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Quando se avalia a 
qualidade da gestão 
e do atendimento, os 
cartórios mineiros es-
tão entre os melhores 
do país. O reconheci-
mento veio no Prêmio 
de Qualidade Total 
Anoreg/BR (PQTA), 
que certificou 19 ser-
ventias do Estado – 11 
delas na categoria Dia-
mante, a mais impor-
tante da premiação. 
Foi um recorde para 
Minas Gerais, que ob-
teve quatro partici-
pações a mais do que 
em 2018 e ficou atrás 
apenas de Goiás, com 
21 premiados, e de São 
Paulo, com 25.

O PQTA é o mais 
importante prêmio 
nacional da área, res-
ponsável por avaliar as 
serventias quanto aos 
requisitos de qualida-
de na gestão organiza-
cional. São analisadas 
a gestão empresarial e 
de pessoas, as práticas 

de inovação e a estra-
tégia de compliance. 
Por isso, ser reconhe-
cido em qualquer uma 
das categorias é sinal 
de que o cartório ruma 
para a excelência.

A oficiala Jacinta 
Costa, do Ofício do 2º 
Registro de Imóveis de 
Governador Valadares 
– reconhecido na ca-
tegoria Diamante –, 
vê na premiação uma 
oportunidade para 
que os cartórios pos-
sam sair de sua zona 
de conforto. “Há um 
compartilhamento 
maior de ações e, com 
isso, podemos apren-
der muito uns com os 
outros. O incentivo à 
inovação e à adoção 
de práticas de exce-
lência, seja no âmbi-
to jurídico, social, am-
biental, econômico e 
tecnológico, também 
é muito forte”, diz.

M a s  e n g a n a - s e 
quem pensa que esse 

trabalho de melhoria 
da gestão e do atendi-
mento está restrito aos 
cartórios de grandes 
cidades. Em Virginó-
polis, município com 
pouco mais de 10 mil 
habitantes, na região 
do Rio Doce, a oficiala 
Michely Freire decidiu 
investir na organização 
do cartório e no mape-
amento dos processos. 
E os bons resultados já 
começam a surgir.

Em sua primeira par-
ticipação no PQTA, o 
cartório foi reconheci-
do na categoria Prata. 
“Fazer esse trabalho 
de estruturação traz 
uma maior segurança 
jurídica para os usuá-
rios. Também há um 
retorno dos próprios 
funcionários, que fi-
cam mais compro-
metidos e entregam 
melhores resultados. 
Isso, por sua vez, reflete 
nos serviços prestados 
à população”, explica.
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Sucesso é comum depois dos 40 anos
 | É MAIS FREQUENTE ASSOCIAR STARTUPS AO JOVEM, MAS MIT DIZ QUE HOMENS MAIS MADUROS COSTUMAM SE DAR MELHOR

 � FOLHAPRESS

Para abrir uma startup 
com boas chances de 
sucesso, é preciso ter 

ousadia, um bom modelo de 
negócio e a idade certa: 45 
anos, em média, segundo um 
estudo recente do Massachu-
setts Institute of Technology 
(MIT).

“Associar startups a pes-
soas muito jovens é a visão 
prevalente, sobretudo no 
segmento de tecnologia. 
Nossa pesquisa mostrou o 
contrário: a faixa etária dos 
empreendedores nessa área 
está acima dos 40, e, nas em-
presas que mais cresceram, 
a idade média é de 45 anos”, 
afirma o pesquisador Daniel 
Kim, do MIT.

O estudo foi realizado 
em parceria com o Departa-
mento de Censo dos Esta-
dos Unidos e com o NBER 
(Bureau Nacional de Pes-
quisa Econômica, na sigla 
em inglês). Liderados pelo 
professor Pierre Azoulay, os 
pesquisadores usaram big 
data para analisar dados de 
2,7 milhões de fundadores de 
empresas nos EUA de 2007 
a 2014.

O principal elo entre idade 
e sucesso é o acúmulo de 
experiência, diz Kim. “Nossa 
pergunta foi: se é verdade 
que o melhor desempenho 

está ligado aos muito jovens, 
por que a experiência, tão 
valorizada em outras áreas 
do mercado, não vale para 
as startups?”

As constatações da pes-
quisa parecem quebrar um 
paradigma, mas não são 
surpresa para Amure Pinho, 
39, presidente da Associação 
Brasileira de Startups (Abs-
tartups).

