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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

I n t e r n et Grupo percorre vários
países em busca de oportunidades

‘Geeks’ lotam
avião para
farejar bons
negóc ios

REGIS FILHO/VALOR

Dave McClure, da 500Startups: “É impressionante o número de empresas iniciantes que estão surgindo em países como o Brasil, a Índia e a China”

Gustavo Brigatto
De São Paulo

De chinelo, calça jeans e camise-
ta, o americano Dave McClure não
lembra em nada o perfil clássico
do empresário e investidor. Tro-
cando constantemente o olhar da
tela do notebook para a do smart-
phone, ele também não parece
muito atento às palestras das em-
presas iniciantes que se apresen-
tam a centenas de pessoas em um
auditório na zona sul de São Paulo.

Mas McClure e a maior parte
da plateia — vestida da mesma
maneira informal — percorre -
ram juntos milhares de quilô-
metros só para conhecer compa-
nhias brasileiras iniciantes, nas
quais possam eventualmente in-
vestir, e conhecer mais de perto
o país, onde também podem
abrir seus próprios negócios.

Eles representam uma nova
geração de investidores e empre-
sários de internet. Autointitu-
lam-se “geeks”  — uma variação
dos antigos “nerds”, mas com co-
notação mais positiva. Cerca de
40 deles, vindos de diversas par-
tes do mundo, estiveram em São
Paulo, como parte de uma “expe -
d i ç ã o” à América Latina

O nome do grupo é sugestivo:
“Geeks On A Plane”, ou, simples-
mente, GOAP. A ideia é juntar ge-
eks de todas as partes do planeta
e visitar países para conhecer
empreendedores e investidores
locais. Nos poucos dias em que fi-
ca nos países, o grupo cumpre
uma agenda apertada de encon-
tros e apresentações. Neles, são
debatidos modelos de negócios,
dificuldades para investimento,
alternativas para a solução de
problemas e formas de captação
de recursos. Mas nada de forma-
lismo. Tudo é feito de uma ma-
neira bastante descontraída.

“É bom estar em contato com
outros geeks. Nos 10 dias que pas-
samos juntos, estabelecemos co-
nexões que geralmente são difíceis
de fazer”, diz Ching-Mei Chen, co-
fundadora da Cardinal Blue
Software, criadora do Piccollage,
um aplicativo gratuito para smart-
phones que permite criar e com-
partilhar fotos. Os brasileiros estão
entre os 10 maiores usuários do
software, por isso a empresária re-
solveu visitar o país. “Ter um pro-
duto internacional não é só tradu-
ção. É preciso entender a cultura. E

por mais que leia sobre o Brasil, na-
da se compara a vir para cá”, diz.

Kellan Elliott-McCrea, ex-en-
genheiro do Ya h o o, e atual dire-
tor de tecnologia do site de co-
mércio eletrônico E t s y, especiali-
zado em produtos feitos à mão,
também embarcou na viagem. A

expectativa não é de um movi-
mento rápido no país. “A forma
de vender aqui é muito diferente
do que fazemos atualmente. Pre-
cisamos avaliar se será preciso
adaptar nosso modelo, ou criar
uma estratégia nova”, diz.

O GOAP é uma iniciativa da em-

presa de investimentos americana
500Startups, da qual McClure é
um dos fundadores. Cada geek pa-
ga entre US$ 4 mil e US$ 8 mil para
visitar três ou quatro países a cada
viagem. A iniciativa também rece-
be patrocínios de empresas como
Microsoft, GE e o fundo de investi-

mento Monashess Capital. De
acordo com McClure, os geeks en-
tram no avião em média três vezes
por ano. Cada viagem leva de qua-
tro a seis meses para ser planejada.
Os grupos têm entre 20 e 50 pes-
soas. Os participantes que chegara
ao Brasil na terça-feira seguem ho-
je para Argentina. A viagem come-
çou em Miami e já passou pela Ci-
dade do México.

Desde 2009, quando foi realiza-
do pela primeira vez, o GOAP pas-
sou por países da Ásia, Europa e
América do Norte. No Brasil, a es-
cala de 2012 é a segunda. A primei-
ra ocorreu no ano passado. “Neste
ano tivemos muito mais interesse
de pessoas querendo vir para cá. O
Brasil virou uma marca muito im-
p o r t a n t e”, diz McClure. O interesse
se deve, em parte, aos resultados
obtidos no ano passado: só a
500Startups fez sete aportes no
país desde a visita. “É impressio-
nante o número de empresas ini-
ciantes que estão surgindo em paí-
ses como o Brasil, a Índia e a China.
Definitivamente, o eixo está se des-
locando do Vale do Silício”, diz.

Na avaliação de Marcelo Mar-
zola, presidente da brasileira Pre -
dicta, que desde o ano passado
ajuda na recepção do GOAP, a
troca de experiências e o contato
com o grupo é muito valioso. Se-
gundo Phillip Klein, vice-presi-
dente da companhia, a ideia é
usar os cartões trocados para fa-
cilitar o desembarque da compa-
nhia nos Estados Unidos nos pró-
ximos meses. “As pessoas vão
lembrar daquele brasileiro que
c o n h e c e r a m”, diz Marzola.

SCOTT EELLS/BLOOMBERG

John Chambers, da Cisco: financiamento e compra de companhias quando elas ainda são pouco mais que ideias

Modelo de inovação da Cisco desperta controvérsia
Est rat é g i a
Peter Burrows
Bloomberg Businessweek

Mario Mazzola pode ter o me-
lhor negócio no Vale do Silício.
Outros inovadores, na busca por
realizar seus sonhos, precisam
enfrentar a possibilidade de fra-
casso; há poucas redes de segu-
rança para empreendedores. Ma-
zzola, que cria produtos de redes
de computação, no entanto, é o
maior beneficiário do controver-
so modelo conhecido como
“spin-in”. Quando os projetos
ainda eram pouco mais que ape-
nas ideias, a Cisco Systems acei-
tou financiar e comprar — não
por uma ou duas, mas por três ve-
zes — as empresas fundadas por
Mazzola e seus auxiliares de lon-
ga data, Prem Jain e Luca Cafiero.

