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O perigo da tecnologia sem relevância
Startups do Vale do Silício recebem investimentos milionários para solucionar problemas muitas vezes restritos ao público da região
Nick Bilton
THE NEW YORK TIMES

Em São Francisco, um mau
hábito pode levar à criação de
uma empresa de tecnologia.
Mike Belshe e Bill Lee, por
exemplo, viviam atrasados
para reuniões e trocavam
mensagens de texto: “Chego
em 5 minutos!” Foi assim que
eles criaram o Twist, uma
startup de 10 pessoas.
O primeiro produto deles é
um aplicativo para smartphone
que ajuda usuários a informar
alguém de que estão atrasados,
mostrando a localização num
mapa. Investidores gostaram
da ideia o suficiente para investir US$ 6 milhões no Twist no
anopassado. “Achamos que podíamos fazer algo melhor que
enviar mensagens de texto entre nós”, disse Belshe. “Estávamos tentando lidar com aquele
problema e facilitar as coisas.”
Será o Twist uma boaideia ou
Belshe e Lee estarão caindo numa propensão para criar um
produto mais para amigos “tecnófilos” do que para o público?
Àsvezes, roteiristasdeHollywood criam roteiros cheios de
piadas internas que só pessoas
do meio entendem. E, às vezes,
empresários de tecnologia do
Vale do Silício criam companhias mais apreciadas por outras pessoas que vivem e respiram tecnologia.
O Twist não é a única startup
cujo público-alvo não vai além
de São Francisco. Entre muitas,
há a BlackJet, que oferece “jatos
privados acessíveis” a pessoas
da região. E o Swig, que conecta
pessoas a lojas de bebidas.
“Uma das lições mais importantes que aprendi é que somos
culpados no Vale de projetar
coisas para nós mesmos”, disse
AndySmith,coautordeTheDra-

gonflyEffect,livrosobretecnologia e empreendedorismo.
Numa região que tem a mais
alta concentração de trabalhadores em tecnologia dos EstadosUnidos,segundooDepartamentodeEstatísticasdo Trabalho, o resultado pode ser um foco em soluções para problemas
mundanos. “Não são necessariamente más ideias, mas não
são as ideias de que o mundo
mais precisa”, disse Smith.
Isso não significa que não haja pessoas pensando nos grandes mercados. Elon Musk, criador da Tesla, fabricantes de carros elétricos que podem custar
mais de US$ 100 mil, disse na
semana passada durante um
evento que deve lançar um carro de US$ 30 mil nos próximos
cinco anos. Musk trabalha também no SpaceX, que já leva cargas para a Estação Espacial Internacionale que ele espera que
um dia leve pessoas comuns
(ou ao menos pessoas ricas) em
viagens pelo espaço.
Mas com frequência, diz Jason Pontin, editor-chefe da revistaMITTechnology Review, essas startups estão solucionando“problemasfalsosquenaverdade não criam valor nenhum”.
Ele tem bastante conhecimentosobre empresas cujoobjetivo
não é exatamente o sucesso absoluto. Entre 1996 e 2002 Pontin foi editor da revista Red Herring, publicação de São Francis● Empreendedorismo

“Uma das coisas mais
interessantes do Vale é que
se pode falhar. Se isso
acontecer, você levanta
dinheiro e tenta de novo”
Mark Leslie
EMPRESÁRIO E PALESTRANTE NA
UNIVERSIDADE DE STANFORD
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co que cobriu e relatou a bolha
das empresas de internet e o
eventual colapso delas no fim
dos anos 1990.
Adaptação. Ainda assim, algu-

mas empresas que começam
com o Vale do Silício em mente
seadaptamaorestantedasociedade. Um exemplo é a Uber,
que no início era um serviço online de aluguel de carros de luxo
e que tinha pessoas ricas como
público-alvo. À medida que a
empresa se expandiu para outras cidades, criou opções mais
baratas.
Mesmo os fundadores do
Twist veem um futuro além de
avisar seus amigos de que estão
cinco minutos atrasados. Belshe disse que planeja criar uma
versão do aplicativo que informao“tempoestimadodechegada de encomendas” feitas pelas
pessoas.
Assim como o Google é sinônimo de busca e o Facebook é
sinônimo de rede social, Belshe
espera que o Twist venha a ser a
empresa imprescindível para
pessoas que querem saber o
tempo de chegada de uma série
de coisas. “Quando se é uma
startup, pouco importa se tudo
está planejado”, disse Belshe,
que já trabalhou no Google, e
antes vendeu uma empresa de
software à Microsoft. “Importa
que se tenha grandes oportunidades.”
Se o Twist fracassar, tudo
bem,é oque ocorrecom a maioria das startups. “Uma das coisas mais interessantes do Vale é
que ele é o lugar onde se pode
falhar, e se isso acontecer podese levantar dinheiro e tentar de
novo”, disse Mark Leslie, empresário aposentado e palestrante na Escola de Graduação
em Administração de Stanford.
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Berço. Bairro de South of Market, em São Francisco, abriga escritórios de startups

