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I n ova ç ã o Companhias novatas atraem atenção de
potenciais parceiros de países como Turquia e Índia

Na Califórnia,
brasileiros buscam
porta para o mundo

PAULO BATELLI/VALOR

Márcio Campos, executivo-chefe da PagPop: conversas para expandir adoção de sistema de pagamento no exterior

Cibelle Bouças
De Huntington Beach, Califórnia

Tatiana Albuquerque, sócia e
executiva-chefe da Elike Social
Commerce, estava tensa na ma-
nhã de terça-feira. "Tenho um
minuto para apresentar a minha
empresa e ver quem se interessa",
disse. No dia seguinte, a aparên-
cia já era bem mais tranquila.
“Nunca pensei que o meu negó-
cio poderia ser atraente para paí-
ses distantes e com culturas tão
diferentes quanto a Índia ou a
Turquia. Estou impressionada
com os resultados", afirmou.

A empresária foi uma entre
centenas de donos de compa-
nhias novatas que participaram
de uma série de encontros com
investidores na Califórnia, nesta
semana, durante um evento da
Intel Capital, braço de investi-
mento em participações da gi-
gante dos chips.

A Elike possibilita a empresas
desenvolver lojas virtuais na re-
de social Fa c e b o o k . A compa-
nhia foi fundada em 2011 no
Rio de Janeiro. Em agosto do
ano passado, recebeu um aporte
da Intel Capital na série A, que
varia de US$ 2 milhões a US$ 10
milhões. Agora, a companhia
tenta acelerar seu processo de
expansão, para abrir de 30 a 40
lojas em dez meses. A empresa
também desenvolve um algorit-
mo que permitirá aos usuários
da rede social receber sugestões
personalizadas de produtos.

Na Califórnia, Tatiana foi pro-
curada por empresários da Índia,
da Turquia, e por uma grande
companhia chinesa, entre outras
empresas, todas interessadas em
montar lojas na web. "A meta é
encontrar parceiros locais em ou-
tros países para oferecer o mesmo
tipo de serviço que a Elike oferece
no Brasil. A Índia até agora foi a
que apresentou mais chances de

aplicar o nosso modelo, devido
ao comportamento do indiano
na rede social ser muito seme-
lhante ao do brasileiro", disse.

Flavio Pripas, sócio da
Fa s h i o n . m e — rede social voltada
a blogueiros e fãs de moda —
também dá os primeiros passos
para tornar a sua operação inter-
nacional. Há três meses, a com-
panhia abriu um escritório em
Nova York e, mais recentemente,
foi listada entre as 100 empresas
mais criativas do mundo no ran-
king da revista “Fast Company”.
“A prioridade é crescer nos Esta-
dos Unidos. Se a empresa der cer-
to aqui, vai dar certo em qual-
quer lugar”, afirmou Pripas.

qual é possível incluir tanto
itens de o consumidor já dispõe
como seus sonhos de consumo.
A rede social permite o compar-
tilhamento de conteúdos com
Facebook e Tw i t t e r. No Brasil, a
empresa tem parceria com 30
mil marcas, que vão de H.Stern e
Armani a Besni e C&A.

Márcio Campos, executivo-
chefe da Pa g Po p — uma das em-
presas que recebeu aporte da In-
tel Capital — , também conver-
sou com empresários de diver-
sos países. A empresa desenvol-
veu um sistema de pagamento
móvel que permite a profissio-
nais liberais receber pagamen-
tos com cartão de crédito usan-
do smartphones, tablets, celula-
res comuns e até telefone fixo.
“Há espaço para expandir os ne-
gócios para países de diferentes
regiões. Fui procurado princi-
palmente por pessoas da Tur-
q u i a”, disse.

De acordo com o empresário,
muitos negócios desenvolvidos
no Brasil podem ser implanta-
dos em outros países porque a
demanda reprimida por proje-
tos na web que facilitem a vida
do usuário não é uma exclusivi-
dade brasileira.

