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Initial Capital busca oportunidades no Brasil e em Israel
De Tel Aviv

Depois do Vale do Silício, na
Califórnia, Israel é o maior mer-
cado de empresas de tecnologia
do mundo, sendo o segundo país
com mais companhias listadas
na Nasdaq — a bolsa eletrônica
americana — depois dos Estados
Unidos. Em Tel Aviv, é comum ver
jovens grudados no computador
ou discutindo projetos de com-
panhias novatas nos charmosos
cafés da cidade. Aproveitando a
experiência israelense e a pers-
pectiva de explosão desse merca-
do no Brasil, a empresa de inves-
timentos Initial Capital uniu só-
cios dos dois países para procu-
rar oportunidades de negócios.

Com capital próprio, a Initial
Capital foi criada no ano passa-

do, após o paulista Daniel Cu-
nha conhecer o israelense Roi
Carthy durante uma temporada
nos Estados Unidos. A empresa é
uma espécie de “micro venture
capital”, aplicando de US$ 50
mil a US$ 300 mil em cada pro-
jeto. Atualmente, a companhia
investe em cinco empresas em
Israel, sendo uma delas a Wib-
bitz, e quatro no Brasil, com um
total de US$ 3 milhões.

“Os dois países são interessan-
tes. Israel é um mercado maduro
em empreendedorismo e inova-
ção tecnológica. As empresas já
nascem para competir interna-
cionalmente, justamente pela
falta de mercado doméstico”,
disse Cunha em entrevista ao Va-
lor. “No Brasil, ocorre o inverso:
é um mercado incipiente do

ponto de vista tecnológico e, em
geral, as oportunidades de ne-
gócios são orientadas ao merca-
do doméstico”, diz.

Para Roi Carthy, Israel é consi-
derada a “nação das ‘startups’”
porque teve de investir em sua
indústria, já que não contava
com recursos naturais abundan-
tes. Segundo ele, o próprio de-
senvolvimento militar israelense
contribuiu para a inovação tec-
nológica no país. “Lidamos com
questões de segurança peculia-
res e, por isso, tivemos que desen-
volver certas habilidades”, disse.

“Em Israel, somos todos em-
preendedores. No Brasil, falhar é
visto como fracassar. Em Israel,
quando você pensa em criar uma
empresa, já pensa em criar pelo
menos outras três”, afirmou. Não

ser bem-sucedido em um negó-
cio é visto como parte inerente
dessa atividade, disse Carthy.

Para Daniel Cunha, apesar das
dificuldades, as coisas estão co-
meçando a melhorar no merca-
do brasileiro de tecnologia, com
o surgimento de mais empresas
novatas nos últimos dois anos.
“O próprio ecossistema tem
amadurecido; há muito investi-
mento de investidores-anjos
profissionais”, disse. O nível de
inovação das empresas, que es-
tão surgindo em cidades como
São Paulo, Belo Horizonte e Rio
de Janeiro, é outro ponto impor-
tante, afirmou Cunha.

No Brasil, a Initial Capital in-
veste em empresas como a Preci-
so Disso, uma rede social focada
em serviços domésticos, e na

Glambox, um serviço de assina-
tura pelo qual os clientes rece-
bem mensalmente uma caixa
com miniaturas de produtos de
beleza. Até o fim do ano, a em-
presa pretende investir em mais
três companhias.

Apesar do avanço recente, o
mercado brasileiro precisa supe-
rar alguns problemas, disse Cu-
nha, como desenvolver os meios
de pagamento e a publicidade
on-line. “Todo mundo só pensa
no Google na hora de anunciar.
Isso torna o marketing muito ca-
ro. Esse é o desafio de todas as
empresas orientadas ao consu-
mo no Brasil.”

Cunha vê mais oportunidades
nos mercados de comércio ele-
trônico, beneficiado pelo au-
mento da renda do consumidor

brasileiro e pelo avanço da inter-
net no país. “Há espaço para ino-
vação nos mercados de compras
coletivas e de leilões de último
m i n u t o”, disse. “Hoje, o Brasil
tem empreendedores e investi-
dores; tivemos um salto tremen-
do nos últimos anos. Agora, o
mais importante é melhorar os
modelos de negócios.”

