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Há pouco mais de um ano, a pai-
xão em comum pela fotografia le-
vou Fernando Blay e Alex Barbira-
to para uma viagem pelas paisa-
gens e desertos da Namíbia. De
volta ao Brasil, os dois amigos
trouxeram mais que belas ima-
gens na bagagem. Entre um cli-
que e outro, eles decidiram unir
suas experiências como empreen-
dedores na área de tecnologia pa-
ra criar um novo negócio. Com a
entrada dos sócios Sergio Kuliko-
vsky e Eduardo Iguelka, nascia a
Incube, incubadora com foco ex-
clusivo em impulsionar projetos
— internos ou não — relaciona-
dos a aplicativos móveis.

“Nosso modelo é estruturar e
transformar essas ideias em negó-
cios”, diz Blay, em meio ao colori-
do das paredes estilizadas do con-
têiner que abriga a sede da Incu-
be, nos fundos de uma galeria de
arte em um bairro nobre de São
Paulo. A proposta inclui desde a as-
sessoria para refinar o modelo de
negócios até a injeção de capital
nas empresas novatas.

O primeiro projeto da Incube
foi inspirado no hobby dos sócios.
Gratuito, o aplicativo Winaminu-
te promove concursos temáticos
de fotografia voltados a fotógrafos

amadores e profissionais de todo o
mundo. Os concursos são patroci-
nados por parceiros e os prêmios
podem ser retirados no país de ori-
gem do ganhador. No ar desde ja-
neiro, o Winaminute tem hoje 500
mil usuários, em 140 países. “O
aplicativo cresceu em um veloci-
dade muito grande e nos deu com-
petência e estrutura para desen-
volver outros projetos”, diz Blay.

O segundo projeto da Incube
começa a despontar no mercado.
Batizado de Vá de Táxi, o aplicati-
vo é uma parceria com a Porto Se-
guro e consumiu um período de
desenvolvimento de mais de seis
meses, o que coincidiu com o
boom dos aplicativos de táxi. “Per-
cebemos que só conseguiríamos
nos destacar se tivéssemos o aval
de um parceiro de peso nesse mer-
cado”, explica Eduardo Iguelkas.

O Vá de Táxi trabalha exclusiva-
mente com taxistas segurados pe-
la Porto Seguro. Disponível há cer-
ca de três semanas em São Paulo e
cidades da Grande São Paulo e
ABC, o aplicativo conta inicial-
mente com 1,2 mil taxistas cadas-
trados. Nas próximas semanas, o
serviço passa a ser oferecido em
Santos e no Rio de Janeiro. “Te-
mos um potencial enorme de cres-
cimento. A Porto Seguro conta
com 40 mil taxistas segurados em
todo o país”, observa Iguelkas.

A associação com grandes mar-
cas é um dos nortes da Incube pa-
ra superar um dos desafios do mer-
cado de aplicativos: a dificuldade
de ganhar escala diante da varie-
dade da oferta, o que exige, entre
outros recursos, investimentos
em marketing. Nesse caso, a Por-
to Seguro é responsável por todas
as ações de comunicação.

O Vá de Táxi também está na
origem do mais recente projeto da
Incube. Para diferenciar o aplicati-
vo, um dos recursos criados pela
empresa foi um sistema de paga-
mento móvel. A plataforma permi-
te que o pagamento da corrida se-
ja realizado por meio dos celulares
do motorista e do passageiro, em
questão de segundos.

A Incube aprimorou essa plata-
forma e criou uma nova operação,
que ganhou o nome de Kiik. Por

meio da leitura de QR Codes, o sis-
tema permite concluir diversas
transações via smartphones. “Um
QR Code em um encarte de jor-
nal, por exemplo, pode levar a di-
ferentes experiências de consu-
mo”, explica Blay.

O foco inicial do Kiik será a apli-
cação em restaurantes. A base pa-
ra essa estratégia serão os cerca de
mil clientes da Altec Sistemas, em-
presa comandada por Blay e espe-
cializada em sistemas de gestão pa-
ra restaurantes. O primeiro proje-
to-piloto começa a rodar hoje, nu-
ma conhecida rede de São Paulo.

Dentro da proposta da Incube,
o Vá de Táxi e o Kiik já estão ope-
rando como empresas indepen-
dentes, mas sob o guarda-chuva
de operações do grupo. A ideia é
abrir espaço para a avaliação de
outros três projetos até o fim do
ano. Uma iniciativa do Nordeste
está no radar. Para cada projeto,
o valor médio de investimento se-
rá de R$ 500 mil. “Estamos rece-
bendo uma média de cinco conta-
tos por semana. Ideias não fal-
tam. No início de 2014 teremos
novidades”, diz Blay.
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Criada há pouco mais de um ano, a Incube lançou em janeiro

software que já atingiu a marca de 500 mil usuários em 140 países

US$26
bilhões
Essaéareceitaestimada
pelaconsultoriaGartner
paraomercadoglobalde
aplicativosmóveisem2013.

R$36
milhões
Éareceitaquea Incube
projetaalcançarem2016.

Com a consolidação
do Vá de Táxi e do Kiik,
a Incube planeja abrir
espaço para novos
projetos — internos
e externos. O valor
médio de investimento
reservado para cada
ideia é de R$ 500 mil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 out. 2013, Empresas, p. 14.
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