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Cenário Sete grupos mais ativos detêm participação em 20 negócios

Dinheiro do Vale do Silício
financia novatas brasileiras
Cibelle Bouças
De São Paulo e do Rio

Com cidades relativamente pe-
quenas, repletas de prédios baixos
e jardins bem cuidados — um ce-
nário semelhante aos campi das
universidades que caracterizam a
região —, o Vale do Silício não se
parece nada com os grandes cen-
tros urbanos onde se concentra a
maioria das empresas novatas de
tecnologia e internet do Brasil. Mas
o mesmo dinheiro que ajudou a
criar algumas das principais forças
do Vale, como o Google e o Facebo -
ok, começa a irrigar as “startups”
brasileiras, dando aos empreende-
dores nacionais a chance de so-
nhar em ser o próximo Larry Page
ou Mark Zuckerberg.

Os fundos da Califórnia começa-
ram a avaliar as companhias brasi-
leiras em 2008, mas os aportes tor-
naram-se mais comuns a partir do
ano passado. Sete grupos destacam-
se nesse novo cenário: Redpoint
Ve n t u r e s ,BV Capital,Flybridge Capi-
tal Partners, Accel Partners, Ti g e r
Global Management, Venture Capi-
tal Group e 500Startups.

Juntas, essas empresas detêm par-
ticipações em aproximadamente 20
companhias novatas — quase todas
de internet. É difícil fazer a conta de
quanto elas já investiram no país,
porque boa parte dos valores per-
manece em sigilo. Como regra geral,
os fundos fazem investimentos clas-
sificados nos Estados Unidos como
série A, entre US$ 1 milhão e
US$ 10 milhões por empresa.

O primeiro passo é encontrar a
companhia certa. No Vale do Silício,
empreendedores e capitalistas às ve-
zes estão, literalmente, a alguns me-

tros de distância um do outro. Em
nenhum outro lugar a proximidade
é tão grande. No Brasil, a seleção é
feita com base em indicações de
consultorias e investidores mais ex-
perientes. É uma seleção dura. Em
média, de cem empresas avaliadas
só uma é escolhida.

A S h o e s 4 Yo u , um clube de com-
pras de sapatos e acessórios, está en-
tre as que passaram por esse crivo.
Fundada em setembro de 2011, a
empresa já recebeu aportes do Accel
Partners (investidor do Facebook e
Groupon), do Redpoint Ventures
(Netflix), e do Flybridge Capital Part-
ners(Zing e Open English).

própria loja virtual), cursos via inter-
net, redes sociais e criação de softwa-
re para dispositivos móveis.

O candidato precisa convencer
o investidor de que o negócio é ca-
paz de proporcionar uma receita
de pelo menos US$ 100 milhões
em até três anos, e que o projeto
pode ser lançado em outros países
sem grandes alterações. Mas o fun-
damental, mais importante que as
virtudes do projeto, é o conjunto
de qualidades apresentado pelo
empresário. Reconhecer o empre-
endedor é a regra de ouro no Vale
do Silício e a razão pela qual mui-
tos que não foram bem em seu pri-
meiro negócio receberam uma se-
gunda chance. Às vezes até uma
terceira, quarta, quinta chances...

Jon Karlen, sócio do Flybridge Ca-
pital Partners, está à procura de bra-
sileiros com o perfil que costuma en-
contrar no Vale do Silício. Neste ano,
ele já veio três vezes ao Brasil em bus-
ca de projetos de educação on-line,
mídias sociais e softwares para dis-
positivos móveis. O Flybridge detém
uma carteira de US$ 560 milhões,
dos quais planeja investir US$ 100
milhões no país nos próximos anos.
Até agora, o fundo fez aportes em
quatro empresas brasileiras. “Pa r a
chegar a esses acordos é preciso de-
senvolver bons relacionamentos e é
difícil fazer isso a distância. Vou aca-
bar tendo que me instalar aqui”,
brinca Karlen.

O Redpoint Venture, um dos in-
vestidores na Shoes4You, é muito
otimista em relação ao Brasil. Dona
de uma carteira de US$ 3 bilhões, a
companhia fez o primeiro investi-
mento no país há três anos, no site
Viajanet. Atualmente tem participa-
ção em sete empresas nacionais. “Os

recursos destinados ao Brasil não
chegam a 10% da carteira, mas a ex-
pectativa é ultrapassar o percentual
em poucos anos”, diz Jeff Brody, só-
cio-fundador do Redpoint Ventures.