Fábio Iunis de Paula, diretor
de investimentos para América
Latina da Intel Capital, afirma
que, no Brasil, a maioria das em-
presas é desenvolvida com foco
no próprio país. “Mas há negó-
cios com potencial para se tor-
narem globais”, disse.

Entre os negócios com poten-
cial global, na avaliação do exe-
cutivo, estão os produtos desen-
volvidos pela I n f o s e r v e r. No ano
passado, a companhia fechou
um acordo global com a Intel
para incluir nos chips da compa-
nhia um sistema de geração de
senhas de segurança (similar a
um token virtual). O software de
segurança funciona em parte no

Governo prepara edital para acelerar programa de apoio
Moacir Drska
De São Paulo

O governo federal planeja lan-
çar em novembro um edital para
a seleção de quatro aceleradoras
que serão responsáveis pelo
apoio a projetos de empresas no-
vatas dentro do programa TI
Maior, anunciado pelo Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI) no fim de agosto.

As aceleradoras são organiza-
ções que ajudam empresas em
suas fases iniciais de atuação.
Cada uma das organizações es-
colhidas responderá por uma

faixa de oito a dez empresas no-
vatas. O recurso previsto é de
cerca de R$ 40 milhões até 2014.

O processo de escolha das ace-
leradoras levará em considera-
ção aspectos como capacidade
de atração de investidores-anjo,
contatos com fundos de investi-
mento no Brasil e no exterior,
métodos de aceleração, e quali-
dade dos mentores, como são
chamados os profissionais e es-
pecialistas que auxiliam as em-
presas novatas.

A previsão é que a seleção seja
concluída até o início de janeiro.
Terminada essa etapa, um novo

edital será lançado para a esco-
lha de 40 companhias novatas,
cujos projetos serão apoiados
pelas aceleradoras.

Segundo Rafael Henrique Ro-
drigues Moreira, coordenador-
geral de software e serviços de
tecnologia da informação (TI) do
MCTI, cada uma das empresas
novatas receberá uma verba de
até R$ 200 mil, a fundo perdido.
Até 25% das “startups” poderão
ser do exterior. “Nesse caso, a
condição é que essas empresas
tenham projetos de desenvolvi-
mento de software relacionados
a demandas locais, como um sis-

Negócios incluem do
comércio eletrônico em
redes sociais, caso da
Elike, até a rede de
moda Fashion.me

O executivo tem se dedicado a
conversar com investidores e
empresas interessadas em par-
cerias com a Fashion.me. “Na
primeira rodada de investimen-
tos falei com 76 fundos de inves-
timento. Estou aberto a conver-
sas, mas confesso que a priorida-
de é fazer o negócio deslanchar
nos EUA”, disse Pripas. O executi-
vo vai passar o fim de semana
em Nova York, à procura de um
profissional de moda que possa
representar a companhia nas
reuniões com grandes marcas.
“Será mais fácil fechar acordos
com grandes marcas daqui que
do Brasil”, afirmou.

A Fashion.me conta atual-
mente com 1 milhão de usuários
ativos. Além do compartilha-
mento de conteúdo, os usuários
têm acesso a ferramentas para
criar um “look” — um traje com-
pleto — e um armário virtual, no

sistema operacional do compu-
tador e em parte no processa-
dor, o que impede cibercrimino-
sos de ter acesso ao programa,
disse Marcos Santos, executivo-
chefe da Infoserver.

A Infoserver também desen-
volveu um software para prote-
ger teclados virtuais em institui-
ções financeiras, que é adotado
pelo banco Santander em Portu-
gal e por dois bancos no Brasil,
cujos nomes não são revelados.

“Existe um grande potencial
para escalar o negócio em outros
países, principalmente na Euro-
p a”, afirmou Santos. Com a crise
econômica, o número de fraudes
aumentou consideravelmente na
Europa, o que torna os softwares
de segurança bancária mais atra-
tivos na região, disse o empresá-
rio. Nesta semana, Santos teve

uma série de encontros com em-
presas, bancos e fundos de inves-
timento interessados em levar o
negócio para outras regiões.

