
Jornal Valor --- Página 16 da edição "28/10/2013 1a CAD B" ---- Impressa por Dprado às 27/10/2013@19:20:30

B16 | Valor | Segunda-feira, 28 de outubro de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 28/10/2013 (19:20) - Página 16- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Companhias deveriam aproximar-se
das crianças, diz o músico will.i.am
De San Diego (Califórnia)

Dispositivos que podem ser
vestidos e a conexão das máqui-
nas entre si via web, a chamada in-
ternet das coisas, são as grandes
apostas do músico will.i.am para
o futuro da tecnologia. Integrante
do grupo Black Eyed Peas, ele tra-
balha há três anos como diretor
de inovação criativa na Intel. Seu
papel é o de um “f u t u r o l o g i s t a”,
responsável por antever tendên-
cias e ajudar a gigante de proces-
sadores a fazer as apostas certas.

O músico não poupa críticas às
empresas de tecnologia e diz que
elas erram ao se preocupar mais
com as concorrentes do que com
os indivíduos, os verdadeiros res-
ponsáveis por criar as tendências
do futuro. O risco, afirma, é que
enfrentem o mesmo que aconte-

ceu com as grandes gravadoras,
que viram sua influência dimi-
nuir sensivelmente em pouco
mais de uma década, desde o ad-
vento da música digital.

“Pensamos por muito tempo
que a música era o produto [do
setor fonográfico], mas o verda-
deiro produto era o meio físico
[como o CD e o vinil], sempre foi.
E quando veio um novo meio, [as
gravadoras] ficaram para trás”,
disse will.i.am, referindo-se aos
sites que, como o iTunes, da Ap-
ple, permitem o download de
música pela internet.

Para ele, os novos dispositivos
de vestir serão capazes de pro-
mover uma revolução em diver-
sas áreas, como a própria música.
Em poucos anos, esses equipa-
mentos vão permitir que qual-
quer um faça música sem preci-

sar conhecer notas musicais, es-
calas ou arranjos, uma evolução
que pode pôr em risco a própria
profissão de músico, disse ao Va -
lor, depois de uma palestra no
Intel Capital Global Summit, um
evento de inovação focado em
empresas novatas realizado em
San Diego, na Califórnia.

“A tecnologia vai permitir que
você apenas sinta. Usando um
dispositivo de vestir, você poderá
converter seus sinais vitais em
padrões, e usar sua temperatura,
seu biorritmo para criar música”,
afirmou. “Os músicos, como exis-
tem hoje, vão deixar de existir.”

O poder do indivíduo, uma
tendência global que fica cada
vez mais forte com a importância
crescente das redes sociais em vá-
rias áreas — dos direitos do con-
sumidor à mobilização política

— tem de ser observado com
mais interesse pelas empresas,
disse o músico. “Sabe qual será a
próxima grande coisa a ser in-
ventada? Qual será a próxima
companhia a olhar? As empresas
do amanhã serão as pessoas, não
os grandes grupos”, afirmou. “Os
indivíduos têm a capacidade de
democratizar as coisas, são eles
que criam as tendências.”

É por isso que, para ele, as
companhias deveriam investir
mais em educação — aproximar-
se das escolas para despertar o
interesse das crianças. “As em-
presas de tecnologia fazem um
mau trabalho ao não estar pre-
sentes entre as crianças. O mar-
keting deve estar nas escolas de
ensino fundamental. Este é um
novo mundo e precisamos estar
preparados para ele.” (GS)

I n ova ç ã o Companhias buscam apoio de investidores e
clientes internacionais, mas cenário ainda não é o ideal

Apesar das barreiras,
novatas de TI tentam
avançar fora do Brasil

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Pedro Figoli, da Geofusion: “Nos EUA, qualquer empresa com dois anos de vida conta com quatro a cinco invest i d o re s ”

Guilherme Serodio
De San Diego (Califórnia)

No site da Geofusion na inter-
net, uma frase diz que “é preciso
estar no lugar certo para crescer”.
A expressão é uma referência à
atividade da empresa de geo-
marketing — usar informações
geográficas para ajudar a expan-
dir os negócios de seus clientes
—, mas poderia facilmente des-
crever o dilema de companhias
novatas que, como a própria
Geofusion, tentam levar suas
inovações a mercados interna-
cionais mais maduros, capazes
de dar o impulso de que preci-
sam para levantar voo.

