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Serviços Aquisição da companhia de software do
Uruguai reforça projeto de expansão internacional
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sede em Montevidéu e reúne
mais de 50 clientes na América
Latina. A marca Top Systems será
mantida, assim como os cerca de
120 funcionários da companhia,
que passará a operar como uma
divisão de negócios da Stefanini,
voltada inicialmente ao mercado
latino-americano. “A expectativa
é que essa unidade gere uma receita de US$ 10 milhões neste
ano”, afirma Stefanini.
Ao lado de grupos como Totvs
e Tivit, a Stefanini é um dos poucos exemplos de empresas brasileiras de TI que conseguiram
romper fronteiras e atingir um
porte capaz de fazer frente às
grandes empresas estrangeiras
que dominam o setor.
Para alcançar esse estágio, um
dos pontos cruciais foi o projeto
de expansão internacional, iniciado pela Stefanini em 1996, a
partir da abertura de uma unidade na Argentina. Atualmente,
a companhia conta com cerca de
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Marco Stefanini, fundador e executivo-chefe da companhia: plano de investir R$ 300 milhões em aquisições até 2014
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14 mil funcionários e 71 escritórios, com atuação distribuída
por 29 países.
Com essa estrutura, a Stefanini
fechou o ano de 2011 com uma
receita de R$ 1,24 bilhão. Quase
50% desse montante foi gerado
no exterior. Para este ano, a companhia prevê registrar vendas da
ordem de R$ 1,67 bilhão.
Para atingir essa cifra e acelerar sua expansão, tanto no mercado interno como no exterior, a
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A companhia brasileira Stefanini acrescenta, hoje, um novo
ponto no mapa em seu projeto
de internacionalização. A empresa de serviços de tecnologia da
informação (TI) vai formalizar a
compra do controle da Top Systems, companhia uruguaia de
capital fechado que desenvolve
sistemas destinados a bancos e financeiras. Entre essas ofertas, estão softwares de prevenção à lavagem de dinheiro.
Os termos financeiros da negociação não são revelados, mas
o negócio é parte do plano da
companhia, anunciado no fim
de 2011, de investir R$ 300 milhões em aquisições até 2014.
Desde 2010, quando começou a
intensificar as compras, a Stefanini já adquiriu sete empresas,
incluindo a Top Systems.
Marco Stefanini, fundador e

executivo-chefe da companhia,
diz que as aquisições no grupo
seguem dois princípios. Um deles é a compra de empresas de
maior porte para ganhar escala
em termos de clientes e operação, especialmente no exterior; o
outro é a aquisição de companhias com atuação em segmentos específicos, para ampliar o
portfólio de produtos. A Top Systems, diz ele, é um exemplo dessa
última vertente.
“Nessa operação, especificamente, o valor é mais estratégico.
Estamos reforçando nosso posicionamento e aprimorando nossa oferta para a área financeira.
Atualmente, esse setor responde
por 33% das nossas receitas”, diz
o executivo, em entrevista exclusiva ao Valor.
Com o acordo, a Stefanini passa a deter 55% de participação na
Top Systems. Os 45% restantes serão divididos entre os três sóciosfundadores da empresa, que tem
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estratégia da Stefanini é dar continuidade ao processo de aquisições. A lista de empresas compradas desde 2010 é composta
das americanas Tech Team e CXI,
da colombiana Informática &
Tecnología, e das brasileiras
Vanguard , Sunrising Consulting
e Orbitall, além, agora, da uruguaia Top Systems.
“Temos caixa e um bom estoque de alavancagem em bancos
para levar esse projeto à frente,

além de alternativas em médio e
longo prazo, que incluem uma
oferta pública inicial de ações”,
afirma Stefanini.
As negociações para futuros
negócios estão em curso. As
oportunidades em estudo incluem uma empresa de serviços
de TI no exterior, uma companhia do mesmo segmento no
mercado brasileiro e mais duas
empresas de menor porte no Brasil para ampliar o portfólio.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2012, Empresas, p. B3.

Facebook eleva em 25% volume de ações de oferta inicial
Mercado
Telis Demos
Financial Times, de Nova York
O Facebook elevou, ontem, o
número de ações que pretende
vender em sua oferta pública inicial de ações nesta semana, um
dia depois de ter aumentado a
faixa de preços, o que aproxima a
operação das maiores aberturas
de capital da história e demonstra a alta demanda pelos papéis.
A maior rede de relacionamento social da internet em número de
usuários informou que pretende
vender 421 milhões de ações, 25%
a mais do que planejava de início.
Pelo novo preço máximo esperado, de US$ 38 por ação, a empresa
poderia levantar US$ 16 bilhões.

Mark Zuckerberg, fundador
da empresa, planeja vender 126
milhões de suas ações na operação, mais que qualquer outro
detentor atual de participações
na empresa, o que poderia lhe
render US$ 4,8 bilhões, caso se
alcance a cotação máxima.
Segundo agentes do mercado,
mesmo com o aumento na faixa
de preços e no volume de ações
oferecido, a demanda pela tão
aguardada oferta permanece
forte, antes da definição do preço da operação, que ocorrerá
hoje à noite. O Facebook e seus
subscritores, liderados pelo banco Morgan Stanley, deixaram de
aceitar novos pedidos pelas
ações na terça-feira.
“Apesar do aumento tanto no
preço quanto no volume de

