
Até ontem, Eduardo Medeiros
mantinha sob sigilo da própria es-
posa o aporte de R$ 5 milhões que
recebera da Rocket Internet para
alavancar uma startup em parce-
ria com o amigo Marcos Ste-
renkrantz. Afinal, tudo aconteceu
tão rápido que todo cuidado era
pouco para estruturar uma plata-
forma que pretende se tornar lí-
der. No ar há um mês, a startup de
venda de passagens de ônibus dei-
xa o nome experimental Busao pa-
ra nascer oficialmente hoje (e co-
mo resultado da expertise do inves-
tidor alemão) como ClickBus.

“Os resultados iniciais mostra-
ram a potencialidade do negócio.
Queremos ser o player de um mer-
cado que hoje está vazio”, expli-
ca Medeiros, que em abril iniciou
as conversas com a Rocket para
avaliar a melhor estratégia para o
empreendimento. “Mas sem dúvi-
da que os resultados iniciais aju-
daram a convencer nosso parcei-
ro a fazer o investimento”.

A proposta da startup é sim-
ples. Ao cliente, ela disponibiliza a
passagem pelo mesmo preço en-
contrado no guichê da rodoviária
(os valores dos bilhetes são regidos
por Lei, portanto a guerra no preço
não faz parte da estratégia). A ideia
é ganhar em outra ponta, justa-
mente junto às empresas. “Eles
não são nossos clientes, são os nos-
sos parceiros. Vamos mostrar que
podemos levar uma receita nova
para essas empresas com uma pla-
taforma que facilita a vida do via-
jante”, acrescenta Sterenkrantz.

Não é tão distante da Decolar,
referência de mercado na comer-
cialização de passagens aéreas,
mas há diferenças. “O mercado aé-
reo tem quatro grandes empresas.
O rodoviário é completamente pul-
verizado. Não é possível negociar
pacotes de passagem com cada em-
presa”, diz Medeiros. Assim, para

cada passagem vendida através do
site (que até setembro também se-
rá disponibilizado para smartpho-
nes), uma parte do valor do bilhe-
te fica com eles — o percentual, no
entanto, não é revelado. A tradicio-
nal taxa na venda de passagens —
com exceção para os bilhetes par-
celados, que inevitavelmente se-
rão acrescidos de juros — não faz
parte do modelo de negócio do Cli-
ckBus. “Será uma importante cor-
tesia para atrair nosso público,
que acreditamos ser formado por
pessoas que não costumam com-
prar pela internet”. Além disso,
nos pagamentos com cartão de
crédito, Eduardo Medeiros acredi-
ta que conseguirá gerar novas re-
ceitas. “Enquanto as empresas
parcelam em três vezes, vamos
conseguir fazer em seis”.

O Retorno sobre o Investimen-
to, conhecido pela sigla ROI, da
Rocket deve vir com a conquista
de uma meta ambiciosa. Alcan-
çar, até o fim de 2013, ao menos
1,2 milhão de bilhetes vendidos.
“Esse é um número interessante
para a gente fechar o primeiro ci-
clo do projeto. É uma base im-
portante para negociarmos os ca-
minhos para o próximo ano”, ex-
plica Sterenkrantz.

O projeto nasce com a liderança
de mercado, o que deve fazer com
que os atuais concorrentes e os que
estiverem por vir tenham que cor-
rer atrás do prejuízo. O ClickBus
nasce com cobertura de 75% dos
mais de 5 mil destinos do território
nacional. Um mercado que movi-
menta anualmente cerca de R$ 8 bi-
lhões, quase o dobro do setor aé-
reo. “Apenas 5% das passagens são
adquiridas pela internet. É um ter-
reno fértil para a mudança. Quem
sabe, a longo prazo, podemos até
cortar custos, reduzindo a emissão
dos bilhetes de papel, algo que até
pouco tempo era inimaginável nos
aeroportos e hoje é uma realida-
de”, finaliza Sterenkrantz. “Não
queremos parar por aqui. Essa ini-
ciativa tem tudo para migrar para

outros mercados, desde os de-
mais países da América Latina até
o Paquistão. Mas vamos dar um
passo de cada vez porque os de-
mais vão depender da Rocket In-
ternet. O que nós podemos fazer
é bater as nossas metas a cada
dia”, finaliza Medeiros.

Muito próximo da sala da Bu-
sao/ClickBus, no 6º andar de um
dos blocos do complexo empresa-
rial da Vila Leopoldina, na zona
Oeste de São Paulo, está a Hello
Food. O nome já deixa claro que
um negócio não tem nada a ver
com outro, mas ambos, no entan-
to, alimentam a Rocket como par-
ceira estratégica no negócio. E fa-
zem as novidades no mercado na-
cional de startups pipocarem do
dia para a noite. “É um modelo
que tem sido responsável por um
dinamismo jamais visto”, ilustra
Emerson Calegaretti, co-CEO do
HelloFood (leia mais ao lado).

Apenas 5% das
passagens são
adquiridas pela
internet. É um terreno
fértil. Quem sabe, a
longo prazo, podemos
até cortar custos,
reduzindo a emissão
dos bilhetes de papel”
MarcosSterenkrantz
Co-CEO do ClickBus
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Com aporte de
R$ 5 mi, Clickbus
nasce com a meta
de ser líder no país

▲

Plataforma de comércio eletrônico de passagens de ônibus, que

teve aporte da Rocket Internet, inova ao não cobrar taxa de cliente

170milhões
Éaquantidadedepassageiros
queutilizamosaeroportos
anualmente,segundoaúltima
projeçãodaConfederação
NacionaldosTransportes(CNT).

