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Companhias brasileiras novatas atraem investidores depois de aparecer em mídia no exterior 
 
"Deu no New York Times" é uma expressão bem conhecida. Significa, basicamente, que se 
uma notícia foi publicada pelo prestigiado jornal americano, é porque ela, de fato, merece 
atenção. Uma simples menção em suas páginas, portanto, significaria acesso imediato ao 
interlocutor certo. No caso da brasileira Compra3.com, o sentido não poderia ser mais literal. A 
companhia faz parte de uma lista de empresas de tecnologia novatas e pouco conhecidas, mas 
que atraíram investidores internacionais depois de aparecer em publicações estrangeiras. 
 
"O trabalho [dos fundos internacionais] para garimpar projetos inovadores ficou mais 
concorrido", afirma Francisco Jardim, gestor do fundo Criatec, gerido pela Antera Gestão de 
Recursos e pelo Instituto Inovação. Para ele, parte do interesse recente pelas empresas 
brasileiras decorre da melhoria dos indicadores econômicos e do desempenho do país na crise 
internacional. "O Risco Brasil está menor", diz.  
 
A Compra3.com chegou às páginas do "The New York Times" no fim de março. Fundada em 
Curitiba por dois ex-alunos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), como um portal de 
promoção de vendas, a empresa recebeu aporte de US$ 1,2 milhão do investidor-anjo de Nova 
York Michael Nicklas. Agora, se prepara para receber novos aportes.   
 
A estratégia da companhia é semelhante à dos sites internacionais de reembolso Groupon e 
WinWin. Os consumidores cadastrados que compram itens oferecidos nos links do site recebem 
um reembolso, que varia de 2% a 40% do preço de varejo. A empresa fez acordo com dez 
redes varejistas - Americanas.com, Comprafácil, C&C, Fnac, Lojaskd, Pack & Track, Ponto Frio, 
Sack's, Submarino e Wal-Mart - que oferecem cerca de 1 milhão de itens no portal. Fundada 
em 2006, a empresa tem 110 mil usuários cadastrados, com faturamento anual de R$ 8 
milhões.  
 
Mas o que atraiu interesse internacional foi o desenvolvimento de uma rede social de compras, 
projetada no fim de 2009. Cada usuário cria uma página com os itens que deseja comprar ou 
que já adquiriu e a torna disponível nas redes Twitter, Orkut, Facebook e LinkedIn. Os itens à 
venda também ganham uma página com a relação de consumidores que já os compraram. Os 
consumidores pode conversar diretamente entre si, formando uma rede social que vincula 
clientes, produtos e empresas.  
 
"Muitas empresas estão interessadas nesse modelo de negócios. Somos sondados 
diariamente", afirma André Luiz Monteiro, sócio-fundador da empresa. Recentemente, o 
executivo fez uma parceria com a Microsoft para transferência de tecnologia. A expectativa da 
Compra3.com é de captar neste ano US$ 12,5 milhões de investidores estrangeiros e R$ 2,5 
milhões de fundos nacionais. 
 
Outra estratégia de negócios que atraiu atenção internacional foi a adotada pela Mind Lab do 
Brasil, que produz jogos educativos. O conceito foi desenvolvido em Israel por um grupo de 
professores de xadrez, que decidiu usar estratégias de jogos para auxiliar no ensino 
fundamental. A Mind Lab Group estabeleceu-se em Israel como uma espécie de escola 
extracurricular. No país, cerca de 3 mil professores ensinam os alunos a usar os jogos como 
ferramenta de aprendizagem fora das escolas.  
 
Valmir Pereira e Nívio Florez decidiram abrir uma unidade no Brasil, mas com outro formato. A 
empresa criou um núcleo de 40 professores que ensinam outros 3 mil docentes a implantar a 
metodologia nas escolas. O projeto, iniciado no Brasil em 2007 com 2,5 mil alunos, atingiu 100 
mil alunos neste ano. "A expansão foi tão grande que os donos do Mind Lab Group nos 
chamaram para ser sócios", diz Pereira, presidente da empresa no Brasil.  
 
O projeto virou notícia no ano passado nas emissoras TV1 Portugal, TV Cultura da Romênia e 
Tele Chiara (Itália) - países onde o conceito já foi adotado. Recentemente, a Mind Lab do Brasil 



recebeu um aporte do fundo Monashees. A companhia planeja fazer uma nova captação no 
mercado externo neste ano para acelerar o projeto de internacionalização.  
 
Eric Acher, sócio da Monashees Capital, diz que os investidores internacionais não estão atrás 
apenas de tecnologias consideradas inovadoras. "Há poucos casos de inovação científica ou de 
alta tecnologia no Brasil e não teremos no curto prazo um centro de inovação do nível do Vale 
do Silício. Mas há muitos modelos de negócios inovadores e é para esses projetos que os 
estrangeiros têm se voltado." 
 
As tecnologias científicas também estão encontrando seu lugar ao sol na mídia internacional. A 
Clorovale, de São José dos Campos, foi alvo de reportagem do portal de tecnologia Tech 
Crunch. A empresa usa nanotecnologia para desenvolver diamantes sintéticos. Já desenvolveu 
uma broca odontológica de diamante sintético que vibra a partir de ondas de ultrassom, em 
vez de operar por rotação.  
 
A tecnologia está sendo testada, agora, para o desenvolvimento de brocas de perfuração de 
poços de água e petróleo, diz o fundador da Clorovale, Vladimir Airoldi. "Quando criei a 
empresa, em 1998, achei que em três anos ficaria rico, mas não foi o que aconteceu. Só 
consegui atrair a atenção dos investidores locais depois de ser notícia nos Estados Unidos", 
afirma Airoldi. Com um faturamento de R$ 600 mil por ano, a empresa obteve em dezembro 
um aporte de R$ 1,5 milhão do fundo Criatec. Os recursos serão usados para financiar o 
projeto de exportação para os Estados Unidos e a Europa. 
 
A gaúcha FK-Biotec buscou uma parceria no Canadá para crescer. Em outubro, a empresa 
fechou um acordo com a canadense ZBx Corporation para a produção de uma vacina 
terapêutica para tratamento do câncer de próstata. Juntas, as companhias criaram a FK-Nova, 
que no segundo semestre planeja fazer uma oferta inicial de ações na Bolsa de Toronto, com 
expectativa de captar US$ 14 milhões.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