O interesse é tanto que o Red-
point juntou-se ao BV Capital —
outro fundo americano, com uma
carteira de US$ 300 milhões — para
criar a eVentures Redpoint. A em-
presa de investimentos, com sede
em São Paulo, tem interesse em co-
mércio eletrônico, mídia e softwa-
re para dispositivos móveis.

O valor para investimentos é
mantido em sigilo pelos sócios, o
americano Yann de Vries e o brasilei-
ro Anderson Thees. “Queremos ser
agressivos aqui, onde há muitas
oportunidades”, afirma Vries. Se-
guindo a cartilha californiana, a
prioridade é conhecer bem o empre-
endedor. “Não fazemos negócios só
com base no projeto”, diz Thees.

Fernando Okumura, cofundador
e presidente da Ke k a n t o, sentiu a
diferença nas conversas com os fun-
dos do Vale do Silício, em compara-
ção com os investidores nacionais.
No ano passado, o Accel Partners e
o Kaszek Ventures adquiriram 30%
da Kekanto, uma rede social para
classificação de estabelecimentos,
por um valor não revelado. “Os fun-
dos nacionais são mais novos e as
pessoas que os administram vêm
de bancos ou fundos de private
equity, que lidam com empresas
mais maduras”, diz o empresário.

Esse ponto — a maturidade dos
projetos versus a expectativa dos in-
vestidores — é uma questão central.
É consenso que não faltam projetos
no país, nem dinheiro para aplicar.
O problema é o desencontro entre
os dois lados. Projetos incipientes

demais chegam à mesa dos gestores
de fundos, que acabam por descar-
tá-los porque procuram negócios
mais maduros. Faltam as rodadas
iniciais de recursos, feitas pelos cha-
mados investidores-anjo ou empre-
sas de capital semente.

“A chegada de novos fundos para
preencher esse elo intermediário
torna o mercado mais completo”,
afirma Luiz Eugenio Figueiredo, vi-
ce-presidente da Associação Brasi-
leira de Private Equity e Venture Ca-
pital (ABVCAP). O Brasil já contava
com alguns investidores-anjos e
fundos de capital semente, diz Fi-
gueiredo, mas a atuação dos novos
investidores internacionais pode es-
timular mais grupos a atuar nesse
segmento, afirma.

A 500Startups, dona de uma car-
teira de US$ 30 milhões, tem foco
nos estágios iniciais das companhias
novatas. A empresa enviou ao Brasil
uma profissional especializada que
trabalhava em sua sede em Moun-
tain View, na Califórnia. À seme-

lhança dos “olheiros”que trabalham
para as agências de modelos, Bedy
Yang tem a missão de selecionar
“beldades” tecnológicas brasileiras.

Na 500Startups, o investimento
inicial médio é de US$ 50 mil em
cada projeto. Em seis meses, Bedy
selecionou as empresas Viva Real,
Descomplica, Rota dos Concursos
e ContaAzul. “Além do investimen-
to, os empreendedores visitam a
sede na Califórnia para desenvol-
ver as áreas de design, métricas,
distribuição e gestão”, diz ela.

Mariana Medeiros, que comanda
o site O Q Ve s t i r, recebeu em 2011 um
aporte do fundo Tiger Global Mana-
gement e sentiu o efeito desse tipo
de treinamento. Ela tem reuniões
mensais de acompanhamento, nas
quais pode ouvir a opinião de quem
está no principal centro de tecnolo-
gia dos EUA. “A chegada do recurso é
acompanhada de conhecimentos
que ajudam a profissionalizar a ges-
t ã o”, diz a empresária. (Colaborou Ju-
liana Ennes, do Rio)

Atuação mais intensa
de fundos da Califórnia
ajuda a preencher
lacuna em estágios
iniciais de investimento

Olivier Grinda, sócio-fundador
e presidente da Shoes4You, consi-
dera a experiência diferente da
que viveu em outras “startups”,
com investidores de outras ori-
gens. “Os fundos do Vale do Silício
trabalham com uma perspectiva
de longo prazo, de 10 a 20 anos.
Há uma preocupação em alinhar
as perspectivas, mas sem a co-
brança imediata por receita e flu-
xo de caixa”, diz.

O comércio eletrônico — área de
atuação da Shoes4You — é um dos
segmentos mais procurados pelos
fundos, mas há outras atividades
que despertam interesse, principal-
mente “marketplaces” (venda de
conteúdo, serviços ou produtos ofe-
recidos por pessoas que não têm sua

Mercado atrai fundos de outras origens
LUCIANA WHITAKER/VALOR

Nicolas Szekasy, sócio da Kaszek Ventures: atuação desde os anos 90, com aceleração dos investimentos há dois anos

Cibelle Bouças, Juliana Ennes e
Gustavo Brigatto
De São Paulo e do Rio

A forte expansão do comércio
eletrônico brasileiro — que chegou
a R$ 18,7 bilhões em 2011 e vem
crescendo 35% ao ano, proporcio-
nando o surgimento de empresas
milionárias, como a Netshoes —
tem atraído não só os fundos de
participação do Vale do Silício.
Grupos europeus e latino-ameri-
canos também aproveitam a boa
fase da internet brasileira para di-
versificar seus investimentos.

