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A história do empreendedor acima 

poderia muito bem ter acontecido 

em 2013, mas ocorreu nos anos 90 

pelas mãos de Pedro Cabral, nome 

reconhecido quando o assunto é in

ternet, e outros sócios que hoje tam

bém são sinônimos de competência 

na área. Ele havia criado a Midia-

log, especializada em automatizar 

processos de gestão e sistemas mul

timídia em 1992. Sete anos depois, 

a empresa deu lugar a outras duas. 

Uma delas se tornaria a reconhe

cida AgènciaClick, adquirida pela 

Rede Isobar em 2007. "No ano 

de 99 estava começando a aconte

cer essa história de venture capital 

no Brasil. Assim como ocorreu co

nosco, o Submarino também teve 

aporte", conta Cabral. 

Mesmo com a compra da agora 

AgènciaClick Isobar, Cabral foi 

mantido no grupo como chairman 

global. O êxito que a empresa atin

giu ao longo de sua trajetória enche 

os olhos de qualquer idealista de 

startup. Com o reconhecimento 

do mercado, o profissional poderia 

manter a estabilidade da carreira. 

Mas a veia empreendedora falou 

mais alto. "Passei seis anos com o 

Grupo Aegis (do qual a Rede Iso

bar faz parte). Desde o quinto ano, 

ficava me perguntando qual seria 

o próximo passo depois do earn out. 

Percebi que queria empreender e 

não mais permanecer no cargo de 

executivo. Disse à companhia que 

ela poderia contribuir com essa 

nova fase. Minha ideia era formar 

um fundo de venture capital. Por 

aqui ainda não há maturidade 

nesse segmento. Quando a bolha 
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da internet estourou em 2000, o 

VC ficou estagnado por um longo 

tempo, mas voltou em 2010 com 

os olhos atentos ao que ocorria no 

Vale do Silício e a onda forte dos 

sites de compras coletivas no Brasil, 

iniciado pelo Peixe Urbano." 

Julio Vasconcellos, CEO do Peixe 

Urbano, lembra que há três anos 

quando a empresa foi lançada, o 

grande sonho da maioria dos jovens 

era construir a carreira sólida em 

uma grande multinacional ou con

quistar o trabalho estável por meio 

de concursos públicos. "O termo 

empreendedorismo não estava na 

moda como hoje em dia. Tivemos 

que superar inúmeros obstáculos. 

Com o sucesso atingido, nos tor

namos exemplo de que era possível 

abrir e impulsionar o crescimento 

de uma empresa digital no mercado 

brasileiro. Chamamos a atenção de 

fundos de investimentos nacionais e 

internacionais." 

A análise de Cabral fazia todo sen

tido, portanto. Somado aos qua

se 100 milhões de consumidores 

usando a internet, o projeto parecia 

promissor. O convite feito ao Gru

po Aegis levou um ano para ser 

aceito. No início deste ano, Cabral 

estava de volta ao mundo das start-

ups, mas desta vez com o poder de 

impulsionar negócios de jovens so

nhadores com projetos assertivos. 

O Evolution Capital Partners Bra

sil, criado por ele em parceria com 

a holding onde atuará até o fim de 

2013, já começou suas investidas 

em startups. Uma das beneficiadas 

é a agência de mídias sociais Amp-

fy, dos publicitários Fred Siqueira, 

Gabriel Borges e Fabiana Baraldi. 

Além do aporte de capital, a ex

periência de Cabral é também um 

diferencial: foram discutidos o po

sicionamento, as possibilidades de 

crescimento e traçado o business phm. 

Outro projeto lançado no início 

deste ano e que recebeu investi

mento foi o Contplay, desenhado 

por Cabral, plataforma de compra 

de conteúdo. Funciona assim: o 

usuário que assistir a campanhas 

publicitárias ganha pontos e pode 

trocá-los por uma revista, música 

ou filme, como preferir. Então, se 

somar xis pontos posso comprar 

uma música (o valor depende de 

cada anunciante). "Percebi que ha

via um desequilíbrio na indústria da 

informação com os jornais e revis

tas sofrendo muito. Também havia 

o cenário do iTunes, por exemplo, 

que é o maior distribuidor de mú

sicas, assim como a oferta de livros 

digitais e aplicativos. O conteúdo 

premium é sempre pago. Enxerguei 

a oportunidade de a propaganda fi

nanciar isso", diz Cabral. 

