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O DIA ‘D’
PARA AS
STARTUPS
DO RIO
Evento ‘Demo Day’, que acontece hoje, ajuda
negócios iniciantes a encontrar investidores
Antonio Pita / RIO
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uando ainda nem se
falava em startups
ou smartphones, o
entãoestudanteMarcelo Sales criou um jogo para
celular com a ajuda de amigos. O objetivo por trás da
ideia era buscar uma alternativa aos conteúdos “chatos”
da escola. Em 13 anos, o jogo
se tornou uma empresa presente em 14países ecom produtos usados por 70 milhões
de pessoas no mundo todo.
No entanto, a transformação de uma brincadeira de
adolescente em negócio formalfoitudomenosautomática.Doembriãodaideiaàcriação da companhia de comércio e conteúdo digital Movile, o empreendedor levou oito anos em busca de um investimento inicial.
“Foidescomunalmentedifícil (sair do zero). Um professorindicoua umempresário que, por acaso, viu uma
apresentação minha”, conta.
Além de fundador da Movile,

Salesé hoje presidentedaaceleradora 21212, que trabalha para
encurtaradistânciaentreomercado e startups brasileiras.
Eledizqueoobjetivodaaceleradora é dar uma metodologia
tradicional para a busca de investidores. A ideia é que a decisão esteja baseada em fatores
de mercado, e não mais na simples simpatia ao projeto ou ao
empreendedor.
A premissa da aceleradora é
testar e validar os produtos
com os clientes. O processo leva entre quatro e oito meses. A
● Barreiras

“Você não pode estar
no Simples, pois pode
receber aporte de
empresas estrangeiras.
Ao mesmo tempo, você
não tem renda para
pagar as tributações de
sociedade aberta. É
muito difícil empreender
no Brasil.”
Felipe Grossi
SÓCIO DA INSTAQUADROS

aceleradoraaportacapital eofereceserviçosdeconsultoriajurídica, de negócios, tecnologia e
design. Um grupo de mentores
trabalha para lapidar os projetos, apontando eventuais falhas a ser corrigidas. O investimento em cada projeto gira em
torno de R$ 300 mil e a 21212 se
torna sócia, com participação
de até 20%.
Hoje, no Rio, nove empresas
quereceberamessesuporteinicial da aceleradora participarão
deumademonstraçãoa investidores. É o quarto evento desse
tipo na cidade, chamado de Demo Day. Nos últimos três, a vitrine de empresas digitais gerou conversas que renderam
aportesde R$25 milhões.Éuma
quantidade de recursos suficienteparaqueasempresaspossam apresentar seu serviço ou
produto ao grande público.
Entreasempresasquereceberamincentivoda21212estáa Zero Paper, de serviços financeiros. Os empreendedores tiveram de revisar todo o modelo
de negócio à medida que a ideia
começou a sair do papel. A meta
eraoferecerumaplataformaparagerenciar as contas de pequenosempreendimentos.“Tínhamos empresas e víamos como
eradifíciladministrá-las”,explica um dos fundadores, André
Macedo.
Para ir a mercado, foi preciso
que a empresa identificasse a
real necessidade de seus potenciais clientes. A Zero Paper virou um sistema de educação financeira disponível gratuitamente na web. Ao fechar parceria com a gigante Totvs, o negócio foi expandido e passou a
abrigartambémuma lojade serviços financeiros, como emissão de boletos e notas. Hoje, a
companhia tem 80 mil clientes,
inclusive de países como Portugal e Espanha. “Como nos limi-

WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Na opinião da aceleradora,
no entanto, os projetos muitas vezes chegam à mesa do
investidor sem um foco definido. É o que aconteceu com
o empreendedor André Korenblum. Sem conhecimento prévio do setor, ele chegou à 21212 apenas com uma
ideia: a união de gastronomia com tecnologia. Acabou
por criar, há um ano, a Selo
Reserva,especializadaem indicação de rótulos de vinhos
para assinantes.
Focada no mercado de luxo, a Selo Reserva aposta em
consumidores que estão dispostos a pagar preços mais
altos por bons produtos. A
metaé fecharo anocom faturamento de R$ 1,5 milhão. “A
gente fica ensaiando lançar
umprodutoperfeito(nomercado), mas é preciso fazer. E
não ter medo de falhar”,
aconselha Korenblum.
Legislação. Há ainda as bar-

