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A repórter viajou a convite da Intel Capital
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A companhia americana Good
Technology, especializada em
softwares de proteção de dados
para dispositivos móveis, vai começar a atuar no mercado brasileiro de segurança da informação. O
caminho escolhido pela companhia foi uma parceria com a brasileira Cipher, que será responsável
pelas vendas e pelo suporte técnico dos sistemas no Brasil.
A entrada no mercado brasileiro marca o início da expansão da
Good Technology na América Latina. A companhia, fundada em
1996, está presente em 14 países e
tem cerca de 630 funcionários no
mundo. As perspectivas de crescimento da área de segurança da informação foram o principal chamariz, segundo Brian Carr, vicepresidente de vendas da empresa.
O crescente uso de dispositivos pessoais para acessar informações relacionadas ao trabalho
é uma das tendências observadas
pela companhia no país. Para
proteger suas informações e não
ter de proibir que seus funcionários acessem dados empresariais
pelo smartphone ou pelo tablet,
companhias de diversos setores
têm investido cada vez mais em
tecnologias que permitem que
esse acesso ocorra de maneira segura. É justamente nesse mercado que a Good está de olho.
“O Brasil é um dos principais
países no que diz respeito a essa
tendência”, disse Carr. Um estudo
recente da consultoria IDC mostra
que 43% das companhias na América Latina deixam seus funcionários utilizarem o mesmo smartphone para fins pessoais e profissionais. Quando se trata de tablets,
esse percentual cai para 19%.

DANIEL WAINSTEIN/VALOR
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Bruna Cortez
De São Paulo

Brian Carr, vice-presidente de vendas da Good: potencial de mercado

O primeiro cliente da Good no
Brasil será o Itaú BBA, que já era
cliente da Cipher. As operadoras
de telefonia móvel também estão
no radar da Good. No mundo, a
companhia tem acordos com empresas como Verizon e AT&T e fornece os sistemas de proteção vendidos por essas companhias a seus
clientes. Segundo Carr, a Good já
começou a conversar com as principais operadoras brasileiras, mas
ainda não há acordos firmados.
A estimativa da Good e da Cipher é que sejam investidos aproximadamente US$ 2 milhões ao
longo do primeiro ano de operações no país. A Good não terá escritório no país, tampouco funcionários próprios. Como o trabalho de vendas e suporte de seus
sistemas será feito pela Cipher,
caberá à empresa brasileira responder pela força de trabalho.
De acordo com Eduardo Bouças, executivo-chefe e sócio-fun-

dador da Cipher, a empresa contratou cerca de 10 pessoas para
cuidar exclusivamente das vendas de softwares da Good. No papel de distribuidora, a Cipher terá uma participação nas vendas
dos sistemas da Good.
A Cipher tem cerca de 200 funcionários no Brasil e planeja encerrar este ano com faturamento de
aproximadamente R$ 45 milhões.
Além de escritórios no Brasil, a
companhia também tem estruturas comerciais em Londres e Miami. Um dos acionistas da companhia é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que comprou uma fatia
de 15% na empresa em 2011.
A lista de parceiros comerciais
da Good no Brasil pode não se limitar à Cipher. Segundo Carr, a
Good está em busca de outras
companhias que também possam atuar como distribuidoras
de seus softwares.
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para fundos de private equity,
que vivenciam um ano mais positivo que os fundos de capital
de risco. O executivo estima que
a maioria dos anúncios de aquisição de empresas, envolvendo o
controle total ou parcial, será de
pequeno porte. “Dificilmente veremos algum acordo na casa do
bilhão”, afirmou.
“E quem tem um fundo como
sócio deve avaliar a saída desse sócio com bastante antecedência”,
disse Deninger. “A oferta de capital
não está tão farta como antes. O
ideal é tentar crescer organicamente, sem a necessidade de buscar mais recurso externo”, disse.

