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Rodrigo Rezende

Ela é considerada a startup bra-
sileira de maior sucesso atual-
mente. No portfólio da empre-
sa, que abriu as portas em 2009,
estão diversos projetos de mobi-
lidade, embora você já deva ter
ouvido falar desse negócio por
conta do aplicativo que transmi-
tiu – para 500 mil smartphones
– o casamento de Kate Middle-
ton com o príncipe William, da
família real britânica. Em 2012,
o negócio faturou R$ 10 mi-
lhões e até mudou de nome pa-
ra agora arrebatar o mercado
norte-americano – a I.ndigo
transformou-se em Taqtile.

A história dos fundadores
dessa startup é parecida com a
de muitos empreendedores
brasileiros. Eles
se conheceram
em uma incuba-
dora de negó-
cios – na época
sobravam ideias
e faltava dinhei-
ro para efetiva-
mente começar
um empreendi-
mento na área
de tecnologia.

Tudo mudou
em 2009, quan-
do os jovens fo-
ram convidados
a participar de
uma feira de ino-
vação e tecnolo-
gia nos Estados Unidos. A re-
cém criada I.ndigo enfrentou
60 concorrentes e acabou entre
as cinco melhores startups em
uma competição organizada no
evento. “Isso reativou o nosso
network e a AT&T nos procu-
rou para desenvolvermos um
projeto”, conta Danilo Toledo,
um dos seis sócios que atual-
mente cuidam da Taqtile.

A partir daí, tudo se transfor-
mou. Os brasileiros criaram pro-
jetos para marcas globais como
McDonald’s, Harley Davidson e
até para um time de hóquei. “Vi-
mos que tinha muita empresa
criando aplicativos e poucas re-
solvendo o problema do clien-
te”, lembra Toledo.

Atentos a essa oportunidade
de mercado, a empresa decidiu
criar uma área para entender a

necessidade do consumidor e
só então desenvolver soluções
inovadoras – não apenas em tec-
nologia, mas também em negó-
cios. “A AT&T gostou muito
desse modelo, deixou a parce-
ria cada vez mais forte e come-
çamos a desenvolver uma en-
xurrada de aplicativos aqui den-
tro (do País) e lá fora.”

Em 2011, eles desembarca-
ram nos Estados Unidos. “Foi
aí que começaram a aparecer
trabalhos como o aplicativo de-
senvolvido para a posse de Ba-
rack Obama e o casamento do
príncipe”, relembra Toledo.

No ano seguinte, a empresa
brasileira atingiu o ápice da sua
curta e vitoriosa trajetória – os
criadores do negócio recebe-
ram o convite, da universidade
de Stanford, para integrarem
um conselho de discussão de
produtos para a área de mobili-
dade. Eles tinham, em pouco
tempo, se transformado em re-
ferência de mercado.

Os empresários contam que
a visibilidade
permitiu a eles
aumentarem o
valor dos proje-
tos, a relevância
dos clientes e en-
tão o negócio co-
meçou a se espe-
cializar em apps
inovadores.

Neste ano, o
negócio deve do-
brar de tama-
nho em valor,
mas busca man-
ter sua principal
característica: a
qualidade. “Nos-
sa preocupação

foi, mesmo tendo mais clientes,
em não aumentar muito a em-
presa; abrimos mão de muitos
projetos para manter a qualida-
de que é o nosso grande diferen-
cial”, diz o sócio Renato Tano.

A Taqtile conta hoje com 40
funcionários, seis ficam no Esta-
dos Unidos, e os outros, em São
Paulo. Segundo Danilo Toledo,
a startup agora cria experiên-
cias. “Saímos um pouco do posi-
cionamento de desenvolvedo-
res de aplicativos porque faze-
mos além disso, a gente senta
junto com o cliente, entende
qual é o público-alvo que ele
quer atingir, quem é o consumi-
dor”, afirma. E o foco da empre-
sa agora também é o varejo na-
cional e norte-americano.

Os empreendedores acredi-
tam ainda que existe muito es-

paço no mercado brasileiro pa-
ra empreender com tecnologia.
“Estamos ultrapassando a fase
do mobile 1.0. Até agora as em-
presas que apareceram estavam
fazendo o básico do básico, re-
plicando o que a internet já fa-
zia”, destaca Toledo.

Dicas valiosas

Empresários revelam o que
faz a diferença no segmento

Comoconquistar
até Barack Obama

PME

● Equipe
Um ponto forte da startup
é contar com um time
técnico bem preparado,
que garante a qualidade
do trabalho e tem sido o
diferencial principal no
Brasil e no exterior.

● Cliente
Entender qual é o
problema da empresa
é a forma que o negócio
encontrou para se
diferenciar ainda
mais da concorrência.

“Vamos ter
mais soluções
que mudam o
jeito como o
consumidor
se relaciona
com a marca”
Danilo Toledo,
sócio da Taqtile

● Foco
A empresa busca novos
caminhos para atuar e
crescer. Ela começou com
a criação de apps, mas
agora vai mirar no varejo
brasileiro e norte-americano.

● Rede
A empresa conta com
equipe focada em
conquistar mercado no
exterior, tanto que abriu
uma unidade nos Estados
Unidos; o país responde
por 50% do faturamento.
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Alguns fatores contribuem para a startup obter sucesso atualmente
dentro e fora do País; mudar de foco pode ser um dos caminhos
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História da startup
brasileira de maior
sucesso no mundo
pode ensinar muito
a quem atua no setor

Dica. Felipe, Renato, Danilo e Raphael; sucesso no exterior não impediu mudanças de foco

Veja o que deu certo na Taqtile
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Marcelo Osakabe,
especial para o Estado

A ideia estava na frente do brasi-
liense Hélio Guilherme Dias Sil-
va. Um amigo de infância, que

se preparava para um concurso
público, queixava-se do traba-
lho de selecionar e separar os
exercícios por assunto antes de
começar a estudar. Hélio perce-
beu que esta não deveria ser
uma queixa incomum – Brasília
respira concurso público – e en-
tão resolveu criar uma platafor-
ma online de estudos.

