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EMPREENDEDORISMO

Cartilha ensina a montar
uma startup de sucesso
Publicação do Sebrae dá dez dicas para tirar ideias de negócios do papel e colocá-las em prática com
mais chances de êxito; empresas apoiadas aproveitaram a Campus Party para encontrar investidores
LUIZ PRADO/ASN

DA AGÊNCIA SEBRAE

O

mercado de startups
vem se desenvolvendo
com rapidez no Brasil.
De acordo com estimativas do segmento, há pelo menos 10 mil empresas nascentes
atuando em diversas atividades, desde em economia criativa até saúde e educação. Embora seja um mercado promissor, que recebeu mais de R$
700 milhões em investimentos
no ano passado, é preciso ter
em mente que uma boa ideia e
disposição para colocá-la em
prática não são suficientes para
chegar ao sucesso.
É o que diz a cartilha formulada pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), que foi
lançada durante a Campus
Party São Paulo. Com o título
10 Dicas para Tirar uma Ideia
do Papel e Montar uma Startup de Sucesso, a publicação
está disponivel exclusivamente pela internet aos cerca de 8
mil jovens e adultos que estarão acampados no Centro de
Convenções do Anhembi. O
material estará disponível
também no site do Sebrae.
“A expansão da internet, os
smartphones, dentre outros
avanços tecnológicos, permitiram o surgimento de novos
modelos de negócio e a entrada de mais jovens no mundo

ainda pareça algo longínquo.
Investidores

Publicação foi apresentada pelo Sebrae durante a Campus Party, evento do setor de tecnologia

do empreendedorismo. Para
se ter uma ideia, 53% dos empresários brasileiros têm entre
18 e 34 anos. São jovens cheios
de ideias, que enxergam o
mundo com outra perspectiva, mas que precisam ser
orientados para terem mais
chances de acertar. Essa cartilha vem para ajudar nessa tarefa”, afirma o presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Trabalhar com temas com
os quais tem afinidade, participar de eventos, ouvir a opi-

nião de outras pessoas, incluindo clientes, são alguns
pontos apontados como fundamentais pela publicação
antes de abrir o negócio.
Em seguida, é necessário
montar uma equipe multidisciplinar, em que cada sócio tenha expertises complementares. Isso vai facilitar os processos, afinal, ninguém é especialista em tudo e dividir tarefas
com outras pessoas – como
design, venda, administração
e desenvolvimento – é o melhor caminho para uma em-

presa que está nascendo, muitas vezes, sem capital. Também é importante firmar um
acordo por escrito entre os
membros da equipe, para estabelecer obrigações e direitos
e, dessa maneira, evitar prejuízos à empresa em caso de desistência de um dos membros.
A cartilha diz ainda que é
importante estipular indicadores para medir os resultados
alcançados e ter um plano para captar recursos. E, claro, impõe como regra “pensar grande”, mesmo que esse grande

Empresas que participam
do Startups & Markers Camp,
iniciativa da Campus Party
apoiada pelo Sebrae, estão
tendo uma oportunidade única de realizar contatos com
potenciais investidores e parceiros de negócios. Isso ocorre
tanto com as startups iniciantes (early stage), quanto com
as mais avançadas (growth
stage), que ocupam um espaço de exposição na Campus
durante quatro dias – no total
são 200 empresas, divididas
nos dois estágios de atuação.
A empresa Socorro.me, de
São Paulo, recebeu diversas
consultas de investidores e
iniciou conversas com um
possível desenvolvedor de
produto, conta um dos fundadores, Daniel dos Santos Cardoso. Ele participou de um
painel, promovido pelo Sebrae, sobre os desafios de abrir
um negócio que gere lucro e
ajude pessoas de determinada
comunidade ou faixa social.
“Conhecemos uma empresa
disposta a desenvolver o dispositivo em parceria. Os investidores se mostraram interessados em um negócio que tem
como objetivo ajudar as pessoas”, disse Cardoso.
Para Bruno Labate, um dos

sócios da Beyou, voltada ao
setor da moda, o evento surpreendeu não apenas pela
grande quantidade de interessados no produto, mas pela diversificação do público. “Acreditava que faríamos mais contato com o pessoal da área de
tecnologia, mas conversamos
com muitos integrantes do setor de moda que se interessaram pela nossa plataforma”,
disse Labate. A plataforma
aproxima estilistas, marcas e
consumidores. Permite, por
exemplo, que uma marca interessada em desenvolver uma
nova coleção conte com a colaboração de estilistas cadastrados no sistema.
Para Rafael de Souza Miguel, do Transkids, atendido
pelo Sebrae em São Paulo, o
Startup Markers pode transformar o modelo do seu negócio, um aplicativo que conecta pais e condutores de vans
escolares, com busca por cidade e bairro, e possibilita o
monitoramento das crianças,
avisando quando entraram
na escola e em casa. Também
permite o acompanhamento
em tempo real do trajeto do
veículo. “Conhecemos vários
parceiros em potencial e recebemos muitos interessados
no produto em nosso estande”, conta ele.
“Temos 500 crianças cadastradas e 300 condutores
que usam a plataforma em 15
estados. Estamos começando
a colher os frutos de mais de
um ano de trabalho. Estar no
maior evento de tecnologia
do país é uma importante fonte de informação e troca de
experiências com outras pessoas que também estão empreendendo. Claro que se
aparecer um investidor será
melhor ainda”, afirma o jovem, que tem outra atividade
paralelamente. “Se tivéssemos investimento, o negócio
estaria mais avançado porque
eu iria me dedicar exclusivamente ao projeto”.
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BATE BOLA

