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" Existe uma mudança profunda na forma de fazer
negócio e as grandes empresas ainda estão
tentando entender o que fazer."

Renato Valente, Country Manager Wayra Brasil

“As inovações que estão surgindo no mercado
brasileiro estão sendo, aos poucos, acompanhadas
no cenário jurídico. Reguladores como o Banco
Central e a CVM tem atuado de maneira proativa,
publicando regras que viabilizam o fomento de
inúmeras startups.“

Ivan Marques, Tozzini Freire

“ Os ecossistemas de inovação estão cada vez
maiores, mais proﬁssionais e mais conectados.
O risco de ﬁcar à margem deste movimento é
simplesmente inaceitável... ”

Pedro Englert, Fundador Startse

“ A transformação por que passa a sociedade está
exigindo a reinvenção mesmo das grandes
corporações... enxergamos na aliança entre as grandes
empresas e as startups o caminho mais assertivo para a
inovação com escala e velocidade.”

Flavio Menezes, Managing Director Bip
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“ How did you go bankrupt ? ”

“ Two ways...
Gradually and then suddenly ”

Ernest Hemingway, The Sun Also Rises
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Que a tecnologia está mudando o
mundo e a relação com as empresas
nós sabemos...

Em 2008, a Blockbuster desprezou a Netﬂix…

“ Neither RedBox nor Netﬂix are even on the
radar screen in terms of competition ”
Jim Keyes, CEO of Blockbuster (2008)

2000

2010

2018

Blockbuster declinou
comprar Netﬂix por

Blockbuster declara

Netﬂix atinge market
cap de USD 160 bi

USD 50 M

falência

…e, em 2006, a Palm desprezou potenciais novos entrantes.

“ We’ve learned and struggled for a few years here ﬁguring
out how to make a decent phone…
... PC guys are not going to just ﬁgure this out. They’re
not going to just walk in. ”
Ed Colligan, CEO of Palm (2006)

Se as “ameaças” atingem até empresas de tecnologia, o que pode
acontecer a empresas mais tradicionais?
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Mas quanto dos seus
investimentos, ou P&D da sua
empresa, está sendo destinado a
novas tecnologias ?

Arriscamos dizer que o portfólio dos brasileiros, em média, possui um
perﬁl similar a esse:

90%
Renda Fixa

10%

Portfolio

Renda Variável

Poupança, CDB,
Títulos Públicos,
Fundos, Outros...

Muito concentrado em ativos de Renda Fixa e empresas tradicionais,
principalmente commodities e ﬁnanceiro.

Ou seja, é bem possível que

0%

esteja

relacionado a tecnologia.

Será que no mundo também é assim?
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Tecnologia é uma realidade!
Maiores empresas do mundo por market cap

2001

2018

$ 406B

$ 1.030B

$ 365B

$ 912B

$ 272B

$ 846B

$ 261B

$ 826B

$ 260B

$ 510B

$ 1,6T
em valor acumulado

$

4,1T

em valor acumulado

As maiores empresas brasileiras em market cap
ainda se assemelham ao mundo 17 anos atrás.

Valores para 2018 em 16/08/2018
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O desenvolvimento da tecnologia está
levando a competição para um
panorama inter-setorial

Além dos competidores tradicionais, a tecnologia permite que hoje os
concorrentes surjam de outros setores, tais como plataformas
tecnológicas e meios alternativos de fornecer produtos e serviços.

TRADICIONAIS

NOVOS

VS

VS

VS

VS

VS

VS

VS
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E subestimar essa competição, de concorrentes ainda não conhecidos,
pode ser fatal. Já aconteceu no mercado de smartphones globalmente...

120

Valor da ação (USD)

Gradually
21 months

90

60

Suddenly
5 months
30

0
Fev 2003

Jan 2005

Jan 2007

Dez 2008

Dez 2010

Nov 2012

Nov 2014

Apple lança 1º iPhone
(junho 2007)

Suddenly comes quickly !
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Na China, está acontecendo agora a invasão do mercado ﬁnanceiro por
empresas de tecnologia…

Imagine conversar com seus amigos por um aplicativo e, nesse mesmo app,
pagar pelo seu lanche e fazer uma compra online.
Na China, quase todos os pagamentos são feitos pelo celular e 2 aplicativos
dominam o mercado: WeChat Pay (Tencent) e AliPay (Alibaba).

Digital Payment in China

$ 1,7T

$ 1,2T

$ 70B

$ 12B
2012

2016

2012

2016

Com o dinheiro passando pelos aplicativos, novas funcionalidades como
contratação de seguros e empréstimos foram aparecendo. E já que os
usuários deixavam dinheiro em suas carteiras virtuais, oferecer aplicações
ﬁnanceiras foi um passo rápido.
Assim, em apenas 4 anos, o fundo mútuo Yu’e Bao da Ant Financial - braço
ﬁnanceiro do Alibaba - se tornou o maior fundo do mundo, com US$ 266
bilhões em ativos, quase o dobro do segundo maior, do JP Morgan.