Seu fundo de capital já conta com 

uma pequena equipe, suporte de 

análise de negócios e apoio em 

questões jurídicas e financeiras. Em 

duas semanas do anúncio do Evo

lution, Cabral se reuniu com oito 

empresas para conhecer a fundo o 

planejamento e as condições. Delas, 

três estão no páreo para a captação. 

"Optamos por investir em empresas 

com até dois anos. O objetivo é ter 

seis empresas conosco até meados 

do próximo ano." Ele vibra com 

o novo momento e seu retorno ao 

mundo do empreendedor. Essa vol

ta marca o momento favorável que 
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o Brasil vive. "O mercado digital 

brasileiro tem sido beneficiado por 

grandes movimentos econômicos e 

demográficos, como o aumento da 

penetração da internet com banda 

larga, o crescimento das compras 

online e via dispositivos móveis, 

além do desenvolvimento de meios 

de pagamento eletrônico. Essas 

tendências têm criado um cenário 

propício ao aparecimento de novas 

empresas digitais, bem como o for

talecimento das já existentes", ava

lia Vasconcellos. 

E marca também a mudança de 

comportamento dos jovens que já 

não pretendem mais se manter em 

carreiras estáveis em grandes em

presas ou empregos públicos. Uma 

pesquisa da Endeavor, realizada 

com 6.215 entrevistados de todo o 

Brasil, constatou que 60% dos uni

versitários brasileiros pensam em 

abrir uma empresa no futuro. "O 

perfil do empreendedorismo por 

necessidade nesses casos não existe. 

Os empreendedores de internet se 

lançam nisso em busca de oportuni

dades, na ânsia de fazer algo a mais 

e buscam maneiras de fazer o que 

gostam", explica Pablo Ribeiro, ge

rente de startup na Endeavor. 

BATALHAS D I Á R I A S 

Lucas Aragão, 27 anos, faz parte 

dessa nova leva de empreendedo

res. No início de sua carreira, che

gou a atuar no Peixe Urbano e no 

GroupOn, ambos sites de compras 

coletivas. Deixou de lado um salário 

três vezes maior do que o atual para 

se dedicar ao seu novo projeto. No 

Peixe Urbano, teve a oportunidade 

de se inteirar aos modelos de com

pras no Facebook. Começou a ima

ginar um novo modelo de negócio. 

Surgiu o BazzApp, que se define 

como marketplace de compra, ven

da e troca de produtos na rede so

cial. Ou seja, um bazar à moda an

tiga, só que na internet. Ele montou 

o protótipo, programou e desenvol

veu um modelo escalável. Gastou 

de 5 a 10 mil reais para fazê-lo. 

Em três meses no ar, conquis

tou a confiança dos primeiros 

investidores. Mesmo assim, ele 

mantém os pés no chão: "Eu 

costumo fazer uma metáfora em 

relação aos nascimentos das tar

tarugas. A cada 1000 ovos postos, 

um ou dois conseguem nascer e 

crescer". Ao todo foram feitos 

aportes de oito investidores na 

startup de Aragão. O primeiro 

investimento-anjo foi de 300 mi l 

reais. Atualmente, ele já soma 

500 mi l reais de aportes. Do seu 

bolso, t irou só os 5 mi l reais para 

o protótipo. O valor, no entanto, 

é inicial. Já existe o preparo para 

turbinar a empresa com uma 

nova rodada de investimentos. 

E essas são só algumas das batalhas 

diárias de um empreendedor. Ara

gão reserva o valor básico para so

breviver. Além do dinheiro escasso 

para quem é principiante, ele expli

ca que a jornada é longa. No início 

do dia já tem que estar a par das 

reclamações, mudanças estratégi-
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cas, análises de dados. Em seguida, 

discute com as áreas de marketing, 

compras e tecnologia da informa

ção. Faz reuniões para aprofundar 

seu conhecimento em plano de 

negócios. Viaja para participar de 

encontros com possíveis varejis

tas, inclusive os micro e pequenos, 

para explicar o que é sua empresa 

e como pode impulsionar os negó

cios. O que é um desafio: geralmen

te, os microempresários olham com 

desconfiança essa oportunidade na 

internet. No dia em que veio a São 

Paulo, ele ainda ia circular por vá

rios bairros, batendo de porta em 

porta. E estava realizado. 

