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O Vale do Silício, na Califórnia, é famoso por sua impressionante máquina de produzir novas 
empresas, mas o lugar também tem a mesma eficiência brutal em acabar com essas empresas 
quando as coisas vão mal. Portanto, com a implosão da economia americana finalmente 
atingindo o setor de tecnologia, os abutres do Vale começam a se aglomerar, na esperança de 
lucrar com a desgraça empresarial, do mesmo jeito que fizeram durante o estouro da bolha 
pontocom. "Nós desfazemos sonhos", diz Martin D. Pichinson, diretor-gerente adjunto da 
Sherwood Partners, uma empresa que reestrutura e freqüentemente vende os restos de 
companhias de tecnologia quebradas. "É a nossa vez."   
 
Pichinson, conhecido entre seus clientes na área de capital de risco como Marty, o Liquidante, 
é parte de uma rede de desmanteladores de empresas que inclui companhias de leilões on-
line, corretores de propriedade intelectual, grupos de liquidação de equipamentos usados e 
advogados especializados em falências. Eles começam a fazer hora extra à medida que 
aumenta o número de companhias com problemas da conhecida SunRocket, de serviços de 
telefonia pela internet, a um número sem fim de companhias iniciantes obscuras que 
trabalham com semicondutores, redes e internet.   
 
E como no último mês os capitalistas de risco começaram a descartar um número crescente de 
empresas iniciantes menos promissoras, as equipes de limpeza corporativa antecipam um 
número maior de negócios no próximo ano, ou anos. "Vamos ganhar muito dinheiro", diz Ross 
M. Dove, presidente da área de desenvolvimento de negócios da GoIndustry DoveBid, que 
leiloa de tudo, de cadeiras a computadores.   
 
Na verdade, algumas companhias de liquidação dos Estados Unidos já estão ganhando muito 
dinheiro porque empresas de serviços financeiros com problemas ou em falência, empresas do 
setor industrial e grupos varejistas estão se desfazendo de equipamentos excedentes. "O fluxo 
de equipamentos para o nosso setor é algo que nunca vimos antes", afirma Barry Shevlin, 
executivo-chefe da Network Liquidators, uma revendedora de equipamentos de 
telecomunicações e rede. O aumento nas propostas de vendas de equipamentos em relação ao 
mesmo período do ano passado foi de 300%. A companhia fundada na Flórida, em 2001, para 
aproveitar o estouro da bolha pontocom, captou US$ 6 milhões em outubro para ampliar suas 
atividades. Shevlin prevê uma receita bruta de US$ 50 milhões neste ano, um crescimento de 
mais de 20% sobre 2007.   
 
Ao que parece, o Vale do Silício vai proporcionar a próxima onda de oportunidades. E desta 
vez não serão apenas cadeiras e computadores que estarão à venda. Patentes e outras 
propriedades intelectuais com freqüência são os ativos mais lucrativos hoje em dia. A 
Intellectual Ventures, uma companhia de investimentos em patentes iniciada pelo ex-diretor 
de tecnologia da Microsoft Nathan Myhrvold, está se tornando um dos lugares escolhidos pelos 
capitalistas de risco para vender propriedade intelectual de empresas mortas, embora a 
companhia mantenha um controle rígido sobre a escolha dessas patentes. "Vender uma 
patente produz dinheiro rapidamente", diz Vincent Pluvinage, gerente-geral da Intellectual 
Ventures para alianças estratégicas e parcerias de private equity.   
 
Os empreendedores e os capitalistas de risco que os apóiam odeiam admitir que têm relações 
íntimas com os desmanteladores corporativos. Mas o fracasso é parte do ecossistema do Vale 
do Silício e as empresas sabem que eles precisam ajudar a lidar com os credores e advogados 
e limpar os destroços. A terceirização do trabalho não só gera caixa mais rápido como libera os 
capitalistas de risco e os talentos empresários, engenheiros e executivos-chave a partirem 
para oportunidades mais promissoras.   
 
