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Cenário Em busca de investidores,
Novatas instalam-se no Vale do Silício

B ra s i l e i ra s
buscam
v isibilidade
na Califórnia

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Marcelo Marzola, executivo-chefe da Predicta: uma das principais vantagens de se instalar no Vale é a interação com grandes companhias como o Google

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Nos últimos dois anos, empre-
sas de tecnologia da informação
e investidores do Vale do Silício,
região dos Estados Unidos que é
o berço das principais compa-
nhias do setor, têm desembarca-
do com cada vez mais frequência
no Brasil para aproveitar as opor-
tunidades do mercado local.

Aos poucos, no entanto, o ca-
minho que parecia ser apenas de
mão única começa a ganhar ou-
tro sentido, com empresas brasi-
leiras passando a investir em
operações no Vale do Silício. Mo -
vile, Hive Digital Media e IDXP
são alguns dos nomes que já
anunciaram operações na Cali-
fórnia. Até a To t v s , maior empre-
sa de software de capital nacio-
nal, cuja história começou há 30
anos, revive seus momentos de
iniciante, com a abertura do
Totvs Lab. Nesta semana, a Pre -
dicta, empresa de marketing di-
gital ligada à RBS, adere ao movi-
mento. A companhia anuncia na
quinta-feira a abertura oficial de
seu escritório nos EUA.

Além do tradicional plano de es-
tabelecer uma presença comercial
para a venda de produtos fora do
Brasil, que direcionou os investi-
mentos de internacionalização nos
últimos sete anos, o projeto agora
inclui um componente estratégico.
O principal motivador da recente
investida no Vale do Silício é a apro-
ximação com investidores e em-
presários “que fazem acontecer” e
ter acesso a novas tecnologias as-
sim que elas são criadas, ou fazer

parte de seu desenvolvimento — e
até comprar empresas iniciantes
americanas. “O simples fato de es-
tar lá abre oportunidades muito
grandes”, disse Marcelo Marzola,
executivo-chefe da Predicta.

De acordo com o executivo, uma
das principais vantagens de estar
no Vale do Silício é a interação com
grandes companhias, como Goo -
gle, Fa c e b o o k e e B a y, entre outras.
“Elas fomentam o crescimento das
pequenas ao terceirizar parte do
desenvolvimento de tecnologia. Is-
so falta no Brasil”, disse Marzola.
Segundo ele, o desembarque nos
EUA vem sendo estudado desde
2006, mas só agora a Predicta atin-
giu as condições necessárias para a
empreitada.

A operação da Predicta no Vale
será comandado por Phillip
Klien, cofundador da companhia.
Klien é filho de um brasileiro com
uma americana, e foi criado no
Brasil. A estrutura começou a ser
montada no primeiro semestre e
conta com dez pessoas. O objeti-
vo é que a operação comece a dar
resultados no prazo de 12 a 18
meses. Marzola não revela o in-
vestimento na iniciativa.

Nos EUA desde meados do
ano, Gustavo Lemos, cofundador
da IDXP, companhia de tecnolo-
gia para o varejo fundada há dois
anos, disse ter sentido rapida-
mente os resultados de ter pre-
sença no Vale do Silício. Segundo
ele, logo nas primeiras semanas
por lá ele conseguiu contato com
uma empresa que havia procura-
do por meses sem sucesso no Bra-
sil. “Conheci o vice-presidente
dessa companhia em um evento

Veduca recebe aporte de R$ 1,5 milhão
Cibelle Bouças
De São Paulo

A brasileira Ve d u c a , empresa no-
vata especializada em educação
on-line, recebeu um aporte de R$
1,5 milhão do grupo de investi-
mentos do Vale do Silício 500 Star-
tupse da Mountain do Brasil, subsi-
diária do grupo suíço de investi-
mentos Mountain Partners Group.
Os sócios investidores terão uma
participação minoritária na com-
panhia, segundo Carlos Souza, só-
cio e executivo-chefe da Veduca,
que prefere não citar números.

A companhia lançou seu site em
março. O serviço on-line oferece 5
mil videoaulas das 13 principais
universidades do mundo, incluin-
do Stanford, Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), New
York University, Columbia, Yale e
Harvard, mediante licença de uso.
As aulas foram organizadas em 21
áreas acadêmicas e parte do mate-
rial é legendada na língua portu-
guesa. “No Brasil, apenas 2% da po-
pulação fala a língua inglesa, o que
era uma barreira de acesso a esse
c o n t e ú d o”, disse Souza.

O site foi fundado pelos empre-
endedores Carlos Souza, André Ta-

chian, Eduardo Zancul e Marcelo
Mejlachowicz. Mesmo sem publi-
cidade, o site alcançou audiência
de 1 milhão de visitantes por mês e
5 milhões de páginas visualizadas.
Para Souza, isso mostra que havia
demanda reprimida no país por
esse tipo de serviço. O público-alvo
são estudantes universitários e
professores. No país, segundo da-
dos do Ministério da Educação,
existem 6,1 milhões de estudantes,
18 milhões de pessoas com curso
de graduação e 240 mil professo-
res universitários. O acesso é gra-
tuito e a empresa é remunerada
pela venda de livros que publica,
complementares aos vídeos.

