-
téis estavam usando a tecnolo-
gia como um substituto da hos-
pitalidade humana.

Em vez de recepcionistas no
balcão de entrada para reco-
mendar restaurantes, os hóspe-
des podem receber emprestado
um iPad carregado com mapas
e sugestões de restaurantes e di-
cas de turismo. Um controle re-
moto pode comandar a televi-
são, as venezianas e a tempera-
tura, substituindo o camareiro.

Barbara Kahn, que estuda a to-
mada de decisões de consumo
como diretora do Jay H. Baker
Retailing Center, na Universida-
de da Pensilvânia, disse que a
maioria dos hóspedes, em espe-
cial os jovens, sente-se à vonta-

de com a transição para o digi-
tal. Alguns hotéis, em especial
os de luxo, estão mais inclina-
dos a manter tanto a interação
com os funcionários quanto as
ofertas de tecnologia.

Alguns hotéis também usam
a tecnologia para economizar.
Funcionários costumavam ter
de contar à mão lençóis, toa-
lhas, roupões e toalhas de mesa
para evitar furtos. Alguns ho-
téis agora costuram chips de
identificação que transmitem
ondas de rádio (RFID) de modo
que,quando o carrinho da lavan-
deria passa por um sensor, o nú-
mero de itens no seu interior é
mostrado.

Economia. Algumas ofertas de
tecnologia se estendem para
além das paredes do hotel. O
Park Hyatt Tokyo aluga aos hós-
pedes modem Wi-Fi portátil
que pode ser usado em tablets e
smartphones para ligações in-
ternacionais ou para acesso à in-
ternet. O custo do conector é de
US$ 25, e ele pode ser usado por
até dez aparelhos de pessoas
que estejam viajando juntas.

Ana Silva O’Reilly, uma blo-

gueira de viagens que vive em
Londres, descobriu que os ho-
téis vão além do Facebook quan-
do o assunto é mídia social. Re-
centemente, ela postou no Twit-
ter que se alojaria no Four Sea-
sons Hotel em Milão. O hotel
respondeu dizendo que estava
aguardando sua chegada.

O’Reilly disse que um check-

in no Foursquare no bar do ho-
tel de Milão lhe rendeu uma be-
bida grátis. Outro check-in, des-
ta vez no spa, garantiu-lhe um
desconto de 15%.

Personalização. Kahn, da Uni-
versidade da Pensilvânia, afir-
mou que a personalização conti-
nua sendo um grande tema da

hospitalidade. A personaliza-
ção pode significar até se anteci-
par aos pedidos do cliente. Há
empresas que oferecem chapi-
nhas de alisamento (algo que as
mulheres costumam esquecer
em casa), roupas para ginástica
e até joias de luxo para uma noi-
te de gala não programada. /

TRADUÇÃO CELSO PACIORNIK

JIM WILSON/THE NEW YORK TIMES

O Twitter anunciou que, a par-
tir do dia 7 de maio, as versões
do Tweetdeck para dispositi-
vos móveis com os sistemas An-
droid e iOS deixarão de funcio-
nar. A ferramenta ajuda usuá-
rios a ler, escrever e organizar
as mensagens publicadas na re-
de. A ideia é focar apenas na ver-
são desktop do TweetDeck,
comprado pelo Twitter em
2011. A empresa anunciou tam-
bém o fim da integração da fer-
ramenta com o Facebook.

Online. MCTI esclarece dúvidas
sobre o programa Start-up Brasil

Flexibilidade é
outra forma de
agradar aos clientes

Pela primeira vez, o número
de usuários da Netflix nos
EUA superou a quantidade
de assinantes do canal de TV
a cabo HBO. Nos primeiros
três meses do ano, a Netflix
registrou 29,17 milhões de as-
sinantes norte-americanos.
Já a emissora terminou 2012
com 28,7 milhões. A Netflix
agora planeja lançar planos
de assinaturas familiares, pa-
ra serem compartilhadas até
em quatro aparelhos.

Nova ‘startup’. Após atrair 150 alunos no projeto-piloto, Bel quer transformar sua escola em uma rede de franquias

Alta. Venda de iPads
cresceu 65% em um ano

A ‘MENINA
DO VALE’
VIROU
PROFESSORA
De volta ao Brasil, Bel Pesce aproveitou sua fama
de empreendedora para criar escola de startups

Adaptação. Hotel em São Francisco tem suítes temáticas

www.estadao.com.br/link

Empresa registrou
faturamento recorde de
janeiro a março, mas
lucro foi menor; mercado
esperava resultado pior

● Conexão

Hotéis emprestam
tablets para ajudar
clientes a encontrar
bons restaurantes e
pontos turísticos

US$ 25
é o valor que um hotel cobra do
hóspede pelo empréstimo de um
modem portátil para acesso à
web que pode ser usado por até
dez pessoas viajando juntas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B20.