Em uma apresentação durante a
13ª edição do Intel Capital Global Summit, nos Estados Unidos,
que começou no dia 1 o e terminou ontem, Paul Otellini, presidente da Intel, já havia expressado preocupações em relação à
crise na zona do euro, à difícil recuperação econômica nos EUA e
à desaceleração da economia
chinesa, que são regiões que concentram a maior parte dos investimentos do grupo.
Segundo Sodhani, a companhia mantém seu ritmo de busca
por investimentos, levando em
consideração a viabilidade financeira dos projetos e o potencial de
retorno do investimento. Mas, diferentemente de um fundo de investimento, que dá prioridade à
lucratividade, a Intel Capital tem
como principal foco a busca por
negócios inovadores, mesmo que
ainda não tenham um modelo de
receita já experimentado.
Nessa busca, o executivo adotou como regra que “a inovação
pode surgir em qualquer lugar
do mundo”. Nos últimos anos, a
Intel Capital redobrou seus esforços em países emergentes da
Ásia, África, América Latina e Europa Oriental. Recentemente,
abriu escritórios em Gana e na
Espanha. “Para definir o investimento, consideramos vários fatores, como economias com alto
potencial de crescimento ou
com um mercado doméstico
grande”, afirmou o executivo. A
companhia também considera
países que já contam com grupos de investimento privado, o
que facilita para a Intel Capital
desinvestir nas companhias novatas nos anos seguintes. “Entretanto, acima de tudo, o que procuramos avaliar é a capacidade
de a companhia administrar seu
negócio”, afirmou
Dos investimentos realizados
este ano pela Intel Capital, mais
da metade foram direcionados
para fora dos EUA. Os países
emergentes conquistaram a
maioria dos recursos. A África é
um dos alvos recentes da companhia. “A África possui empresas muito interessantes na área
de oferta de conteúdos, em diferentes plataformas, e jogos, afirmou Sodhani.
Em relação ao mercado brasileiro, o presidente da Intel Capital
disse que o país apresenta um cenário bastante positivo, com um
mercado doméstico grande e a
economia em ritmo de crescimento. “O Brasil tem um mercado bem
definido de TI, com um grande número de companhias, algumas das
quais já realizaram seus IPOs [ofertas públicas iniciais de ações] ou
estão por realizar, e o mercado de
capital de risco está em crescimento”, disse.
A Intel Capital tem escritório
no Brasil desde 1999 e, este ano,
dobrou a sua estrutura na subsidiária, segundo Fábio Iunis de
Paula, diretor de investimentos
da Intel Capital para América Latina. A companhia trouxe de volta ao Brasil Dave Thomas, diretor-executivo da Intel Capital para América Latina.
Nos últimos 12 meses, a subsidiária realizou 12 investimentos
na região, um deles no Brasil.
“Como o time de executivos aumentou e o mercado de empresas novatas está melhor no país,
fechamos cinco acordos este
ano, mais do que em anos anteriores”, afirmou Alexandre Vilella, diretor de investimentos da
Intel Capital. Este ano, a companhia fez aportes na Elike, PagPop, Minha Vida e Fashion.me.
Fez também novos investimentos nas companhias do seu portfólio Coquelux, Pixeon Medical
Systems e Automatos.
No Brasil, a Intel Capital tem como alvo companhias com projetos
nas áreas de mobilidade, comércio
eletrônico, softwares de reconhecimento de voz, softwares de segurança, serviços digitais na área de
saúde, software e serviços baseados na nuvem computacional
(que podem ser acessados remotamente por internet).
Sodhani cita o comércio eletrônico, os serviços que envolvem mobilidade e os softwares que permitem realizar comandos com a voz
como os que devem apresentar
maiores taxas de crescimento de
mercado nos próximos anos em
todo o mundo. (CB)
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companhias chinesas decidiram
abrir o capital nas bolsas americanas, as empresas da China estão mais reticentes em se arriscar
nos Estados Unidos: “O mercado
recebeu com desconfiança a chegada das empresas chinesas e
elas tiveram resultados frustrantes nas bolsas. Agora, essas empresas se questionam se vale a
pena manter o capital aberto nos
Estados Unidos.”
A melhor opção para as empresas de tecnologia que desejam crescer, de acordo com Deninger, é investir no aumento da
produção e das vendas. Outra alternativa é a captação de recursos privados, por meio de venda
de participação, principalmente

é

Investidores e consultorias especializadas em fusões e aquisições na área de tecnologia da informação acenderam a luz amarela. A euforia observada em
anos anteriores em relação a
companhias de internet, software e serviços foi substituída pela
cautela. “O caso do GroupOn
serviu de aprendizado para todos nós”, disse Robert Louv, sócio da ArchPoint Partners, referindo-se ao processo de abertura
de capital da companhia em
2011. O valor da empresa caiu
de US$ 13 bilhões, na época, para US$ 2,8 bilhões, hoje, porque
seus dirigentes tiveram dificuldades em provar que seu modelo de negócios poderia ser altamente lucrativo.
Este ano, a abertura de capital
mais esperada na bolsa, do Facebook, também foi sucedida por
uma série de problemas e pelas
dificuldades da companhia em
fazer a receita e o lucro serem
compatíveis com o volume de
conteúdo e de 900 milhões de
usuários de sua rede social.
A preocupação de investidores, que participaram do Intel
Capital Global Summit, na Califórnia (EUA), já foi sentida nos
últimos meses. O relatório mais
recente da Ernst & Young mostra
que o número de fusões e aquisições na área de TI caiu 43% no
mundo no segundo trimestre,
comparado com o mesmo intervalo do ano passado, para
US$ 33,4 bilhões. A retomada
dos processos de abertura de capital também foi bem menor do
que se esperava nos Estados Unidos. “Os fundos estão mais cautelosos em fazer aquisições,
principalmente de grande porte”, disse Mihir Jobalia, diretor
da KPMG.
Além do cenário econômico
mundial instável e das dificuldades que parte das companhias

de TI atravessam nas bolsas de
valores, outro fator citado pelos
analistas é a situação da China.
O país este ano apresentou uma
rápida desaceleração em seu
crescimento econômico e há especulações no mercado sobre
uma possível mudança do regime no país. “Há muitas preocupações em relação à China, e
muitos investidores estão deixando de optar pelo país para
procurar opções de aquisições e
fusões em outros países”, disse
Gunjeet Baweja, diretor da Needham & Company.
Paul Deninger, diretor da Evercore Partners, disse que, diferentemente do que aconteceu em
anos anteriores, quando muitas