Para Carthy, a ideia de empre-
endedorismo “nerd” — o termo
usado para designar os fanáticos
por tecnologia — vem ganhando
espaço no mundo inteiro. Essa
onda está fazendo com que jo-
vens de diversas nacionalidades
abandonem seus empregos e
tentem ganhar a vida com suas
próprias empresas. “Todo mun-
do viu ‘A Rede Social’ e achou se-
dutor, divertido”, brincou. (LB)

Inovação Sistema acrescenta gráficos, imagens e narração a reportagens

Wibbitz transforma texto
jornalístico em vídeo

LUCIANA BRUNO/VALOR

Dayan (à esquerda) e Cohen, fundadores da Wibbitz: negociações nos EUA

Luciana Bruno
De Tel Aviv

Criada por dois jovens recém-
egressos do exército israelense, a
companhia novata Wibbitz criou
um sistema on-line que em 15 se-
gundo transforma textos jornalís-
ticos em vídeos com gráficos, nar-
ração e imagens, sem a ajuda de
um editor “h u m a n o”. A empresa já
recebeu US$ 2,5 milhões em inves-
timentos do bilionário chinês Li Ka
Shing, que já investiu no Fa c e b o o k ,
e, agora, negocia contratos para
vender o produto a grupos de mí-
dia dos Estados Unidos. A meta é
fechar acordos com pelo menos
cinco companhias americanas.

Zohar Dayan, de 28 anos, e Yo-
tam Cohen, de 29, criaram a com-
panhia no último ano do curso de
administração do IDC, universida-
de localizada em Herzliya, no dis-
trito de Tel Aviv, em um programa
de aceleração de “startups”. Após

conseguir US$ 450 mil iniciais de
investidores-anjo, em 2010, eles
abriram um escritório no bairro de
Rothschild, conhecido como o
“Boulevard do Silício” de Tel Aviv.
Como na maioria das novas em-
presas de tecnologia, o ambiente
na Wibbitz é descontraído, com
brinquedos e mesas de pingue-
pongue para os funcionários.

“Muita gente não gosta de ler
textos longos no telefone, no iPad,
ou mesmo na televisão com acesso
a internet. Pensando nisso, cria-
mos uma maneira de os grupos de
mídia, os blogs e os sites em geral
criarem um vídeo para cada texto,
sem ter que arcar com altos investi-
mentos”, disse Cohen. “Um texto
com vídeo pode gerar de 10 a 15
vezes mais receitas que um texto
sem vídeo”, afirmou Dayan.

Ainda sem clientes pagantes
para a versão completa do siste-
ma, a Wibbitz já reúne mais de 30
mil sites e blogs que usam a ver-

são básica e gratuita, gerando 10
milhões de visualizações por ano.
No futuro, a receita virá do paga-
mento de uma taxa que varia de
US$ 8 a US$ 60 para cada mil vi-
sualizações. A versão completa do
sistema conta com mais recursos
gráficos e imagens, e pode ser
adaptado de acordo com a identi-
dade visual do cliente.

O investimento recebido há três
meses do fundo de participações
de Li Ka Shing vai ajudar a Wibbitz
a aumentar o time — de nove para
quinze funcionários — , e abrir um
escritório em Nova York para ficar
mais perto das companhias de mí-
dia americanas com as quais as ne-
gociações estão mais avançadas.

Tanto Dayan como Cohen acre-
ditam que a experiência no exérci-
to israelense — obrigatória para
homens e mulheres no país — foi
crucial para a criação da “s t a r t u p”.
Cohen atuou durante seis anos co-
mo comandante de um navio que

patrulhava a Faixa de Gaza. “Vo c ê
aprende a superar as barreiras e
trabalhar em equipe”, disse. Dayan
já tinha participado como sócio de
duas empresas quando ainda esta-
va no colegial. Teve de desistir dos
projetos quando virou soldado.

“Aprender a tomar riscos tam-
bém foi um aprendizado essencial
obtido no exército”, disse Dayan.
Antes de criar a Wibbitz, ele traba-
lhou meio período como progra-
mador de computadores em uma
grande empresa, até largar o em-
prego, em 2010, para se dedicar in-
tegralmente à empreitada. O mes-
mo ocorreu com Cohen, que de-
pois de deixar Gaza, viajou pela
América Latina, até iniciar o curso
de administração no IDC e largar o
emprego de instrutor de iate.

A ferramenta criada pela Wib-
bitz “c o m p r e e n d e” e resume o tex-
to jornalístico, acrescentando ima-
gens, vídeos e gráficos disponíveis
em um banco de dados. Tudo é au-

tomático, inclusive a voz do narra-
dor, que é de computador. “Conse -
guimos criar um programa capaz
de saber a diferença entre Apple, a
empresa, e uma maçã”, disse
Cohen. “As pessoas estão consu-
mindo menos conteúdo nos PCs e
mais em aparelhos como iPad e
iPhone. O que fazemos é ajudar as
empresas a transformarem o con-
teúdo que já têm em vídeo.”

Como o sistema funciona sobre
um browser — um programa de
navegação na internet —, não im-

porta o modelo do aparelho em
que o vídeo é assistido. No futuro,
a empresa pretende lançar um
aplicativo para que a conversão
ocorra de forma ainda mais rápi-
da. Além dos grupos de mídia nos
Estados Unidos, a empresa nego-
cia com companhias da Alema-
nha, Inglaterra e Espanha. “Quem
sabe teremos uma versão em por-
tuguês”, disse Cohen.