Negócio. Campos, da Instaquadros: dificuldade tributária
tamos à gestão financeira e não
àtributária, não há barreiras para o mercado internacional”,
diz Macedo.
Para Benjamin White, sócio
da 21212, o Brasil é hoje um dos
mercadosmaispromissorespara a criação de startups do setor

de tecnologia. A 21212, que tem
um escritório no Rio de Janeiro
e outro em Nova York – o nome
é a união dos códigos de área
das duas cidades – faz a ponte
entre os empreendedores com
potenciais investidores do Brasil e dos Estados Unidos.

reiras legais e burocráticas.
“É difícil enquadrar a empresa na legislação tributária”,
reclama Felipe Grossi, que
fundou a Instaquadros com
AlanCampos.Aempresavende produtos de decoração,
como quadros e capas para
celulares criados a partir de
fotos de usuários em redes
sociais.
“Você não pode estar no
Simples, pois pode receber
aporte de empresas estrangeiras. Ao mesmo tempo, você não tem renda para pagar
as tributações de sociedade
aberta”, exemplifica. Em um
ano, o faturamento da InstaquadrosfoideR$ 200mil.Para alcançar um público estimadoem65milhões deusuários,aempresabuscainvestimento. “É muito desafiador
empreender no Brasil.”

BEAWIHARTA/REUTERS
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Fundação Bill & Melinda Gates,queadministra US$38bilhões de dólares.
Em agosto, Ballmer disse
que iria se aposentar em 12
meses, em meio à pressão do
ativista gestor de fundos ValueAct Capital Management.

Saída gradual
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Bill Gates está reduzindo gradualmente sua fatia na Microsoft desde os anos 80 (hoje, tem 4,5% do
negócio). Caso siga a programação original, ele deixará de ser
sócio da empresa em 2018.

Alternativa. Loja da BlackBerry: venda de propriedades é forma de reforçar o caixa

ex

ra busca um novo presidente, embora seu Conselho tenha dito que manterá a estratégia traçada por Ballmer.
Ele se concentrou na fabricação de dispositivos, como o
tablet Surface e o console de
jogosXbox,além detransformar softwares em serviços
prestados pela internet.
A Microsoft ainda é uma
dasmaioresempresasdetecnologia do mundo, com um
lucro de US$ 22 bilhões no
últimoano fiscal.Masosistema operacional Windows e,
em menor medida, o software Office, estão pressionados
pelo declínio dos computadores pessoais, enquanto
smartphones e tablets setornam mais populares.
Uma das fontes disse que
Gatesfoiumdosgrandespioneiros da indústria de tecnologia, mas os investidores
sentiam que ele era mais eficazcomopresidenteexecutivo que como presidente do
Conselho. / REUTERS
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Três dos 20 principais investidoresdaMicrosoftqueremasaída de Bill Gates da presidência
do conselho de administração
dacompanhia queajudoua fundarhá38anos,dizemfontespróximas à situação.
Apesardeopresidenteexecutivo da Microsoft, Steve Ballmer, estar sob pressão há tempos para melhorar o desempenho da empresa,esta é a primeira vez que os principais acionistas estão mirando Gates, que
continua a ser uma das figuras
mais respeitadas e influentes
nosetordetecnologia. Procurada,a Microsoft nãoquiscomentar o assunto.
Não há nenhuma indicação
de que o conselho da Microsoft
vá atender aos desejos dos investidores, que detêm mais de
5% das ações, de acordo com as
fontes.Elaspediram quea identidade dos investidores dissidentes não fosse revelada. Gates possui cerca de 4,5% da empresa avaliada em US$ 277 bilhões e é o maior acionista.
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Segundo três acionistas
da empresa, presença
do fundador impede
mudança significativa na
estratégia de negócio

Os três investidores dizem
queapresençadeGatesnoConselho bloqueia a adoção de novas estratégias e limita o poder
de um novo presidente executivo para fazer mudanças substanciais.Emparticular,eleschamam atenção para o papel de
Gates no comitê especial, que
busca o sucessor de Ballmer.
Eles também temem que Gates – que passa a maior parte do
tempo em sua fundação filantrópica – exerça um poder desproporcional à sua participação
efetiva na empresa.
Gates, que era dono de 49%
da Microsoft antes da abertura
de capital em 1986, vendeu cerca de 80 milhões de ações da
Microsoft por ano em um plano
preestabelecido. Se mantiver o
ritmo, ele estará fora do negócio em 2018.
Gatesreduziusuarepresentatividade na Microsoft depois
que entregou o papel de presidente a Ballmer em 2000, deixando o dia a dia da companhia
em 2008 para se concentrar na

is.

