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Personagem Brasileiro diz não estar preocupado em criar outro Facebook

Para Eduardo Saverin,
o futuro está na Ásia

MUNSHI AHMED/BLOOMBERG

Saverin, na conferência em Cingapura, onde vive: elogios a Mark Zuckerberg

Chun Han Wong e Juro Osawa
The Wall Street Journal,
de Cingapura

Eduardo Saverin, o brasileiro
que ajudou Mark Zuckerberg a
fundar o Fa c e b o o k , não espera re-
petir o mesmo sucesso que teve
com a criação da famosa rede so-
cial, mas diz que a rápida expansão
do mercado consumidor na Ásia
oferece um terreno fértil para ino-
vações originais e investimentos.

“Quando você olha para o cres-
cimento da internet e dos dispo-
sitivos móveis, é o centro do
mundo com relação a onde esta-
rá a base consumidora no futu-
r o”, disse ele, durante uma confe-
rência promovida pelo The Wall
Street Journal em Cingapura.

“O crescimento exponencial
da tecnologia móvel” na região
está criando oportunidades de
investimento, disse ele.

A China é atraente pelo seu
enorme tamanho, enquanto o Ja-
pão e a Coreia do Sul oferecem
mercados “mais desenvolvidos,
robustos e monetizáveis”, disse
Saverin. Ele avalia oportunidades
de investimento em um horizon-
te de cinco a dez anos, especial-

mente novas empresas focadas
em melhorar a experiência inte-
rativa do consumidor.

Saverin, que junto com Mark
Zuckerberg e outros estudantes
da Universidade Harvard, nos Es-
tados Unidos, lançou o Facebo-
ok, em 2004, também citou opor-
tunidades de investimento na
Ásia como o principal motivo
por trás da sua decisão de renun-
ciar à cidadania americana e se
mudar para Cingapura.

“Hoje, sou um investidor-anjo
em um estágio inicial”, disse ele,
na conferência. “Minha vida não
está voltada para criar outro Fa-
cebook. Quero ter certeza de que
o que faço é gratificante.”

Saverin, que vem de uma abas-
tada família brasileira, foi forçado
a sair do Facebook cerca de dois
anos após seu lançamento. Depois
de uma série de diluições e vendas
de algumas de suas ações, a sua
participação acionária na rede so-
cial, que originalmente era de
34%, caiu para cerca de 2% no ano
passado, de acordo com uma pes-
soa a par do assunto.

Após mudar-se para Cingapura,
em 2009, Saverin tornou-se uma
celebridade no país, seguido de

perto por fãs e repórteres locais. O
empreendedor da internet inves-
tiu dinheiro em várias empresas
iniciantes, principalmente nos
EUA, incluindo a S h o p S av v y, que
desenvolveu um aplicativo móvel
de comparação de preços; a Inc.
Qwiki, um site de vídeo multimí-
dia; e a J u m i o, uma empresa nova
de pagamentos móveis.

Saverin negou que tenha saído
dos EUA para evitar o pagamento
de impostos, dizendo que foi
uma “decisão pessoal que nasceu
[...] antes mesmo que existisse
uma possibilidade clara da aber-
tura de capital do Facebook”. Ele
disse que não foi uma questão de
dinheiro. “Eu não considero di-
nheiro algo que eu precise”, disse.

Cingapura tem tentado, com
sucesso limitado, tornar-se um
centro de tecnologia de internet.
O próprio Saverin não tem in-
vestido muito em novas empre-
sas locais. Entretanto, ele elo-
giou Cingapura por seu forte sis-
tema de ensino e o apoio do go-
verno a empresas iniciantes.

Saverin disse não ter relações
com o Facebook além do seu in-
vestimento, com exceção do fato
de que “todas as minhas empre-

sas iniciantes usam o Facebook”.
Ele elogiou o Facebook e seu

diretor-presidente, Zuckerberg.
“Mark fez um trabalho incrível

e continua fazendo”, disse Save-
rin. “Ele [o Facebook] está com
nove anos hoje. Não consigo
imaginar que, nove anos atrás, o
Facebook não existia.”

Olhando para o passado, para
a época da fundação do Facebo-
ok, ele diz que a primeira vez
que perceberam que tinham al-
go de sucesso foi quando 85% da
classe deles em Harvard tinha se
registrado na rede no primeiro
mês e havia colegas na lista de
espera para se inscrever.

Na conferência do WSJ em Cin-
gapura, houve uma importante
discussão sobre inovação na Ásia
frente aos EUA. Saverin disse que
a Ásia precisa ter mais apetite pa-
ra correr riscos se quiser igualar
as criações do Vale do Silício.

Outro fator é a própria inova-
ção. “Você precisa ver histórias de
s u c e s s o”, disse ele, “Tendo isso
em volta, você realmente ajuda a
impulsionar um ecossistema.”