Mais do que o dinheiro colocado 

nos negócios, o jovem conta que as 

conversas e conhecimento trocado 

por parte de quem investe é funda

mental para o negócio. E a expe

riência adquirida no mercado de 

trabalho também. Isso porque fa

cilitou sua busca por possíveis inte

ressados em sua nova empresa. Essa 

percepção revela um outro dado da 

pesquisa da Endeavor - embora 

os universitários queiram ter seu 

próprio negócio, pouco se faz para 

adquirir conhecimento em empre-

endedorismo: apenas 44% cursam 

alguma disciplina ligada ao tema, 

38% dizem "gastar tempo" apren

dendo a iniciar um novo negócio 

e 24% dizem estar economizando 

dinheiro para iniciar a trajetória de 

empreendedor. 

G E R A Ç Ã O DE CONHECIMENTO 

No mesmo estudo, foram levan

tados ainda alguns números em 

relação ao papel das universidades 

no ecossistema das startups. A con

clusão a que se chegou é de que as 

instituições estão no caminho certo, 

mas ainda estão no início dele. Das 

46 estudadas em 11 Estados, 91,3% 

oferecem cursos ligados ao empre-

endedorismo como "Introdução 

ao Empreendedorismo" ou "Cria

ção de Negócios". Por outro lado, 

apenas 39,7% dos entrevistados já 

cursaram alguma disciplina como 

essas. "É um indicativo de falta de 

divulgação, de oferta insuficiente ou 

de bons cursos", diz o relatório. 

Outra constatação é que os cursos 

disponíveis são de iniciação, quan

do, na verdade, poderiam aprofun

dar o conhecimento com profissio

nais do mercado. O que já é feito 

por cerca de 89% das entrevistadas 

quando convidam algum palestran

te para falar sobre o tema. Marcelo 
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Pimenta, organizador e professor 

do curso Laboratório de Startups 

do CIC (Centro de Inovação e 

Criatividade) da ESPM, explica 

que o conceito de startup ainda é 

novo no Brasil, começando com a 

disseminação de informações sobre 

o tema como faz o Startupi e com 

cases de sucesso como o Buscapé, 

mas ganhando o mainstream nos 

últimos anos. "São modelos de ne

gócios de mais de 10 anos que ain

da não tinham entrado nos livros de 

administração." 

Reportagens em importantes veícu

los de comunicação do exterior já 

começaram a retratar o movimento 

ascendente das startups por aqui. 

Títulos como "Samba no Vale" em 

alusão ao Vale do Silício, região efer

vescente das statups, no The Econo-

mist ou "América latina cria rivais 

ao Vale do Silício", no World Finan-

ce, falando do Brasil e de outros paí

ses da região que estão investindo no 

ecossistema de empreendedorismo. 

Uma delas sugeria até que o país 

poderia ser o novo vale. "Temos al

guns poios tecnológicos distribuídos 

em todo território como Porto Ale

gre, São Paulo, Cuiabá e Caruaru. 

Temos condições de ser o novo Vale 

do Silício. Podemos tomar exemplos 

como Israel que não tinha água e de

cidiu inventar uma tecnologia. E um 

dos maiores países em presença de 

empresas na Nasdaq", diz Pimenta. 

O professor avalia que ainda há 

entraves para impulsionar algo pró

ximo ao patamar norte-americano. 

"A tecnologia acaba sendo ultrapas

sada, existe um déficit em educação 

não só de disciplinas voltadas ao 

empreendedorismo, mas de conhe

cimento básico como português, 

matemática, história e inglês. Ainda 

não há o investimento em cultura 

geral que é essencial para o empre

endedorismo. Em outros países, já 

se tem aulas de administração de 

empresas." Ribeiro, da Endeavor, 

lista mais algumas barreiras. "Leva

rá tempo para desconstruir e trilhar 

o caminho de incentivo. Falta gente 

que promova a melhor formação 

universitária, é necessário haver 

mudanças no ambiente regulatório 

com a diminuição da burocracia, o 

maior acesso ao capital e aos inves-

tidores-anjo." 

O CEO do Peixe Urbano diz que 

a criação do ecossistema de start-
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ups se dá quando várias gerações 

de negócios são formadas, como 

ocorreu no famoso Vale do Silício. 

