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Serviços Objetivo é estimular o desenvolvimento de sistemas para o site, com investimento de US$ 10 milhões

Mercado Livre cria fundo para novatas
Bruna Cortez
De São Paulo

O grupo de comércio eletrôni-
co Mercado Livre criou um fundo
de US$ 10 milhões para investir
em empresas iniciantes de tecno-
logia (“startups”) que desenvol-
vem softwares para melhorar ou
acrescentar novas funcionalida-
des aos serviços da companhia.
Cada empresa novata vai receber
entre US$ 50 mil e US$ 100 mil,
afirmou ao Va l o r Helisson Le-
mos, diretor-geral do Mercado
Livre. Ao fim do período de um a

dois anos, o Mercado Livre terá a
opção de converter o investimen-
to em uma participação acioná-
ria no capital da “s t a r t u p”.

Além do site de compra e ven-
das que tornou a empresa conhe-
cida, o grupo Mercado Livre en-
globa outras cinco operações: o
Mercado Classificados, o Merca-
do Pago (sistema de pagamentos
on-line), o Mercado Shops (cria-
ção de sites de comércio eletrôni-
co), o Mercado Advertising
(compra e venda de espaços pu-
blicitários) e o Mercado Envios
(logística de produtos compra-

dos pela internet). Companhias
novatas que criam aplicativos
para qualquer uma dessas áreas
são potenciais alvos de um apor-
te do fundo do grupo, de acordo
com Lemos.

A criação de um fundo de in-
vestimento é vem na sequência
de outra medida anunciada pelo
Mercado Livre, em outubro do
ano passado, quando a compa-
nhia passou a permitir que de-
senvolvedores tivessem acesso
aos meios de criação de aplicati-
vos para o site (as chamadas APIs,
na sigla em inglês). Depois de

tornar o mecanismo público, o
próximo passo era a criação de
um sistema que pudesse dar
apoio financeiro às “startups”
que criam novas aplicações para
os serviços do grupo.

O desenvolvimento de aplica-
ções para quem usa o Mercado Li-
vre por meio de dispositivos mó-
veis é um dos segmentos que po-
dem atrair desenvolvedores, disse
Lemos. “Atualmente, 6% do tráfego
do Mercado Livre vem desse tipo
de aparelho, algo que significa um
enorme potencial”, afirmou o exe-
cutivo. Sistemas que integram

anúncios de produtos no Mercado
Livre a páginas em redes sociais
são outro filão, disse Lemos.

Futuramente, a expectativa do
Mercado Livre é ampliar os re-
cursos destinados ao fundo de
investimentos da companhia.
“Temos US$ 300 milhões em cai-
x a”, afirmou Lemos, em referên-
cia à disponibilidade de capital
do grupo. O Mercado Livre tem
suas ações listadas na Nasdaq e
obteve receita líquida de
US$ 373 milhões em 2012. Com
operações em 13 países — sendo
Portugal o único fora da Améri-

ca —, o grupo tem 81 milhões de
usuários cadastrados.

O Mercado Livre não descarta
a possibilidade de, no futuro, in-
vestir em companhias que não
desenvolvem aplicativos apenas
para seus serviços. “Nesse primei-
ro momento, faz mais sentido in-
vestir no que nós dominamos”,
afirmou Lemos. De acordo com o
executivo, a empresa já começou
a avaliar alguns projetos que po-
dem receber um aporte. “Te m
muitas empresas interessantes,
mas não estamos ansiosos para
sair investindo logo”, disse.

Para Twitter, TV traz oportunidadesLEO PINHEIRO/VALOR

Chloe Sladden, do Twitter: Expansão para setor fragmentado e competitivo

Redes sociais
Guilherme Serodio
Do Rio

Com picos superiores a 3 mil
postagens por segundo relacio-
nadas a programas de televisão
no Brasil, o microblog Twitter
deixa seus dirigentes animados
em relação às oportunidades pro-
jetadas para o mercado brasileiro
nos próximos anos, quando o
país vai sediar a Copa do Mundo
de 2014 e a Olimpíada de 2016.

Com um escritório inaugura-
do em dezembro, em São Paulo, a
empresa mira na mídia tradicio-
nal, sobretudo emissoras de TV, e
pretende atrair sua atenção para
o que chama de “segunda tela”, a
relação de interação dos especta-
dores com programas televisivos

por meio de redes sociais.
Chloe Sladden, vice-presiden-

te de mídia do Tw i t t e r, afirmou
que a ‘segunda tela’ é apenas
parte do potencial do micro-
blog, mas prova o peso das mí-
dias tradicionais no mercado
publicitário mundial. Segundo a
executiva, o conteúdo de quali-
dade da TV e dos jornais é um
diferencial que ainda atrai o pú-
blico, e, consequentemente, a
publicidade. Nos Estados Uni-
dos, o mercado publicitário na
TV movimenta cerca de US$ 7 bi-
lhões ao ano, disse.

