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Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Programa vai abrir centro de negócios no Vale do Silício

Startups ganham estímulo
para carimbar passaporte

CLAUDIO BELLI/VALOR

Saboya, do Porto Digital: “Empreendedor enfrenta um ambiente hostil”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Prestes a completar 10 anos, a
P 3 D, nascida na incubadora do
Cietec, em São Paulo, é uma das
poucas startups brasileiras verda-
deiramente internacionalizadas. A
empresa exporta seu software edu-
cacional 3D para 20 países, em 13
diferentes idiomas. Destinado ao
ensino fundamental e médio, o
aplicativo alia realidade virtual e
tecnologia 3D nas áreas de ciên-
cias, geografia, biologia e química.
Uma década depois de lançado, ele
garante à empresa um faturamen-
to em 2012 de R$ 16 milhões, dos
quais pouco mais de R$ 2 milhões
com exportação.

“As pessoas não entendiam bem
como funcionava e a incubadora
só nos aceitou porque um investi-
dor anjo, intermediado pelo pró-
prio Cietec, quis colocar R$ 1 mi-
lhão no negócio para que a ideia
saísse do papel”, lembra o empre-
endedor Mervyn Lowe Neto.

Mais tarde, Lowe Neto resolveu
bater à porta de investidores es-
trangeiros. “O aporte foi de R$ 1
milhão, com a obrigação de inves-
tir 50% do capital em exportações.”
A empresa abriu um escritório na
Espanha, ganhou vários prêmios
internacionais e é apontada pelo
mercado educacional como refe-
rência nesse tipo de conteúdo, usa-
do por cerca de 5 mil escolas no ex-
terior e mais de mil no Brasil.

Lowe Neto não esconde que ex-
portar é caro, dá trabalho e o retor-
no é demorado. “O risco é grande,
por isso, antes de ser seduzido pelo
rótulo de empresa global, é preciso

Advogados fazem
assessoria só
para o segmento
De São Paulo

Com larga experiência em
acompanhamento jurídico de fu-
sões e aquisições de empresas de
todos os portes, e com boas rela-
ções com investidores, o escritório
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch
Advogados, com sede em São Pau-
lo, decidiu, há pouco mais de dois
meses, atuar em uma nova frente –
o acompanhamento de startups. A
ideia não é injetar dinheiro em
empresas com grande potencial
de crescimento no curto prazo,
mas sim organizá-las e prepará-las
juridicamente para que possam
receber aportes financeiros ou
buscar recursos em bancos.

“Partilhamos do conceito de
que startup não é um negócio que
chama a atenção por ser pequeno,
mas por se projetar grande, ser re-
plicável e precisar de aporte finan-
ceiro e ajuda para se firmar e deco-
lar ”, diz o sócio Luis Souza. “Por is-
so, decidimos montar um time pa-
ra prestar assessoria e contribuir
com o fortalecimento financeiros
desse perfil de empresa, sobretu-
do, nas áreas de biotecnologia e
tecnologia da informação”.

Para desenhar o projeto da no-
va área, os sócios Alexandre Bar-
reto e Souza viajaram aos Estados
Unidos no segundo semestre do
ano passado a fim de conhecer
de perto a atuação de escritórios
de advocacias americanos com
larga experiência no assunto.

“Visitamos cidades com grande
potencial de nascimento de star-
tups, como San Francisco e Bos-
ton”, diz Barreto. “Lá conhecemos
metodologias que ajudam as em-
presas nascentes a atuar no am-

biente da formalidade, que garan-
tem a governança do negócio, a
busca por financiamentos”.

Segundo ele, o papel do escritó-
rio é identificar riscos, corrigir ro-
tas e ajudar os empreendedores a
organizar o negócio de modo que
possam conceituá-los em quatro
ou cinco linhas no futuro diante de
um contrato com um possível
comprador ou investidor.

O desafio está na preparação da
equipe de advogados que deve co-
nhecer muito bem o universo das
startups e falar a mesma lingua-
gem dos empreendedores. Outro
ponto crucial é a remuneração do
escritório. “Estas empresas não
têm como responder à estrutura tí-
pica de pagamento da área”, diz
Souza. O caminho escolhido foi a
combinação de um mínimo de va-
lores fixos acrescido de recupera-
ção de valores quando a empresa
tiver acesso a recursos, como no
modelo americano.

No total, 15 advogados em São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte serão destacados para a no-
va frente, um time multidiscipli-
nar na área do direito capacitado
para lidar não só com os empre-
endedores mas, também, com os
investidores. “A atividade, co-
mum nos Estados Unidos, é pio-
neira por aqui e vemos com mui-
to bons olhos a união estratégica
entre o lado jurídico e o tecnoló-
g i c o”, afirma Leo Slezynger, da
VTX, especializada na criação de
aplicativos para mobile. “É uma
proposta até certo ponto visioná-
ria e vanguardista.” O empreen-
dedor é um dos parceiros do Sou-
za, Cescon, Barrieu & Flesch na
prospecção de startups. (KS)

ter certeza de que o produto ofere-
cido é realmente inovador e tem
espaço no mercado desejado.”

Francisco Saboya, presidente do
Porto Digital, incubadora de base
tecnológica com sede em Recife,
concorda com o empreendedor.
“O Brasil é prisioneiro do tamanho
do seu mercado e o empreendedor
enfrenta um ambiente hostil para
implantar um novo negócio e fazê-
lo deslanchar”.

O resultado desse cenário fica
claro, por exemplo, quando com-
parados os volumes de exportação
de softwares da Índia e do Brasil.
Enquanto a indústria indiana re-
gistra transações da ordem de
US$ 60 bilhões, por aqui, entre
aplicativos e serviços, os valores gi-
ram em torno de US$ 2 bilhões,
embora as duas indústrias tenham
dado os primeiros passos pratica-
mente na mesma época.

“O caminho é criar uma cultu-
ra empreendedora, que valorize
a excelência do capital humano,
o conhecimento diferenciado, a
inovação. Tudo isso permeado
por uma base sólida de investi-
mentos em negócios efetivamen-
te escaláveis.” Com essa conduta,
o Porto Digital, que abriga as in-
cubadoras Portomidia e Cais do
Porto, se prepara para abrir sua
primeira aceleradora de empre-
sas, em janeiro de 2014, em par-
ceria com a Jereissati Participa-
ções. E o Porto Digital não é o
único a contar com as acelerado-
ras, a atividade vem crescendo ao
redor dos bolsões de inovação es-
palhados pelo país.

O foco das aceleradoras são as
startups com alto de poder de es-

cala em curto espaço de tempo, daí
o investimento maior em empre-
sas de tecnologia. E o grupo é
maioria entre as 2000 empresas
cadastradas na Associação Brasi-
leira de Startups, das quais apenas
20% são internacionalizadas.

É com a disposição de ampliar
esse percentual que o Programa
Startup Brasil, promovido pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, abrirá no segundo se-
mestre um centro de negócios, no
Vale do Silício, nos EUA. A iniciati-
va, que conta com a parceria da

Apex, permitirá que as acelerado-
ras de todo o mundo, assim como
outras startups, conheçam as em-
presas brasileiras, além de oferecer
oportunidade de apoio e serviços
como apresentar os empreende-
dores nacionais a investidores.

O programa quer ligar as star-
tups nacionais às aceleradoras e
investidores, e conta com um orça-
mento de R$ 40 milhões que serão
usados para beneficiar 75 brasilei-
ras e 25 estrangeiras que queiram
realizar seus trabalhos no Brasil e
precisem de capital.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Especial: pequenas e médias empresas, p. F8.