Um número que comprova o cres

cimento dessas empresas em início 

de vida é o incremento de investi

mentos dos investidores-anjo nos 

Estados Unidos. O Center for Ven-

ture Research, da Universidade de 

New Hampshire, estimou que só no 

primeiro trimestre de 2012 foram 

aportados 9,2 bilhões de dólares, 

um aumento de 3 ,1% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. 

Ao longo de 2012, os negócios en

volvendo esse tipo de investimento 

cresceu 3%. Vasconcellos concorda 

que o ambiente só se torna propício 

quando existe o crescimento susten

tável de companhias com um bom 

pool de talentos, recursos financei-

segmento de turismo, conta que 

em apenas dois anos os negócios 

já tiveram expansão significativa. 

Aproximadamente 15 milhões de 

usuários estão cadastrados na pá

gina, a fan page tem seis milhões 

de pessoas e a equipe já tem 350 

profissionais entre Rio de Janeiro 

e São Paulo, onde chegou em ou

tubro do ano passado. 

Por trás da movimentação crescen

te do mercado de startups está uma 

intrincada rede de contatos e pos

sibilidades para quem deseja abrir 

seu próprio negócio. Além de ro

dadas de investimento, investidores-

-anjo e programas governamentais 

para apressar o processo de concep

ção das startups, estão as acelerado

ras e as incubadoras. Filipe Costa, 

da Intendo, plataforma de social 

Diante da dificuldade de conse

guir um investidor-anjo, o Canal 

do Crédito levou a melhor. Con

quistou um sócio logo no início da 

empreitada. Junto às economias do 

idealizador, somou-se 300 mil reais. 

"É preciso entender que existem 

vários tipos de investidores. Os mais 

tradicionais irão analisar rentabili

dade da empresa e em como obter 

um retorno financeiro maior do 

que teria aplicando em outros pa

péis. Os de venture capital tendem 

a correr mais riscos e apostar no su

cesso de uma saída futura. Portanto, 

cabe ao empreendedor identificar e 

buscar os investidores certos para o 

perfil do seu negócio", diz Marcelo 

Prata, presidente. 

Ele, porém, acredita que o merca

do está promissor para quem quer 

ros e estrutura governamental ade

quada. Ele cita ainda o custo-Brasil 

como empecilho para o incentivo. 

De qualquer forma, reitera: "Esta

mos no início disso tudo, mas no 

caminho certo". 

ECOSSISTEMA DA I N O V A Ç Ã O 

A Associação Brasileira de Star

tups aponta que existem atual

mente 1633 startups no Brasil. 

Investidores estrangeiros já colo

caram o país na rota de passagem. 

Pimenta, da ESPM, diz que na se

mana em que falou com a revista 

Marketing estava acompanhando 

uma equipe da Estônia por aqui. 

Este foi só um exemplo. Roberta 

Oliveira, C E O do Hotel Urba

no, site de compras coletivas no 

commerce e marketing, atua como 

acelerador. Sua missão é ajudar o 

empreendedor a testar o modelo 

de negócio, a tecnologia e dar dicas 

sobre marketing e vendas. "Aqui 

ainda há aversão ao risco, tanto que 

não se fala tanto em investidor-anjo, 

mas em venture capital. É diferente 

dos Estados Unidos em que você 

tropeça e encontra alguém interes

sado no seu projeto." Ele decidiu 

abrir a aceleradora porque já soma

va experiência desde 2008, quando 

trabalhou em uma incubadora na 

prospecção de fundos. A Intentio 

não cobra para dar o suporte. Mas 

reserva uma participação societária 

de 15 a 30% ao acelerar uma em

presa. Por ora, já estão nesse mon

tante seis startups. 

abrir uma startup. O único desafio 

é ter o projeto com boa execução. 

O Canal do Crédito surgiu da per

cepção de Prata de que havia uma 

lacuna no mercado financeiro, en

tre os tomadores de crédito imo

biliário e os bancos que ofereciam 

o produto. Lá é possível simular e 

encontrar a instituição financeira 

mais adequada às necessidades dos 

clientes. Em 2009, nasceu o espa

ço que teve mais de 280 bilhões de 

reais em simulações de crédito. Ele 

enfatiza que o Brasil só vai chegar 

lá quando houver mobilização de 

todos os setores da sociedade: "Tão 

importante quanto os recursos dis

poníveis para serem investidos são 

os bons projetos tocados por gente 

competente". 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 482, p. 50-56, maio/ jun. 2013. 
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