400milhões
Éaquantidadedepassageiros
quefrequentamasrodoviárias
nopaísatualmente,maisque
odobronacomparaçãocom
osetoraéreo,segundoaCNT.
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Novo capítulo da briga entre as gigantes
O lema informal do Google é “não seja mau”, mas o bilionário Larry

Ellison acusou LarryPage,do Google, de agir de forma maldosa, em

meio a disputa judicial entre as duas empresas. A Oracle entrou com

uma ação contra o Google em 2010, alegando que o Android infringia

patentes do Java, da Oracle. Um juiz federal decidiu a favor do Google

no ano passado e a Oracle está apelando da decisão.Reuters

Enquanto aClickBusabreas portas
paraseu mercado,aHelloFoodsse
fortaleceemseusegmento.Ambas,no
entanto,ganhamfôlegocomo chamado
conselheiro-capital,opapel assumido pela
Rocketnessecontexto. “O dinheiro é
combustívelparaqualquer negócio. A
gentenãoteriaavançadocomaaquisição
doJánamesa.com senão tivesseagrana
dos investidores.Ociclo da internetmostra
umainfinidade deerrose desperdícios no
investimentododinheiro,masaRocket
vemnocaminhocontrário. Elaprezapor
ummodelosustentáveldenegócio,
indicando os melhores emaisrápidos
caminhos”, justificaEmersonCalegaretti,
fundadoreco-CEOdoHelloFoodBrasil.

Até ontem, o plano de negócios da
HelloFoods projetava a aquisição da

Jánamesa, startup ligada ao grupo
alemão Lieferando e com um carteira de
600 restaurantes no Brasil, nos próximos
cinco anos. “O processo foi acelerado.
Se fosse apenas com as nossas pernas,
certamente não seria possível fazer isso
neste momento”.

O pulo do gato da Rocket nos negócios
digitais é o que mais chama a atenção de
Eduardo Medeiros. “Tenho aprendido com
eles o peso e a importância de medir os riscos
para cada modelo de negócio que será
implementado. E investir o necessário para
que um projeto seja executado com a
máxima eficiência”. Desde 2011 com
escritório em São Paulo, os alemães dizem
que investiram “boa parte” de um pacote de
R$ 500 milhões por aqui. (leia sobre a Project
A, concorrente da Rocket, na página 23).

Divulgação

Há pouco mais de um ano à frente
da subsidiária brasileira da Red Hat,
Paulo Bonucci está emcompassode
espera. O executivo é um dos no-
mesnopáreoparaassumirocoman-
do das operações da companhia na
América Latina, cargo vago desde
que Gabriel Szulik, que respondia
pela região, foi promovido e passou
aresponderporoutrafunçãonaem-
presa americana de software livre.
Com licenças gratuitas e sistemas
desenvolvidos por comunidades de
programadores, o software livre é
umcontrapontoaomodelodesiste-
mas proprietários, personificado
em empresas como a Microsoft.

O anúncio do novo gerente-ge-
ral para a América Latina deve
acontecer nesta semana. Além da
relevância do Brasil para a compa-
nhia — o país responde hoje por
50% das receitas da empresa na re-
gião e figura entre os cinco maio-
res mercados globais da Red Hat —
o principal componente a favor de
Bonucci é o resultado obtido por
um conjunto de iniciativas implan-
tadas pelo executivo na operação
local. “Nossas vendas de assinatu-
ras de software e de serviços no
Brasil têm crescido na casa de
30%. Temos o compromisso de tri-
plicar os negócios no país nos pró-
ximos dois anos”, afirma Bonucci.

O modelo da Red Hat é basea-
do na oferta de versões empresa-
riais dos softwares criados pelas
comunidades de programadores,
com uma receita adicional de ser-
viços associados a esses sistemas,
como manutenção e suporte.

Quando assumiu a operação
brasileira, Bonucci elegeu quatro
pilares para acelerar o crescimen-
to no país. O primeiro passo foi
ampliar a equipe responsável pelo
atendimento direto a cerca de qua-
renta grandes contas. O time pas-
sou de quinze para trinta pessoas.

Para expandir a cobertura e a
distribuição dos sistemas, o exe-
cutivo contratou Felipe Podolano
para cuidar da área de alianças
com canais de vendas, integrado-
res de sistemas, distribuidores e
fabricantes de equipamentos.

Alinhado com a estratégia
mundial, Bonucci também inves-
tiu em duas frentes pouco co-
muns no mundo do software livre
e que ajudam a explicar o fato de a
empresa ter fechado o último ano
fiscal com uma receita global de
US$ 1,33 bilhão, configurando-se
como a única companhia de soft-
ware livre a atingir essa marca.

A primeira delas foram as estra-
tégias de marketing, com ações
dirigidas aos clientes e parceiros.
“Nosso orçamento de marketing
dobrou no último ano. A marca
Red Hat não é desconhecida, mas
ainda estava muito associada ape-
nas ao Linux, quando na verda-
de, nosso portfólio é bem mais
abrangente”, diz Bonucci. Ao
mesmo tempo, a estrutura de ser-
viços foi ampliada. Atualmente,
50% do time local de 170 pessoas
é dedicado a essa área.

O plano em médio prazo é dar
continuidade a essas estratégias.
“Temos um tesouro escondido e
precisamos mostrá-lo para o
mercado”, afirma Bonucci.

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br
São Paulo

MurilloConstantino

JulioVilela

Presidente da operação
brasileira da companhia,
Paulo Bonucci, é um
dos nomes no páreo

Rocket: busca por modelo sustentável,
com resultados rápidos como a web

ORACLE X GOOGLE

Bonucci:crescimentode30%
nasvendasdesoftware
eserviçosnoBrasil

Brasileiro é um dos
cotados para assumir
operação da Red Hat
na América Latina
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,14 ago. 2013, Empresas, p. 14-15.




