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para montar uma startup e conquis
tar a tão sonhada independência pode 
não parecer uma das tarefas mais fá
ceis do mundo. Mas quem disse que é 
necessário reinventar a roda para ter 
sucesso como empreendedor? Muitas 
vezes, boas empresas podem ser cons
truídas a partir de ideias já testadas 
com sucesso. Na linguagem do em- 
preendedorismo digital, esse tipo de 
startup é conhecido como copycat.

“Não há problema algum em co
piar modelos de sucesso. Ainda há 
muitas oportunidades para a criação 
de empresas no Brasil, já que o país 
apresenta uma série de lacunas”, afir
ma o americano Benjamin White, 
cofundador da aceleradora 21212, que 
tem escritórios no Rio de Janeiro e em 
Nova York. Uma dessas oportunida
des está na mobilidade, uma área cada 
vez mais explorada. “A grande ten
dência está em aplicativos com ferra
mentas de geolocalização”, diz White.

Dispositivos como os óculos 
Google Glass puxam essa fila da ino
vação e criam demanda por novos 
produtos móveis. “Será possível olhar 
para um prédio e, com o aplicativo,

transformá-lo em um grande outdoor 
interativo, espalhando conteúdo 
virtual pela cidade”, diz Eduardo 
Henrique, chefe do escritório da em
presa Movile no Vale do Silício. Mas, 
para que isso aconteça, alguém preci
sa criar esses apps. Por que não você?

Além da mobilidade, outras áreas 
estão especialmente quentes nos mer
cados americano, europeu e asiático. 
“O Vale do Silício está voltando às ori
gens, criando novos projetos de har
dware, porque deixou de ser tão bara
to fabricar equipamentos na China”, 
afirma Phillip Klien, cofundador da 
Predicta, empresa brasileira com 
escritório na Califórnia desde 2012. 
Um exemplo dessa tendência são as 
impressoras 3D e projetos como o do 
computador portátil Raspberry Pi.

Educação ainda é uma tendência 
forte. “Há uma necessidade enorme 
de manter o engajamento dos alunos 
e há muito dinheiro de investido
res nesse setor”, diz Mike Ajnsztajn, 
fundador da Aceleratech. A pos
sibilidade de imprimir objetos sob 
demanda em 3D ou de ter acesso a 
material educativo em diferentes pla
taformas aponta ainda para outra

área em expansão, a da personaliza
ção de conteúdo. “Focar em nichos e 
em especialização, fornecendo uma 
experiência diferente ao usuário, é óti
ma opção”, afirma Marcilio Riegert, 
CEO da aceleradora Start You Up.

Após consultar empreendedores 
de várias partes do mundo e inves
tidores que conhecem a realidade 
brasileira e estão antenados com as 
tendências, INFO fez uma seleção 
de 20 ideias para montar startups. 
Conheça cases inspiradores que po
dem ajudá-lo a imprimir seu nome e o 
cargo de presidente no cartão de visi
ta, como fez, de forma divertida, Mark 
Zuckerberg no início do Facebook. 
Seu cartão dizia: “I'm CEO, Bitch!”

Estima-se que apenas nos Estados 
Unidos o mercado de tecnologia para 
educação, chamado edtech, movi
mente mais de 7 bilhões de dólares.
O grande sucesso da plataforma de ' 
videoaulas Khan Academy é ape
nas um dos exemplos em alta. Mas, 
para dar certo, não é preciso repetir 
a fórmula de criar conteúdo multi-
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mídia voltado para alunos. Uma boa 
ideia pode ser espelhar-se na startup 
americana NuSkool, que encontrou 
um nicho ao focar nos professores e 
mostrar maneiras de tomar o conteú
do em sala de aula mais pop e inte
ressante. A ideia é sugerir formas de 
abordar temas a partir de músicas, fil
mes, games e programas de TV. Quer 
um exemplo? Junto a um vídeo das 
maiores enterradas de basquete da 
liga NBA há uma lista de atividades e 
perguntas de física que podem ser di
rigidas aos alunos. Em maio, a startup 
associou-se à Socratic Labs, acelera
dora de Nova York criada neste ano 
com foco em edtech. Mais um sinal 
de que educação é uma área em alta.

senvolveu seu slogan: “Melhor que 
grátis é receber pelo download”. Na 
plataforma, usuários ganham cré
ditos ao compartilhar nas redes so
ciais links de músicas baixadas de 
forma legal. Cada interação dos ami
gos, ao ouvir, repassar ou adquirir 
a faixa, vale alguns centavos para 
novas compras. “Vimos que existia 
um modelo similar de marketing de 
produtos de saúde”, diz Ben Looi, 39 
anos, um dos fundadores da Tell My 
Friends. Ainda em fase beta, a star
tup fechou acordos com gravadoras 
e fez parcerias com rádios locais. 
“Enfrentamos dois grandes proble
mas”, afirma Looi. “O primeiro foi 
convencer as gravadoras sem uma 
base grande de usuários. O segundo 
ainda é ganhar a confiança dos usuá
rios de que não é um serviço ilegal.”