O pesquisador que tenta abrir
uma companhia de tecnologia
no Brasil, hoje, encontra condi-
ções melhores do que as propor-
cionadas algum tempo atrás. Por
exemplo, as fontes de recursos
para as fases iniciais do negócio
— o chamado investidor-anjo ou
capital-semente, um persona-
gem raro em um passado não
muito distante — ficaram mais
comuns, ampliando as chances
de sucesso das empresas.

O cenário, porém, continua in-
completo. Segundo empresários
da área, o apoio oficial é insufi-
ciente e faltam informações cla-
ras sobre as linhas de crédito dis-
poníveis. Aliados à burocracia e à
distância cultural dos grandes
mercados globais, esses fatores
tornam mais difícil o sonho de
carimbar o passaporte.

Apesar das limitações, as com-
panhias brasileiras tentam en-
contrar seu caminho no exterior.
A We b r a d a r, cujos sistemas ana-
lisam grandes volumes de dados
— uma atividade que aproveita a
explosão das informações no

meio digital, o chamado Big Data
— expandiu os negócios no exte-
rior com o apoio de um grande
cliente internacional. Nascida
com foco nas necessidades de
processamento de dados de
companhias de telecomunica-
ção, a empresa atraiu a atenção
da finlandesa Nokia, que levou a
outros mercados produtos desti-
nados a melhorar a eficiência das
redes e reduzir fraudes.

A questão, segundo Adriano Li-
ma, executivo-chefe da Webradar,
é que ainda há uma certa descon-
fiança internacional em relação a
inovações que vêm do Brasil, um
mercado emergente. Para superar
essa barreira, além de apresentar
um produto superior à média, o
apoio de grandes grupos estran-
geiros pode ser essencial para dar
credibilidade ao produto.

No caso da Webradar, o em-
purrão deu tão certo que 60% do
faturamento da companhia já
vem de fora do Brasil. A receita
anual não é revelada, mas a ex-
pansão internacional parece ga-
rantida: até o fim de 2014, o pla-
no é abrir escritórios próprios
nos Estados Unidos e na Europa.

Encontrar um investidor com
contatos no exterior, que se propo-
nha a ajudar na internacionaliza-
ção, é outro caminho. Criada em
1996, a Geofusion não é uma nova-
ta na acepção da palavra, mas pode
ser encaixada na categoria por
apresentar uma tecnologia inova-
dora. A empresa tem mais de 250
clientes no Brasil, incluindo as
grandes cadeias de fast-food. Nos
últimos quatro anos, seu fatura-
mento cresceu 60% ao ano, com
previsão de alcançar R$ 12 milhões
em 2013. Apesar desses resultados,
e dos 17 anos de atividade contí-
nua, a empresa ainda luta para in-

ternacionalizar os negócios.
“Nos Estados Unidos, qual-

quer empresa com dois anos de
vida conta com quatro a cinco in-
vestidores. No Brasil, você não
tem muitas opções”, disse Pedro
Figoli, que comanda a Geofusion.
Com outros empresários brasi-
leiros, Figoli participou de um
encontro na semana passada, em
San Diego, na Califórnia, para fa-
zer contatos e conhecer a trajetó-
ria de companhias de várias par-
tes do mundo que já encontra-
ram seu caminho internacional.

Em 2011, a Geofusion recebeu
seu primeiro aporte do Criatec,
fundo de investimento em inova-
ção do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES). Mais tarde, recebeu re-
cursos da Intel Capital — braço
de capital de risco da fabricante
americana de chip. É a Intel Capi -
tal, responsável pela organização
do encontro na Califórnia, que
está ajudando a Geofusion a bus-
car clientes no exterior.

