
Fundos estrangeiros fomentam inovação no Brasil
Cerca de 10% do capital para empresas iniciantes, ou R$ 1,4 bi, foram para negócios de tecnologia e internet
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-SÃO PAULO- Enquanto o governo federal tenta esti-
mular os investimentos da iniciativa privada em
infraestrutura e produção industrial, os recur-
sos para financiar novas empresas de tecnolo-
gia (as chamadas startups) continuam abun-
dantes. O setor é um dos mais cobiça-
dos pelos fundos de investimento para
empresas em estágio inicial — fundos
de capital empreendedor ou venture ca-
pital, em inglês. De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Private Equity &
Venture Capital (Abvcap), dos US$ 7 bi-
lhões (R$ 14,1 bilhões) levantados por
esses fundos noBrasil em2011, cerca de
US$ 700 milhões (R$ 1,41 bilhão) foram
direcionados para novos empreendi-
mentos de tecnologia e internet.
— As pessoas estão se sentindo enco-

rajadas a investir nessas áreas, quando
percebem o que está ocorrendo com as
redes sociais—diz Robert Binder, Coor-
denador do Comitê de Empreendedo-
rismo, Inovação, Capital Semente e
Venture Capital da Abvcap.
Para Binder, os negócios na internet

atraem a atenção dos fundos pela capa-
cidade que têm de ganhar escala rapi-
damente. O sucesso de gigantes como Google e
Facebook, ou de grupos nacionais como o Peixe
Urbano, também favorece a entrada demais in-
vestidores na área.
Nos últimos meses, vários fundos estrangei-

ros entraram no país, de olho nas oportunida-
des na internet. É o caso do americanoRedpoint
e.ventures, formado por duas gestoras de recur-
sos do Vale do Silício, que no mês passado
anunciou o início de suas operações no Brasil,
com US$ 130 milhões para startups.
Grandes empresas de tecnologia também in-

vestem para estimular iniciantes do ramo. A
Qualcomm acaba de anunciar que pretende
alocar parcela de seu fundo de investimentos
para fomentar startups verde-amarelas. Seguiu

o caminho da sua concorrente Cisco, também
americana, que em abril lançou fundo de US$
50 milhões com omesmo objetivo.
O fundo Mountain do Brasil, braço do grupo

suíço Mountain Partners, desembarcou no país
no fim do ano passado, com foco exclusivo em
oportunidades da internet. Ainda está em fase
de levantar recursos com investidores estran-

geiros e brasileiros, mas já investiu em
quatro startups brasileiras.
— Investimos sempre em empresas

num estágio muito inicial. Acreditamos
quenos próximos três a cinco anos tere-
mos um Facebook brasileiro, ou o equi-
valente às Havaianas no mundo digital,
um negócio do país que seja reconheci-
do internacionalmente — diz Nicolas
Gautier, um dos gestores da Mountain
do Brasil.
Recursos para startups ajudaram a

Printi, que levantou R$ 2,5milhões com
oGreenoaks Capital e alguns investido-
res-anjo (que podematé ser familiares),
para oferecer serviços de gráfica virtual
no mercado brasileiro.
— Levantamos os recursos nos Esta-

dos Unidos, que viabilizaram o lança-
mento do nosso negócio, no início de
agosto — diz Florian Hagenbuch, fun-
dador da Printi, que planeja faturar R$

250 milhões até 2016.
Após uma primeira rodada de captação de re-

cursos de investidores privados, ou de fundos
de “capital semente”, as startups bem-sucedidas
geralmente voltam ao mercado em busca de
uma segunda leva de recursos, desta vez com
fundos de capital empreendedor (venture capi-
tal). É o caso do shopping virtual VestesBR, das
especialistas emmoda VanessaWander eMari-
naOliveira, que se tornou um canal entre forne-
cedores de confecções e consumidores.
Depois de ter recebido aporte de R$ 5milhões

de um investidor-anjo em outubro de 2010, a
empresa lançou o site em março de 2011. Fatu-
rou R$ 50milhões no primeiro ano de atuação e
espera chegar aos R$ 500milhões em dois anos.

