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Mercado Pesquisas mostram que volume de fusões e aquisições já caiu

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

Investidores e consultorias es-
pecializadas em fusões e aquisi-
ções na área de tecnologia da in-
formação acenderam a luz ama-
rela. A euforia observada em
anos anteriores em relação a
companhias de internet, softwa-
re e serviços foi substituída pela
cautela. “O caso do GroupOn
serviu de aprendizado para to-
dos nós”, disse Robert Louv, só-
cio da A r c h Po i n t Partners, refe-
rindo-se ao processo de abertura
de capital da companhia em
2011. O valor da empresa caiu
de US$ 13 bilhões, na época, pa-
ra US$ 2,8 bilhões, hoje, porque
seus dirigentes tiveram dificul-
dades em provar que seu mode-
lo de negócios poderia ser alta-
mente lucrativo.

Este ano, a abertura de capital
mais esperada na bolsa, do Face -
book, 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 investido-
res, que participaram do Intel
Capital Global Summit, na Cali-
fórnia (EUA), já foi sentida nos
últimos meses. O relatório mais
recente da Ernst & Young mostra
que o número de fusões e aqui-
sições na área de TI caiu 43% no
mundo no segundo trimestre,
comparado com o mesmo inter-
valo do ano passado, para
US$ 33,4 bilhões. A retomada
dos processos de abertura de ca-
pital também foi bem menor do
que se esperava nos Estados Uni-
dos. “Os fundos estão mais cau-
telosos em fazer aquisições,
principalmente de grande por-
t e”, disse Mihir Jobalia, diretor
da KPMG.

Além do cenário econômico
mundial instável e das dificulda-
des que parte das companhias

Intel Capital prevê
menos aportes neste ano
De Huntington Beach, Califórnia

A Intel Capital, braço de inves-
timentos do grupo Intel, estima
realizar menos investimentos es-
te ano, chegando a um valor de
aproximadamente US$ 400 mi-
lhões, ante US$ 526 milhões em
2011, o que corresponde a uma
redução de 23,9%. O valor, no en-
tanto, está na média de aportes
realizados anualmente pela com-
panhia, que varia entre US$ 300
milhões e US$ 500 milhões. “Tive -
mos um resultado acima da mé-
dia no ano passado, mas não há
razão para preocupações por um
volume diferente este ano”, afir-
mou ao Va l o r Arvind Sodhani,
presidente da Intel Capital e vice-
presidente da Intel.

Sodhani considera que não há
uma razão específica para a redu-
ção dos investimentos este ano.
“Houve muitos fatores nas dife-
rentes regiões do mundo, mas
nenhuma em particular”, disse.

Em uma apresentação durante a
13ª edição do Intel Capital Glo-
bal Summit, nos Estados Unidos,
que começou no dia 1o e termi-
nou ontem, Paul Otellini, presi-
dente da Intel, já havia expressa-
do preocupações em relação à
crise na zona do euro, à difícil re-
cuperação econômica nos EUA e
à desaceleração da economia
chinesa, que são regiões que con-
centram a maior parte dos inves-
timentos do grupo.

Segundo Sodhani, a compa-
nhia mantém seu ritmo de busca
por investimentos, levando em
consideração a viabilidade finan-
ceira dos projetos e o potencial de
retorno do investimento. Mas, di-
ferentemente de um fundo de in-
vestimento, 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 ado-
tou como regra que “a inovação
pode surgir em qualquer lugar
do mundo”. Nos últimos anos, a
Intel Capital redobrou seus es-
forços em países emergentes da
Ásia, África, América Latina e Eu-
ropa Oriental. Recentemente,
abriu escritórios em Gana e na
Espanha. “Para definir o investi-
mento, consideramos vários fa-
tores, como economias com alto
potencial de crescimento ou
com um mercado doméstico
g r a n d e”, afirmou o executivo. A
companhia também considera
países que já contam com gru-
pos de investimento privado, o
que facilita para a Intel Capital
desinvestir nas companhias no-
vatas nos anos seguintes. “Entre -
tanto, acima de tudo, o que pro-
curamos avaliar é a capacidade
de a companhia administrar seu
n e g ó c i o”, 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 com-
panhia. “A África possui empre-
sas muito interessantes na área
de oferta de conteúdos, em dife-
rentes plataformas, e jogos, afir-
mou Sodhani.