A repórter viajou a convite da
Universidade IDC Herzliya, de Israel

‘Dança das
c a d e i ra s ’ na
News Corp
Mídia
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

A News Corp nomeou ontem Paul
Cheesbrough para o cargo de dire-
tor de tecnologia em mais uma reor-
ganização administrativa no impé-
rio da mídia de Rupert Murdoch, an-
tes do seu planejado desmembra-
mento em duas companhias.

Cheesbrough trabalhou mais re-
centemente como diretor de infor-
mação da News International, a divi-
são editorial britânica da News Corp.
A ele é creditada a introdução das as-
sinaturas pagas nas versões on-line
dos jornais “The Times” e “Sunday Ti-
mes”, e o desenvolvimento de novos
aplicativos para telefonia móvel.

Em seu novo cargo, Cheesbrough
vai se reportar a Murdoch. Ele vai su-
pervisionar a estratégia digital e de
tecnologia da companhia, e o desen-
volvimento de produtos. Será ainda
responsável pela transição dos siste-
mas de tecnologia que ocorrerá den-
tro dos planos da News Corp, de se-
parar seus ativos editoriais de suas
marcas de entretenimento.

John McKinley, que vinha ocu-
pando o cargo de diretor de tecnolo-
gia da News Corp desde fevereiro de
2011, está deixado a companhia.
McKinley trabalhou no “The Daily”,
o jornal para tablets que recente-
mente demitiu um terço de seu pes-
soal. Ele vinha se reportando a Jona-
than Miller, diretor de operações di-
gitais da News Corp, que também es-
tá saindo da companhia.

A nomeação ocorre em meio a
uma grande reorganização executi-
va. Após o desmembramento plane-
jado, Cheesbrough provavelmente
vai trabalhar para a companhia edi-
torial, segundo informou
uma fonte a par dos planos.

Popular, Flipboard tenta ganhar dinheiro
PAUL SAKUMA/AP

Mike McCue, principal executivo da Flipboard: novo modelo de anúncio

A p l i c at i vo s
Adam Satariano
Bloomberg Businessweek

Dois anos atrás, o Flipboard,
um aplicativo para iPad que exi-
be conteúdo do Fa c e b o o k , do
Tw i t t e r, de revistas e jornais sob
uma interface elegante, fez uma
estreia estrondosa. Os investido-
res do Vale do Silício injetaram
US$ 60 milhões na empresa, a
Apple qualificou-o como o me-
lhor aplicativo para iPad de 2010
e os autores de blogs de tecnolo-
gia se empolgaram com sua con-
cepção, que permite ao usuário
virar as páginas com um simples
toque de dedo. Em julho, 20 mi-
lhões de usuários tinham se ins-
crito — o equivalente a cerca de
um novo cliente por segundo —,
transformando o Flipboard em
um dos maiores aplicativos para
leitura de notícias no iPad.

Agora que a empresa tem força
entre usuários e parceiros de con-
teúdo, seu cofundador e principal
executivo, Mike McCue, começa a
se concentrar em ganhar dinheiro.
Ele está tentando convencer mar-
cas mundialmente famosas de que
anunciar no Flipboard é mais efi-
caz do que lançar mão dos banais
anúncios em forma de banners di-
vulgados pela maioria dos sites e
aplicativos para aparelhos móveis.

No fim do ano passado, o Flip-
board lançou anúncios exube-
rantes, de tela inteira, que ape-
lam aos desejos do público, mais
típicos de revistas como “Vo g u e”
e “E l l e” do que de aplicativos pa-
ra dispositivos móveis. Nos últi-
mos meses, anúncios da Ve r i z o n
Wireless, Levi’s, Universal Pictu-
res e outras empresas começa-
ram a aparecer no meio dos arti-
gos das 21 publicações que tra-
balham com o Flipboard, entre
as quais “Vanity Fair” e “O, The
Oprah Magazine” e sites tecnoló-
gicos como Engadget e GigaOM.

Os preços para anunciar vão
de US$ 25 mil a US$ 1 milhão, de-
pendendo do tamanho e da pro-
posta visual da campanha. No
próximo projeto da Levi’s, por
exemplo, clicar nos anúncios de
página inteira que acompanham
artigos da revistas “Details” e “Va -
nity Fair” no Flipboard leva os
usuários a um site de compras in-
terativo desenvolvido pela agên-
cia de publicidade OMD USA.
“Eles criaram uma maneira de fa-
zer com que anúncios impressos
fiquem lindos em um ambiente
digital”, diz Alan Cohen, princi-
pal executivo da OMD USA.