A companhia de participações
alemã Rocket Internet, que tem
€100 milhões em recursos para in-
vestir no Brasil, começou a atuar
no país em 2010. Os primeiros
aportes foram feitos no Clube Ur-
bano (adquirido pelo GroupOn no
mesmo ano) e a loja virtual de sa-
patos Dafiti. Os resultados obtidos
com as duas empresas levaram os
alemães a instalar um escritório
em São Paulo, para selecionar no-
vas opções de investimento.

O escritório foi inaugurado em
outubro. De lá para cá, a Rocket In-
ternet investiu em seis lojas vir-
tuais — Ka n u i , Tr i c a e , M o b l y, Glos -
sybox, Airu e We s t W i n g — além da
rede para compartilhamento de
imagens Pinspire e do clube de
compras de artigos de design Ba -
marang. Outras três startups de-
vem ser lançadas neste semestre:
21Diamonds, Ye p D o c , e ZocPrint.

Wilson Cimino, fundador e res-
ponsável por novos negócios na
Rocket Internet Brasil, afirma que
a meta para este ano é abrir 30 em-
presas. “Há muitos nichos de mer-
cado na internet capazes de gerar
milhões de dólares e que não têm
c o n c o r r ê n c i a”, diz. Diferentemen-
te do que fazem os fundos de in-
vestimento do Vale do Silício, que
escolhem empreendedores que já
possuem uma startup ou um pro-
jeto, a Rocket Internet contrata
profissionais que considera terem
um perfil empreendedor e os con-
vida para ser sócios das startups
que planeja abrir. Em geral, são ne-
gócios com empresas semelhantes
nos Estados Unidos.

Esse modelo de atração de em-
preendedores também é adotado
pela companhia de investimentos
espanhola IG Expansión, que re-
servou €25 milhões para investir

em seis novatas brasileiras. No
país, a IG Expansión já fez aportes
nas empresas Viajanet, S h o e s 4 Yo u ,
Captalis e 55Social, em parceria
com investidores-anjo e outros
fundos de investimento.

José Marín, sócio-fundador da
IG Expansión, adota duas estraté-
gias para reduzir os riscos de
apostar em startups que no futu-
ro podem fracassar. A companhia
escolhe investir em negócios que
já tiveram sucesso nos Estados
Unidos e elege um empreende-
dor para replicar o modelo no
Brasil. Ou investe em startups que
já receberam aportes de outros
fundos de participações.

Essa postura mais conservadora
dos fundos europeus é explicada
em parte pelo fato de o mercado
brasileiro de internet ser relativa-
mente jovem. “É muito recente o
surgimento de casos de empresas
brasileiras que deram certo e atraí-
ram investidores”, afirma Romero
Rodrigues, executivo-chefe e co-
fundador do BuscaPé.

Mesmo para investidores que
já atuam no país há mais tempo,
só recentemente o cenário tor-
nou-se mais atraente. A Ka s z e k
Ve n t u r e s atua no setor desde a
década de 90, mas só nos últimos
dois anos acelerou os investi-
mentos no país, afirma o sócio-

fundador Nicolas Szekasy. Atual-
mente, a Kaszek possui investi-
mentos em oito empresas brasi-
leiras, entre elas a Ke k a n t o, a
Open English e a R e s t o r a n d o.

Para Claudia Munce, diretora do
IBM Venture Capital Group, a febre
de investimentos em empresas de
comércio eletrônico e internet re-
presenta uma primeira fase no
amadurecimento do mercado. “Há
sinais de maturidade para o em-
preendedorismo, o que criará um
portfólio amplo de inovação”, diz.

Há companhias que já veem es-
se potencial de inovação afloran-

do. A aceleradora de negócios
21212, com sede no Rio de Janeiro
e em Nova York, já investiu em dez
startups no país, incluindo a Resol -
ve Aí e a Igluu. A companhia ado-
tou um modelo de negócios novo
no Brasil. Compra 20% de partici-
pação em diversas startups, com
aportes inferiores a US$ 40 mil, e
ajuda na profissionalização do ne-
gócio para acelerar sua expansão.
Marcelo Sales, sócio-fundador da
21212, afirma que todas empresas
em que investiu têm potencial pa-
ra alcançar uma receita anual de
R$ 100 milhões.