Nasceu assim o Rota dos Con-
cursos, uma startup cujo come-
ço promissor logo fez o empre-

sário perceber que sua forma-
ção em ciência da computação
seria insuficiente para adminis-
trar o negócio. Hélio concluiu
também que teria de largar o
emprego, um respeitável cargo
de coordenador de infraestrutu-
ra de TI em um importante fun-
do de pensão do País.

“A gente nem falava que era
startup. Não sabia nada de ne-
gócios. Larguei tudo e vim para
São Paulo fazer pós-graduação

em empreendedorismo e inova-
ção”, lembra o empresário.

Mas a sorte sorriu para o bra-
siliense na capital paulista, e,
em uma dessas coincidências
da vida, Hélio trombou com um
norte-americano que pedia in-
formação no metrô. Ele era Da-
vis Smith, fundador da baby.
com.br, a maior loja virtual de
artigos para bebês do Brasil, e
iria participar do BRNewTech,
evento que reúne empreende-

dores, investidores e inovado-
res. “Eu disse: ‘Caramba! Eu
também tenho um negócio’ e
comecei a falar do Rota”.

Davis acabou levando Hélio
com ele para o evento. A expe-
riência de conhecer tantos em-
preendedores da mesma idade
foi tão boa que Hélio resolveu
procurar outras reuniões desse
tipo. Foi assim que o empreen-
dedor descobriu o Tech-
Crunch, maior encontro de ino-
vação do mundo
e que acontece-
ria dali um mês.
Hélio viajou aos
Estados Unidos
sem ao menos
ter um ingresso
em mãos.

Chegando em
São Francisco, a
primeira coisa
que o brasilien-
se fez foi checar
o local do even-
to para saber se
existia uma for-
ma ‘alternativa’
de entrar. Ele
não conseguiu,
mas participou de um encontro
menor no mesmo local. “A
ideia era criar um site em 24 ho-
ras e os melhores ganhavam
acesso ao TechCrunch. Me jun-
tei com outro brasileiro e ganha-
mos o evento com um site de
saúde”, recorda.

No TechCrunch, Hélio nova-
mente fez questão de conversar
com o máximo de gente possí-
vel, “do porteiro ao Vinod Khos-
la (criador da Microsystems e
investidor de tecnologia)”. E
foi em um desses contatos, a si-
no-brasileira Bedy Yang, que o
convidou na semana seguinte
para ser acelerado pela 500 Star-
tups no Vale do Silício. Hoje,
seu site tem o maior banco de
dados online de questões de
concurso e briga em um merca-
do estimado em R$ 50 bilhões.

Além da 500 Startups, ele
também recebeu investimentos
da Monashees e da Gera Ventu-

re – fundo que tem como conse-
lheiro Jorge Paulo Lemann,
além de outros investidores. Na-
da mal para um simples esbar-
rão no metrô.

Mas apesar do sucesso, a tra-
jetória do empreendedor ainda
é permeada de desafios. “Meu
maior erro foi no começo da
empresa, quando não tinha mui-
to conhecimento da área mas fa-
zia tudo na correria. Acabava fa-
zendo tudo errado. Precisava

controlar minha
ansiedade”, con-
ta Hélio. “Mas
acredito que se
você gosta do
que faz, conse-
gue conciliar os
bons e maus mo-
mentos”.

Quem tam-
bém tem expe-
riência no setor
é o recifense
Gustavo Gorens-
tein, da Poup,
uma startup que
aposta no con-
ceito de cash-
back – o usuário

que faz compras online recebe
de volta parte do dinheiro que
gastou. “A minha dica é: bote
para testar. Tem gente que gos-
ta tanto do seu projeto que não
coloca ele na rua, quer antes
deixar tudo perfeito, acessível
para um milhão de pessoas.
Quase nenhum produto chega
a ter um milhão”, afirma.

De acordo com Gustavo,
quando você testa sua criação,
fala dela para outras pessoas,
consegue melhorar a versão ori-
ginal. “Pode ter um feedback,
conseguir entusiastas e tam-
bém investidores”, ensina o em-
preendedor do Recife.

NA WEB

“Minha dica
é: teste. Tem
gente que
gosta tanto
do seu projeto
que não o
coloca na rua”
Gustavo Gorenstein,
criador da Poup

PME

Tudocomeçou com um simples esbarrão

Mesmo sem dinheiro, Hélio
viajou para os Estados Unidos
para (tentar) participar da maior
feira de inovação do mundo.

Hélio Dias enxergou uma
oportunidade de negócio a
partir da reclamação de um
amigo e iniciou a empresa.

Diante de tantos acertos, o
empresário conta que se
equivocou no começo por
fazer “tudo na correria”.

Descubra onde
é mais fácil começar

um negócio hoje.

O empreendedor abriu mão de
uma carreira já consolidada no
mercado de TI para iniciar seu
empreendimento.

estadaopme.com.br

Persistência

Erro
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Chance

Risco

Potencial. Hélio Dias atua em mercado com muito espaço

Hélio Dias precisou de
coragem (e um pouco
de sorte) para abandonar
uma carreira já estável
para empreender no País
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. B2A-B3A.




