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Previsão é de que sejam feitos mais de 20 IPOs no ano
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Programa da IBM leva pequenas empresas a receber recursos de grupos de capital de risco A
editora da re-
vista Rea-
der’s Digest,
a mais popu-
lar publicação

de interesse geral dos
Estados Unidos, anun-
ciou ontem que pretende
entrar com pedido de re-
cuperação judicial, com
um plano para trocar
parte da sua dívida pela
propriedade da empresa.

A Reader’s Digest As-
sociation Inc., que desde
2007 pertence à firma
nova-iorquina de private
equity Ripplewood Hol-
dings, disse ter chegado
a um acordo de princí-
pios com a maioria dos
seus credores segurados
para obter o relaxamen-
to de parte da dívida de
US$ 1,6 bilhão. Os credo-
res receberão em troca a
propriedade da empresa.

O pedido – que não
inclui as operações fora
dos EUA – é fruto de um
contexto de declínio na
circulação, de grande en-
dividamento e de redu-
ção drástica na receita
com publicidade, um pro-
blema que vem afetando
toda a indústria.

A Reader’s Digest, pu-
blicação mensal fundada
em 1922 com o objetivo
de apresentar uma sele-
ção de artigos resumidos
de outras publicações,
busca um nicho de mer-
cado enquanto a internet
desmonta os tradicionais
modelos de negócios da
indústria das revistas.

Em junho, a Reader’s
Digest anunciou o corte
da garantia de circulação
oferecida aos anuncian-
tes de 8 milhões de exem-
plares para 5,5 milhões, e
a redução de sua periodi-
cidade de 12 para 10 edi-
ções anuais. No segundo
semestre de 2008, a edi-
ção americana da Rea-
der’s Digest teve circula-
ção de 8,2 milhões de
exemplares, 2% acima da
garantia feita aos anun-
ciantes, mas 12% abaixo
da circulação registrada
no mesmo período do
ano anterior.

A diretora executiva
da Reader’s Digest, Ma-
ry Berner, disse que o
acordo com os credores
é fruto de “meses de in-
tensa análise estratégica
dos problemas no balan-
ço patrimonial”. Ao todo,
a empresa espera redu-
zir sua dívida de US$ 2,2
bilhões para US$ 550 mi-
lhões após a reorganiza-
ção. A companhia disse
que buscará novos acor-
dos com seus credores e
outros envolvidos antes
de fazer o pedido formal
de recuperação judicial,
em cerca de um mês. ●
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A HXD Interactive TV surgiu
no fim de 2007, época das pri-
meiras transmissõespara aTV
digital no Brasil. A empresa foi
frutodoestudodafabricantede
software Hirix, que identificou
uma oportunidade de aprovei-
tar a interatividade nesse mer-
cado nascente, algo que será
possívelapartirde2010.“Quan-
dovimosopotencialdaTVdigi-
tal noBrasil, decidimosmontar
a empresa”, diz Salustiano Fa-
gundes, presidente da HXD e
daHirix.

Como empresa nascente, a
HXDainda não possui um fatu-
ramento relevante, mas é uma
boaoportunidadeparaosinves-
tidores de risco. A empresa foi
umadasselecionadaspelaame-
ricanaIBMparaserapresenta-

danoprimeiro fórumdecapital
de risco para inovação que a gi-
gante de tecnologia realiza no
Brasil. O evento vai apresentar
cincoempresasbrasileirasnas-
centes a cerca de 25 investido-
res em capital de risco.

As cinco debutantes no fó-
rumforamselecionadasdentro
da base de 3 mil parceiros da
IBM no Brasil. Elas passaram
porumaseleçãointernanacom-
panhia eposteriormente foram
analisadaspelofundodeinvesti-
mento em capital de risco Per-
forma,queavaliouasempresas

commaispotencialparainvesti-
mento. “Após fazermos a sele-
ção, ajudamos essas cinco a
adaptarem seus modelos de
uma maneira que se mostras-
sem mais atraentes para o in-
vestidor”,dizHumbertoMatsu-
da, vice-presidente da Perfor-
ma Investimentos.

ParaaIBM,odesenvolvimen-
todeparceirospotencializaseu
próprio negócio. Atualmente,
umterçodofaturamentodaem-
presa vem do relacionamento
com parceiros. “O parceiro
prospectamuitos clientes, por-
queestánomercadoelevaono-
me da IBM para lugares onde
muitas vezes não conseguimos
estar”,dizJamesCorges,geren-
tegeraldeRelaçõescomDesen-
volvedores da IBM.

Além disso, a evolução das
empresas parceiras é também
uma maneira de a IBM encon-
trar aquisições em potencial.
Desde 2003, quando passou a
atuar commais intensidade no
fomento ao capital de risco, a
IBMadquiriu75 empresasnas-
centes, sendo 25 delas parcei-
ras genuínas da companhia. “É
uma relação em que todomun-
dosai ganhando”,dizadiretora
daIBMVentureCapitalGroup,
ClaudiaMunce,responsávelpe-
lo contato com os fundos de in-
vestimentoemcapital de risco.

De acordo com Claudia, a
IBManalisaatualmente120em-
presas nascentes com poten-
cial para o aporte de investido-
res. Segundo ela, o Brasil é um
mercado em potencial para es-
se tipo de investimento. Sinal
disso foi o bom desempenho do
País no ano passado, quando
terminou com um estoque de
US$27bilhõesparaaportesem
empresas privadas e compa-
nhiasnascentes,deacordocom
a Associação Brasileira de Pri-
vate Equity e Venture Capital
(ABVCAP). Desse total, US$ 11
bilhões ainda estavam disponí-
veis para investimento.

