B14 NEGÓCIOS

TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

EMPREENDEDORISMO

MÍDIA

Empresas de tecnologia
ganham apoio para crescer

Reader’s
Digest
vai pedir
concordata

Programa da IBM leva pequenas empresas a receber recursos de grupos de capital de risco
EDUARDO ANIZELLI/AE–17/4/2008

MICROEMPRESAS
Paulo Justus

A HXD Interactive TV surgiu
no fim de 2007, época das primeiras transmissões para a TV
digital no Brasil. A empresa foi
frutodo estudo da fabricantede
software Hirix, que identificou
uma oportunidade de aproveitar a interatividade nesse mercado nascente, algo que será
possívelapartirde2010.“Quando vimos o potencial da TV digital no Brasil, decidimos montar
a empresa”, diz Salustiano Fagundes, presidente da HXD e
da Hirix.
Como empresa nascente, a
HXD ainda não possui um faturamento relevante, mas é uma
boaoportunidade paraosinvestidores de risco. A empresa foi
umadas selecionadaspela americana IBM para ser apresenta-

IBM analisa hoje
120 empresas com
potencial para
receber aportes
da no primeiro fórum de capital
de risco para inovação que a gigante de tecnologia realiza no
Brasil. O evento vai apresentar
cinco empresas brasileiras nascentes a cerca de 25 investidores em capital de risco.
As cinco debutantes no fórum foram selecionadas dentro
da base de 3 mil parceiros da
IBM no Brasil. Elas passaram
porumaseleçãointernanacompanhia e posteriormente foram
analisadaspelofundodeinvestimento em capital de risco Performa, que avaliou as empresas

commaispotencialparainvestimento. “Após fazermos a seleção, ajudamos essas cinco a
adaptarem seus modelos de
uma maneira que se mostrassem mais atraentes para o investidor”,dizHumbertoMatsuda, vice-presidente da Performa Investimentos.
ParaaIBM,odesenvolvimento de parceiros potencializa seu
próprio negócio. Atualmente,
umterçodofaturamentodaempresa vem do relacionamento
com parceiros. “O parceiro
prospecta muitos clientes, porque está no mercado e leva o nome da IBM para lugares onde
muitas vezes não conseguimos
estar”,dizJamesCorges,gerentegeraldeRelaçõescom Desenvolvedores da IBM.
Além disso, a evolução das
empresas parceiras é também
uma maneira de a IBM encontrar aquisições em potencial.
Desde 2003, quando passou a
atuar com mais intensidade no
fomento ao capital de risco, a
IBM adquiriu 75 empresas nascentes, sendo 25 delas parceiras genuínas da companhia. “É
uma relação em que todo mundo sai ganhando”, diz a diretora
da IBM Venture Capital Group,
ClaudiaMunce,responsávelpelo contato com os fundos de investimento em capital de risco.
De acordo com Claudia, a
IBManalisaatualmente120empresas nascentes com potencial para o aporte de investidores. Segundo ela, o Brasil é um
mercado em potencial para esse tipo de investimento. Sinal
disso foi o bom desempenho do
País no ano passado, quando
terminou com um estoque de
US$ 27 bilhões para aportes em
empresas privadas e companhias nascentes, de acordo com
a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP). Desse total, US$ 11
bilhões ainda estavam disponíveis para investimento.

PARCERIA – ‘É uma relação em que todos ganham’, diz Claudia Munce

Na visão da IBM, o fórum
formaliza suas ações de fomento no Brasil e é um primeiro passo para a atuação
no mercado latino-americano. Desde 2002 a empresa
vem direcionando suas
ações com capital de risco
para países em desenvolvimento.Osestudospara avinda para o Brasil começaram
em 2007.
No ano passado, a IBM já
auxiliou 12 empresas a receber aportes de investidores
no País. Duas delas vão apresentar hoje seus planos de
negócio. A Hoplon, empresa
de tecnologia de Florianópolis, e a Usix, de Fortaleza.
“Queremos mostrar às empresasnascentesqueépossível e que pode dar certo”, diz
Ricardo Carrion Mansano,
da área de Relacionamento
com Desenvolvedores da
IBM no Brasil.
Em maio deste ano, a IBM
inaugurou seu primeiro centro de inovação no País. Um
local que oferece a infraestrutura 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 investimento toda a assessoria para que ela cresça”, diz Claudia.
Essa é a expectativa de
Wellington Freire, presidente da Softwell, outra empresa que vai ser apresentada
aos investidores hoje. “Estamos no momento certo para
crescer e prontos para o investimento”, diz. A empresa
desenvolveu uma plataforma visual para a fabricação
de softwares, que promete
economizar em até 300 vezes o tempo de fabricação
dos programas. ●

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 ago. 2009, Economia & Negócios, online.
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Bolsa de NY vê retomada
de aberturas de capital
Previsão é de que sejam feitos mais de 20 IPOs no ano
BRENDAN MCDERMID/REUTERS-05/05/2008

