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O publicitário Matt Montenegro, 27 
anos, fundador da Beved, colocou 
a página no ar. "A ideia era incluir 
todo mundo que estivesse fazendo 
algo legal em BH", diz Montenegro. 

O site sanpedrovalley.com foi 
desenhado em forma de mapa, onde 
startups aparecem como pontos co
loridos. Hoje, são quase 100 espalha
das por toda a capital. A Beved fica 
no bairro Castelo, na casa de seu fun
dador. A plataforma que vende vagas 
em aulas presenciais e online é a se
gunda empreitada de Montenegro. 
Ou terceira, dependendo do ponto 
de vista. "Tive outra startup, mas 
desde pequeno tento criar meu 
negócio. Brinco que vendia na es

cola a pizza que sobrava em casa", 
afirma Montenegro. Com mais de 
12 mil usuários cadastrados, a Beved 
em breve precisará de novo escritório. 
E a busca começará por São Pedro. 

ARBORIZADO E DE FÁCIL acesso, o 
bairro é bastante procurado não só 
pela combinação de prédios residen
ciais e comerciais com restaurantes 
mas pela comunidade que se formou 
ali. Há alguns meses, Daniel Falei 
e seus sócios na Cucco mudaram-
-se para uma sala no mesmo pré

dio em que funcionava a Hotmart. 
O site de agendamento online tem 
mais de 3 mil usuários, que marcam 
de consultas médicas a horários na 
manicure. "É ótimo estar próximo 
de outras empresas. Melhoramos 
nossa estratégia de marketing 
durante um almoço com a Rock 
Content, por exemplo", diz Falei. 

A maioria dos empreendedores lo
cais tem uma história parecida para 
contar. "Passei meses buscando uma 
solução de pagamentos e encontrei 
em uma conversa na happy hour", 
afirma Leandro Faria, da Procurelt. 
A startup desenvolve sistemas para 
empresas gerirem suas compras 
e encontrar novos fornecedores. 
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A geografia de Belo Horizonte, ci
dade menor e com menos trânsito 
do que São Paulo ou Rio de Janeiro, 
ajuda a manter o contato, assim 
como a cultura local, que valoriza o 
receber em casa. "Em BH, as pessoas 
são mais abertas", afirma Gustavo 
Caetano, 32 anos, que se tornou um 
dos principais nomes do empreen-
dedorismo brasileiro. Em 2004, 
Caetano fundou a Sambatech, hoje a 
maior plataforma de gestão e distri
buição de vídeos da América Latina, 
com clientes como a TV Globo. Com 
o sucesso alcançado, a startup ga
nhou uma empresa irmã que tra
balha com anúncios, a SambaAds, 
e fez parceria com uma multinacio
nal para criar a AdstreamSamba, 
startup de so luções tecnológi
cas para o mercado publicitário. 

"GUSTAVO É UMA GRANDE referên
cia e sempre encontra tempo para 
conversar com os empreendedores", 
diz André Fonseca, 28 anos, da Dito, 
empresa que desenvolve aplicati
vos em redes sociais e estratégias de 
engajamento para marcas. Para a 
Ingresso.com, a Dito criou um app 
para comprar entradas no Facebook 
e convidar amigos para o cinema. 

Com 18 funcionários, a startup 
tem faturamento anual estimado em 
2 milhões de reais. "Belo Horizonte 
está virando um celeiro de boas 
startups, e percebemos que é mais 
fácil chamar a atenção para a cida
de do que individualmente", afirma 
Caetano. Por isso, a Sambatech está 
sempre aberta para quem precisa 
marcar uma entrevista ou reunião. 
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fundador da Sympla, plataforma de 

venda de ingressos e inscrição para 

eventos. Aos 32 anos, Cartacho passou 

a última década fora do Brasil. Teve 

sete empresas, entre elas um albergue 

em Barcelona, e morou em Budapeste 

até voltar para Minas. A startup fun

dada com o irmão e um sócio argenti

no vendeu, em 2012, mais de 1 milhão 

de reais em ingressos. Seu escritório 

ocupa duas salas de um prédio na ave

nida do Contorno, a alguns quartei

rões da Rock Content. "Temos ainda 

dois desenvolvedores em Honduras 

e uma área de mobile na Argentina. 

É uma equipe internacional, mas 

com toque mineiro", diz Cartacho, 

enquanto oferece pão de queijo. 

A comida é parte fundamental do 

ecossistema local. Além do famoso 

Pensando nisso, um grupo de em

preendedores criou o Oh!Minas, 

clube de assinatura e e-commerce de 

petiscos, bebidas e artesanato local. 

AO ASSINAR UM PACOTE, o cliente re

cebe todo mês cinco produtos variados. 