DIVULGAÇÃO

Mesmo sem regulamentação,
aluguel de drones é bom negócio
Empresas que alugam os
aviões-robô estão cheias
de trabalho; produtoras
de vídeo e mineradoras
estão entre os clientes
Camilo Rocha

O uso civil de drones ainda
aguarda regulamentação, mas
empresas que alugam esse tipo
de equipamento no País estão
cheias de trabalho. Na falta de
legislação específica, elas seguem as regras do aeromodelismo. Além disso, dizem aceitar
apenas trabalhos em que haja
total segurança.
Os drones, também chamados no Brasil de veículos aéreos

não tripulados (vants), são
aviões ou helicópteros que
voam sem pilotoe são controladosàdistância.Há desdemodelos que cabem na palma da mão
até veículos militares do tamanho de um avião convencional.
Seu uso civil cresce no mundointeiro,mascarecederegulação em muitos países, incluindo nos EUA, maior mercado
mundial. No Brasil, fabricantes
pressionam a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) para
que ela defina as regras para o
setor.
● Reivindicação

O setor de fabricação de drones
no País totaliza 12 empresas. Entre as normas para uso civil que
pedem para a Anac definir estão
categorias de veículos e regras
de operação para cada uma.

AlmapBBDO, Y&R e
DM9DDB lideram
inscrições em Cannes

Em um ano de novo recorde de
trabalhosbrasileiros na competição, a AlmapBBDO é a agência
que lidera, com 250 peças, o número de inscrições no Cannes
Lions Festival Internacional de
Criatividade, evento do qual o
Estado é representante oficial

no País.
Em segundo lugar aparece a
Young & Rubicam, com 242 trabalhosinscritos,seguidadaDM9
DDB, com 220. Para efeito de
inscrição, no entanto, o festival
considera as três agências do
grupo DDB no País – a paulistana DM9DDB, a DM9 Rio e a
DM9 Sul (de Porto Alegre) –
sob a denominação DDB Brasil,
com um total de 353 peças.
O Brasil soma 3.473 inscrições no Cannes Lions 2013, número que só perde para os mais
de 6 mil anúncios que concorrem pelos Estados Unidos. Ao
todo, mais de 35,7 mil trabalhos
de 92 países serão apreciados
pelo júri do festival, que começa no próximo domingo.

Para as empresas que alugam
esse equipamento no País, não
faltam clientes. Os mais frequentes são produtoras de vídeo, construtoras e mineradoras. “O último vídeo que fizemos foi para a propaganda do
Partido Republicano (PR)”,
conta Vinicius Hipólito, sóciofundador da AV Air Films, de
Brasília, que aluga e vende drones. “Já filmamos casamentos,
shows, eventos de skate.”
Já a Idrone.tv, de São Paulo,
praticamente só aluga seus drones para filmagens. Seu fundador é o fotógrafo francês Eric
Bergeri, que começou usando o
equipamento para fotos aéreas,
mas logo percebeu seu potencial para vídeo. Seus drones, todosdefabricaçãoprópria,jácaptaramimagensparaclipesdeRita Lee e da banda NX Zero, além
de propagandas para Fiat, Ford
e prefeitura de São Bernardo do

A agência Africa, do grupo
ABC, ficou de fora da competição durante anos. Em 2012,
após uma forte ação de marketing do ABC no festival, a Africa
anunciou que passaria a participar do Cannes Lions este ano. A
agência foi a quinta colocada
em número de inscrições (169),
atrás da Ogilvy Brasil, na quarta
posição, com 214.
O “top ten” das agências brasileiras em Cannes é completado por Leo Burnett Tailor Made
(148 inscrições), F/Nazca
Saatchi & Saatchi (143), JWT

PRINCIPAIS CREDORES
● Agências líderes em inscrições
POS.