Ele é investidor-anjo des-
de 2011 e diz usar dois crité-
rios para identificar empreen-
dedores com alto potencial 
de crescimento: saber se a 
pessoa já passou por outras 
experiências de trabalho e 
se tem filhos –o que dá a ela 
mais foco, segundo Pinho. 
“Com isso, a linha de corte da 
idade fica mais alta”, afirma.

Para ele, acumular ex-
periência é especialmente 
importante no Brasil, porque 
aqui as grandes startups 
são do tipo B2B (bussiness 
to bussiness), que oferecem 
produtos e serviços para ou-
tros negócios.

“Quem já tem tempo de 
trabalho em outras empresas 
conhece as necessidades do 
mercado e pode oferecer me-
lhores soluções”, completa.

Quando o engenheiro 
civil Danny Kabilijo, 41, e o 
engenheiro de sistemas José 
Guerreiro, 56, lançaram a 
FullFace, há quatro anos, já 
vinham de uma longa traje-

tória em grandes empresas.
Kabilijo trabalhou em hi-

permercados e franquias de 
estética. Guerreiro passou 
pela área de tecnologia nas 
indústrias automotiva e quí-
mica. Os dois se juntaram 
para colocar de pé a startup 
de biometria e reconheci-
mento facial.

A tecnologia da FullFace 
funciona em qualquer har-
dware e não armazena fotos, 
para proteger melhor dados 
pessoais. É rápida e garante 
até 99% de acurácia, segun-
do os sócios. Está sendo 
usada no segmento financei-
ro, na educação à distância e 
no setor aéreo –eles criaram 
o primeiro sistema mundial 
de check-in por selfie, para 
a Gol.

Em 2018, a empresa rece-
beu aporte de R$ 5 milhões 
de um grupo de investimento. 
Por causa do contrato com 
investidores, os sócios não 
podem abrir o faturamento, 
mas afirmam que o número 
quintuplicou no último ano.

O início foi bancado com 
capital próprio, sem lucros 
estratosféricos, mas pagando 
todas as contas, eles afir-
mam. “Nossa ideia é ter pere-
nidade, não criar uma bolha 
para crescer rápido e vender 
a empresa”, diz Kabilijo.

Neste ano, a companhia 
chegou a 16 funcionários. 
A equipe é uma mistura de 

vio é mais raro nas empresas 
fundadas por empreendedo-
res jovens, afirma.

“Em geral, eles só con-
tratam alguém mais velho 
quando conseguem captar 
muito dinheiro. Os próprios 
investidores demandam pro-
fissionais com experiência 
em operações financeiras, 
vendas etc.”

Para o presidente da en-
tidade, o jovem empreende-
dor é hoje uma espécie de 
popstar. “O cara tem uma 
startup e quer aparecer como 
celebridade. Os mais velhos 
são mais discretos.”

Esse seria um dos moti-
vos para associação recor-
rente (não comprovada pela 
pesquisa) entre juventude 
e sucesso no mundo das 
startups.

Há, claro, os grandes mi-
tos que contribuem para dis-
seminar a ideia, como Steve 
Jobs, Bill Gates e Jeff Bezos, 
mas Kim, do MIT, diz que até 
isso precisa ser relativizado.

“No estudo, constatamos 
que a Apple (Jobs), a Ama-
zon (Bezos) e a Microsoft 
(Gates) atingiram seu ápice 
quando seus fundadores 
tinham respectivamente 48, 
45 e 39 anos”, afirma o pes-
quisador.

Isso não significa ter de 
esperar a maturidade para 
começar a empreender. 
“Mark Zuckerberg fundou 
sua empresa aos 19 anos, e 
era exatamente a hora certa 
para seu negócio ser criado”, 
diz Kim.

“Não é preciso esperar ter 
mais de 40 anos para ser um 
empreendedor, mas há uma 
conexão forte entre o suces-
so da startup e a experiência 
de seus fundadores. Esse 
fato estava escondido sob a 
imagem romântica do garo-
tão de tênis na garagem de 
casa criando o software que 
vai revolucionar o mercado”, 
completa.

faixas etárias, dos 20 até os 
50 anos.

Combinar a audácia da 
geração mais nova com a 

experiência da anterior é 
um grande caminho para o 
sucesso, segundo Pinho, da 
Abstartups. Mas esse conví-
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Danny Kabilijo, 41,e José Guerreiro, 56, 
na sede da FullFace, startup de biometria 

facial, na Vila Olímpia, em São Paulo