"Tem muita gente com vontade de em

preender, mas sem saber o que fazer", 

afirma Aída Dias, 22 anos, aluna da 

UFMG e uma das fundadoras do clu

be. "No nosso caso, começamos com 

o clube de assinatura e depois mon

tamos a venda avulsa com a ajuda do 

Tomás", diz. Tomás Duarte, 27 anos, 

é apontando como a pessoa mais mul-

reito, é pai de uma garotinha de 1 ano e 

7 meses e toca a TrackSale, startup que 

gerencia o pós-venda de lojas virtuais. 

"Analisamos o sentimento de clientes. 

As pessoas respondem a pesquisas de 

satisfação e ganham cupons de descon

to para novas compras", diz Duarte. 

Envolver-se em várias atividades 

é comum entre os empreendedores 

mineiros. Em agosto, muitos ajuda

ram a organizar uma maratona de 

programação. "O objetivo era redese

nhar nosso site, com uma área de 

oportunidades de emprego e outra 

de comunicação com a imprensa", 

diz João Drummond, 25 anos, da 

Gat Tecnologia. A startup tem 450 

clientes que usam seu software de 

gestão. Além do hackaton, em setem

bro ocorrerá em BH, pela primeira 
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vez, o evento internacional Startup 

Weekend. Com toda essa movimen

tação, os empreendedores chama

ram a atenção do governo estadual. 

Em julho, o governo de Minas lan

çou o Startups and Entrepreneurship 

Ecosystem Development (Seed). O 

programa selecionará 80 ideias, de 

2013 a 2014, para receber mentoria 

e capital semente de 44 mil reais. "O 

projeto é consequência do movimen

to do San Pedro Valley. É uma forma 

de ajudar o que já está acontecendo", 

disse a INFO André Barrence, presi

dente do Escritório de Prioridades 

Estratégicas, ligado ao governo es

tadual. Inspirado em outros progra

mas internacionais, como o Startup 

Chile, o Seed aceitará inscrições de 

pessoas de todo o mundo. "Nosso 

objetivo é transformar Minas no 

maior polo de empreendedorismo 

tecnológico da América Latina", diz. 

Investir em startups faz parte 

de um projeto maior de tentar di

versificar a economia do estado, 

hoje baseada no agronegócio e em 

mineração e serviços. Neste ano, o 

governo fez parceria com o Media 

Lab do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) para aplicar no 

estado um projeto chamado Product 

Space. "Trata-se de um método de

senvolvido para o cenário econômico 

global, que mostra o que cada país 

produz e o que poderia produzir", 

diz Evaldo Vilela, secretário adjun

to de Ciência e Tecnologia do estado. 

Com base no conceito de big 

data, o projeto utiliza enorme quan

tidade de informação para indicar 

também quais profissionais serão 

necessários para as mudanças e que 

faculdades precisam ser criadas. 

"O Product Space também está 

ligado às startups, pois pode apon

tar áreas estratégicas para empreen

dedores e investidores", afirma Ivan 

Moura Campos, um dos membros da 

comitiva que foi Media Lab do MIT. 

Aos 69 anos, Moura Campos já 

participou de vários momentos do 

ecossistema digital mineiro. Como 

professor da UFMG, ajudou a fun

dar o Departamento de Ciência da 

Computação e foi um dos criado

res da Akwan, empresa comprada 

pelo Google. Hoje, é conselheiro da 

Sambatech e fundou a Zahpee, startup 

de mineração de dados em redes so

ciais. "Tenho filhos de antigos alunos 

trabalhando comigo", afirma. "BH tem 

um ambiente muito bom para as start

ups. Todo o branding do nome ajuda. 

Hoje, San Pedro Valley é uma marca." 

Belo Horizonte segue outras cida

des que usaram a analogia com o Vale 

do Silício para se fortalecer no empre

endedorismo. É o caso do Chilicon 

Valley, em Santiago, no Chile, que ins

pirou o programa mineiro Seed. BH 

tem ainda tudo para se espelhar em ou

tro grande polo de startups. "Acho que 

em Minas acontecerá o mesmo que se 

deu em Israel. A parte de pesquisa e de

senvolvimento fica no país, mas os ne

gócios são feitos em Nova York", diz Roi 

Carthy, da Initial Capital. "BH ficará 

com a pesquisa, mas as equipes comer

ciais devem ir a São Paulo ou ao Rio." 

A Sambatech já tem um escritó

rio em São Paulo. Leandro Faria, da 

Procurelt, e João Pedro, da Hotmart, 

vivem no aeroporto. Mas as sedes das 

empresas continuam na San Pedro 

Valley, que vai conquistando seu es

paço no cenário nacional do empreen

dedorismo. Isso sem muito alarde. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, ano 28, n. 333, p. 76-83, set. 2013.