As mídias sociais estão tran-
formando a relação das emisso-
ras e dos jornais com o público,
disse Chloe. “Estamos nos mo-
vendo para um mercado mais
fragmentado e competitivo, mas
também para um ambiente onde

se pode ter uma relação contínua
com sua audiência [na internet]”,
afirmou. “Há 15 anos, se tentava
conquistar a audiência sempre
que o programa começava, ou na
primeira página do jornal. Mas
agora, como o público pode se-
guir o programa de TV , há uma
relação de 24 horas com a au-
diência. O que vemos é que o
Twitter está ajudando a aumen-
tar a audiência de programas de
TV e também o tráfego em sites
de notícias.”

Para a empresa, a dinâmica de
postagens instantâneas do Twit-
ter, aliada à cultura de celebri-
dades vigente no Brasil, “pode
aprofundar a experiência das
pessoas com programas de TV e
eventos esportivos”.

Os números mostram que há
uma boa relação do microblog

com a TV no Brasil. O fim do pro-
grama “The Voice Brasil”, da TV
Globo, obteve uma média de 2,8
mil postagens relacionadas por
segundo (‘tweets’ por segundo).
O último capítulo da novela
“Avenida Brasil”, da mesma emis-
sora, bateu o recorde de 3 mil
postagens por segundo.

A expansão da telefonia mó-
vel no país é outro fator que po-
derá reforçar a aproximação das
redes sociais à mídia tradicional.
No mundo, cerca de 60% das
pessoas acessam o Twitter atra-
vés de dispositivos móveis. No
Brasil, 40% dos usuários usam
celulares e tablets para se comu-
nicar com o microblog. Mas,
Guilherme Ribenboim, diretor-
geral do Twitter no Brasil, disse
que é questão de meses para o
país atingir a média mundial.

.

E d i to ra Recursos devem ser
aplicados no Brasil e na Colômbia

IFC libera
€ 25 milhões
ao grupo
Sant illana
De São Paulo

A Santillana, grupo espanhol
que atua na áreas editorial e mí-
dia e dono da editora Moderna,
obteve um empréstimo de €25
milhões do International Finan-
ce Corporation (IFC), braço do
Banco Mundial para o setor pri-
vado, segundo informou ontem
a instituição. Os recursos devem
ser aplicados, em grande parte,
na operação no Brasil e na Co-
lômbia, disse Pablo Doberti, dire-
tor global da Uno Internacional,
operação do grupo espanhol que
comercializa material didático
para escolas privadas e públicas.

O México, país da América Lati-
na com forte atuação da empresa,
já está num estágio mais avançado
de investimentos, por isso os re-
cursos devem ser aplicados nos
países onde a expansão dos negó-
cios é mais recente, como o Brasil.
As negociações para a liberação do
empréstimo duraram cerca de um
ano. O grupo Santillana está no
país desde 2001, quando a empre-
sa adquiriu os negócios das edito-
ras Moderna e Salamandra. Em
2005, a companhia comprou 75%
das ações da editora Objetiva. A
Santillana está em 22 países.

De acordo com a companhia,
com os recursos liberados, a neces-
sidade de buscar capital no merca-
do a curto prazo diminui drastica-
mente. “O montante é o bastante
para avançarmos com os projetos

deste ano”, disse ele. É o primeiro
empréstimo da empresa no Banco
Mundial. “Nossa ideia é manter es-
sa parceria para novos projetos”.
No Brasil, a Uno International
atende 120 mil alunos de escolas
privadas e 75 mil estudantes de es-
colas públicas.

Para 2014, a intenção é mais que
dobrar esse número de alunos
atendidos pela Uno em escolas pri-
vadas — somando a essa base de
120 mil pessoas, mais 130 mil estu-
dantes, afirmou o executivo. Se-
gundo a companhia, os recursos
obtidos pela empresa nos últimos
anos têm sido aplicados em dife-
rentes frentes, como na área de tec-
nologia, no desenvolvimento de
conteúdo digital (a empresa já dis-
ponibiliza o seu material didático
em iPads) e na formação de profes-
sores. A empresa não informa, es-
pecificamente, que projetos de-
vem receber os novos recursos.

“Desde a sua criação no ano de
2011, mais de 240 mil estudantes
no México, Brasil e Colômbia es-
tudam com o UNO Internacio-
nal. Mediante a expansão para
outros países da região, Santilla-
na espera atender a um milhão
de alunos com sua proposta edu-
cacional antes do final da déca-
d a”, informa comunicado do
Banco Mundial a respeito do fi-
nanciamento. O IFC informa que
é o maior investidor multilateral
do setor educacional privado nos
mercados emergentes.