Para isso, quer captar mais R$ 20 milhões.
— Antes de entrar na internet, eu era da área

demoda. Sempre busquei patrocínio, e foi mui-
to difícil. Sinto que no setor da internet tem
muita gente querendo investir — diz Vanessa.

ESTRANGEIROS COPIAM MODELOS, DIZ ANALISTA
Ainda há pouca inovação genuína produzida
pelas startups brasileiras, diz Binder, da Abvcap.
Segundo ele, boa parte do investimento estran-
geiro que vem ao Brasil se destina a copiar mo-
delos testados no exterior:
— Esse pessoal do Vale do Silício quer colocar

aqui o que foi testado lá fora. Omais interessan-
te para o país seria o desenvolvimento tecnoló-
gico próprio — diz.

Adalberto Brandão, do Centro de Estudos de
Private Equity & Venture Capital da Fundação
Getulio Vargas (GVcepe), observa que a cópia
demodelos de sucesso reflete o estágio embrio-
nário do empreendedorismo tecnológico no
país. Copiar é o primeiro passo para quem ain-
da não tem segurança para propor um modelo
próprio, diz ele.
Pesquisa inédita com 300 startups que parti-

cipam anualmente doDesafio Brasil, evento or-
ganizado pelo GVcepe, mostra que metade dos
empreendedores temdificuldade para apresen-
tar um plano de negócio rentável.
— O empreendedor pode ter boas ideias, mas

não sabe como transformar isso em dinheiro—
explica Brandão. l
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Gráfica virtual. A Printi, de Florian Hagenbuch (à direita) e Mate Pencz, vende cartazes e flyers pela internet
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Graças a smartphones e tablets, podemos
hoje realizar façanhas audiovisuais antes
consideradas impossíveis. Com um dispositivo
móvel conectado e dotado de uma boa
câmera, é possível gravar, editar e assistir
vídeo em alta definição com tal facilidade que
virtualmente qualquer usuário, com um
mínimo de treinamento, pode gerar conteúdo
de qualidade sem precisar de exaustiva
prática. Apresentamos hoje alguns aplicativos
de vídeo específicos para dispositivos da
Apple. Mais adiante apresentaremos coletânea
semelhante para aparelhos baseados em
outros sistemas operacionais.

VÍDEO NA
PALMA DA
MÃO

É impressionante a qualidade final de um vídeo editado com o iMovie. Basta ler com
calma a Ajuda do programa e qualquer usuário pode dar asas à imaginação.
Funcionalmente, é mais limitado em comparação com a versão para Mac, mas, para
um smartphone, está mais do que ótimo. Da Apple. Na App Store, por US$ 4,99
(bit.ly/gd_imv)

IMOVIE

REPRODUÇÕES DA INTERNET

Para adicionar efeitos especiais aos seus vídeos caseiros, não há aplicativo mais
divertido. O software vem com quatro efeitos prontos gratuitos: FX! Missile Atack, Car
Smash, Demolition Rock e Rough Terrain. Efeitos adicionais são plugins pagos. Da Bad
Robot Interactive. Pode ser encontrado na App Store, grátis (bit.ly/gd_act). Cada plugin
para o app custa US$ 0,99

ACTION MOVIE FX

É um aplicativo que dá acesso a um site
semelhante ao YouTube, só que menos
trancado. Não tem tantas limitações,
especialmente no que se refere aos
tipos de conteúdo. A sessão de vídeos
recomendados é cheia de tesouros. Na
App Store, grátis (bit.ly/gd_vime)

VIMEO

Este app é um dos que mais de perto concorrem com o iMovie. Também
trabalha com vídeos em alta definição, mas tem alguns diferenciais,
como câmera rápida e lenta. Permite também comprar uma ampla
variedade de efeitos e aditivos. Na App Store, US$ 3,99 (bit.ly/gd_spli)

SPLICE

Permite tocar em iPhone, iPod Touch ou iPad vídeos em formatos
como AVI, DivX, MKV e outros. Possibilita streaming e, para formatos
incomuns, faz conversão em tempo real, oferecendo a facilidade de
armazenar num dispositivo vídeos que originalmente são stream. Da
InMethod s.r.o. Na App Store, por US$ 2,99 (bit.ly/gd_airv)

AIR VIDEO
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  20 ago.  2012, Economia, p. 19.