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Mola abre, no Brasil, 1o escritório fora da Espanha
I n ova ç ã o
Bruna Cortez
De São Paulo

O cenário econômico difícil na
Espanha e o desenvolvimento de
um ambiente cada vez mais favo-
rável à inovação no Brasil foram
os dois principais fatores que le-
varam a aceleradora espanhola
Mola, criada há pouco mais de
um ano, a abrir um escritório pa-
ra apoiar companhias novatas de
tecnologia e internet no Brasil. A
Mola tem em caixa R$ 2 milhões

para investir no país e, eventual-
mente, em companhias de ou-
tros países da América Latina.

As aceleradoras são compa-
nhias que apoiam empresas nas-
centes, mas que já concluíram os
primeiros ciclos de desenvolvi-
mento de produto. O plano da
Mola é investir em 15 a 20 “star -
tups” neste ano, disse Maximilia-
no de Muro, sócio da empresa. O
valor a ser investido em cada ne-
gócio pode variar de R$ 50 mil a
R$ 100 mil. Em troca, a Mola fica
com participações entre 5% e 20%
na empresa. “Já estamos avalian-

do alguns projetos e a expectati-
va é fazer o primeiro aporte até
abril”, afirmou o executivo.

Na Espanha, a Mola investiu
até hoje cerca de € 3,4 milhões
em 48 companhias novatas. Des-
de sua criação, a aceleradora ava-
liou aproximadamente 500 pro-
jetos de tecnologia e internet. A
expectativa de Muro é receber
um número superior de propos-
tas no primeiro ano de atuação
no Brasil. A Mola escolheu o Rio
de Janeiro para estabelecer sua
operação no país.

Sob o processo de seleção dos

investimentos, a Mola pretende
dar prioridade a empresas de
segmentos como comércio ele-
trônico, jogos on-line e sistemas
para dispositivos móveis. “Mas
também estamos interessados
em conhecer companhias de ou-
tras áreas que tenham um com-
ponente importante de inova-
ç ã o”, afirmou Muro. A ideia é
concentrar-se em empresas se-
diadas no Estado do Rio.

O modelo adotado pela Mola
não prevê um prazo fixo de apoio,
que pode incluir espaço para ins-
talações, assessoria financeira e de

marketing etc. “A ideia é que eles
[os empreendedores] sejam inde-
pendentes no tempo certo”, disse
Muro. Em geral, as aceleradoras
prestam serviços de apoio duran-
te quatro a seis meses depois de
fazer o investimento.

A Mola também pretende tra-
zer algumas de suas empresas na
Espanha para o Brasil. Em médio
prazo, a expectativa de Muro é
que essas “startups” consigam fi-
nanciamento no país. “Na Espa-
nha, a crise econômica está difi-
cultando o acesso ao capital de
risco. E ter clientes apenas na Es-

panha não torna as companhias
atraentes”, afirmou.

A operação no Brasil é a pri-
meira da Mola fora da Espanha.
Está nos planos da aceleradora
ter um escritório em Nova York
ou Miami, nos Estados Unidos.

A escolha do Rio como base
para as operações no país vai
além dos aspectos de mercado.
Como planeja trazer empreende-
dores espanhóis para o Brasil, a
Mola decidiu escolher um lugar
que lembrasse a cidade de Palma
de Mallorca, onde se baseiam
seus negócios na Espanha.

Ataques cibernéticos expõem Oracle
S e g u ra n ç a
Richard Waters e Tim Bradshaw
Financial Times, de San Francisco

Uma série de ataques ciberné-
ticos, nas últimas semanas, a
empresas como a Apple, Facebo -
ok e Tw i t t e r expôs falhas genera-
lizadas em um dos componen-
tes de software mais usados no
mundo da computação, segun-
do especialistas em segurança.

As vulnerabilidades na lin-
guagem Java, incorporada à
maioria dos navegadores de in-
ternet a bordo de computadores
pessoais e smartphones, deixa-
ram a Oracle, sua proprietária,
em status emergencial para cor-
rigir os considerados maiores
“furos” nas defesas de computa-
dores pessoais e smartphones,
em meio a uma crescente onda
de ciberataques.

“Neste momento, usar Java é
um pesadelo. A Oracle simples-
mente não foi capaz de blindar
todos os furos”, afirmou Jaime

Blasco, chefe de pesquisas da
A l i e n Va u l t , uma companhia que
atua na área de segurança.

Criminosos e outras pessoas
que tentam invadir sistemas em-
presariais ou governamentais
montaram um cerco à Java, ele-
gendo os sistemas escritos nessa
linguagem como sendo, atual-
mente, os mais fáceis pontos de
ataque, disseram Blasco e outros
especialistas em segurança.