Em relação ao mercado brasilei-
ro, o presidente da Intel Capital
disse que o país apresenta um ce-
nário bastante positivo, com um
mercado doméstico grande e a
economia em ritmo de crescimen-
to. “O Brasil tem um mercado bem
definido de TI, com um grande nú-
mero de companhias, algumas das
quais já realizaram seus IPOs [ofer-
tas públicas iniciais de ações] ou
estão por realizar, e o mercado de
capital de risco está em crescimen-
t o”, disse.

A Intel Capital tem escritório
no Brasil desde 1999 e, este ano,
dobrou a sua estrutura na subsi-
diária, segundo Fábio Iunis de
Paula, diretor de investimentos
da Intel Capital para América La-
tina. A companhia trouxe de vol-
ta ao Brasil Dave Thomas, dire-
tor-executivo da Intel Capital pa-
ra América Latina.

Nos últimos 12 meses, a subsi-
diária realizou 12 investimentos
na região, um deles no Brasil.
“Como o time de executivos au-
mentou e o mercado de empre-
sas novatas está melhor no país,
fechamos cinco acordos este
ano, mais do que em anos ante-
riores”, afirmou Alexandre Vilel-
la, diretor de investimentos da
Intel Capital. Este ano, a compa-
nhia fez aportes na Elike, Pag -
Po p, Minha Vida e Fa s h i o n . m e .
Fez também novos investimen-
tos nas companhias do seu port-
fólio Coquelux, Pixeon Medical
Systems e Automatos.

No Brasil, a Intel Capital tem co-
mo alvo companhias com projetos
nas áreas de mobilidade, comércio
eletrônico, softwares de reconhe-
cimento de voz, softwares de segu-
rança, serviços digitais na área de
saúde, software e serviços basea-
dos na nuvem computacional
(que podem ser acessados remota-
mente por internet).

Sodhani cita o comércio eletrô-
nico, os serviços que envolvem mo-
bilidade e os softwares que permi-
tem realizar comandos com a voz
como os que devem apresentar
maiores taxas de crescimento de
mercado nos próximos anos em
todo o mundo. (CB)

John Fallon assume
comando da Pearson
Mídia
Andrew Edgecliffe-Johnson e
Robert Budden
Financial Times, de Nova York e
Lo n d re s

Dame Marjorie Scardino dei-
xará de ser a presidente-executi-
va da Pe a r s o n em 1º de janeiro de
2013, após 16 anos no cargo, que
será transferido para John Fallon,
presidente da divisão internacio-
nal de educação do grupo.

Dame Marjorie, 65, foi a primei-
ra mulher a comandar uma com-
panhia do índice FTSE 100, ao ser
nomeada em janeiro de 1997. Ela
tornou-se um dos executivos-che-
fes 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 in-
ternacional 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 Pear-
son que mais vêm crescendo, além
de já ter supervisionado uma série
de aquisições e investimentos.

“Com mais de 15 mil funcioná-
rios 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 ven-
das da divisão internacional de
educação passaram de 322 mi-
lhões 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 Mar-
jorie, as vendas triplicaram para
quase 6 bilhões de libras e os lu-

cros cresceram mais de três ve-
zes, 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 conglo-
merado do século XX... conduzin-
do-o através de duas recessões,
uma crise financeira e uma bolha
da internet e seu respectivo estou-
r o”, transformando-o depois em
uma companhia do século XXI.

Perguntada sobre seus planos
futuros, Dame Marjorie disse que
vai “esperar para ver”, acrescentan-
do que “gostaria de trabalhar um
pouco mais”. Ela afirmou que gos-
taria 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 educa-
ção ao longo da última década. Ele
é um executivo fora de série e vai
ampliar as muitas conquistas de
M a r j o r i e”, disse Moreno.

Fallon, 50, entrou para a Pear-
son em 1997 como diretor de co-
municação, mudando-se para No-
va York em 2000 como presidente
da Pearson. Antes da Pearson, ele
foi diretor de assuntos corporati-
vos e membro do comitê executivo
da Po w e r g e n , grupo britânico de
energia, e exerceu cargos gradua-
dos nas áreas de políticas públicas
e comunicações no governo nacio-
nal 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 as-
sumiu o comandoda empresa a ação
da Pearson acumula valoriza-
ção de 88%.

Good Technology chega ao Brasil
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

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

S of twa re
Bruna Cortez
De São Paulo

A companhia americana Good
Technolog y, especializada em
softwares de proteção de dados
para dispositivos móveis, vai co-
meçar a atuar no mercado brasilei-
ro de segurança da informação. O
caminho escolhido pela compa-
nhia foi uma parceria com a brasi-
leira C i p h e r, que será responsável
pelas vendas e pelo suporte técni-
co dos sistemas no Brasil.

