
Fundador do Skype volta-se para AL 
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Site de cinema Cinemaki ganha recursos de empresário sueco 
 
Os olhos de Niklas Zennström voltaram-se definitivamente para a América Latina. Depois de 
um ano e meio de pesquisas de mercado, o empresário sueco que virou o mundo da telefonia 
de ponta-cabeça ao criar o Skype , faz seu primeiro investimento na região.  
 
A Atomico, empresa de capital de risco que Zennström fundou em 2006 para garimpar 
companhias inovadoras e nascentes, será sócia minoritária do Cinemaki. Trata-se de um site 
criado na Argentina, que funciona como um portal colaborativo e uma rede social sobre 
cinema, no qual o usuário pode recomendar de filmes e trocar informações com colegas.  
 
O site, que já tem conteúdo em português, será um dos canais exclusivos de cinema do iG. O 
lançamento no portal brasileiro está previsto para junho. O valor do investimento da Atomico 
não é revelado. A expectativa da empresa é transformar o site em um projeto global. 
 
Em entrevista exclusiva ao Valor, durante sua primeira visita ao Brasil, Zennström diz que o 
Brasil e a América Latina guardam oportunidades de negócios que muita gente ainda não 
percebeu. "Não há inovações interessantes apenas no Vale do Silício. Uma boa ideia pode estar 
em qualquer lugar do mundo", afirma. "Além disso, há investidores demais olhando projetos 
dos Estados Unidos. Aqui, a concorrência é menor." 
 
Em seus quatro anos de operações, a Atomico investiu US$ 40 milhões em cerca de 30 
empresas, entre elas a Radio, uma concorrente do serviço digital de música Spotify que, 
curiosamente, pode ajudar as indústrias da música e do cinema a aplacar a pirataria e 
reconquistar receitas. 
 
Há dois meses, a empresa criou um novo fundo, de US$ 165 milhões, para injetar recursos em 
novos projetos nos próximos quatro ou cinco anos. Zennström diz que há negociações em 
curso também com empresas brasileiras.  
 
Há evidências disso. O americano Geoffrey Prentice, amigo de Zennström dos tempos de 
faculdade e a primeira pessoa contratada para tocar as operações do Skype, está de malas 
prontas para se mudar para São Paulo. Nos últimos anos, Prentice morou em vários países 
para liderar o início das operações do serviço de telefonia via internet. "O Brasil é a próxima 
parada. Estou procurando um apartamento e devo me mudar dentro de um mês", afirma. 
 
Apesar de seu faro para inovações, Niklas Zennström admite que a tarefa de encontrar 
projetos com o alcance do Skype - ou mesmo do Kazaa, seu site de compartilhamento de 
música e vídeo que fez a indústria fonográfica perder o sono - não é algo simples. "É uma 
aposta que requer uma boa dose de talento e sorte", afirma. "De cada 30 companhias em que 
decidimos apostar, sabemos que apenas quatro ou cinco terão sucesso. O importante nesse 
jogo é que estamos direcionados para companhias novas que tenham grande potencial. Temos 
uma estrutura global e contamos com uma forte base de recursos de engenharia tecnológica, 
não só financeiros." 
 
Perguntado sobre a possibilidade de encontrar no Brasil inovações com desdobramentos 
semelhantes aos dos serviços que ele criou, Zennström se mostra otimista. "É claro que é 
possível. Antes de qualquer coisa, é necessário que as pessoas acreditem no potencial do que 
estão fazendo", afirma. "Quando eu decidi criar o Skype, ninguém acreditou que iria para 
frente, a não ser meu amigo Geoffrey Prentice." 
 
Zennström, de 43 anos, faz uma palestra, hoje, no instituto Insper, em São Paulo. O executivo 
traz na mala histórias como a do Skype, companhia de telefonia pela internet que ele vendeu 
para o eBay em 2005, por US$ 2,6 bilhões. Em setembro do ano passado, o Skype foi vendido 
a um grupo de investidores, que pagou US$ 1,9 bilhão por 65% do negócio. 
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