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Preparação

● Começo
É importante mostrar
o contexto onde a
ideia está inserida
para se criar uma
lógica que facilite
o entendimento.

● Problema
Depois, deve-se
mostrar o problema
que o seu negócio
pretende resolver.
E a solução que
você criou.

● Benefícios
O empresário então
apresenta quais
são os benefícios,
as vantagens
competitivas
do seu projeto.

● Dinâmica
Nessa etapa é que
o empreendedor
vai explicar como
seu produto ou
serviço funciona
efetivamente.

PME

O empreendedor no Brasil ain-
da pode ser considerado ama-
dor enquanto o investidor está
mais profissional. Essa, pelo me-
nos, é a opinião de Marcelo Na-
kagawa, professor de empreen-
dedorismo do Insper. “Ele pre-
cisa se preparar melhor. Há di-
nheiro no mercado, mas ouvi-
mos relatos de pessoas que não
encontram o empreendedor pa-
ra receber aporte”, analisa o es-
pecialista no setor.

Segundo Nakagawa, existem
três tipos de empreendedores:
aqueles que têm uma ideia, os
que desenvolveram um protóti-
po e os que já atuam no merca-
do. E para cada estágio há desa-
fios a serem transpostos antes
da pessoa, efetivamente, rece-
ber aporte financeiro.

No primeiro caso, a palavra
de ordem é compartilhar, sub-
meter a ideia para outras pes-
soas a fim de apurar se o cami-
nho seguido até então é mesmo
o correto. De acordo com o espe-
cialista, uma ferramenta chama-
da Business Model Canvas é in-
dicada para empreendedores
iniciantes que pretendem for-
matar melhor seus negócios.

Ao tentar encontrar um inves-
tidor, segundo o professor, esse
tipo de pequeno empresário de-
ve preferir reuniões presen-
ciais, mesmo que informais, pa-
ra apresentar sua ideia. “O Lin-
kedIn pode ser um bom cami-
nho para encontrar pessoas que
possam facilitar o contato com
os investidores”, sugere.

O empresário que já desenvol-
veu um protótipo deve preocu-
par-se, antes de mais nada, em
patentear e registrar sua inven-
ção. Caso o projeto tenha gran-
de potencial, o professor indica
como possível investidor o Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
t o E c o n ô m i c o e S o c i a l
(BNDES), por meio do fundo
de investimentos Criatec, desti-
nado à aplicação em empresas
inovadoras emergentes. Os ne-
gócios de venture capital tam-
bém são indicados para esses
empreendedores.

No caso do empresário que já
está no mercado, é obrigatório
ter em mãos um plano de negó-
cios. “O mais importante nessa
fase é a empresa ter elaborado
uma estratégia de crescimento
rápido com o menor investi-
mento possível”, afirma Naka-
gawa. Uma dica do especialista
é pesquisar no site da Associa-

ção Brasileira de Private Equity
e Venture Capital (abvcap.com.
br). Lá, existe uma lista de po-
tenciais investidores, inclusive
divididos por área de atuação.

Preparação. Quem reforça a
necessidade de preparação por
parte do empreendedor brasi-
leiro que pretende atrair investi-
dores é Sergio Risola, diretor-
executivo do Centro de Inova-
ção, Empreendedorismo e Tec-
nologia (Cietec) de São Paulo.
“Tem mais dinheiro do que pro-
jeto bem arrumado e com quali-
dade”, afirma o também espe-
cialista em startups brasileiras.
Para Risola, a empresa tem que
ter no seu plano de negócios um
capítulo especial dedicado para
potenciais investidores.

Além do que está escrito, é ne-
cessário que o empreendedor
se destaque pessoalmente. “O
que vale mesmo é o visual, o ca-
ra a cara, isso é mais fundamen-
tal que tudo”, acrescenta Riso-
la. Errar nesse momento pode
ser um pecado mortal, segundo
o diretor do Cietec. “Os em-
preendedores têm que demons-
trar que são apaixonados por
aquilo que apresentam e que-
rem mudar o mundo com aqui-

lo, e não rodar o mundo, viajar
com o dinheiro que vão rece-
ber”, ilustra.

De acordo com Sergio Risola,
outra dica importante é formar
uma equipe de profissionais em
torno da ideia apresentada, o
que sempre ajuda no momento
de apresentar o negócio para in-
vestimento. “É bom mostrar
que além do líder há um time e
uma estrutura para executar o
projeto”, conclui.

