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Pesquisa revela o
surgimento de uma nova
geração de empresários
de ponta no país

JOÃO SORIMA NETO

O engenheiro Ailton Queiroga, de 46
anos, vai faturar neste ano R$ 23 mi-
lhões. O dentista Luís Chicani, de

38, embolsará mais de R$ 18 milhões. E
o cientista da computação João Carvalho,
de 28 anos, estima ganhos superiores a R$
7 milhões em 2005. Não, os três não têm
salários milionários em seu emprego. Ao
contrário, eles abandonaram a carreira ini-
cial para se arriscar no perigoso jogo dos
negócios. Enxergaram
uma boa oportunidade
no mercado, decidiram
montar a própria em-
presa e alcançaram o
sucesso. São donos da
Compsis, DentalCorp
e da Proteus. Essas
companhias ainda não
figuram na lista dos
maiores faturamentos.

"Surgiu um novo tipo de
empreendedor, mais ligado às

oportunidades de ganhar
dinheiro e que chacoalha

o mercado com
idéias diferentes"

Mas são representativas de um fenôme-
no que está se espalhando pelo Brasil. Sur-
giram com a nova onda empreendedora
que está tomando o país.

É um movimento impulsionado por empre-
sários diferentes daqueles que abriram uma
lanchonete ou uma fabriqueta de roupas por-
que perderam o emprego e não têm outra op-
ção de renda. A nova turma de empreende-
dores se preparou muito bem antes de en-
frentar a selva da concorrência. Tem curso su-
perior, MBA e mestrado. Sabe como montar

um plano de negócios,
está informada sobre o
mercado brasileiro e co-
nhece as tendências in-
ternacionais. "É o que os
especialistas chamam de
empreendedor de opor-
tunidade. São empresá-
rios importantes para a
economia do país por-
que trazem inovação,
chacoalham o mercado
com idéias novas", diz

José Dornelas, consultor e professor de Em-
preendedorismo dos MBAs da USP e do Ib-
mec. "O risco de naufragar no meio do ca-
minho também existe", diz Dornelas. Cal-
cula-se que, de cada dez novas empresas,
oito não chegam ao primeiro ano de vida
porque o chefe do negócio não se prepa-
rou direito. Ainda não existem estatísti-
cas sobre essa nova leva de empresas cria-
das por gente mais qualificada. "Mas com
certeza a chance que elas têm de crescer é
muito maior", diz o consultor.

A nova safra de empresários aparece com
clareza numa pesquisa inédita realizada pe-
lo Instituto Empreender Endeavor, uma or-
ganização que tem como objetivo criar em-
pregos e renda estimulando a cultura em-
preendedora. No estudo, o Endeavor anali-
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sou uma amostra de 1.095 empresas das



mais de 3 mil que se candidataram a receber
ajuda do instituto nos últimos cinco anos.
O resultado é bastante representativo do que
aconteceu no mundo dos negócios neste pe-
ríodo porque reflete fenômenos recentes,
da bolha da internet às mudanças no merca-
do de trabalho. O que primeiro chama a aten-
ção na pesquisa - e diz muito sobre as trans-
formações no capitalismo brasileiro - é o ra-
mo em que esses empreendedores de primei-
ra linha resolveram se lançar.

Há empresas emergentes nos setores de ali-
mentação, comunicação, comércio varejis-
ta. Mas a maior parte dos novos empreen-
dimentos que pipocam pelo país - 31,39% da
amostra - está em áreas de ponta, como tec-
nologia da informação (leia os quadros com
os resultados da pesquisa). "O Brasil conta
com uma indústria de software importante,
pólos de tecnologia, faculdades de qualida-
de. Isso é determinante para a proliferação
desse tipo de companhia", diz Paulo Veras,
diretor de Operações do Endeavor. A explo-
são de empresas de internet, a partir do ano
2000, também foi decisiva." A bolha da inter-
net foi importante para despertar em mui-
tos brasileiros o espírito empreendedor", diz
Veras. "Viram que uma boa idéia pode vi-
rar negócio e dar bons resultados financei-
ros." Como se sabe, muita gente com idéias
mirabolantes quebrou a cara na época da bo-
lha. Mas quem enxergou uma oportunida-
de de negócios e se preparou melhor sobre-
viveu, prosperou e virou referência geral.

Tome-se o exemplo dos cientistas da com-
putação João Carvalho e Marcelo Romcy,
criadores da Proteus,
empresa que desenvol-
ve sistemas de seguran-
ça da informação. Fatu-
raram R$ 7 milhões no
ano passado e em 2005
esperam superar essa
receita. Entre seus clien-
tes estão Natura, Banco
Pactuai, Banco 24 Horas
e a loja virtual Submari-
no. Já têm um escritório
em Washington, nos Es-
tados Unidos, e clientes
na Argentina, no Peru, no México e no Chi-
le. Eles sobreviveram à quebradeira da inter-
net. Focaram o negócio em garantir a segu-
rança dos dados que trafegam pela rede e de-
ram seu pulo-do-gato. "Estudamos o merca-
do, conhecemos os fornecedores e desenvol-
vemos uma tecnologia que pode ser usada
por clientes na China, no Japão ou nos EUA.
Esse foi o segredo", diz João Carvalho, que
passa três semanas nos EUA e uma no Brasil.