Em uma decisão incomum, a
Apple admitiu, na semana pas-
sada, que laptops usados por al-
guns de seus desenvolvedores
foram infectados por um código
prejudicial, introduzido por ata-
cantes que tinham explorado
uma falha em Java. Isso veio na
esteira de anúncios similares fei-
tos pelo Facebook e pelo Twitter,
e é o terceiro problema envol-
vendo Java que foi amplamente
comentado no ano passado.

A crise em formação obrigou
a Oracle a deflagrar neste ano
um esforço para reparar as fa-
lhas que têm surgido.

Em um dos esforços mais
abrangentes possíveis desse ti-
po, a companhia desenvolvedo-
ra de programas de bancos de
dados dos Estados Unidos libe-
rou, no início deste mês, corre-
ções para cerca de 50 problemas
diferentes. Além disso, duas se-
manas depois, divulgou outras
cinco correções.

A companhia também está
planejando a distribuição de
correções emergenciais adicio-
nais para abril, juntamente com
uma atualização extra que ante-
riormente estava programada
para junho. Empresas desenvol-
vedoras de software fazem cor-
reções com uma frequência mí-
nima, uma vez que elas obrigam
as empresas usuárias a atualizar
todas as máquinas de seus fun-
cionários a cada mudança.

Os problemas da Oracle são
semelhantes aos que foram en-
frentados pela Microsoft no iní-
cio de 2000, quando a prolifera-
ção de furos na segurança no
Windows XP indicava que um

usuário de microcomputador
desprotegido poderia esperar
ser infectado com um vírus ape-
nas segundos após conectar-se à
internet, disse Kevin Mahaffey,
cofundador e diretor de tecnolo-
gia da Lookout, uma empresa de
segurança móvel.

A Oracle assumiu o controle
da linguagem Java quando ad-
quiriu a Sun Microsystems, em
2010, e problemas com o
software estão profundamente
enraizados há anos, segundo
afirmaram pessoas familiariza-
das com a linguagem.

Mas assim que as falhas são re-
paradas, novas são expostas. “Te m
aparecido um problema crítico
após outro”, disse Chris Eng, vice-
presidente de pesquisas da Vera -
code, outra empresa de seguran-
ça. Pessoas que procuram atacar
os sistemas de computador cria-
ram um estoque de problemas
não detectados que usam como
arma cibernética assim que velhos
furos são sanados, disse ele.
(Tradução de Sergio Blum)

T4F registra prejuízo de
R$ 31,2 milhões no 4º tri
E n t ret e n i m e n to
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A T4F, empresa brasileira de en-
tretenimento, registrou prejuízo
de R$ 31,2 milhões no 4º trimestre
de 2012. No mesmo período de
2011, a empresa havia obtido lu-
cro de R$ 33,7 milhões. De acordo
com a companhia, o resultado de
2012 foi impactado pela bilheteria
fraca de grandes shows ao vivo
(notadamente Madonna e Lady
Gaga), custos mais altos e resulta-
do financeiro negativo — causado
pela variação cambial e pelas taxas
de juros mais baixas.

O fraco desempenho já era es-
perado pela companhia. Em 10
de dezembro, a T4F divulgou um
comunicado informando que es-
ses fatores teriam efeito negativo
em seu resultado financeiro. No
4º trimestre, a receita da T4F cres-
ceu 12%, para R$ 259,5 milhões.

O aumento mais expressivo
aconteceu no segmento de even-
tos esportivos, que subiu 112%,
influenciado principalmente pe-
la “Corrida do Milhão”, evento
automotivo realizado em de-
zembro pela primeira vez.

Na somatória de 2012, a compa-
nhia teve receita de R$ 694,2 mi-
lhões (alta de 14%) e prejuízo de
R$ 4 milhões (ante lucro de R$ 61,1
milhões em 2011). O resultado ne-
gativo também foi antecipado pe-
la companhia na ata da assembleia
enviada à Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) na terça-feira.

A T4F informou que não tem ne-
nhum grande show ao vivo em es-
tádios confirmado para 2013. “Te -
mos, no entanto, importantes no-
mes internacionais sendo conside-
rados e nosso departamento artís-
tico está avaliando cada um deles,
considerando obviamente as con-
dições mercadológicas atuais”, es-
creveu a companhia no balanço
enviado à CVM ontem.

LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ: 08.807.676/0001-01

CONCESSÃO DE LICENÇA
LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. torna público que recebeu do
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICA-
DA LAS nº IN022456, com validade até 18 de fevereiro de 2017, aprovando a
concepção, localização, implantação e operação de uma central de britagem
temporária dentro do pátio logístico do Complexo Industrial e Portuário do
Açu, na VIA X2 PROJETADA (PARTE) - DISTRITO INDUSTRIAL, município
de SÃO JOÃO DA BARRA. (Processo nº E-07/002.942/2013)
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