AGÊNCIA

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

AlmapBBDO
Y&R
DM9DDB
Ogilvy Brasil
Africa
Leo Burnett Tailor Made
F/Nazca Saatchi & Saatchi
JWT Brazil
Artplan
Talent

INSCRIÇÕES

250
242
220
214
169
148
143
118
93
88

Registro. Drone filma projeto da Votorantim em MG

dia R$ 3 mil. Para o locador, o
drone também é bom investimento, observa Hipólito. “Você investe R$ 12 mil em um aparelho e cobra uma diária entre
R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.”
As duas empresas enfatizam
a preocupação com segurança,
mesmo sem normas oficiais.
“Seguimosasregrasdoaeromodelismo”,afirma Bergeri.O empresário garante que filmagens
na cidade sempre contam com
autorizações da polícia e do
CET. “Já recusei trabalhos
quando não havia segurança.”
Hipólito ressalta que seus
aparelhos pesam até 7 quilos,
voam a uma altitude máxima de
150 metros e “nunca saem do
campo de visão dos operadores”.Elecontaqueentreasdiretrizes estudadas pela Anac está
a liberação de voos de drones
até 7 quilos.
A regulação será bem vinda
na área. “Operamos numa área
cinzenta”, diz Hipólito. Para
ele, o equipamento vai baratear
logo. “Isso causará uma explosão no uso. Se a regulamentação não estiver em vigor, poderá ser perigoso.”

Campo (SP).
Asempresasdestacamasvantagensdosaparelhospara acaptação de imagens. “Muitos
clientesqueremplanos-sequência, que o helicóptero não pode
fazer”, explica Hipólito. “Com
o drone, você começa a filmagem a um metro e chegar a 100,
150 metros no mesmo take.” Ele
explica que esse tipo de recurso

foiusado, porexemplo,pelaVotorantim para registro de suas
minas, maquinário e projetos
ambientais.
Aoutravantagemestánopreço. Uma diária de aluguel, que
pode incluir mais de um aparelho e equipe de duas a três pessoas, varia entre R$ 1,5 mil e R$ 5
mil. Para alugar um helicóptero
por uma hora, paga-se em mé-

Brazil (118), Artplan (93) e
Talent (88).
Entre as categorias, o
maior número de inscrições
se concentrou em Outdoor,
com 820 trabalhos, seguida
de Press (797), Promo (312),
Direct (290), Media (251) e
Design (247). A categoria Innovation Lions, que estreia
este ano, teve 17 peças inscritas, sendo que três delas foramselecionadasparao shortlist da premiação.

Grupo Abril anuncia
reestruturação

Desempenho. No ano passa-

do,as agênciasbrasileirascoletaram 80 Leões no Cannes
Lions, superando o recorde
que havia sido estabelecido
em 2011, de 65 prêmios. Além
do Grand Prix na categoria
Rádio para a agência Talent,
o Brasil colecionou 10 Leões
de ouro, 17 de prata e 52 de
bronze (o grande prêmio para Rádio adiciona um Leão à
conta). As premiações vieramprincipalmentedascategoriasPress(18Leões)eOutdoor (16).

Empresa reduziu de dez
para cinco o número de
unidades de negócios e
fez mudanças no
conselho editorial
A Abril S.A. anunciou ontem
uma reestruturação do grupo,
com agrupamento de unidades
de negócios. A empresa disse,
em comunicado, que as mudanças têm o objetivo de aumentar
o “equilíbrio entre produção de
conteúdo impresso e digital”e a
“racionalização dos recursos”.
A reestruturação cortou de
dezpara cinco o número de unidades de negócios da Abril. A
divisão de Negócios e Tecnologia, por exemplo, agora passa a
fazer parte da unidade que responde pela Exame. A estrutura
da Abril passou a contemplar as

seguintes unidades: Veja, Exame, Abril Segmentadas, Assinaturas e Novos Negócios Digitais. Com a nova estrutura, as
divisões que estavam subordinadas à Abril Mídia passam a
responder diretamente ao presidente da Abril S.A., Fábio Barbosa. A empresa anunciou também que Victor Civita Neto será o novo presidente do conselho editorial da Abril.
Com a fusão de unidades de
negócios,seisexecutivos deixaramaempresa, conformeinformou a empresa em comunicado. Ao todo, cerca de 70 profissionais foram demitidos ontem,segundo apurouo Estado.
Emreuniõesinternas,executivos da companhia disseram que
11 revistas deixarão de circular,
como Playboy, Capricho e Contigo, apurou o Estado. A Abril
não comentou a informação.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B16.