Daniel Wjuniski, executivo-
chefe e sócio do Minha Vida, site
que oferece conteúdo e serviços
nas áreas de saúde e bem-estar, é
um dos brasileiros menos inte-
ressados em tornar sua operação
internacional. “O mercado de
saúde tem legislações e modelos
muito diferentes em cada país;
seria difícil reproduzir o modelo
brasileiro de negócios em outras
regiões”, justificou. A compa-
nhia, que em abril recebeu apor-
tes da Intel Capital e da Endea -
vor Catalyst, foi procurada por
investidores e empreendedores
que administram sites de saúde
em outros países. Mas, disse,
Wjuniski, “o Brasil ainda tem

oportunidades muito grandes
na área de saúde na internet”.

O site Minha Vida recebe, em
média, 10 milhões de visitas ao
mês e reúne 18 milhões de usuá-
rios cadastrados. Os internautas
têm acesso a artigos de 200 pro-
fissionais da área de saúde e a
conteúdos traduzidos de biblio-
tecas médicas como Harvard Me-
dical. O conteúdo produzido no
Minha Vida também fica dispo-
nível na página inicial do MSN
(da Microsoft), Ya h o o, R7, portal
Te r r a e em aplicativos para TVs
com conexão à internet.

A companhia oferece conteú-
do gratuito e planos de assinatu-
ra para usuários interessados em
serviços como um programa on-
line de emagrecimento saudável.

A repórter viajou a convite da Intel Capital

tema voltado ao setor de petró-
leo e gás”, afirmou Moreira, on-
tem, durante fórum promovido
em São Paulo pela Brasscom, que
reúne as empresas de tecnologia
da informação, e pela revista
“The Economist”. A meta do go-
verno é ampliar o número anual
de empresas novatas de 40 para
100 a 150 a partir de 2014.

A estimativa é que as 40 empre-
sas sejam selecionadas até abril.
Essa vertente do programa estará
interligada à estratégia de abertu-
ra de escritórios no exterior para o
desenvolvimento de negócios no
mercado internacional. A primeira

iniciativa nesse sentido será a
inauguração, no fim de novembro,
de uma unidade no Vale do Silício,
em ação coordenada pela Agência
Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex).

Moreira disse que a estratégia
tem dois objetivos principais. “O
primeiro deles é estabelecer um re-
lacionamento mais próximo das
‘startups’ brasileiras com esse am-
biente, o que pode abrir portas pa-
ra vendas no exterior ou mesmo a
atração de aportes de fundos de in-
v e s t i m e n t o”, afirmou. Em outra
frente, a ideia é entrar em contato
com projetos de empresas novatas

internacionais que tenham proje-
tos de interesse para o Brasil.

Para o primeiro bimestre de
2013, o governo prevê o lança-
mento de um edital para selecio-
nar projetos de instalação de cen-
tros de pesquisa de empresas glo-
bais de tecnologia no país. A meta
é atrair quatro centros de inovação
até 2015. “Não queremos que as
multinacionais desenvolvam
100% de um ou mais sistemas aqui,
mas já não faz sentido um país que
é o quinto mercado de tecnologia
no mundo não ter uma base forte
de pesquisa e desenvolvimento
global”, afirmou Moreira.

OdontoprevS.A.- Cia.Aberta -CNPJ/MFnº58.119.199/0001-51 -NIRE35.300.156.668
AtadaReuniãodoConselhodeAdministraçãoRealizadaem29deAgostode2012

