




COLOCANDO EM PRATICA
Aliar boas idéias a projetos relevantes é algo que

André Fonseca sabe fazer. O executivo tornou-se CEO

da Virtus, empresa que, no início deste ano, nasceu da

fusão de sete empresas TI e estima faturamento de R$

100 milhões, já no primeira exercício.

No começo dos anos 90, Fonseca deixou a IBM para

empreenderem uma empresa de serviços. Antes da bo-

lha da internet estourar, o executivo sonhava em criar

uma companhia de software e, para viabilizar o projeto,

elaborou um plano de negócios e saiu à rua atrás de um

sócio. Após conversar com alguns fundos de capital de

risco, o executivo chegou à GP Investimentos, que re-

solveu bancar a proposta que deu origem à Autômatos.

Em 2002, a empresa não estava tão lucrativa e Fon-

seca partiu para a segunda rodada de investimento. Na

hora de procurar o novo sócio, usou a cartilha: compre-

ender o interesse do investidor, prospectar o fundo inte-

ressado no negócio e bater em sua porta. D CEO acredita

que, dentre os fatores relevantes para quem realiza apli-

cações em TI, estão os ganhos de escala de mercado e

contribuição da companhia dentro do segmento poten-

cial. "Penso nos projetos sempre com esse viés e cada

nova iniciativa só é feita se visualizarmos a existência de

um sócio capaz de acelerar o crescimento", destaca.

Na segunda investida ao mercado, Fonseca en-

controu a parceria da Intel Capital, que, só em 2007,

desembolsou mais de US$ 639 milhões em 166 ne-

gócios, em todo o mundo. A companhia mantém um

fundo tecnológico para o Brasil com US$ 50 milhões

em recursos. Em seu site, o braço de investimentos da

fabricante de componentes lista um portfólio de nove

empresas da América Latina, sendo sete delas brasilei-



ras: Certisign Holding, Gigitron, Infoserver, Neo-

via, Spring Wireless e Yavox.

Aliás, o ditado popular"dinheiro atrai dinhei-

ro" é bastante procedente quando falamos de

captação de investimento. No caso dos fundos,

uma empresa que recebe aporte precisa evoluir

na gestão, implementar práticas de governança

e criar conselhos de administração. Esse forta-

lecimento, somado à capacidade de inovação

potencializada pelos recursos, aumenta a atra-

tividade da companhia, despertando o interesse

de outros investidores.

Os investidores aconselham as empresas em

ações estratégicas para expansão do negócio,

consolidação de operações, fusões e até aquisi-

ções de outras companhias. Na própria empresa

dirigida por Fonseca, é possível acompanhar esse

movimento. "Volta e meia nos reunimos com os

fundos para conversar sobre cenários e estraté-

gias", conta o executivo, que recorda: "Em uma

dessas interações, B Intel disse que o modelo de

crescimento mais adequado para o País passa

pela consolidação das operações". E foi desse

bate-papo que nasceu a idéia da fusão horizontal

que fez nascera Virtus.

"Quando levamos a idéia para o investidor, ele

duvidou", lembra o executivo, citando que o movi-

mento parecia muito complexo, aos olhos da Intel

Capital. No final, Fonseca conta que prevaleceu

a visão do empreendedor para vender o peixe. D

argumento: "D tamanho da oportunidade de cross

seling é tão grande que vale a pena fazermos a

consolidação um pouquinho mais lenta". Pesou,

novamente, a visão do ganho de escala.

Agora, Fonseca planeja mais uma rodada de

captação para a sua empresa, desta vez, na moda-

lidade de private equity, que virá para impulsionar

os negócios durante os próximos anos. A sede por



crescimento tem uma explicação: "Quando o sonho

é grande, todo o resto perde a importância. Eu de-

senvolvi esse modelo de buscar o sonho porque te-

nho interesse de fazer as coisas grandes. Para isso,

preciso de um sócio", diz o empreendedor.