Leis similares favorecem
acordos com americanos

REGIS FILHO/VALOR

Craig Sherman, da Wilson Sonsini Goodrich & Rosati: questão trabalhista

De São Paulo

Os fundos de investimento
americanos que decidiram fazer
aportes em companhias brasilei-
ras de tecnologias já tinham co-
nhecimento do cenário político e
econômico favorável no país. E se
depararam com uma grata sur-
presa: o Brasil apresenta uma le-
gislação complexa, mas muito
mais próxima das leis america-
nas que as legislações existentes
na Índia e na China — as primei-
ras apostas dos fundos do Vale do
Silício fora dos Estados Unidos.

Craig Sherman, advogado do
escritório americano Wilson Son-
sini Goodrich & Rosati, afirma
que existe um mito no Brasil de
que os governos estaduais mu-
dam muito as leis e que essas mu-
danças complicam a vida dos in-
vestidores internacionais. “Nos Es-
tados Unidos, existem 50 legisla-
ções diferentes, que também são

alteradas com frequência. Mas são
parecidas com as leis brasileiras e
isso facilita os acordos entre em-
presas dos dois países”, afirma.

Sherman presta assessoria a
fundos de investimento, como
Accel Partners, Frazier Technolo-
gy Ventures e Monashees Capital.
Ele diz que, nos acordos entre
empresas dos dois países, as
questões trabalhistas são o único
ponto que exige mais cuidados
do lado americano.

O advogado observa que a tri-
butação que recai sobre a folha de
pagamento no Brasil é muito alta
se comparada à americana. Por
conta disso, muitas startups man-
têm funcionários trabalhando de
maneira informal. “No caso de em-
presas que demandam mais mão
de obra, como os sites de comércio
eletrônico, a contratação formal
muitas vezes encarece o custo da
empresa, levando os investidores a
desistir do negócio”, diz. (CB)

Fonte: As empresas

Direto da Califórnia
As apostas brasileiras de fundos com experiência nos EUA

Redpoint Ventures

No Brasil

Flybridge Capital Partners

Casos internacionais

Accel Partners Angry Birds

comScore

Facebook

Groupon

Vostu

500Startups MoPix

Farmeron

PayByGroup

ContaAzul

Descomplica

Rota dos Concursos

VivaReal

baby.com.br

Captalis

Elo7

GetNinjas

Kekanto

Shoes4You

Viajanet

55Social

Atomico Ventures Angry Birds

Rdio
Bebê Store

Restorando

Viajanet

Grupo Xangô

PSafe

55Social

Shoes4You

Twitter

Netflix

MySpace

Juniper

BranchOut

Zing 

Open English

Captalis 

Shoes4You

Viajanet 

55Social

COMUNICADO OI AOS CLIENTES

PROMOÇÃO Data Prorrogação
Pula-Pula Cartão 02 30/9/2012
Pula-Pula Cartão 03 30/9/2012
Promoção Pula-Pula Brasil 2 30/9/2012
Pula-Pula Brasil 2 Fale de Graça a Noite 1/2/3 30/9/2012
Pula-Pula Controle 03 30/9/2012
Pula-Pula Cartão 01 Fale de Graça a Noite 4 30/9/2012
Novo Pula-Pula 2008 30/9/2012
Oi Cartão 04 30/9/2012
Promoção Pula-Pula Brasil 30/9/2012
Promoção Pula-Pula 2008 30/9/2012
Novo Pula-Pula 2008 Turbinado 30/9/2012
Pula-Pula Cartão 01 30/9/2012
Promoção Pula-Pula R$ 100,00 30/9/2012
Promoção Pula-Pula 1000 30/9/2012

A Oi/Brasil Telecom comunica que as ofertas Pula-Pula Cartão 02, Pula-Pula Cartão 03, 
Promoção Pula-Pula Brasil 2, Pula-Pula Brasil 2 Fale de Graça a Noite 3, Pula-Pula Controle 
03, Pula-Pula Cartão 01 Fale de Graça a Noite 4, Novo Pula-Pula 2008, Oi Cartão 04, Promoção 
Pula-Pula Brasil, Promoção Pula-Pula 2008, Novo Pula-Pula 2008 Turbinado, Pula-Pula 
Cartão 01, Promoção Pula-Pula R$ 100,00, Promoção Pula-Pula 1000 serão prorrogadas até o 
dia 30/09/2012 de forma gratuita para os clientes que hoje a possuem.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 mar. 2012, Empresas, p. B3.