Com um toque no celular, o aplica
tivo da Blippar transforma objetos 
comuns em plataformas de realidade 
aumentada. Basta apontar a câmera. 
No início do ano, garrafas de Pepsi no 
Reino Unido mostravam um mágico 
surgindo do rótulo e fazendo truques. 
Pôsteres do filme Star Trek redirecio- 
navam os usuários para vídeos com 
conteúdo extra e links para comprar 
ingressos. “A Blippar é a ponte entre o 
mundo físico e o digital, uma platafor
ma para fazer tudo ganhar vida”, diz 
Ambarish Mitra, indiano de 34 anos 
que fundou a startup em Londres, 
no ano passado. Empreendedor ve
terano, Mitra criou seu primeiro ne
gócio aos 19 anos e ganhou dinheiro 
com o boom da internet, no fim dos 
anos 90, mas a ideia de um aplicati
vo de realidade aumentada surgiu 
em uma mesa de bar. “Estava com 
um amigo, que hoje é meu sócio, e

Por que pagar por uma música se ela 
está de graça na web? Foi pensando 
na lógica da pirataria que a startup 
TellMyFriends, de Singapura, de-
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brincamos sobre como seria legal se 
o rosto da rainha saísse das cédulas 
de dinheiro e cumprimentasse o gar
çom”, diz Mitra. Hoje com 3 milhões 
de usuários, a Blippar acumula gran
des clientes e é a primeira startup do 
Reino Unido a ter parceria com uma 
escuderia da Fórmula 1. “A tecnologia 
nunca é o maior problema de um em
preendedor”, afirma Mitra. “O maior 
desafio é fazer anunciantes gastar 
dinheiro com você. No nosso caso, 
além de convencer as marcas a colo
car nosso logo em seus produtos, ti
vemos de explicar aos usuários como 
usar o app." Parece que funcionou. 
Depois de um investimento semente 
da Qualcomm Ventures, a startup 
encerrou as rodadas de captação de 
capital e se declarou autossuficiente.

sistema de ranking de usuários. Uma 
universidade de Bangkok também 
contratou a startup para pensar em 
uma forma de melhorar o engaja
mento dos alunos. Embora muitas 
empresas como a Playbasis já façam 
sucesso, há espaço ainda para apro
veitar a segunda onda da gamefica- 
ção. O Gartner aponta que, até 2014, 
80% dos atuais apps criados nessa 
área terão falhado. O motivo principal 
será o design ruim, que não estabelece 
metas que as pessoas queiram cum
prir. Vale ficar de olho para aprovei
tar essa brecha e não repetir os erros.

Desde 2007, existem aplicativos que 
dão aos pais algum tipo de controle 
sobre os smartphones de seus filhos, 
a fim de bloquear o tempo de uso, 
restringir sites ou rastrear a locali
zação. O que fez o app MM Guardian 
se destacar e ser baixado mais de 120 
mil vezes desde janeiro foi unir to
das essas e mais uma série de outras 
funções. “Fomos os primeiros a criar 
uma plataforma completa. É possível 
até bloquear o celular enviando um 
SMS”, diz Paul Grossinger, americano 
de 24 anos e um dos três fundadores 
da empresa. Mas outros diferenciais 
explicam por que tantos pais estão 
dispostos a desembolsar 25 dólares 
anuais pelo app. “Investimos em tec
nologia e melhoramos até a eficiência 
da bateria do celular”, diz Grossinger. 
A dificuldade foi fazer o app funcio
nar nas centenas de modelos de celu
lares que usam Android. A startup 
de Nova York está em sua segunda

Gameficar é transformar o dia a dia 
em um jogo, trazendo elementos 
dos games, como fases, pontos e prê
mios. No Foursquare, por exemplo, 
usuários podem ser recompensados 
quando fazem check-in em um esta
belecimento. Segundo o instituto de 
pesquisa Gartner, até 2015 40% das 
mil maiores empresas do mundo te
rão adotado a gameficação como prin
cipal mecanismo para transformar o 
modo de fazer negócios. Na Tailândia, 
a Playbasis se destaca explorando 
esse mercado. A startup dá ao conteú
do já produzido pelas marcas uma 
camada de interação social e enga
jamento, além de criar ferramentas 
que permitem medir os resultados 
de cada projeto. Um de seus clientes, 
a rede social para amantes de viagem 
Burufly, aumentou a quantidade de 
postagens ao oferecer pontos para 
quem escreve. Ela criou também umA ut
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REDE SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO
Desde 2010, o site tailandês Builk 

disponibiliza um software gratuito 
para gerenciar projetos de construção 

civil. As mais de 2 mil empresas ca
dastradas formam uma rede social de 
construtoras que atrai anunciantes.

