
Ibovespa tem quinto pregão em alta

Diferentemente da
Rocket Internet,
não temos interesse
em abrir operação
em muitos países.
Nosso posicionamento
é de maior foco
na relação eficiência
de capital e resultado”

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, emendou a

quinta sessão seguida de valorização, subindo ontem 0,6%, a 50.600

pontos. Empresas do grupo EBX, como LLX, OGX e MMX, subiram forte

em meio a rumores sobre a venda do Porto do Açu, da LLX, e do Porto

Sudeste, da MMX, segundo operadores. O Ibovespa acumula alta de

4,91 % no mês de agosto, mas ainda tem queda de 17%. Reuters

■ Sãofundosqueinvestemem
empresasdepequenooumédio
portes.Ointuitoéfazercomelas
deslanchempormeiodacriação
deestruturasadequadasde
governançacorporativa,comfoco
nocrescimentoelucratividade,
bemcomonasustentabilidade
futuradonegócio.
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■ Investidoranjo
Éumapessoafísicaqueinveste
emempresasnascentes(start
ups)parapoderapoiá-lascom
recursosfinanceirose
experiência.Temnormalmente
umaparticipaçãominoritáriano
negócioe,comisso,nãopossui
posiçãoexecutivanacompanhia.

■ Aceleradora
Funcionacomouma
incubadora.Duranteum
períododetrêsaseismeses,
cadastartuptemoseumodelo
denegócioeoperação
preparadose,casoseja
necessário, realizam-se
investimentospontuaisnos
itensmaiscríticos.Emtroca,a
startupdáumpequeno
percentualparaaaceleradora,
quecostumavariarentre5%e
15%deacordocomoestágioda
startupedocapital investido.

■ Companybuilder
Ascompanybuildersoferecem,
alémdoinvestimentonasstart
ups,umaestrutura jurídica,de
TIemarketing.Oaporte
financeiroémaisaltodoqueno
casodasaceleradoras—pode
chegaramilhõesdedólaresou
euros—e,por isso,emgeral,o
númerodeempresas
nascentesapoiadaséreduzido.

A ARTE DE
CULTIVAR EMPRESAS

■ Sãofundosqueinvestemem
companhiasjáconsolidadaecom
faturamentoqueatingeacasa
dosmilhõesdereais.Ointuitoé
tornaracompanhiamaismadura,
reestruturá-laouprepará-lapara
consolidaçãoouexpansãodos
negócios.Háaindaapossibilidade
detorná-laaptaparaacessar
omercadodecapitais.

“

MuriloConstantino

MurilloConstantino

O lado menos perverso das crises
econômicas, talvez, seja a criação
de um ambiente favorável a ideias
inovadoras. Na esteira do em-
preendedorismo, surgem investi-
dores ávidos por rentabilidade, o
que explica o avanço do número
de investidores anjo, acelerado-
ras, fundos de venture capital e de
private equity nos últimos anos,
no Brasil. Mas, e quando as start
ups são, na verdade, cópias de ca-
sos de sucesso em outras localida-
des? Foi apostando nisso que Flo-
rian Heinemann, Christian Weiss,
Thies Sander e Uwe Horstmann
saíram da “company builder” Ro-
cket Internet e abriram nos mes-
mos moldes a Project A Ventures
(veja os conceitos ao lado).

Assim como a Rocket Internet
que tem mais de 80 negócios no
mundo e possui escritório por
aqui, a alemã Project A Ventures
desembarcou, em setembro do
ano passado, com 50 milhões de
euros do Grupo Otto para investir
em empresas nascentes nos dois
continentes. Já fizeram aporte em

duas companhias brasileiras —
um e-commerce de produtos sau-
dáveis Natue e outro de vinhos Epi-
cerie — e a previsão é acrescentar
mais quatro start ups no portfólio
ainda em 2013. Até 2014, a expec-
tativa é que sejam 15 companhias.

“É um movimento que ainda
está começando no Brasil e vem
principalmente da Europa. O mo-
delo é interessante, que tem os
seus prós e contras, mas com cer-
teza garante crescimento acelera-
do”, afirma Cássio Spina, funda-
dor da Anjos do Brasil. Não é de se
estranhar, portanto, que, em 12
meses, o patrimônio do fundo
criado pelo Project A Ventures pa-
ra fazer os aportes tenha dobrado.
“Temos participação significativa
em 20 empresas — contando com
as start ups na Alemanha. Esta-
mos muito contentes com resulta-
do e não vamos parar”, comenta o
francês Olivier Raussin, presiden-
te da Project A Ventures para Amé-
rica Latina, em português fluente.

Segundo o executivo, que já foi
diretor do Google e do Youtube na
França, a “company builder” já
foi procurada por outros investido-
res — além do Grupo Otto — para
aumentar o volume do fundo cria-

do. Rumores de mercado apon-
tam que o mega-investidor de mí-
dia Axel Springer teria interesse
em fazer injeção de outros 50 mi-
lhões de euros — fato não foi con-
firmado por Raussin.

No momento, o executivo está
conversando com fundos de ven-
ture capital na Colômbia e México
para abrir escritórios nesses paí-
ses. “Talvez, depois da América
Latina, podemos seguir para a
Ásia”, acrescenta. “Diferentemen-
te da Rocket Internet, não temos
interesse em abrir operação em
muitos países. Nosso posiciona-
mento é de maior foco na relação
eficiência de capital e resultado.”

Por isso, além da injeção fi-
nanceira, a Project A Ventures dá
suporte em recursos humanos e
tecnológicos e ainda oferece ser-
viços de marketing, jurídico e TI.
“Escolhemos muito bem o time
de empreendedores — são enge-
nheiros formados nas melhores
escolas e com MBA. Com isso, re-
duzimos os riscos atrelados aos
negócios.” Ao todo, a “company
builder” tem uma equipe de qua-
se 500 profissionais com faixa
etária que varia de 22 a 35 anos,
segundo Raussin.
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Project A Ventures desembarcou no Brasil com ¤ 50 milhões, em setembro do ano passado; movimento
de incubadoras que investem — e recriam — casos de sucesso empresarial ganha força no país
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,14 ago. 2013, Finanças, p. 23.