Oque fazerantesde vender o seupeixe

Ele uneo empresário
com quem temrecursos

Seja claro, objetivo e ágil na apresentação
de uma ideia ou projeto de negócio.
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“A execução
(da proposta
de negócio)
é o que faz a
diferença. É
preciso ter
algo tangível”
Cassio Spina,
Anjos do Brasil

“Tem mais
dinheiro do
que projeto
bem arrumado
e com
qualidade”
Sergio Risola,
Cietec
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Cassio Spina especializou-se
em facilitar a aproximação en-
tre investidores e empreende-
dores. Criador da Anjos do Bra-
sil, ele considera que pequenos
empresários têm dois desafios
principais pela frente.

Um deles é mesmo a falta de
conhecimento. “Esse problema
pode ser resolvido com capaci-
tação, por meio de livros, cur-
sos e acompanhamento de orga-
nizações que atuam no setor. Is-
so está sendo feito cada vez
mais também no ambiente uni-
versitário e até mesmo na esco-
la”, afirma. O outro desafio, des-
taca o especialista, é formado
pelas barreiras burocráticas e ju-
rídicas que envolvem o em-
preendedorismo no Brasil.

E superar essas dificuldades
iniciais é fundamental para que
a relação entre empreendedo-
res e possíveis investidores seja
cada vez mais ampliada. Cassio
Spina, aliás, sugere dois cami-
nhos que considera imprescin-
díveis para o interessado obter
sucesso com uma startup.

Segundo ele, mais importan-
te do que a ideia é a oportunida-
de de mercado, por isso, o em-
presário precisa ter consciên-
cia do que parece óbvio, mas
não é: os seus produtos e servi-
ços vão realmente resolver
questões que precisam de solu-
ção? Outro fator essencial é a
capacidade de avançar com o in-
sight inicial. “A execução é o
que faz a diferença.”

Fundada em julho de 2011, a
Anjos do Brasil – organização
sem fins lucrativos criada para
fomentar o crescimento do in-
vestimento-anjo no Brasil,
apoiando o desenvolvimento
do empreendedorismo de ino-
vação – estima que já contri-
buiu com mais de 100 empreen-
dimentos. A organização cres-
ceu, até por conta do fenômeno
de startups no Brasil, e atual-
mente conta com 10 regionais
em oito estados no País.

Para levar suas ideias à Anjos
do Brasil, os empreendedores
precisam estar na fase de desen-
volvimento de protótipo dos
produtos ou serviços que pre-
tendem transformar em negó-
cio ou já devem atuar no merca-
do de alguma maneira. “É neces-
sário ter algo tangível para apre-
sentar”, afirma Spina.

Prova. Para o empreendedor
verificar se a ideia que tem é pro-
missora, Spina sugere checar se
a proposta reúne as seguintes
características: ser uma inova-

ção, ser escalável (que oferece a
possibilidade de crescimento
rápido sem precisar, na mesma
proporção, de recursos huma-
nos e financeiros) e ter um mer-
cado amplo (com número gran-
de de clientes potenciais para o
produto ou serviço a ser desen-
volvido e colocado à disposição
no mercado).

Um dos setores mais promis-
sores para donos de startups é o
de desenvolvimento de aplicati-
vos para smartphones e tablets.
Muitos profissionais envereda-
ram por esse caminho. E atual-
mente enfrentam dificuldades,
justamente porque não conse-
guiram criar escala para seus
produtos.

Nesse sentido, Spina conside-
ra o segmento corporativo co-
mo promissor. “Não existem
muitas aplicações integradas
com sistemas corporativos. A
vantagem é que em qualquer lu-
gar, em qualquer momento, é
possível ter acesso a informa-
ção. Esse é um caminho interes-
sante.” Fica a dica.
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Decisivo.
Para Risola,
a equipe por
trás do
projeto pode
fazer toda
diferença

Estágio.
Caminho a
ser seguido
varia de
acordo
com cada
empresário,
afirma
professor
Nakagawa

Empreendedor deve
planejar muito e se
preparar antes de sair
ao mercado em busca
de aporte financeiro

A opinião dos especialistas

Análise. Cassio Spina vê espaço no mercado para a criação de aplicativos corporativos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun. 2013, PME pequenas e médias empresas, p. B2A.