Fonte: CB Insights, Brazil Journal
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Nas últimas décadas, o custo de criar
uma startup de tecnologia reduziu-se
de forma expressiva, enquanto os
canais de distribuição estão cada vez
mais eﬁcientes

O investimento para lançar um novo negócio caiu drasticamente. Somado a
adoção mais rápida de novas tecnologias e de forma mais massiva…
$ 5.000k

open source and
horizontal selling

O custo para lançar
uma startup de
tecnologia reduziu
drasticamente.

cloud e AWS
$ 500k

2000

2005

$ 50k

$ 5k

2009

2011

46

Eletricidade

Adoção de novas
tecnologias está cada
vez mais rápida,
pavimentando o
caminho das
inovações.

35

Telefone

31

Rádio

26

TV

16

PC

13

Celular

7

Internet
Smartphone

Anos até adoção por 25%
da população americana

5

75 anos

Telefone

38 anos

Radio

Atingindo mais
pessoas cada vez
mais rápido.

TV
Internet
Facebook
Angry Birds

Fonte: CB Insights, US Census, WSJ

13 anos
4 anos
3,5 anos

Tempo até atingir 50
milhões de usuários

35 dias
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... aumentou-se o número de startups e, com mais velocidade e
facilidade de adoção, maior a probabilidade da startups “darem certo”.

Aceleração na Criação de “Unicórnios”
(empresas fechadas com valuation >= US$ 1B)

“ The battle between every startup and
incumbent comes down to whether the
startup gets distribution before the
incumbent gets innovation ”
Alex Rampell, A16Z Partner

Fonte: CB Insights
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As grandes empresas
começaram a perceber as
mudanças e estão se mexendo,
mas pode não ser suﬁciente

Inovação incremental é bom.
Mas não pode ser só isso!

51%

31%

build

partner

18%
buy

Mais da metade das empresas
preferem construir do zero,
dentro de casa.

1 ano

Mas construir pode não ser
rápido o suﬁciente.
60% das empresas levam
mais de 1 ano para lançar
uma ideia (incremental).

31%

36%
24%

9%
< 6 meses 7 - 12 meses 13 - 24 meses> 24 meses

Tempo médio da ideação até o
lançamento

Fonte: CB Insights
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Uma solução mais rápida, muitas vezes, é comprar alguém. Porém, as
corporações precisam entrar mais rápido e mais cedo, dado que o
Valuation das startups cresce exponencialmente.

$ 5.000 M
Valuation

$ 3.570 M
$ 1.750 M

$ 10 M

$ 100 M

2011

2012

2013

2014

2015

Seed

Series A

Series B

Series C

Late

Baixa exposição a corporações

Alta exposição a corporações

Early Stage VC “sweet spot”

Startups muito caras

R$ 12.625 M
Valuation

R$ 2.813 M
R$ 1.303 M

R$ 500 M
2010

2011

Fonte: Elaboração Fisher Venture Builder
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Case Instagram
Em 2012, o facebook comprou o Instagram por US$ 1 bilhão.
A startup, com então 15 meses de vida, tinha apenas 13 funcionários.
Apenas 1 ano antes, o Instagram valia 40 vezes menos (em fevereiro de
2011, levantou capital com valuation estimado de US$ 25mm).

Monthly Active Users (milhões)
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Comprado pelo Facebook
por US$

1 bi

O facebook chegou a ser criticado por ter pago “muito caro” em um
aplicativo que até então “não apresentava ameaça”.
Hoje, o Instagram possui 1 bilhão de usuários mensais ativos,
aproximadamente a mesma quantidade que o facebook possuía na época
da aquisição.

Quanto será que custaria ao facebook comprar o instagram hoje?
Segundo estimativa da Bloomberg, o Instagram é avaliado
em mais de US$ 100 bilhões.
Comparando com 2012 o próprio facebook em seu IPO
foi avaliado em mais de US$ 104 bilhões.

Fonte: Elaboração Fisher Venture Builder
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Lemann diz que é um
“dinossauro apavorado” mas
que luta para se reinventar.

Se um dos mais geniais empreendedores brasileiros
está apavorado...

... o que a maioria das corporações brasileiras está
aguardando para se mover?
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Veja também nosso report sobre Fintechs:

No próximo mês, abordaremos um dos temas mais
falados do momento: Inteligência Artiﬁcial.
Se inscreva em nosso site e ﬁque por dentro:

Elaborado pela Fisher Venture Builder
em parceria com Roberto Dagnoni.
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