-X
ANIVERSÁRIO DE NAMORO ANOTADO
O app LoveByte, de Singapura, é uma 

rede para casais que já foi baixada 
mais de 100 mil vezes. Os casais com
partilham fotos e guardam informa

ções, como datas especiais.
O Lovebyte tem um concorrente forte, 
o Couple, baixado 1 milhão de vezes.

X
PARA RECOMENDAR 0 QUE É BOM
Plataforma de recomendação social 

de apps que se conecta ao Facebook, o 
Jazz My App, criado na Malásia, per
mite ao usuário clicar e recomendar 

um app que é citado em qualquer site, 
do Google Play a posts de blogs.X
REDE SOCIAL PARA GOURMETS
Na plataforma de social gourmet 
japonesa Retty, o usuário marca 

restaurantes que visitou, descobre 
onde os amigos estiveram, escreve 

resenhas e cria listas de onde comer. 
Com mais de 600 mil estabelecimen
tos cadastrados, recebeu investimen

tos de 1,3 milhão de dólares.
X

CANDIDATOS A NAMORADO
O inglês Lulu é um clube da 

Luluzinha dos apps que já recebeu 
3 milhões de dólares em investimen
tos. Integrado ao Facebook, ele puxa

rodada de captação de investimentos 
e planeja expandir para outros países 
em 2014. Quanto à facilidade de co
piar a ideia, Grossinger diz que isso é 
um bom indicador do potencial do ne
gócio. “Ficaríamos felizes se houvesse 
mais gente criando apps de segurança 
nos países em que queremos entrar. 
Mostraria que há mercado. Afinal, 
você não pode achar que é o único 
gênio do mundo que teve essa ideia.”

/

/
Unir mobilidade, geolocalização, re
des sociais e prestação de serviços 
foi o trunfo da Spindle. A empresa 
americana usa o GPS de smartpho- 
nes e tablets para dizer o que está 
acontecendo ao redor do usuário. 
As sugestões de programas não se 
limitam a roteiros de cinema, teatro 
ou casas de show, mas vêm do que é 
postado em várias plataformas. Um 
exemplo? Se a promoção de uma loja 
de sapatos nas redondezas for tuitada 
por uma compradora, será indexada 
pelo algoritmo da Spindle. Não à toa, 
a startup que já tinha recebido 2 mi
lhões de dólares em investimentos 
foi adquirida neste ano pelo Twitter.

Aprender a cozinhar com os mora
dores de um vilarejo, praticar kalari- 
payattu, antiga arte marcial com espa
das, ou passar o dia com elefantes em 
um templo sagrado. Nenhum desses 
programas está em guias convencio
nais de turismo da índia, mas o site da 
Travspire reúne essas e outras opções
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para viajantes em busca de algo dife
rente. “Oferecemos dois tipos de expe
riência: atividades que os habitantes 
dos locais realmente fazem e passeios 
que não estão no mainstream”, diz a 
fundadora da Travspire, a indiana 
Satya Tammareddy, 28 anos. Os ro
teiros são selecionados ou elaborados 
pelos três sócios em visitas a peque
nas agências e casas de moradores. 
“A curadoria garante a qualidade e 
ajuda as comunidades. É difícil um 
turista estrangeiro contatar mora
dores, geralmente por problemas de 
idioma”, afirma Satya. Por isso, uma 
das preocupações da Travspire quan
do fecha parcerias é garantir que pelo 
menos um guia da equipe fale inglês. 
Lançado em fevereiro com dinheiro 
próprio, o site oferece passeios em dez 
cidades indianas, mas pretende che
gar a 20 até o fim do ano e expandir 
a atuação para o vizinho Sri Lanka.

“Estamos analisando propostas de 
investidores”, diz Satya. No Brasil, o 
potencial para oferecer serviços de ni
cho para turistas é enorme. Segundo 
o Ministério do Turismo, 7,2 milhões 
de estrangeiros virão ao país para a 
Copa do Mundo em 2014 e outros 7,9 
milhões para as Olimpíadas de 2016. 
Um dos focos do governo é atrair visi
tantes russos e chineses e aumentar o 
número de turistas da América do Sul. 
Um negócio com grande potencial.

