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Especial | I n ova ç ã o

Internacional Empresas tradicionais e novatas buscam chegar mais perto da inovação tecnológica mundial

Brasileiras rumam para o Vale do Silício
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo

Na contramão de multinacio-
nais que trazem ao Brasil áreas de
desenvolvimento e inovação, um
punhado de brasileiras ruma
principalmente em direção ao
Vale do Silício para chegar mais
perto da inovação tecnológica
mundial. Entre elas, alinham-se
desde marcas tradicionais da TI
nacional, como To t v s e M ó d u l o,
até especialistas em áreas novi-
dadeiras como games ou mobile.

A presença internacional da TI
brasileira começou há tempos.
Na área de serviços, tem expoen-
tes como a Stefanini, com mais
de 20 escritórios espalhados pelo
mundo. A BRQ é outro exemplo.
Em 2008, comprou a americana
ThinkInternational e hoje atende
clientes como Nyse (a Bolsa de
Valores de Nova York), Citibank e
Cable Vision com cerca de 100
funcionários em Nova York. “A
internacionalização permite ex-
perimentar modelos diferentes”,
diz Benjamin Quadros, presiden-
te da empresa cujo faturamento
este ano deve chegar a R$ 520 mi-
lhões – no ano passado, foram R$
435 milhões.

Outros estão mais preocupa-
dos com desenvolvimento. A
Totvs tem produtos localizados
para 25 nacionalidades e vende
tecnologia no exterior há tem-
pos, mas no ano passado apostou
em um centro de tecnologia no
Silicon Valley, onde hoje tem um
grupo multinacional de 20 enge-
nheiros. “Estamos mais perto do
que ainda vai surgir e com novas
culturas vamos conseguir ser re-
ferência global”, diz Weber Ca-
nova, vice-presidente de Tecno-
logia e Quality Assurance. A pri-
meira missão do grupo foi fechar
convênios com universidades co-
mo Stanford e San Jose. Também
já foi liberada para o mercado
nova versão da solução de gestão
de identidade produzida lá.

A Exceda, fornecedora de solu-
ções para melhoria de perfor-
mance na internet, investiu R$ 6
milhões para estar presente em
Nova York, Virginia, Flórida, Bos-
ton, Texas e Califórnia, onde se

instalou em Palo Alto para bus-
car competência em tecnologia
de nuvem. No fim do ano, lança
solução de análise e gerencia-
mento de carga das aplicações de
clientes desenhada com ajuda do
novo CTO (chief technology offi-
cer) David Reisfeld. “Lá criamos
os módulos, aqui, os códigos”,
diz Claudio Marinho, sócio da
empresa que tem escritórios
também na Argentina e no Chile
e, em cinco anos, pretende ter
metade de seu faturamento, de
R$ 95 milhões em 2013, prove-
niente de clientes americanos.

Embora seja brasileiro, o dire-
tor de produtos da Modulo tam-
bém fica nos Estados Unidos. Há
quatro anos, a empresa especiali-
zada em governança, risco e com-
pliance (GRS) tem escritório em
Atlanta com 30 funcionários –
também presente no Canadá, Mé-
xico, na Inglaterra e Índia e, entre
600 clientes, uma centena é de fo-
ra do Brasil e cerca de 60 são nor-
te-americanos. “A presença local
dá visão melhor sobre ambiente
competitivo, visão de mercado,
grau de maturação e demanda
dos clientes”, diz CEO Sergio
Thompson, cuja meta de cresci-
mento é de 35% este ano, quando
os negócios devem somar R$ 80
milhões, e 70% em 2014.

Já a Hive, desenvolvedora de
games e fornecedora de soluções
de mídia social, já investiu R$ 1,5
milhão na filial de São Francisco
para estimular negócios e se
aproximar do ambiente de ino-
vação. Os quatro funcionários lo-
cais são encarregados de partici-
par de eventos, estreitar parce-
rias e falar com quem precisa.
Um dos exemplos é a plataforma
Swarm, cuja capacidade de ofere-
cer conteúdo personalizado com
base em redes sociais e geolocali-
zação exige integração com ser-
viços como Waze e Foursquare.
“Se quero falar com o cara que
desenvolve o algoritmo, tem de
ser lá”, diz o CEO Mitikazu Koga
Lisboa, o Miti. A Hive faturou no
ano passado R$ 7 milhões e este
ano deve chegar a R$ 9 milhões.

