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Luís Victor Quintas, desde sua infância, foi apaixonado por tecnologia,
principalmente por programação (desenvolvimento de softwares). Aos 13 anos de
idade decidiu aprender programação sozinho, utilizando a internet como fonte de
conhecimento, através de apotilas, tutoriais, exemplos de códigos e canais de
grandes especilistas da área. Naquela época, Luís sonhava trabalhar em uma
grande empresa e seguir uma carreira profissional de sucesso.
Em 2009, o mercado nacional de produção de softaware alcançava seu auge,
segundo o site Portal do Brasil, a produção nacional de software naquele ano
somou R$ 13 bi, representando 33% da receita total de serviços de informática no
Brasil.
Em busca de uma oportunidade para alcançar seu objetivo profissional, Luís,
concomitante ao ensino médio passou a fazer um curso técnico em informática.
Durante as aulas teóricas e práticas Luís começou a ter muitas ideias e descobriu
que poderia utilizar a programação de forma mais abrangente, como uma
ferramenta incrível na criação de projetos inovadores. Luís tinha um desafio: como
poderia viabilizar suas ideias?
Em 2010, de forma independente e autoconfiante, começou a estruturar suas ideias
e desenvolveu seu primeiro projeto o “TwitVou” uma ferramenta integrada ao
Twitter que permitia convidar amigos e ter uma lista de presenças confirmadas.
Para lançar e divulgar a ferramenta, Luís conseguiu o apoio de um provedor de
hospedagem de sites, a ferramenta foi muito elogiada. Em 2011, Luís conseguiu o
apoio de um dos usuários do “TwitVou” para promover seu segundo projeto, o
“TwitQuero”, uma ideia parecida com “TwitVou”, com a diferença que o usuário
confirmava a participação em um sorteio e não em um evento. Luís e seu parceiro
tiveram cerca de 80 mil usuários participando de promoções
de aproximadamente 500 empresas de todos os portes.
Determinado a desenvolver projetos mais robustos, no ano de 2012, Luís ingressou
na Universidade Federal Fluminense, no curso de Física Computacional, visando
aprimorar e adquirir novos conhecimentos.
No primeiro semestre, Luís conheceu o Desafio Sebrae, um jogo que simulava uma
empresa real, onde a equipe participante atuava como gestora de uma empresa
fictícia. Por se tratar de um jogo virtual, Luís se interessou pela competição e como
já havia escutado vários relatos do Sebrae durante o curso técnico, como referência
em apoio às pequenas empresas, decidiu encarar o desafio em busca de estimular
suas atitudes empreendedoras e de gestão. Naquele ano, sua equipe perdeu o
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prazo de uma das fases e foi eliminada. Mas, Luís foi persistente e se inscreveu
novamente para competição de 2013.
Em 2013, o Sebrae reformulou o desafio, inclusive o nome, que mudou para Desafio
Universitário Empreendedor, a competição passou a ser gerenciada por uma
plataforma composta por um conjunto de atividades virtuais e presenciais (jogos,
palestras, cursos presenciais e online, papo de negócio, disciplinas de
empreendedorismo, concurso, entre outros) que integrava, em torno de um
ranking, ações de empreendedorismo para o público universitário. Ao final da
competição seriam premiados alunos, professores e as Instituições de Ensino
Superior dos melhores colocados no ranking da competição.
Luís ficou ainda mais interessado com a atual proposta e no decorrer da competição
participou de praticamente todas as capacitações e atividades. Seu
comprometimento, persistência e autoconfiança foram determinantes para vencer
a semifinal estadual e juntamente com os demais finalistas do Rio de Janeiro ganhar
competição nacional.
Durante a competição, Luís trabalhou na estruturação de uma ideia que já tinha há
um tempo, que com as experiências adquiridas foi possível amadurecê-la, e mais
uma vez, com sua capaciadade de persuação, Luís conseguiu o apoio de um
empresário para persistir no projeto, mas dessa vez, com o objetivo de iniciar um
novo negócio.
Na etapa final do Desafio Universitário Empreendedor, em Brasília, Luís teve uma
grande oportunidade de networking, através do contato com os participantes
finalistas dos demais estados, além da experiência de trabalhar em equipes
multidisciplinares.
Dentre os amigos que fez na final da competição, Guilherme Ziger do Paraná, foi
com quem Luís manteve contato com maior frequência. Em 2014, convidou
Guilherme para compor a equipe técnica da sua nova empresa, que aceitou o
convite.
Em 2016, Luís e Guilherme, determinados a empreender juntos, assumiram o risco e
transformaram um projeto desenvolvido pelos dois, em um novo negócio, a
“Clickspace”.
“O Desafio me preparou para empreender, as capacitações e atividades que realizei
durante a competição proporcionaram aprendizagens e conhecimentos que, sem
dúvida, foram essenciais para montar meu negócio. Foi incrível aprender sobre
modelagem de negócios, além de conhecer tantas pessoas, de culturas diferentes,
mas de objetivos comuns, entre eles, meu sócio Guilherme”, afirma Luís.
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A Clickspace (https://www.clickspace.com.br/) é uma empresa que fornece um SaaS
(software como serviço) para pequenos e médios e-commerces. Essa ferramenta
permite a integração de diversas plataformas, como fornecedores, marketplaces e
outros softwares, assim, o pequeno e médio empresário não precisa contratar um
especialista em programação, todo catálogo, estoque, clientes e pedidos podem ser
gerenciados em um só lugar, através dessa ferramenta.
O SaaS foi lançado em agosto de 2016 e um ano após, já está na segunda versão, os
sócios estão apostando em muitas melhorias e novos recursos para tornar a
ferramenta ainda mais eficiente, visando ampliar a carteira de clientes e melhorar o
atendimento dos atuais.

Questões e Reflexões
 Identifique as características empreendedoras desenvolvidas por Luís e discuta
sobre a relevância para viabilização de suas ideias.
 Quais características empreendedoras Luís poderia ter desenvolvido para ter
maior sucesso em seus projetos? Como desenvolvê-las?
 Avalie a influência do Desafio Universitário Empreendedor na trajetória de Luís.
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