Donos de 5% da Microsoft pedem
saída de Bill Gates do conselho

A fabricante canadense de
smartphones BlackBerry pode
vender alguns de seus imóveis
para levantar dinheiro, afirmou
o jornal Globe and Mail ontem.
Citando fontes que não se
identificaram, o Globe disse que
a BlackBerry pediu a empresas
do setor imobiliário que “delineassem ideias para gerar o
maior retorno possível no menor prazo possível”. A empresa
estáconsiderandoa vendadealgumaspropriedadeseentãoalu-

gá-las de volta, bem como outras opções, disse o Globe.
A BlackBerry, que tem perdido participação de mercado para o iPhone, da Apple, e para os
telefones que rodam o sistema
operacional Android, do Google, disse no mês passado que
planejava cortar 4,5 mil postos
detrabalho,maisdoque umterço da sua força de trabalho.
Um comunicado da BlackBerrycitadonareportagemafirmou que a companhia estava
cortando custos e que os esforços incluíam a “otimização” de

espaço. A empresa não foi contatada para comentar o tema.
A companhia assinou um
acordo preliminar de US$ 9 por
ação para ser adquirida por um
consórcio liderado pela Fairfax
Financial, mas suas ações caíram para um patamar bem abaixo do preço da oferta, num sinal
de que os investidores estão céticos a respeito do negócio.
A BlackBerry espera ter despesasde US$400milhões antes
de impostos relativas a cortes
de custos, quatro vezes a mais
do que a estimativa anterior.
A empresa espera gastar US$
400 milhões em indenizações,
simplificações de custos de rede e outras despesas neste ano
fiscal e no primeiro trimestre
do ano que vem. / REUTERS

BIOENERGIA

Após demitir, BlackBerry
agora deve vender imóveis
TORONTO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 out. 2013, Economia & Negócios, p. B19.
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Unidade da Fibria em Três Lagoas
produzirá até 1,75 milhão de toneladas

Extrafarma terá de
esperar por recursos

Produção de cerveja
cai em relação a 2012

Itaú negocia emissão do Emissão da Biosev deve
Hiper por outros bancos cobrir opções de venda

Em resposta à BM&FBovespa,
a Ultrapar informou ontem
que pretende realizar investimentos relevantes na rede de
varejo farmacêutico Extrafarma, de modo a possibilitar o
crescimento de seu Ebitda nos
próximos cinco anos. A empresa confirmou a projeção de elevar o Ebtida para R$ 300 milhões no período, com investimentos de até R$ 500 milhões,
conforme projeções da companhia, mas que esses recursos
ainda serão objeto de discussão e aprovação, ainda a serem
oficializados.

A produção de cervejas no País O Itaú será o primeiro emissor
teve queda na comparação
da Hiper, bandeira que substianual, mas mantém o crestuirá a Hipercard, mas já
cimento mês a mês
mantém conversas
desde maio. Seguncom outros bancos
do dados preliminapara a emissão de
FOI A QUEDA DA
res do Sistema de
plásticos com a
PRODUÇÃO DE
Controle de Produmarca, conforme
CERVEJA EM
ção de Bebidas, da
Milton Maluhy, diSETEMBRO
Receita Federal,
retor executivo de
foram produzidos
cartões do Itaú Uni1,124 bilhão de litros
banco. Primeiramente,
de cerveja em setembro,
a Hiper terá apenas car3,7% menos do que o mesmo
tões de crédito, mas os plástimês de 2012. Em relação a agos- co de débito são uma alternatito, a alta foi de 5,6%; no ano, a
va. Segundo o banco, o cartão
queda acumulada é de 2%.
não vai competir com a Elo.

A Fibria aproveitou encontro
com analistas e investidores
realizado ontem em Três Lagoas (MS) para formalizar que
o projeto de expansão do complexo sul-mato-grossense terá
capacidade instalada de 1,75
milhão de toneladas, e não
mais de 1,5 milhão de toneladas
anuais. A possibilidade de o
projeto ser maior do que o esperado havia sido apontada pelo
Broadcast, serviço em tempo
real da Agência Estado, quando a
companhia obteve a licença de
instalação para uma fábrica de

1,75 milhão de toneladas por
ano. Caso o novo projeto seja
aprovado, a capacidade de produção da Fibria seria de 3,05
milhões de toneladas. A aprovação final à nova fábrica, porém,
ainda não está definida.

3,7%

A emissão externa de US$ 500
milhões que a Biosev pretende
realizar no exterior teria como
principal objetivo cobrir o exercício das opções de venda de
ações que foram adquiridas
por investidores na oferta pública inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês) em abril deste
ano, disseram fontes do mercado. A empresa é uma unidade
da Louis Dreyfus. A opção vence em julho de 2014. Outra fonte disse que os recursos seriam
usados também para liquidar
debêntures com vencimento
em 2024.