Quem trilha um caminho parecido com o de

Fonseca é a Infoserver. No final de 2007, a in-

tegradora apresentou um case que a qualificou

para entrar no portfólio de investimento da Intel

Capital. Com o aporte de capital, a companhia

tornou-se uma S.A., estabeleceu um conselho

de administração e já começa a implementar re-

gras de governança e a alinhar estratégias com

a fabricante. "D investimento da Intel fez com

que mudássemos de patamar em termos de ta-

manho e responsabilidade", opina Carlos Alberto

Ferreira, diretor de marketing.

Segundo Ferreira, os planos são de cresci-

mento agressivo. A empresa pretende reforçar

presença junto ao mercado financeiro a partir de

produtos de mobilidade, além de ampliar a oferta

nas verticais de indústria e varejo.

PROCURAM-SE
BOAS IDÉIAS

As oportunidades de conseguir bons inves-

timentos pipocam no mercado. Para citar alguns

exemplos, a Invest Tech, fundo de venture capi-

tal, captou US$ 20 milhões para financiar empre-

sas de tecnologia com faturamento anual entre

R$ 1 milhão e R$ 10 milhões. "Vamos investir em

até 11 companhias de inovação que tenham em-

preendedores com perfil sinérgico ao do fundo",

projeta Miguel Perrotti, sócio-diretor da Invest

Tech. O investimento terá prazo máximo de oito

anos. Após o período, o fundo realiza o processo

de saída da companhia investida, com venda de

sua participação acionária.

Um dos alvos dos aportes é, justamente, re-

vendas que tenham faturamento anual entre R$ 5

milhões e R$ 7 milhões. A intenção de Perrotti é usar

a sua expertise no segmento para gerar networking

e abrir portas às empresas investidas. Segundo o

executivo, o negócio visa a trazer recursos para as

companhias, desenvolver projetos, contribuir com

o marketing e com a gestão e, até, associar a ope-

ração a outras organizações que complementem a

oferta e garantam ganhos de escala, com propostas

de fusão de operações entre os investidos.

No mesmo sentido, a companhia de private

equity Stratus já vem trabalhando com grande

proximidade às empresas de tecnologia. A ad-

ministradora conta hoje com quatro fundos em

operação. Em sua primeira iniciativa focada em

tecnologia, foram analisadas 780 oportunidades

de investimento. Na ocasião, o fundo captou R$

24 milhões junto a investidores e aplicou, em

média, R$ 3 milhões em nove negócios.

A Stratus se prepara, agora, para lançar uma

nova incursão. Para isso, juntou R$ 120 milhões e

vai investir, em média, R$1D milhões em outras oito

empresas. Segundo Carlos Kokron, sócio-diretor

do fundo, a idéia é trazer ao portfólio companhias

com faturamento superior a R$ 10 milhões. Estão

no foco companhias de software, serviço, hardwa-

re, manufatura de eletrônicos, aeroespacial e for-

necedores de software como serviço (SaaS).

PRÓ INOVAÇÃO
Há bastante tempo, o governo é um dos ve-

tores da inovação baseada em financiamentos

públicos. A Finep, por exemplo, lançou, em 2000,

iniciativas para difundir o conceito de capital de

risco junto aos empresários brasileiros, "Quere-

mos pegar essas empresas e capacitá-las para

conseguir recursos junto aos investidores", diz

Renato Marques, que cita fóruns realizados em

estados-chave para aproximar empresas de tec-

nologia com faturamento anual de R$ 3 milhões

a investidores do setor.

Q objetivo, agora, é fomentar investimento

em empresas de menor porte. "Queremos desen-

volver o foco em start ups", define Marques, que

menciona a criação de fundos de Seed Capital (ca-

pital semente) para companhias inovadoras ainda

em estágio embrionário. A idéia é aproximar "in-

vestidores anjo" (veja box na página 34) a empre-

endedores e empresas com faturamento máximo

de R$ 2,5 milhões, impulsionando crescimento

das investidas acima de 30% ao ano.

Text Box
Fonte: CRN, n. 271, p. 32-38,  24 jun. 2008.