Marcílio Souza

Mais de 20 companhias deverão abrir o capital na Bolsa de
Nova York este ano, superando
ototal de 12empresasque debutaramnomercadonoanopassado, prevê a operadora da bolsa
americana, a NYSE Euronext.
Para o presidente da companhia,DuncanNiederauer,aestimativa é um sinal da retomada
da confiança no mercado. “Nós
nos sentimos muito mais confiantes do que estávamos em
abril. O mercado manteve o rali
iniciadoem março e muito volume foi negociado de lá para cá”,
disse o executivo, que veio ao
Brasil para firmar uma parceriatecnológicacomaBM&FBovespa.
Naopiniãodele,asofertaspúblicas realizadas até o momento vieram de “ótimas companhias”. “O mercado se compor-

SELEÇÃO – Segundo Niederauer, é melhor ter mais qualidade nos IPOs

tou bem o suficiente a ponto de
permitir que ótimas companhias fizessem ofertas bem-sucedidas. Houve grande demanda e suas ações tiveram bom volume de negociação”, disse Niederauer, acrescentando que “o

setor de serviços financeiros foi
bastante inteligente ao tentar
nãolevarumnúmerograndedemais de companhias para a Bolsa”, o que provocaria um excesso de oferta. “É melhor termos
uma pequena quantidade e alta

qualidade de IPOs”, disse ele.
O executivo ressalvou, no entanto, que a recuperação do
mercado “ainda tem um longo
caminhoapercorrer”.Atéomomento este ano, foram 15 as listagens iniciais. Mesmo que esse
número supere, como previsto,
a marca de 20 até o final do ano,
émenosdametadedos44lançamentos iniciais ocorridos em
2007.
Entre os próximos nomes da
lista está a brasileira Friboi.
Sua subsidiária nos Estados
Unidos, a JBS USA Holdings, já
encaminhou à SEC (a reguladora do mercado de ações nos
EUA) pedido de registro para o
lançamento de ações ordinárias. Hoje, 31 empresas brasileiras estão na bolsa nova-iorquina, número inferior apenas ao
de companhias canadenses

ADRs de empresas
brasileiras são os
mais negociados
na Bolsa de NY
(74) e chinesas (42) no ranking
delistagensdecompanhiasnãoamericanas. Mas, em volume
negociado,asbrasileiras atingiram o topo da classificação no
primeiro semestre. Foram US$
291 bilhões em ADRs brasilei-

ros negociados até 30 de junho.OsADRsbritânicos ficaram num distante segundo
lugar, com US$ 173 bilhões.
Para se ter uma ideia da
importância crescente do giro de ADRs para as empresas brasileiras, atualmente
são negociados, em média,
US$ 3 bilhões por dia em papéis do País listados em Nova York. Enquanto isso, no
mercado doméstico, na
BM&F Bovespa, o movimento diário em julho ficou em
R$4,885 bilhões, ouoequivalente a US$ 2,6 bilhões.
PARCERIA ESTRATÉGICA

A parceria firmada pela NYSE Euronext com a BM&F
Bovespa se dará, principalmente,pormeiodecompartilhamentodeexpertisetecnológico. Desde 1997, a Bovespa utiliza a plataforma NSC,
sistemadenegociaçãoeletrônica da Nyse.
“No caso do Brasil, há uma
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 inclui serviços de rede, distribuição e ferramentas que
permitem vender produtos
não apenas localmente, mas
também globalmente”, disse
Niederauer. ●

editora da revista Reader’s Digest,
a mais popular publicação
de interesse geral dos
Estados Unidos, anunciou ontem que pretende
entrar com pedido de recuperação judicial, com
um plano para trocar
parte da sua dívida pela
propriedade da empresa.
A Reader’s Digest Association Inc., que desde
2007 pertence à firma
nova-iorquina de private
equity Ripplewood Holdings, disse ter chegado
a um acordo de princípios com a maioria dos
seus credores segurados
para obter o relaxamento de parte da dívida de
US$ 1,6 bilhão. Os credores 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 endividamento e de redução drástica na receita
com publicidade, um problema que vem afetando
toda a indústria.
A Reader’s Digest, publicação mensal fundada
em 1922 com o objetivo
de apresentar uma seleção de artigos resumidos
de outras publicações,
busca um nicho de mercado 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 anunciantes de 8 milhões de exemplares para 5,5 milhões, e
a redução de sua periodicidade de 12 para 10 edições anuais. No segundo
semestre de 2008, a edição americana da Reader’s Digest teve circulação de 8,2 milhões de
exemplares, 2% acima da
garantia feita aos anunciantes, mas 12% abaixo
da circulação registrada
no mesmo período do
ano anterior.
A diretora executiva
da Reader’s Digest, Mary Berner, disse que o
acordo com os credores
é fruto de “meses de intensa análise estratégica
dos problemas no balanço patrimonial”. Ao todo,
a empresa espera reduzir sua dívida de US$ 2,2
bilhões para US$ 550 milhões após a reorganização. A companhia disse
que buscará novos acordos com seus credores e
outros envolvidos antes
de fazer o pedido formal
de recuperação judicial,
em cerca de um mês. ●
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