Data, Hora e Local: 29 de agosto de 2012, às 15:00h, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Tocantins, 125. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração. Ordem do Dia: Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
Mesa: Sr. Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente e Sr. Ivan Luiz Gontijo Junior - Secretário. Deliberações: Por unanimidade de votos, e sem
ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Foi eleito, para um mandato a se estender até o término do mandato dos demais
Diretores da Companhia, em 04 de agosto de 2013, o Sr.Carlos Rogoginsky Junior, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 08692226-7
I.F.P-RJ, e CPF/MF sob o nº 018.860.497-93, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
AlamedaTocantins, nº 125, 34º andar, Alphaville, Barueri/SP, CEP:06455-020, para o cargo de Diretor Corporativo da Companhia.(ii) O Diretor
eleito declarará, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art.147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a
sua investidura como membro da Diretoria da Companhia e que, nos termos do parágrafo único do art.4º na Resolução Normativa RN nº 11, de
22.07.2002, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), preenche todas as condições previstas em referida norma.O Diretor tomará
posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura doTermo de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, da
Declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02 e de termo de adesão ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F BOVESPA
S.A. - Bolsa de Mercadorias, Futuros e Valores. (iii) Diante da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte
composição, com mandato até 04.08.2013: Randal Luiz Zanetti, como Diretor Presidente; José Roberto Borges Pacheco, como Diretor de
Relações com Investidores;José Maria Benozatti, como Diretor Clínico, cumulando o cargo de Diretor de Operações, designado responsável
pela área técnica de saúde da Companhia perante a ANS e o CRO/SP, estando devidamente habilitado para o desempenho de tal função,
conforme os requisitos previstos na Resolução Normativa RN nº 11, de 22.07.2002, da ANS, nos termos do Artigo 1º, §2º de tal normativo;
RenatoVelloso Dias Cardoso, como Diretor de Desenvolvimento de Mercado; Luis André Carpintero Blanco, como Diretor Administrativo
Financeiro, cumulando o cargo de Diretor Corporativo; Rose Gabay, como Diretora Corporativa; Carlos Rogoginsky Junior, como Diretor
Corporativo.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme,
aprovada e por todos os presentes assinada. Presenças: Mesa: Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente; Ivan Luiz Gontijo Junior - Secretário.
Conselheiros:Luiz CarlosTrabuco Cappi, Marco Antonio Rossi, Eduardo deToledo, César Suaki dos Santos, Márcio Serôa de Araujo Coriolano,
Murilo César Lemos dos Santos Passos, Gerald Dinu Reiss e José Afonso Alves Castanheira.Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio. Barueri/SP, 29 de agosto de 2012. Mesa: Luiz Carlos Trabuco Cappi - Presidente da Mesa, Ivan Luiz Gontijo Junior -
SecretáriodaMesa.JUCESPnº424.301/12-0em01/10/2012.GiselaSimiemaCeschin -SecretáriaGeral.

MARISA LOJAS S.A. - CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89 - NIRE 35.300.374.801
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 05/09/2012

Data, Hora e Local: Aos 05/09/2012, às 17:30hs, por meio de conferência telefônica. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, via
conferência telefônica. Mesa: Marcio Luiz Goldfarb - Presidente; e Cláudio Escribano - Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar acerca da retificação das seguintes deliberações tomadas na reunião realizada em 21/08/2012: (i) data de
realização da Reunião de Sócios da controlada Max Participações Ltda. (“MAX”), que deliberará sobre o aumento de
capital no valor de R$ 8.000.000,00 e, por conseguinte, a data da integralização deste valor; (ii) (ii.a) o valor total do
aumento de capital da sociedade controlada diretamente pela MAX e indiretamente pela Cia., a SAX S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento (“SAX”) (“Aumento”), (ii.b) o número total de ações a serem emitidas em razão do
Aumento e, consequentemente, o preço de emissão das novas ações da SAX. Deliberações: Após a análise dos itens
constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Cia. deliberaram retificar: (i) a data de
realização da Reunião de Sócios da MAX, bem como a data de integralização do valor de R$ 8.000.000,00 referente
ao aumento de capital da sociedade, esclarecendo-se que ambas ocorrerão em 06/09/2012; (ii) (ii.a) o valor total do
Aumento, que deve ser R$ 8.000.000,00, que será integralizado pela MAX, em moeda corrente nacional; (ii.b) o
número total de novas ações a serem emitidas pela SAX em decorrência do Aumento é de 1.993.114 novas ações
nominativas, sendo 996.557 ações ordinárias e 996.557 ações preferenciais, sem valor nominal, as quais serão
emitidas pelo preço de R$ 4,01382 por ação, ordinária ou preferencial, fixado com base no inciso II do § 1º, do Art. 170
da Lei nº 6.404/76. Todas as demais deliberações tomadas na RCA realizada em 21/08/2012 são neste ato ratificadas.
Encerramento e Lavratura: Nada mais a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Marcio Luiz Goldfarb - Presidente; e Cláudio Escribano - Secretário. Membros
do Conselho de Administração: Marcio Luiz Goldfarb, Cassio Casseb Lima, Décio Goldfarb, Denise Goldfarb Terpins e
Rafael Maisonnave. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro nº 03 Folhas 96 e 97. SP, 05/09/2012. Mesa: Marcio
Luiz Goldfarb - Presidente, Cláudio Escribano - Secretário.