Na visão da IBM, o fórum
formaliza suas ações de fo-
mento no Brasil e é um pri-
meiro passo para a atuação
no mercado latino-america-
no. Desde 2002 a empresa
vem direcionando suas
ações com capital de risco
para países em desenvolvi-
mento.Osestudosparaavin-
da para oBrasil começaram
em 2007.

No ano passado, a IBM já
auxiliou 12 empresas a rece-
ber aportes de investidores
noPaís.Duasdelasvãoapre-
sentar hoje seus planos de
negócio. AHoplon, empresa
detecnologiadeFlorianópo-
lis, e a Usix, de Fortaleza.
“Queremos mostrar às em-
presasnascentesqueépossí-
vel e quepodedarcerto”, diz
Ricardo Carrion Mansano,
da área de Relacionamento
com Desenvolvedores da
IBMnoBrasil.

Emmaio deste ano, a IBM
inaugurouseuprimeirocen-
tro de inovação no País. Um
local que oferece a infraes-
trutura para se trabalhar
com as áreas com potencial
de inovação: universidades,
profissionais de tecnologia
da informação e empresas
nascentes. “É o centro que
vai oferecer às empresas
com potencial para investi-
mento toda a assessoria pa-
ra que ela cresça”, diz Clau-
dia.

Essa é a expectativa de
WellingtonFreire,presiden-
te da Softwell, outra empre-
sa que vai ser apresentada
aos investidores hoje. “Esta-
mos nomomento certo para
crescer e prontos para o in-
vestimento”, diz. A empresa
desenvolveu uma platafor-
ma visual para a fabricação
de softwares, que promete
economizar em até 300 ve-
zes o tempo de fabricação
dos programas. ●
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Mais de 20 companhias deve-
rão abrir o capital na Bolsa de
NovaYork este ano, superando
ototalde12empresasquedebu-
taramnomercadonoanopassa-
do, prevê a operadora da bolsa
americana, a NYSE Euronext.
Para o presidente da compa-
nhia,DuncanNiederauer,aesti-
mativa é um sinal da retomada
da confiança nomercado. “Nós
nos sentimos muito mais con-
fiantes do que estávamos em
abril.Omercadomanteveo rali
iniciadoemmarçoemuitovolu-
me foi negociadode lá para cá”,
disse o executivo, que veio ao
Brasil para firmar uma parce-
riatecnológicacomaBM&FBo-
vespa.

Naopiniãodele,asofertaspú-
blicas realizadas até o momen-
to vieram de “ótimas compa-
nhias”. “Omercado se compor-

tou bem o suficiente a ponto de
permitir que ótimas compa-
nhias fizessem ofertas bem-su-
cedidas. Houve grande deman-
daesuasaçõestiverambomvo-
lumedenegociação”, disseNie-
derauer, acrescentando que “o

setordeserviços financeirosfoi
bastante inteligente ao tentar
nãolevarumnúmerograndede-
maisdecompanhiasparaaBol-
sa”, oqueprovocariaumexces-
so de oferta. “É melhor termos
umapequenaquantidade e alta

qualidade de IPOs”, disse ele.
Oexecutivo ressalvou,noen-

tanto, que a recuperação do
mercado “ainda tem um longo
caminhoapercorrer”.Atéomo-
mento este ano, foram 15 as lis-
tagensiniciais.Mesmoqueesse
número supere, como previsto,
amarcade20até o final doano,
émenosdametadedos44lança-
mentos iniciais ocorridos em
2007.

Entre os próximos nomes da
lista está a brasileira Friboi.
Sua subsidiária nos Estados
Unidos,aJBSUSAHoldings, já
encaminhouàSEC(aregulado-
ra do mercado de ações nos
EUA)pedidode registro para o
lançamento de ações ordiná-
rias.Hoje, 31empresasbrasilei-
ras estão na bolsa nova-iorqui-
na, número inferior apenas ao
de companhias canadenses

(74) e chinesas (42) no ranking
delistagensdecompanhiasnão-
americanas. Mas, em volume
negociado,asbrasileirasatingi-
ram o topo da classificação no
primeirosemestre.ForamUS$
291 bilhões em ADRs brasilei-

ros negociados até 30 de ju-
nho.OsADRsbritânicosfica-
ram num distante segundo
lugar, comUS$ 173 bilhões.

Para se ter uma ideia da
importânciacrescentedogi-
ro de ADRs para as empre-
sas brasileiras, atualmente
são negociados, em média,
US$ 3 bilhões por dia empa-
péis do País listados em No-
va York. Enquanto isso, no
mercado doméstico, na
BM&FBovespa,omovimen-
to diário em julho ficou em
R$4,885bilhões,ouoequiva-
lente aUS$ 2,6 bilhões.

PARCERIA ESTRATÉGICA
Aparceria firmada pelaNY-
SE Euronext com a BM&F
Bovespa se dará, principal-
mente,pormeiodecomparti-
lhamentodeexpertisetecno-
lógico. Desde 1997, a Boves-
pa utiliza a plataformaNSC,
sistemadenegociaçãoeletrô-
nica daNyse.

“NocasodoBrasil,háuma
oportunidade real de ajudar
a tornar a bolsa global, como
nós já nos tornamos, por
meio da oferta de todas as
nossas tecnologias.E isso in-
clui serviços de rede, distri-
buição e ferramentas que
permitem vender produtos
não apenas localmente, mas
tambémglobalmente”, disse
Niederauer. ●

PARCERIA– ‘Éumarelaçãoemquetodosganham’,dizClaudiaMunce
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