Marco Simões

NOVO REPRESENTANTE EXECUTIVO DA ABA-RIO

Anunciantes esperam pensamento
estratégico das agências
Marco Simões assume a partir de 1 de fevereiro a representação executiva do capítulo Rio da Associação Brasileira de Anunciantes.Simões,que durante 15 anos trabalhou na Coca-Cola, atua na ABA há cerca de 10 anos: foi vice-presidente, conselheiro e diretor,e pela primeira vez está envolvido diretamente com o capítulo Rio.
Qual a sua visão sobre a missão da ABA no mercado?
Acredito que uma das grandes missões da ABA
é mostrar que a função do nosso trabalho é comunicar, falar do que é relevante sobre produtos, nossos valores, nossos pensamentos como marcas,
como sociedade, como Governo, que também é
anunciante. Precisamos mudar a percepção da indústria da propaganda. Parece que publicidade é supérflua ou deletérea. A publicidade é parte da informação, da equação da comunicação importante para
a sociedade. Esse é o grande desafio
como indústria, e a ABA é parte desse
desafio, de defender a liberdade de expressão.
Como será o seu trabalho na ABA Rio?
Minha responsabilidade é assegurar visibilidade e bom relacionamento com o mercado.
Cada área do capítulo Rio se
reporta a uma área em São
Paulo e é preciso que uma
pessoa “amarre” essas ações
todas e tenha a capacidade
de representar a ABA localmente. Essa pessoa
sou eu. Minha função
não é administrativa.Vou
conectar o mercado, falar
pela entidade e, junto com o

presidente do capítulo, Eric Albanese, representála, abrindo eventos, manter contato com nossos
parceiros.
Continuam os eventos da ABA Rio?
Faremos apenas cinco eventos esse ano. Serão
menos eventos, de alta qualidade, com focos claros e complementares aos eventos de São Paulo e
não concorrentes.
Afinal, o que querem os anunciantes de suas
agências?
Não vou falar pela ABA, pois não tenho
uma posição oficial da entidade a esse respeito, mas posso dar minha visão pessoal,
pela minha experiência. Vivemos a revolução da mídia e a grande questão que temos
hoje é saber, como anunciantes, se
conseguimos ser eficientes. Não
há mais as certezas de eficiência
de outros tempos. Temos que
ser mais cirurgicos. Há milhares de formatos e formas de conexão. A função da agência mudou. Funções delegadas ao back-office da agência passaram a
ser proeminentes. Clientes esperam que as agências entreguem
excelentes pensamentos de mídia
e de planejamento. Que ajudem a
“pegar” os consumidores que estão
“ariscos”. A agência que chega com
um plano básico está morta.

Mr. Catra no carnaval da Du Loren
O carnaval da Duloren não será feito de samba e sim de
funk: estrela a campanha Mr.Catra, conhecido pai de 32
filhos e comprometido com três mulheres diferentes, que
na campanha da Duloren criada pela X-Tudo é dominado
pela mulher Duloren. Criação de Alexandre Borges, Thiago Martins e André Belaggio, com planejamento de Marcelo Gorodicht e aprovação de Denise Areal e Roni Argalji.

Limite é tema da Amil
contra obesidade infantil
Nova etapa da campanha criada pela Artplan para a Amil
dentro do movimento Obesidade Infantil NÃO (www.obesidadeinfantilnao.com.br - iniciado em 2014) tem como mote
“Eu Digo Não”, e aborda a importância de impor limites às
crianças quando querem comer ou beber algo que foi proibido ou negado. A Artplan produziu para as redes sociais um
minidocumentário com personagens e histórias reais, dois
filmes para TV, peças
de mídia exterior e
mídia impressa. Nos
próximos meses,
uma série de seis vídeos com orientações da mestra em
Educação Tania Zagury também será
disponibilizado no
site oficial do projeto.

Ibeu reforça
educação de
qualidade
Educação é o maior
presente que pais
responsáveis podem
deixar como legado para
seus filhos. Essa é a
principal mensagem da
nova campanha da
escola de inglês IBEU
criada pela Binder, que
apresenta o slogan
“Escolha Aprender
Mais”, uma evolução do
conceito de 2015 “A
gente aprende mais
onde se sente bem”.
Entra em outdoors,
busdoors, mobiliário
urbano (MUB), painéis
de estações de Metrô,
empenas, bancas e
revistas do Rio e Niterói,
e portais de notícias na
Internet.
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