Ao contrário de outras empre-
sas que dependem de anúncios,
como o Facebook e o Google, o
Flipboard não tem equipe de ven-
das. Em vez disso, conta com as

revistas e os sites que apresenta
para vender os anúncios, junta-
mente com os anúncios tradicio-
nais que já vendem. O Flipboard
diz que isso reduziu menos da
metade do custo total, mas não
quis divulgar o valor exato.

Para defender os argumentos
da empresa entre editoras e
anunciantes, McCue contratou
cinco “pregadores” em Nova
York, liderados por Christine Co-
ok, ex-executiva da área de pu-
blicidade do “The Daily”, a pu-
blicação on-line da News Corp.,
e do “The New York Times”. Os
pregadores fazem o papel de
agentes casamenteiros entre as
editoras em busca de novas fon-
tes digitais de receita e os anun-
ciantes que procuram novas ma-
neiras de alcançar os leitores em

seus aparelhos móveis. “Estamos
fazendo uma certa aposta de
que esse novo modelo de anún-
cio será entendido e que as pes-
soas vão cerrar fileiras em torno
d e l e”, diz McCue.

O Flipboard enfrenta a con-
corrência de outros aplicativos
para leitura de notícias, como o
Google Currents; o Livestand, do
Ya h o o e o Pulse. Esse último tem
15 milhões de usuários e gera re-
ceita com a venda de anúncios e
assinaturas digitais. Para se des-
tacar nesse campo já densamen-
te povoado, o Flipboard se gaba
de que mais de 1,4 milhão de
pessoas usam seu aplicativo dia-
riamente e que seus usuários
normalmente leem seu conteú-
do por 86 minutos por mês em
iPads e smartphones. A empresa
diz também que os anunciantes
estão conseguindo que cerca de
3% dos usuários cliquem em
seus anúncios. Como base de
comparação, o índice de cliques
do Facebook é de apenas 0,06%,
segundo um relatório de maio
da empresa de publicidade on-
line Marin Software.

McCue também argumenta que
a proposta visual do Flipboard faz
com que os leitores se envolvam
com um anúncio, mesmo que ape-
nas por um momento, ao fazer o
gesto de folhear as páginas. “As
pessoas estão ignorando isso”, diz
McCue, apontando para um anún-
cio que cobre a faixa da direita em
um site exibido em seu iPad. Ele diz
que um anúncio no Flipboard se
parece mais com uma publicidade
impressa de página inteira, que
custa de 10 a 15 vezes mais que um
“banner ” na página de uma revista
na internet.

A “Details”, revista masculina de
estilo de vida, está usando o Flip-
board em vez de montar um apli-
cativo próprio para iPad, tarefa
que exigiria a contratação de uma
nova equipe de projeto e produ-
ção, diz Christopher Cormier, edi-

tor associado da revista. “A ‘Details’
é uma marca muito bem-sucedida,
mas pequena. Não temos os orça-
mentos robustos para nos lançar-
mos em uma nova plataforma, co-
mo fez, por exemplo, a ‘Glamour ’ ”,
afirma ele. Cormier diz que ele tem
estimulado que cerca de 80 mil
usuários leiam pelo menos um ar-
tigo da “Details” no Flipboard por
mês, o equivalente a aproximada-
mente 20% dos assinantes da revis-
ta. Outros parceiros do Flipboard,
como a Engadget, têm mais de 1
milhão de visitantes ao mês.

Mas nem todas as publicações
mostraram tanto entusiasmo. A
“The New Yorker” e a “Wired” re -
centemente suspenderam as par-
cerias com o Flipboard, dizendo
à revista “Advertising Age” que
preferiam encaminhar os anun-
ciantes para seus próprios aplica-
tivos e sites. Mas a empresa evi-
tou uma grande perda em agos-
to, dizendo que não será afetada
pelas novas normas anunciadas
pelo Twitter, que retiraram o
acesso de alguns desenvolvedo-
res ao conteúdo do serviço.

Ao mesmo tempo em que vem
tentando conquistar a fidelidade
das editoras e o dinheiro dos
anunciantes, o Flipboard recebeu
sondagens de pretendentes po-
tenciais à sua compra. A empresa
não tem qualquer intenção de ser
vendida, pelo menos no curto
prazo, diz uma pessoa familiari-
zada com a empresa. McCue, que
preferiu não discutir especula-
ções sobre uma tomada de con-
trole, vendeu à Microsoft sua em-
presa anterior, a companhia de
software de reconhecimento de
voz Tellme Networks, por US$ 700
milhões em 2007. Se a Flipboard
conseguirá alcançar esse tipo de
valor dependerá do grau de su-
cesso a ser alcançado por sua
pouco ortodoxa estratégia de pu-
blicidade. Segundo McCue, “é
uma enorme oportunidade”.
(Tradução de Rachel Warszawski)
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