No caso da Movile, fornecedo-
ra de plataformas e aplicativos
para dispositivos móveis com

250 funcionários, a chegada ao
Vale do Silício coroa estratégia de
globalização iniciada há seis anos
e reforçada com aporte do MIH,
braço de investimento do sul-
africano Napster – a empresa já
está presente na Argentina, Co-
lômbia, Venezuela e no México.
“O mercado da mobilidade traba-
lha muito rápido. Participar de
eventos, competir com startups,
conversar com empreendedores
e empresas rende aprendizado”,
diz o co-fundador da empresa e
head dos Estados Unidos, Eduar-
do Henrique, cuja presença local

REGIS FILHO/VALOR

Benjamin Quadros, presidente da BRQ, que atende a Bolsa de Valores de Nova York: “A internacionalização permite experimentar modelos diferentes”

Organização aproxima laços entre Califórnia e Brasil
De São Paulo

Residente na região há 15
anos, a jornalista Margarise Cor-
rea, nascida em Londrina, no
Norte do Estado do Paraná, sen-
tia falta de uma organização que
reunisse o ecossistema de profis-
sionais e empresas do Vale do Si-
lício californiano (Estados Uni-
dos) interessados no Brasil. “Não
encontrei, então fundei uma”, re-
sume. “No meio do caminho, en-
contrei outros profissionais bra-
sileiros que sentiam a mesma ne-
cessidade e toparam fazer parte
do nosso conselho”.

Assim foi criada a BayBrazil,
uma organização sem fins lucra-
tivos dedicada a facilitar os laços
entre o vale e o Brasil por meio de
iniciativas como a construção de
uma comunidade local de profis-
sionais, empreendedores, inves-
tidores e acadêmicos, a facilita-
ção do acesso a empresas locais e
a mentoria de empreendedores.
Uma das principais atividades da
entidade, nascida em 2010, é a
promoção de eventos.

Só este ano serão três: a série
Brazilian Founders, para apre-
sentar empreendedores brasilei-
ros ao público do vale; uma série

de eventos de networking em
parceria com TC Disrupt; e a con-
ferência anual Brazil in the 21st
Century, na Universidade de
Stanford (Califórnia), cuja se-
gunda edição, realizada este mês,
reuniu mais de 20 palestrantes
como Andy Tsao, diretor gerente
do Silicon Valley Bank, Avanish
Sahai, vice-presidente de parcei-
ras da Salesforce e Vicente Silvei-
ra, – um dos destaques foi a apre-
sentação musical de engenheiros
brasileiros do Google, Caio Ville-
la e Luiz Barroso.

Hoje, de acordo com Margari-
se Correa, são mais de 3 mil pes-

soas na rede. Participam do con-
selho da BayBrazil Fred Aslan, vi-
ce-presidente da empresa de
venture capital Ve n r o c k ; Harald
Batista, consultor de startups e ir-
mão do empresário Eike Batista;
Ron Czerny, fundador da Play -
Phone e co-fundador da Associa-
ção Brasileira de Videogame; Vi-
cente Silveira, diretor de enge-
nharia do Linkedin; Anderson
Thees, fundador da Redpoint e
ex-CEO do Apontador; e Daniel
Delarossa, criador da Cyclades,
empresa fabricante de equipa-
mentos e de softwares para re-
des, que foi fundada em 1993 e

depois vendida para a Avocent
em 2006 por US$ 90 milhões.

Segundo Delarossa, morador
do Vale do Silício desde 1991, um
dos benefícios da vida na região é
o contato com cultura e forma de
atuação diferentes. “A cabeça
a b r e”, diz. A Cyclades foi uma das
primeiras empresas brasileiras
da área de Tecnologia da Infor-
mação (TI) a assumir a interna-
cionalização. “Quando chega-
mos aqui foi um choque. A forma
de desenvolver e de pensar, a ve-
locidade, é tudo diferente”. Hoje,
Delarossa se empenha em ativi-
dades como o curso de empreen-

dedorismo para brasileiros Zy-
migroup, onde coloca sua expe-
riência em pauta – os recursos ar-
recadados vão para o projeto so-
cial Instituto Cuore, localizado
no bairro de Campo Limpo, na
capital paulista, que cuida de 40
crianças em situação de vulnera-
bilidade social.

Além da mentoria e dos even-
tos que promove, a BayBrazil ofe-
rece ainda serviços como um
programa de imersão que com-
bina atividades como aulas, pai-
néis de discussão, reuniões e visi-
tas a instituições e empresas du-
rante uma semana. (MF)

Apex também chega a São Francisco
De São Paulo

A inauguração de um escritó-
rio da Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) em São
Francisco, no mês passado, vai
ajudar as empresas brasileiras in-
teressadas na região. O Centro de
Negócios em São Francisco é o se-
gundo da Apex nos EUA – a agên-
cia tem nove espalhados pelo
mundo pela Bélgica, China, Co-
lômbia, Cuba, Angola, Dubai e
Rússia. Servirá como ponto de
apoio para empresas brasileiras e
oferecerá serviços de suporte à
internacionalização, como inte-
ligência de mercado, promoção
comercial e acesso a mercados.

O escritório funcionará no
mesmo ambiente do Espaço
Start-Up Brasil, fruto de convênio
com o Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação em torno da
iniciativa Start-Up Brasil, uma
das ações do programa TI Maior.
Segundo o diretor de negócios
da Apex, Ricardo Santana, o aten-
dimento às startups estimula sua
contribuição à competitividade
da empresa nacional. “Precisa -

mos ter empresas exportadoras
competitivas, que trabalham
inovação. As startups podem ser
grandes fornecedoras de solu-
ções para elas”, afirma.