Há mais gente fazendo bonito no campo
da tecnologia. O engenheiro Ailton Quei-
roga e seu sócio, Hélio Ikeda, fundadores da

O novo empreendedor
brasileiro faz plano de

negócios, curso de MBA
e sabe as tendências
do mercado brasileiro

e internacional

Compsis, inventaram, entre outras coisas, os
sistemas complexos como o Sem Parar dos
pedágios espalhados por todo o país. "Esse
foi nosso grande salto. Estava começando a
temporada de privatizações das estradas no
país", conta Queiroga." Foi um contrato atrás
do outro." A Compsis repetiu faturamentos
seguidos de R$ 15 milhões ao ano a partir de
2001. A invenção foi vendida até para a índia
e a Austrália. Agora que a temporada de con-
cessões de rodovias está em baixa, os 150
funcionários da Compsis se mexem para bus-
car outras fontes de receita. Estão desen-
volvendo equipamentos de rastreamento de

veículos e verificação
de cheques para che-
gar a uma receita de R$
23 milhões.

O levantamento do
Endeavor mostrou que
as companhias criadas
por esse novo empreen-
dedor estão concentra-
das em São Paulo, no
Rio de Janeiro, em Mi-
nas Gerais e no Rio
Grande do Sul. Mas já
há gente trabalhando

em outros Estados, como Ceará, Pernambu-
co, Santa Catarina, Mato Grosso e em Brasí-
lia. Em Pernambuco, o engenheiro Antônio
Luna, de 44 anos, junto com os sócios Gus-
tavo Vasconcelos e Marcelo Ribeiro, já fa-
tura R$ 26 milhões com sua Fly Logística.
A empresa faz distribuição de produtos e ad-
ministração de estoques. Era uma carência
da região. Sua receita saltou de R$ 8 milhões
para R$ 21 milhões em 2001, quando a Fly
começou a transportar e distribuir cabos de
fibra óptica para a Telemar. "Foi estar no
lugar certo, na hora certa", diz Luna. A Fly
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cresceu e olhou para o mercado externo. Ho-
je manda equipamentos eletrônicos e pei-
xe congelado para os EUA. "Vamos crescer
mais com as exportações", prevê Luna.

A consultoria Deloitte Touche Tohmatsu
também acompanha essa safra de negócios.
Descobriu coisas incríveis. Do ponto de vista
financeiro, por exemplo, houve empresas
emergentes que elevaram seu faturamento
em 238% entre 2002 e 2003. No período, a
economia expandiu-se pouco mais que zero.
"Esse resultado tem mais a ver com uma ad-
ministração competente do que com o cená-
rio econômico", diz José Paulo Rocha, só-
cio da Delloite. O den-
tista Luís Chicani, da
DentalCorp, não enten-
dia nada de gestão de
negócios. Trabalhou dez
anos em seu consultório
e resolveu voltar em
1998 para a faculdade
para fazer um curso de
Administração e um
MBA em Gestão de Pla-
nos de Saúde. "Esses
cursos foram fundamen-
tais para gerir a Dental-
Corp", diz ele, que já está entre os cinco maio-
res planos odontológicos do país, com 21 es-
critórios e faturamento mensal de R$ 1,5 mi-
lhão. Outro diferencial dessas empresas é sua
flexibilidade. "Elas podem se adaptar rapi-
damente a uma situação econômica adver-
sa", diz Heloisa Montes, diretora da Delloite.

Empreender no Brasil é uma tarefa mui-
to mais difícil do que em outros países. Os
juros são os mais altos do mundo, a carga
tributária morde boa parte do lucro e o cré-
dito é artigo de luxo. Por isso, o empreen-
dedor brasileiro que começa o negócio do

Democracia do conhecimento
"O número de escolas de negócio explodiu
no país e a informação está muito mais
acessível", diz Paulo Veras, do Endeavor

zero, sem muito dinheiro, e prospera é qua-
se um herói. O empresário Alexandre Ta-
deu Costa, dono da rede de franquias Ca-
cau Show, investiu tudo o que tinha - US$
500 - em chocolates para começar o ne-
gócio, que hoje tem 162 lojas espalhadas
pelo país. Sua receita de sucesso foi desen-
volver um produto de qualidade e vendê-
lo com desconto de 75% do preço dos cho-
colates mais finos oferecidos na praça. Deu
certo. "Não devo para banco e nunca tive
dinheiro do BNDES. Investi no meu negó-
cio o que ganhei. É uma política de pé no
chão", diz Costa. Hoje a Cacau Show vende
10.000 quilos de chocolate por dia e há 350
pessoas na fila esperando para montar uma
franquia da marca. "Minha meta é fincar
mil lojas pelo país até 2010."

A chance de que essas
empresas emergentes
cresçam é maior do

que a do empresário que
começa seu negócio

despreparado

O amadurecimento dessas empresas emer-
gentes nos últimos anos está voltando a cha-
mar a atenção de um tipo de investidor es-
pecializado, os chamados fundos de capital
de risco. É uma alternativa para a falta de cré-
dito. Com a volta do crescimento econômico,
a aprovação pelo Congresso de leis que dão
maior garantia ao investidor, como a Lei de
Falências e as Parcerias Público-Privadas, o
cenário se torna mais amigável para que eles
garimpem boas oportunidades no Brasil. Os

setores mais cobiçados
são os mesmos em que
o país está se destacan-
do: tecnologia da infor-
mação, telecomunica-
ções e empresas que tra-
zem inovações em ge-
ral. No ano passado, es-
ses investidores despe-
jaram R$ 1,4 bilhão em
empresas brasileiras, de
acordo com a Associa-
ção Brasileira de Capi-
tal de Risco. Em 2005,

esse número deve crescer. "Essas empresas
têm potencial para oferecer um retorno bem
maior que as que já abriram seu capital em
bolsa", diz Ricardo Rihes, associado sênior
do Advent, um fundo que tem em caixa US$
500 milhões para bons negócios na Améri-
ca Latina. Por isso é bom começar a prestar
atenção em nomes como Mextra Engenha-
ria, Eletra Sistema Elétricos, PR Trade, de de-
fensivos agrícolas. Todos eles estão na mira
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desses fundos.
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