A Veduca foi uma das brasileiras
que participaram do TechCrunch
Disrupt, maior evento de apresenta-
ção de “startups” do Vale do Silício.
Durante o evento, Souza conheceu
os novos sócios. De acordo com Sou-
za, cerca de 20 grupos de investi-
mento procuraram a companhia.

A novata atraiu o interesse de in-
vestidores principalmente por
duas tecnologias que desenvolveu
que geraram patentes. Uma delas
foi um software de algoritmo ca-
paz de efetuar buscas de termos
encontrados na legenda das vi-

deoaulas e também termos fala-
dos pelo professor durante a apre-
sentação. Quando se efetua a bus-
ca, o vídeo que possui o termo pro-
curado é visto a partir do momen-
to que o professor cita a expressão.

Outra tecnologia desenvolvida
foi um software capaz de triar notí-
cias importantes na internet e as-
sociar certo notícia a videoaulas
relacionadas ao conteúdo. Souza
disse que esse mecanismo é bas-
tante similar ao serviço de AdSense
do Google, que responde por 30%
da receita da gigante da internet.

De acordo com Souza, os recur-
sos serão usados para o desenvol-
vimento de novas tecnologias que
ajudem a relacionar conteúdos em
vídeo e noticiário. Parte do aporte
também será investido na melho-
ria do acervo, no aumento do con-
teúdo legendado na língua portu-
guesa e na produção de legendas
na língua espanhola. Hoje, as le-
gendas são feitas por 250 pessoas
que fazem o trabalho de forma vo-
luntária, no sistema de rede de co-
laboração — como é feito no Wiki-
pédia. “Nosso objetivo é oferecer
esse serviço para países emergen-
tes. Vamos começar pelos países de
língua espanhola”, disse.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Carlos Souza, sócio da Veduca: videoaulas também terão versão em outros idiomas, começando pelo espanhol

com investidores e ele agendou
um encontro com o pessoal do
Brasil”, disse. Na avaliação de Le-
mos, com a internet e os serviços
de computação em nuvem, hoje
é muito mais fácil para as empre-
sas brasileiras esse tipo de apos-
ta, pois reduz custos e barreiras.

A IDXP, inclusive, está dando um
passo ousado: transferir a sede de
suas operações para os EUA. Com is-
so, espera poder aproveitar melhor o
ecossistema local. A ideia é manter o
desenvolvimento de tecnologia no
Brasil para aproveitar os custos me-
nores da mão de obra local. “Os is-
raelenses têm esse modelo de em-
presa sediada nos EUA com desen-
volvimento em Israel e são muito
bem-sucedidos”, comparou.

Eduardo Lins Henrique, que co-
manda a unidade nos EUA da Mo-
vile, especializada em sistemas pa-
ra dispositivos móveis, disse acre-
ditar que o investimento no Vale do
Silício pode deixar a companhia
com uma vantagem de seis meses a
dois anos no desenvolvimento de
tecnologias que serão aplicadas a
produtos para o Brasil e a América
Latina — o mercado americano de
smartphones é bem maior que o la-
tino-americano, o que dá a oportu-
nidade de testar mais modelos.

“Nos EUA, as pessoas gastam
mais com celular também, o que
cria boas oportunidades de negó-
cios”, disse. De acordo com Henri-
que, a Movile está interessada na
aquisição de companhias ini-

ciantes nos EUA que façam senti-
do à estratégia da companhia.

O estímulo à abertura de opera-
ções de empresas brasileiras de TI no
Vale do Silício e em outros polos ao
redor do mundo está nos planos do
governo federal. A medida faz parte
do projeto TI Maior, anunciado em
agosto. O objetivo é abrir escritórios
que funcionem como pontos de re-
ferência para empresários que quei-
ram se estabelecer fora do país, mas
que também deem informações pa-
ra os estrangeiros quem tenham in-
teresse em investir no Brasil.

“Não queremos só vender
software, mas também promover
as empresas brasileiras do setor”,
disse Virgílio Almeida, secretário
de políticas de informática do Mi-

nistério da Ciência, Tecnologia e
Inovação. Segundo ele, o primei-
ro escritório desse modelo será
inaugurado nos EUA em 2013.

Atrair empresas que queiram
investir no Brasil e na América La-
tina também faz partes dos pla-
nos da Totvs para sua operação no
Vale do Silício. “Com a nossa pre-
sença, somos uma porta aberta
para a região”, disse Alexandre
Dinkelmann, diretor-financeiro e
vice-presidente de estratégia da
companhia. Sua expectativa é
que o investimento gere resulta-
dos concretos no período de 12
meses a cinco anos. “A inovação
tem um ciclo de desenvolvimen-
to mais lento. Mas esse é um passo
importante e sem volta”, disse.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Empresas, p. B3.