Ad Dynamo acirra disputa
por anúncios digitais
Publicidade
Bruna Cortez
De São Paulo
A internet costuma ser considerada um território fértil para a
proliferação de novos negócios.
Conseguir se fixar nesse mercado, porém, impõe uma tarefa
complexa para qualquer novata:
competir com companhias gigantes, e que já estão estabelecidas. Esse é o desafio da sul-africana Ad Dynamo, que concorre
com o Google AdSense — serviço
de compartilhamento de publicidade do Google — e inicia sua
operação no Brasil neste mês.
O caminho escolhido pela
companhia para chegar ao país
foi uma parceria com a Realmedia, especializada em intermediar a venda de anúncios para sites segmentados. “A complexidade do Brasil em termos de mercado nos levou a procurar um parceiro local”, diz ao Valor Sean Riley, executivo-chefe da Ad Dynamo. Toda a operação comercial
da companhia no Brasil será feita
pela Realmedia. Por conta dessa
parceria, a companhia brasileira
passa a ter uma participação não
revelada nos negócios realizados
pela Ad Dynamo no país.
Criada em 2009, a Ad Dynamo
iniciou seu processo de internacionalização há cerca de um ano.

Desde então, abriu escritórios
em cinco países: Espanha, Holanda, Reino Unido, Irlanda e Nigéria. A Realmedia tem escritórios
em vários países, mas a parceria
com a Ad Dynamo só vale para o
Brasil. Em 2012, a Ad Dynamo
planeja iniciar suas operações
em outros seis mercados.
O crescimento da publicidade
on-line no Brasil foi o fator que levou o país a entrar no radar da Ad
Dynamo. Os gastos com anúncios
digitais somaram R$ 2,8 bilhões
em 2010, de acordo com o Boston
Consulting Group. A cifra representa 15,6% do investimento em
publicidade no período e a expectativa é que esse percentual avance
para 17,4% em 2016.
Para a Ad Dynamo, essa é uma
oportunidade atraente. O negócio da companhia é baseado em
um sistema que ajuda a atrair
anunciantes para diversos tipos
de sites na internet — inclusive
aqueles que não têm níveis muito altos de audiência. Os anunciantes escolhem palavras-chave
e o orçamento que querem destinar para esse tipo de publicidade. Com base nessas informações, a Ad Dynamo varre sua base
de clientes em busca de uma publicação ideal para o anúncio.
Além do Google AdSense, no
Brasil a companhia sul-africana
vai ter outro concorrente de peso: o Lomadee, serviço de com-

do no setor de tecnologia, superando a do Google, em 2004, no
valor de US$ 1,7 bilhão, e a da
Infineon, de US$ 5,9 bilhões, em
2000, de acordo com números
da Thomson Reuters.
Serão vendidas cerca de 20%
das ações do Facebook na oferta
inicial, aproximando-se da média verificada nas aberturas de
capital de empresas de tecnologia dos Estados Unidos nos últimos dez anos, da ordem de 25%,
segundo a companhia britânica
Dealogic. Outras operações recentes, como as ofertas da Yelp,
do Groupon e da Zynga, lançaram entre 10% e 15% das ações.
Os subscritores e donos atuais
de participações no Facebook
também podem vender um volume adicional de 63 milhões de

ações, ainda há um grande excesso de subscrições [do Facebook]”,
disse Scott Sweet, sócio-gerente
sênior da IPO Boutique, ontem, a
seus clientes. A empresa presta
assessoria a investidores.
Caso a demanda seja forte o
suficiente, a oferta inicial pode
chegar a US$ 45 por ação — ou
20% acima do limite máximo da
faixa —, sem a necessidade de
que o Facebook tenha de encaminhar novos documentos às
autoridades reguladoras e sem
atrasos na operação, de acordo
com as regras de valores mobiliários dos Estados Unidos.
Com esse volume e a essa faixa de preços, a abertura de capital do Facebook se consolidaria
ainda mais como a maior oferta
pública inicial de ações do mun-

partilhamento de anúncios do
Buscapé. De acordo com Sean Riley, a companhia tem cerca de 26
mil sites e blogs afiliados ao redor do mundo, mas a chegada ao
país abre uma nova fronteira. “O
Brasil passa a ser nosso mercado
mais importante”, diz Riley.
Um dos desafios da Ad Dynamo
será disseminar o modelo de publicidade digital. “Muitas pessoas
não o entendem, porque vêm do
modelo tradicional de compra de
espaços publicitários”, afirma.

.

ações, imediatamente após a definição do preço de venda. Caso
seja de US$ 38, a transação poderia levantar US$ 18,4 bilhões —
um valor próximo aos volumes
recordes de mais de US$ 20 bilhões obtidos nos EUA e em âmbito global pela General Motors e
pelo AgBank, da China.
Entre os outros atuais detentores de participações que também vão vender ações estão as
empresas de capital de risco Accel Partners e DST e fundos controlados pelo banco Goldman
Sachs. O próprio Facebook vai
vender 180 milhões de ações,
com o que poderá levantar cerca
de US$ 6,8 bilhões para investir
em suas operações.
Só a oferta do Facebook pode
ser suficiente para superar o re-

corde anual de dinheiro levantado pelo setor de internet no auge da bolha das empresas pontocom. Em 2000, o setor levantou US$ 15 bilhões.
O Facebook, contudo, ainda
não trouxe em sua esteira uma
recuperação nas emissões globais de novas ações, com os investidores ainda receosos quanto a empresas mais dependentes
do crescimento econômico.
Mesmo com a venda de ações
do Facebook, a expectativa é que
o total levantado em ofertas públicas iniciais de ações neste ano
some US$ 47 bilhões, em 285
operações. No mesmo período
de 2011, o total levantado havia
chegado a US$ 74 bilhões, em
367 emissões, segundo a
Thomson Reuters.
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Sean Riley, executivo-chefe da sul-africana Ad Dynamo: interesse no crescimento da publicidade on-line no país