A inauguração do escritório,
que vai abrigar as empresas e co-
nectá-las com investidores es-
trangeiros, foi precedida por
eventos na Califórnia com apoio
da Apex – Tech Mission 2013, or-
ganizada pela rede de empreen-
dedores digitais Brazil Innova-
tors para construir um ambiente
que conecte empresários, inves-
tidores, mídia e governo e levar
uma dúzia de startups em visita
ao Vale do Silício; Brasil Summit,
reunindo empresários brasilei-
ros e locais e representantes de
empresas como Google, Facebo -
ok, IBM e Qualcomm.

A exportação de softwares e
produtos de TI está na pauta da
Apex desde 2005 por meio de
projeto criado em conjunto com
a Associação para Promoção da
Excelência do Software Brasileiro
(Softex) envolvendo cerca de 200
empresas participantes – o setor é
um dos 80 apoiados pela agência.
“No ano passado, o volume da ex-

portação de softwares e serviços
de TI chegou a US$ 550 milhões,
29% do que o setor de tecnologia
exporta no total”, diz Santana.

Em abril deste ano, foi criado o
Comitê Gestor do projeto, com-
posto pelas empresas To t v s , P 3 D,
Visent, I4Pro e Concert (SP), Mó -
dulo (RJ) e Cinq (PR). A para-
naense última aproveita bastan-
te o desempenho em exporta-
ções para desenvolver a inova-
ção. Exporta entre 20% e 40% de
seu faturamento de R$ 20 mi-
lhões ao ano e, no ano que vem, a
meta é abrir filial em Atlanta
(EUA) ou na Inglaterra. “São pro-
blemas diferentes”, diz Carlos
Jayme, fundador da Cinq, que
criou, por exemplo, aplicativo
para dispositivos móveis de catá-
logos de produtos vendidos em
voos, um costume mais comum
em companhias internacionais.

Em julho, a Softex apresentou
o Programa Internacionalização
e Competitividade (Inter-Com)
customizado para as empresas do
setor. O programa é desenvolvido
pela Apex-Brasil desde 2011, em
parceria com a Fundação Dom
Cabral (FDC), para mostrar a em-

presários exportadores as ferra-
mentas de apoio à promoção co-
mercial desenvolvidas pela agên-
cia, bem como as oportunidades
e os desafios enfrentados pelas
empresas brasileiras no processo
de internacionalização de seus
negócios, por meio de apresenta-
ções de acadêmicos ligados à FDC
e depoimentos de representantes
de empresas atuantes no merca-
do internacional.

Antes mesmo da customiza-
ção do programa, a participação
no Inter-Com há dois anos esti-
mulou a internacionalização da
gaúcha Interact, criadora da suí-
te de gestão corporativa Strategic
Adviser (SA) e então presente na
Argentina, no Peru e na Colôm-
bia. Hoje a empresa atua no Chi-
le, no México, na Nicarágua, no
Uruguai e no Panamá, sempre
por meio de parceiros locais.
“Não tínhamos processos claros
e padronizados de como ir a ou-
tros países. O programa ajudou a
amadurecer o modelo”, diz o ge-
rente de negócios internacionais
Fernando Strada, que planeja
chegar a Espanha, Portugal e Es-
tados Unidos em 2014. (MF)
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Ricardo Santana: exportadoras competitivas que trabalham com inovação

já rendeu parceria com a Boingo
para expansão do localizador de
redes Wi Fi gratuitas FreeZone.

A Predicta também buscou in-
vestidores depois que sua plata-
forma de tecnologia de segmen-
tação comportamental BTBu-
ckets ganhou versão na nuvem e,
em 12 meses, chegou a mais de
100 países. “Isso deu exposição a
demandas de clientes e formas de
fazer negócios diferentes da nos-
s a”, conta o CEO Marcelo Marzo-
na. A venda de fatia majoritária
para a RBS, em 2011, permitiu
buscar nos Estados Unidos pro-

fissional de desenvolvimento de
negócios e desenvolver mais re-
cursos e integrações na ferramen-
ta para aproveitar a base instala-
da de parceiros como datacenters
de hospedagem, que atuam co-
mo canais de distribuição.

Mesmo uma presença mais li-
geira, colabora com a veia inova-
dora. A ContaAzul, sistema de
gestão oferecido como serviço
para micro e pequenas empresas,
ganhou, além do capital inicial,
quatro meses de mentoria em
métricas, distribuição online e
design quando se tornou a pri-

meira brasileira a participar da
iniciativa de aceleração 500 Star-
tups. A experiência rendeu me-
lhor visão do modelo de negó-
cios e de financiamentos – a em-
presa teve apoio da Anjo do Bra-
sil e do fundo Monashees, entre
outros. Um dos aprendizados foi
relacionado à criação da expe-
riência do usuário. “Hoje os de-
signers vão para a rua observar o
comportamento do cliente, fil-
mam o que ele fala e a gente faz
uma seção pipoca para entendê-
lo e melhorar a funcionalidade”,
diz o CEO Vinícius Roveda.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2013, Especial: Inovação, p. F4.