A entrada no mercado brasilei-
ro marca o início da expansão da
Good Technology na América Lati-
na. A companhia, fundada em
1996, está presente em 14 países e
tem cerca de 630 funcionários no
mundo. As perspectivas de cresci-
mento da área de segurança da in-
formação foram o principal cha-
mariz, segundo Brian Carr, vice-
presidente de vendas da empresa.

O crescente uso de dispositi-
vos pessoais para acessar infor-
mações relacionadas ao trabalho
é uma das tendências observadas
pela companhia no país. Para
proteger suas informações e não
ter de proibir que seus funcioná-
rios 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 se-
gura. É justamente nesse merca-
do que a Good está de olho.

“O Brasil é um dos principais
países no que diz respeito a essa
t e n d ê n c i a”, disse Carr. Um estudo
recente da consultoria IDC mostra
que 43% das companhias na Amé-
rica Latina deixam seus funcioná-
rios utilizarem o mesmo smart-
phone para fins pessoais e profis-
sionais. Quando se trata de tablets,
esse percentual cai para 19%.

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 em-
presas como Ve r i z o n e AT & T e for-
nece os sistemas de proteção ven-
didos por essas companhias a seus
clientes. Segundo Carr, a Good já
começou a conversar com as prin-
cipais operadoras brasileiras, mas
ainda não há acordos firmados.

A estimativa da Good e da Ci-
pher é que sejam investidos apro-
ximadamente US$ 2 milhões ao
longo do primeiro ano de opera-
ções no país. A Good não terá es-
critório no país, tampouco fun-
cionários próprios. Como o tra-
balho de vendas e suporte de seus
sistemas será feito pela Cipher,
caberá à empresa brasileira res-
ponder pela força de trabalho.

De acordo com Eduardo Bou-
ças, executivo-chefe e sócio-fun-

dador da Cipher, a empresa con-
tratou cerca de 10 pessoas para
cuidar exclusivamente das ven-
das de softwares da Good. No pa-
pel de distribuidora, a Cipher te-
rá uma participação nas vendas
dos sistemas da Good.

A Cipher tem cerca de 200 fun-
cionários no Brasil e planeja encer-
rar este ano com faturamento de
aproximadamente R$ 45 milhões.
Além de escritórios no Brasil, a
companhia também tem estrutu-
ras comerciais em Londres e Mia-
mi. Um dos acionistas da compa-
nhia é o Banco Nacional de Desen-
volvimento 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 li-
mitar à Cipher. Segundo Carr, a
Good está em busca de outras
companhias que também pos-
sam atuar como distribuidoras
de seus softwares.

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 es-
peculações no mercado sobre
uma possível mudança do regi-
me no país. “Há muitas preocu-
pações em relação à China, e
muitos investidores estão dei-
xando de optar pelo país para
procurar opções de aquisições e
fusões em outros países”, disse
Gunjeet Baweja, diretor da Ne -
edham & Company.

Paul Deninger, diretor da Ever -
core Partners, disse que, diferen-
temente do que aconteceu em
anos anteriores, quando muitas

companhias chinesas decidiram
abrir o capital nas bolsas ameri-
canas, as empresas da China es-
tão mais reticentes em se arriscar
nos Estados Unidos: “O mercado
recebeu com desconfiança a che-
gada das empresas chinesas e
elas tiveram resultados frustran-
tes nas bolsas. Agora, essas em-
presas se questionam se vale a
pena manter o capital aberto nos
Estados Unidos.”

A melhor opção para as em-
presas de tecnologia que dese-
jam crescer, de acordo com De-
ninger, é investir no aumento da
produção e das vendas. Outra al-
ternativa é a captação de recur-
sos privados, por meio de venda
de participação, principalmente

para fundos de private equity,
que vivenciam um ano mais po-
sitivo que os fundos de capital
de risco. O executivo estima que
a maioria dos anúncios de aqui-
sição de empresas, envolvendo o
controle total ou parcial, será de
pequeno porte. “Dificilmente ve-
remos algum acordo na casa do
b i l h ã o”, afirmou.

“E quem tem um fundo como
sócio deve avaliar a saída desse só-
cio com bastante antecedência”,
disse Deninger. “A oferta de capital
não está tão farta como antes. O
ideal é tentar crescer organica-
mente, sem a necessidade de bus-
car mais recurso externo”, disse.

A repórter viajou a convite da Intel Capital
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