A Intel Capital, braço de investimentos do grupo Intel, estima
realizar menos investimentos este ano, chegando a um valor de
aproximadamente US$ 400 milhões, ante US$ 526 milhões em
2011, o que corresponde a uma
redução de 23,9%. O valor, no entanto, está na média de aportes
realizados anualmente pela companhia, que varia entre US$ 300
milhões e US$ 500 milhões. “Tivemos um resultado acima da média no ano passado, mas não há
razão para preocupações por um
volume diferente este ano”, afirmou ao Valor Arvind Sodhani,
presidente da Intel Capital e vicepresidente da Intel.
Sodhani considera que não há
uma razão específica para a redução dos investimentos este ano.
“Houve muitos fatores nas diferentes regiões do mundo, mas
nenhuma em particular”, disse.
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Cibelle Bouças
De Huntington Beach, Califórnia

De Huntington Beach, Califórnia
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Investidores sugerem
mais cautela na área de TI

Intel Capital prevê
menos aportes neste ano
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Mercado Pesquisas mostram que volume de fusões e aquisições já caiu

Mídia
Andrew Edgecliffe-Johnson e
Robert Budden
Financial Times, de Nova York e
Londres
Dame Marjorie Scardino deixará de ser a presidente-executiva da Pearson em 1º de janeiro de
2013, após 16 anos no cargo, que
será transferido para John Fallon,
presidente da divisão internacional de educação do grupo.
Dame Marjorie, 65, foi a primeira mulher a comandar uma companhia do índice FTSE 100, ao ser
nomeada em janeiro de 1997. Ela
tornou-se um dos executivos-chefes mais longevos do Reino Unido
enquanto transformava a Pearson,
controladora do “Financial Times”,
de um conglomerado variado em
uma empresa de editoração e de
ensino digital.
Como presidente da divisão internacional de educação desde
2008 e presidente das operações
na Europa, Oriente Médio e África
nos cinco anos anteriores, Fallon
cuida de um dos negócios da Pearson que mais vêm crescendo, além
de já ter supervisionado uma série
de aquisições e investimentos.
“Com mais de 15 mil funcionários em 70 países, esta divisão é
fundamental para a estratégia de
crescimento da Pearson”, diz um
comunicado da companhia.
“Sob o comando de John, as vendas da divisão internacional de
educação passaram de 322 milhões de libras para 1,4 bilhão de
libras, e os lucros de 12 milhões
de libras para quase 200 milhões
na última década.”
Sob a liderança de Dame Marjorie, as vendas triplicaram para
quase 6 bilhões de libras e os lu-

cros cresceram mais de três vezes, para 942 milhões de libras
em 2011.
O presidente do conselho de
administração da Pearson, Glen
Moreno, atribuiu a ela “uma
transformação radical e muito
bem sucedida”, afirmando que ela
“tomou as rédeas de um conglomerado do século XX... conduzindo-o através de duas recessões,
uma crise financeira e uma bolha
da internet e seu respectivo estouro”, transformando-o depois em
uma companhia do século XXI.
Perguntada sobre seus planos
futuros, Dame Marjorie disse que
vai “esperar para ver”, acrescentando que “gostaria de trabalhar um
pouco mais”. Ela afirmou que gostaria de dar ao seu sucessor “algum
tempo para ele se inteirar de partes
da companhia que não conhece”.
Fallon “foi um líder experiente e
eficiente que planejou e conduziu
o crescimento tremendo de nossa
operação internacional de educação ao longo da última década. Ele
é um executivo fora de série e vai
ampliar as muitas conquistas de
Marjorie”, disse Moreno.
Fallon, 50, entrou para a Pearson em 1997 como diretor de comunicação, mudando-se para Nova York em 2000 como presidente
da Pearson. Antes da Pearson, ele
foi diretor de assuntos corporativos e membro do comitê executivo
da Powergen, grupo britânico de
energia, e exerceu cargos graduados nas áreas de políticas públicas
e comunicações no governo nacional britânico e em governos locais.
Ontem, a ação da Pearson caiu
0,3% na Bolsa de Londres, para 12,33
libras. Desde que Dame Marjorie assumiu o comandoda empresa a ação
da Pearson acumula valorização de 88%.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 out. 2012, Empresas, p. B2.