VALOR ECONÔMICO S.A.
CNPJ/MF nº 03.687.592/0001-50 - NIRE nº 35.300.176.740

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2012.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: dia 27 de abril de 2012, às 14h00 (catorze) horas, na sede social da
companhia, na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo nº 1500, 8º andar,
do Edifício New York, integrante do Centro Empresarial Água Branca. PRESENÇAS: Roberto Irineu
Marinho - Presidente do Conselho de Administração; Luiz Frias – Vice-Presidente do Conselho de
Administração; Marcello Henrique Monteiro de Moraes e Antonio Manuel Teixeira Mendes – membros
do Conselho de Administração. MESA: assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do
Conselho de Administração, Roberto Irineu Marinho, que convidou a mim, Luiz Frias, para secretariá-
lo. CONVOCAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o artigo 17, do Estatuto Social da companhia,
por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração. ORDEM DO DIA: (i)
eleição de Diretores; e (ii) alteração do endereço do escritório do Rio de Janeiro. DELIBERAÇÕES:
(i) nos termos do disposto no artigo 20, do Estatuto Social da companhia, os membros do Conselho
de Administração deliberaram, por unanimidade, a eleição dos seguintes membros da Diretoria: para
ocupar o cargo de Diretor Presidente, Alexandre Caldini Neto, brasileiro, casado, administrador
de empresas, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo nº 1500, 8º andar, do
Edifício New York, integrante do Centro Empresarial Água Branca, na Capital do Estado de São
Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.229.970-2SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
034.926.658-10; e, para ocupar o cargo de Diretora Editorial, Vera Lúcia Brandimarte Mendonça,
brasileira, separada judicialmente, jornalista, com endereço comercial na Avenida Francisco
Matarazzo nº 1500, 8º andar, do Edifício New York, integrante do Centro Empresarial Água Branca,
na Capital do Estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.267.403-6 SSP/
SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 011.591.428-58; permanecendo vagos os cargos de Diretor de
Circulação, Diretor de Publicidade e de Diretor Administrativo Financeiro. O mandato dos Diretores
ora eleitos será até a primeira reunião do Conselho de Administração, realizada após a Assembléia
Geral Ordinária de 2013, sendo os mesmos empossados em seus cargos através da assinatura do
respectivo termo de posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria, e mantendo-se, no exercício dos
respectivos cargos, até a investidura dos Diretores que venham a ser eleitos na reunião do Conselho
de Administração, a ser realizada em 2013. Os Diretores declaram ter ciência do disposto no artigo
147, da Lei 6.404/76, não estando incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam
de exercer a atividade mercantil e (ii) decidem alterar o endereço do escritório da companhia no Rio
de Janeiro para a Rua Marques de Pombal, nº 75, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP
20230-240. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos,
e suspensa a reunião, pelo tempo necessário à lavratura desta ata a qual, lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração, em 03 (três) vias de
igual teor e forma. São Paulo, 27 de abril de 2012. Roberto Irineu Marinho - Presidente. Luiz Frias -
Secretário. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO: Roberto Irineu Marinho; Luiz Frias; Marcello
Henrique Monteiro de Moraes; Antonio Manuel Teixeira Mendes. DIRETORES: Alexandre Caldini
Neto; Vera Lúcia Brandimarte Mendonça - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob número 411.913/12-8
em 20/09/2012 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 out. 2012, Empresas, p. B3.