A stártup finlandesa Ovelin tem mais 
de 1 milhão de usuários em seus dois 
apps inspirados no popular game 
Guitar Hero. A ideia surgiu quan
do os amigos Chris Thür e Mikko 
Kaipainen identificaram um pro
blema comum: ambos tinham gui
tarra e violão, mas não sabiam tocar.
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“Descobrimos que 85% das pessoas 
que começam a ter aulas de instru
mentos param antes de um nível míni
mo de aprendizado”, diz Thür. “Eu tra
balhava com física de lasers, e o Mikko, 
com engenharia elétrica, quando 
juntamos 50 mil dólares da família e 
de amigos e fundamos a Ovelin.” Em 
finlandês, a palavra define alguém 
esperto, que contorna problemas. A 
solução criada foi transformar as li
ções de violão e guitarra em games 
pagos no app para iPad WildChrods. 
O microfone do tablet capta o som do 
instrumento, e o usuário tem como 
missão recuperar bichos fugitivos 
enquanto acerta notas e ritmos. Com 
o sucesso, veio um investimento de
1,5 milhão de dólares e o segundo app, 
GuitarPod, que funciona de forma 
similar em navegadores. “Não fomos 
os primeiros a combinar educação e 
games, mas acompanhamos muitos 
alunos e professores para entender o 
que deve ser feito. Hoje, a forma como 
cada usuário joga nos dá insights para 
atualizar o produto semanalmente”, 
diz Thür, que aprendeu a tocar. “Mas 
ainda não como um Jimi Hendrix.”

jü primeiro protótipo da Dreambox 
está instalado em um dos corredo
res da Universidade Berkeley, na 
Califórnia. A impressora 3D fabri
ca objetos sob demanda e funciona 
como uma máquina de refrigerante. 
O usuário paga para fazer o upload 
de seu projeto 3D ou para selecionar 
um modelo de uma lista. Quando o 
objeto fica pronto, uma mensagem é

enviada para o celular com um códi
go para retirá-lo. Segundo a empresa 
de pesquisa Research and Markets, 
o mercado de impressoras 3D será de
4,5 bilhões de dólares até 2018. Essas 
máquinas fazem parte de uma ten
dência do Vale do Silício de voltar a 
investir em startups de hardware. 
Graças ao barateamento das peças e 
à ajuda de plataformas de financia
mento coletivo, mais empreendedo
res conseguem colocar suas ideias no 
mercado. É o caso do Udoo, que com
bina em um só produto o Raspberry 
Pi, computador pouco maior que um

cartão de crédito, com arduino, placa 
preferida de quem constrói proje
tos eletrônicos. Em abril, a startup 
conseguiu mais de 600 mil dólares 
no Kickstarter. Com o Udoo não é 
preciso ser engenheiro para automa
tizar as luzes da casa, criar robôs e 
até usar sensores no tapete para con- 
ti^lar o videogame com pulinhos.

Nos Estados Unidos, cerca de 26% da 
força de trabalho é terceirizada e o mer
cado de pessoas sem vínculo emprega- 
tício deve aumentar de 30% a 50% nos 
próximos anos. Grande parte desse 
crescimento será impulsionada por 
facilidades tecnológicas que permitem 
às empresas contratar mão de obra a 
distância, inclusive em outros países. 
Fundada em 2004, a oDesk foi uma 
das primeiras startups a criar ferra
mentas para controlar o que o contra
tado está fazendo em casa. “Mas per
cebemos que as empresas precisavam 
de uma forma de encontrar pessoas, e 
não só de supervisionar o serviço”, diz 
o vice-presidente Matt Cooper. Hoje, a 
oDesk é uma espécie de rede social na 
qual mais de 600 mil empresas e 3,5 
milhões de freelancers postam e en
contram ofertas de trabalho. “Nossa 
curva de crescimento nos últimos dois 
anos foi muito grande”, afirma Cooper. 
“Faço um paralelo do trabalho online 
com o e-commerce. Há 20 anos, nin
guém achava que a ideia de comprar 
na Amazon teria essa escala.” Outros 
sites já oferecem serviços similares, 
como o PeoplePerHour e o Elance, 
mas para Cooper ainda há espaço no 
mercado. “Vemos muito potencial de 
crescimento, especialmente em paí
ses onde o inglês não é a primeira lín
gua”, afirma Cooper. Fica aí a dica. 
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Caixa de texto
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 332, p. 44-53, ago. 2013.