Natura amplia portfólio no estatuto

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Maior empresa de produtos de beleza do país, Natura pode vender aparelhos elétricos e artigos de cama, mesa e banho

Est rat é g i a
Cynthia Malta e Tatiane Bortolozi
De São Paulo

A Natura, maior fabricante de
produtos de beleza do país, passa
por mudanças. A empresa incluiu
em seu estatuto três novas cate-
gorias de produtos: aparelhos
elétricos de uso pessoal, artigos
para bebês e crianças e artigos de
cama, mesa e banho. Deverá na
semana que vem, no dia 23, ter
um novo presidente do conselho
de administração e mudou a sede
para a cidade de São Paulo.

O estatuto já previa a explora-
ção de comércio, exportação e
importação de “produtos de be-
leza, higiene, toucador, e cosmé-
ticos, artigos de vestuário, joias,
bijuterias, artigos para o lar, ali-
mentos, complementos nutricio-
nais, softwares, livros, material
editorial, produtos de entreteni-
mento, produtos fonográficos,
medicamentos, inclusive fitote-
rápicos e homeopáticos, drogas,

insumos farmacêuticos e sanean-
tes domissanitários”.

A decisão de ampliar o portfó-
lio aproxima a Natura de outras
empresas que atuam no mercado
de venda por catálogo no país co-
mo Av o n , Jequiti (do grupo Silvio
Santos) e Hermes.

O mercado de produtos de bele-
za tem registrado nos últimos anos
um crescimento robusto. As ven-
das da indústria cresceram 3% em
volume em 2012. Em valor, o au-
mento real, deflacionado pelo IP-
CA, foi de 10,1%, segundo a Abih-
pec, associação dos fabricantes.
Mas o consumidor neste início de
2013 mostra-se mais retraído.

No ano passado, a Natura per-
deu mercado em higiene pessoal.
Seu presidente, Alessandro Carluc-
ci, afirmou, em 8 de fevereiro, que
houve um crescimento “despro -
porcional” das categorias de deso-
dorantes e xampus, impulsionado
por movimentos de duas ou três
empresas que vendem no varejo.
“O varejo tem dominância e conti-
nuará a ter nessas categorias.”

Também na sexta-feira, a em-
presa criou o cargo de presidente
do conselho de administração.
Atualmente, os fundadores Pedro
Passos, Luiz Seabra e Guilherme
Leal dividem o comando do cole-
giado, como copresidentes.

Está marcada para terça-feira a
eleição do novo presidente do
conselho e o conselheiro Plínio
Villares Musetti foi indicado para
a posição. Para ser confirmado,
ele precisa ter cinco votos. A em-
presa tem nove membros no con-
selho, sendo três independentes.

Passos, Seabra e Leal foram ree-
leitos como membros do colegia-
do até 2014, quando será feita uma
nova assembleia geral ordinária.
Os conselheiros Luiz Ernesto Ge-
mignani, Roberto Oliveira de Li-
ma, Marcos de Barros Lisboa (os
três independentes), Julio Moura
Neto, Raul Gabriel Beer Roth e Mu-
setti também foram reeleitos.

Na assembleia de sexta-feita foi
aprovada ainda a mudança da se-
de da Natura, de Itapecerica da Ser-
ra (SP) para a capital paulista.

Dilma dá
mais prazo
para a lista
dos essenciais
Plano Nacional
Thiago Resende
De Brasília

Sem cumprir o prazo de 30
dias previsto para divulgar a lista
de produtos essenciais, o gover-
no federal prorrogou ontem esse
limite, mas ainda não estabele-
ceu uma nova data final. Em caso
de defeitos, as mercadorias in-
cluídas na lista deverão ser troca-
dos imediatamente ou o vende-
dor terá que devolver todo o va-
lor pago pelo consumidor.

A formulação da lista era tare-
fa da Câmara Nacional de Rela-
ções de Consumo formada pelos
Ministérios da Justiça, da Fazen-
da, do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio, do Planejamen-
to e da Casa Civil. A medida foi
anunciada no lançamento do
Plano Nacional de Consumo e Ci-
dadania, em 15 de março. O pra-
zo inicial era de 30 dias.

Decreto da presidente Dilma
Rousseff publicado ontem no
“Diário Oficial da União” autori -
zou que o tempo seja definido pe-
los próprios ministros que com-
põem a câmara e, depois, formali-
zado pelo ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo. Dilma atendeu
a um pedido de Cardozo que quer
mais tempo para discutir com os
setores econômicos envolvidos.

Qualquer problema verificado
em produtos incluídos nessa lista,
desde que estejam na garantia, te-
rá que ser solucionado imediata-
mente pelo fornecedor.

Um dos produtos que poderão
ser incluídos é o aparelho celular,
segundo informou Cardozo, após
reunião do grupo, no início do
mês, quando informou que a
composição da lista seria debati-
da com diversos setores produti-
vos. Os critérios, segundo ele, são:
“essencialidade do produto” e a
“existência de conflitos de consu-
m o”. (Colaborou Bruno Peres)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Empresas, p. B4.