Em cada um dos três casos, a
Cisco investiu US$ 50 milhões ou
mais por participações nas em-
presas e opções para comprar o
restante do capital em datas de-
terminadas. O preço final, embo-
ra atrelado às vendas dos produ-
tos das companhias, é generoso.
A Cisco pagou US$ 750 milhões
pela Andiamo Systems, de Maz-
zola, em 2004, e US$ 678 milhões
pela Nuova Systems, em 2009. Em
19 de abril, a Cisco informou es-
tar disposta a pagar até US$ 750
milhões pelo mais recente proje-
to do trio, chamado Insieme.

O executivo-chefe da Cisco,
John Chambers, sustenta que os
acordos são bons para sua com-
panhia. De acordo com a visão

geral, Mazzola, de 65 anos, e seus
colegas formam uma das melho-
res equipes de criação de produ-
tos no mundo das empresas de
tecnologia. Inventaram um co-
mutador de rede — que ajuda a
transferir dados de um local para
outro — para empresas quando
estavam na Crescendo Commu-
nications, no início dos anos 90.
A Cisco comprou a empresa em
1993, por US$ 94 milhões, e a
transformou em uma operação
de US$ 13 bilhões, seu maior ne-
gócio atualmente.

O financiamento a Mazzola
em 2002 ajudou a Cisco a expan-
dir-se no mercado de comutado-
res relacionados a armazena-
mento de dados. A compra da
Nuova permitiu à Cisco sua joga-
da estratégica mais ousada em
décadas: enfrentar as antigas
parceiras H e w l e t t - Pa c k a r d (HP) e
IBM com uma linha própria de
servidores — os computadores
que concentram os recursos em
uma rede — como parte de seus
esforços para oferecer uma gama
completa de serviços e equipa-
mentos para centros de dados.

A estratégia permite à Cisco as-
segurar a fidelidade de Mazzola e
sua equipe, sem correr o risco de
concorrer com eles ou perdê-los
para um rival. Os projetos de Maz-
zola também ajudam a Cisco a
contar com grandes talentos da
engenharia de computação que,
de outra forma, poderiam evitar
trabalhar para grandes empresas
de capital aberto. Com quase US$
47 bilhões em caixa, a Cisco pode
se dar ao luxo de seguir a estraté-

gia, que traz retornos gigantescos
quando a equipe de Mazzola acer-
ta o alvo (com a Nuova, a Cisco des-
taca que recuperou várias vezes o
valor investido). “A equipe da In-
sieme representou um notável su-
cesso para nós”, disse Chambers a
repórteres em 19 de abril.

Muitos ex-executivos da Cisco
criticam a estratégia e a conside-
ram destrutiva, por acabar com o
moral dos funcionários que não
têm a sorte de estar envolvidos
no projeto. Chambers poderia

ter feito um acordo com Mazzo-
la, que já ganhou milhões como
alto executivo da Cisco, que não
fosse tão enriquecedor para tão
poucos. “Basicamente, acho que
esses acordos são uma droga”,
diz Samuel Wilson, ex-analista
de renda variável que agora ad-
ministra uma empresa de inves-
timentos chamada Taos Global
I nv e s t o r s . “Sugere que a Cisco es-
tá disposta a subornar pessoas
que já são funcionários e levanta
questões se essas pessoas são

leais à Cisco ou a elas próprias.”
No quarto trimestre, o trio pediu
demissão poucas semanas de-
pois de receber o pagamento fi-
nal relativo à Nuova para, então,
começar a trabalhar na Insieme.

A Cisco não revela quanto Maz-
zola, Jain e Cafiero ganharam ao
vender os projetos. Depois de des-
contar as participações que a Cis-
co já detinha nos negócios e as ce-
didas a funcionários, provavel-
mente o valor é de menos de 30%
do total da compra, segundo dois

ex-executivos da Cisco que não
quiseram ser identificados por-
que os termos dos acordos não
são públicos. Ainda assim, isso
poderia significar centenas de mi-
lhares de dólares para os três exe-
cutivos — nenhum dos quais apa-
rece nas linhas de remuneração
nos balanços financeiros da Cisco.

Até agora, nenhuma outra
empresa da área de tecnologia
vem seguindo o caminho da Cis-
co. “Não posso pensar em ne-
nhum outro exemplo”, afirma o
professor David Yoffie, da Har-
vard Business School. Ele sugere
que outras empresas podem ter
receio de que os funcionários
em projetos baseados no mode-
lo de “spin-in” não trabalhem
com tanto empenho como os
empreendedores independen-
tes, já que não têm a mesma
“vantagem que viria com uma
possível oferta pública inicial de
ações ou uma guerra de preços
[pelo controle do projeto]”.

Com a Insieme, Chambers não
espera que Mazzola e seus cole-
gas criem um produto para um
novo mercado, mas para prote-
ger algum mercado no qual a
empresa já opera. A maior fonte
de receita da Cisco são seus caros
aparelhos, repletos de softwares
próprios, que direcionam e pro-
cessam fluxos de dados. A Insie-
me trabalha em uma nova abor-
dagem chamada rede definida
pelo software, que desempenha-
rá a mesma tarefa que as caras
máquinas da Cisco, mas rodando
programas a partir de computa-
dores pessoais comuns.
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Text Box
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