A pessoa a quem a maioria dos capitalistas de risco da área de tecnologia recorrem é 
Pichinson. Ele sabe tudo sobre fracasso por causa do período em que foi empresário do grupo 
de rhythm and blues "The Miracles", na década de 70, depois da saída do cantor e produtor 
Smokey Robinson. Os clientes comparam esse ex-nova-iorquino inconstante ao imprevisível e 
mortalmente eficiente personagem de Harvey Keitel no filme "Pulp Fiction": um arrumador que 



ajuda a consertar as trapalhadas de assassinos de aluguel. Ou conforme afirma Pichinson, em 
uma mistura única de aspereza nova-iorquina e jargão do Vale do Silício: "É mesmo, somos 
um necrotério sofisticado que transforma ativos em dinheiro".   
 
Ultimamente, há muitos ativos. Numa tarde recente, Pichinson exibe uma galeria de sonhos 
desfeitos que ele e seus 25 funcionários chamam de "Cemitério". Trata-se de uma área que 
fica atrás do despretensioso prédio da Sherwood Partners, do outro lado da rua que abriga o 
posto avançado da Microsoft no Vale do Silício e perto de um estacionamento de trailers, onde 
homens idosos levam seus cachorros para passear. Um armazém de 5 mil pés quadrados e 
dois trailers estão cheios até o teto de computadores, telefones, pedidos de patentes e 
registros de funcionários e devoluções de imposto de renda que a Sherwood mantém por 
exigências legais. Os nomes nas caixas de armazenagem perfazem uma litania de companhias 
iniciantes outrora promissoras, cujas falências ou vendas em alguns casos datam de anos: 
Caspian Networks, SunRocket, NeoScale, HeyAnita.   
 
De volta ao seu escritório, onde ele tem uma caixa de vidro com o bastão com que o jogador 
de baseball Barry Bond fez seu 500º "home run", Pichinson explica porque ele é o cara que 
todos procuram quando o assunto é o fechamento de empresas do setor de tecnologia. A 
Sherwood adaptou um processo chamado "designação para o benefício dos credores" [ABC, na 
sigla em inglês] para companhias apoiadas pelo capital de risco. Com a ABC, os ativos de uma 
empresa são transferidos para uma companhia como a Sherwood, que então conduz a venda 
desses bens, devoluções de imposto de renda e outros detalhes, devolvendo o dinheiro aos 
credores. Diferentemente da falência, esse processo, que não passa pelos tribunais, é mais 
rápido e barato, aliviando os conselhos e executivos de suas obrigações no prazo de semanas, 
em vez de meses.   
 
A Sherwood cobra até US$ 50 mil mais uma taxa de sucesso de 4% a 10% dos ativos 
vendidos. Ela também cobra por outros serviços como o fornecimento de um executivo-chefe 
interino. Pichinson também entende o impacto emocional provocado pelo fim de uma empresa: 
ele costuma contratar um consultor do FBI especializado em negociações para a libertação de 
reféns para trabalhar com executivos abalados ou resistentes. "Embora ele seja o Dr. Morte, 
ele usa um chapéu branco", diz George Hoyem, sócio-gerente da empresa de capital de risco 
Blueprint Ventures, que vem trabalhando com Pichinson em reestruturações de companhias 
iniciantes. "Ele é um cara muito calmo na tempestade."   
 
Na atual tempestade econômica, Pichinson está trabalhando 13 horas por dia, começando 
sempre às seis e meia da manhã. É uma grande mudança em relação ao período entre 2002 e 
2008, quando ele cuidava de cerca de três negócios por semana. E à medida que as coisas 
pioram, ele provavelmente vai ficar ainda mais ocupado. "Marty vai ter muito trabalho", diz 
Hoyem, não muito satisfeito.   
 
Nem todo esse trabalho é fechar companhias. Cerca de um terço dos negócios de Pichinson é 
ajudar empresas a cortar custos ou renegociar dívidas antes da obtenção de novos 
financiamentos. Seus olhos brilham quando ele menciona um capitalista de risco que ligou no 
dia anterior pedindo para que ele cuidasse do fechamento de uma empresa. "Eu acho que 
vamos ter de salvá-la", sopra ele em tom conspiratório. Mesmo que não salve, ele e seus 
parceiros vão se sair bem.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B2. 
 