A Fa s h i o n . m e , criada em 2008,
opera há cerca de um ano nos Esta-
dos Unidos. Outra companhia bra-
sileira a receber recursos da Intel
Capital, a empresa empregou os
recursos para manter sua opera-
ção no exterior. Por enquanto, ain-
da estuda o mercado americano
para encontrar a melhor maneira
de oferecer os serviços. A
Fashion.me é uma rede social con-
centrada na moda que traça para
as empresas do setor o perfil de
seus potenciais clientes. Em 2014,
diz Flávio Pripas, presidente da
Fashion.me, o plano é fazer um
grande investimento para fixar-se
nos EUA. A companhia não revela
o volume de recursos previstos ou
como pretende obtê-los.

Na Fashion.me foi preciso lu-

Sob nova geografia, países emergentes ganham destaque
De San Diego (Califórnia)

Nuvem e Big Data tornaram-se
expressões comuns no mundo da
tecnologia da informação (TI). A
primeira se refere à multiplicação
dos dados no mundo digital. A se-
gunda é o acesso à distância, via
internet, de programas e infor-
mações que antes ficavam no
computador do usuário. Ambas
são dois grandes focos de investi-
mento, mas a Intel Capital — bra -
ço de capital de risco da Intel,
maior fornecedora de chip do
mundo — também faz apostas
menos convencionais. É o caso
dos dispositivos que podem ser
vestidos, os “wearable devices”,
ou a computação perceptiva, per-
mite a comunicação com compu-
tadores por gestos ou voz.

“O futuro é um jogo de adivi-
nhação, mas os dispositivos que
podem ser vestidos são uma ten-
dência emergente”, disse ao Va -
lor o presidente da Intel Capital,
Arvind Sodhani, em encontro
realizado em San Diego, na se-
mana passada. “Somos um in-
vestidor estratégico. Queremos
adicionar valor à Intel Corpora-
tion e ter certeza de que a em-
presa esteja participando ativa-
mente da inovação lá fora.”

Em busca das novidades que se
revelem mais úteis no futuro, a In-
tel Capital anunciou um aporte
total de US$ 65 milhões em 16
companhias novatas de tecnolo-
gia na semana passada. As empre-
sas vêm de nove países, mas a
maior parte delas está concentra-
da nos Estados Unidos, em Israel e

na Ásia. Nenhuma companhia
brasileira integrou a lista desta
vez. “O mix [de empresas anuncia-
das] não é intencional, mas esta-
mos focados em centros de dados,
nuvem e análise de dados”, afir-
mou Sodhani, durante o anúncio.

A julgar pelo que foi exposto
pela Intel Capital em San Diego, a
geografia da inovação está mu-
dando. A empresa começou a
buscar nos países emergentes so-
luções que não encontra nos de-
senvolvidos. E há cada vez mais
inovação vindo de mercados
emergentes, segundo o diretor
regional de operações para Áfri-
ca, Rússia e Oriente Médio da
companhia, Marcin Hejka.

“O Vale do Silício não tem o
monopólio da inovação”, disse
Hejka. “A absoluta maioria do

crescimento no mercado [glo-
bal] de tecnologia está vindo de
mercados emergentes”. Em al-
guns deles, a sofisticação tecno-
lógica é comparável a de países
desenvolvidos. Em outros, como
a África e parte do Oriente Médio,
os investimentos de capital de
risco ainda estão em seus primei-
ros dias, afirmou o executivo.

O Brasil deixou de ser um dos
principais alvos de investimento,
mas ainda é visto pela compa-
nhia como um mercado impor-
tante, no qual vale a pena manter
atenção. Sodhani citou a brasilei-
ra Geofusion, de serviços de geo-
localização para captação de
clientes, como exemplo de com-
panhia que tem um produto úni-
co com potencial global.

“O crescimento desacelerou no

Brasil nos últimos anos, mas ve-
mos muita inovação surgindo no
país. Há companhias especializa-
das na análise [de grandes volu-
mes de] dados e não se vê isso em
muitas partes do mundo”, disse
Sodhani. Para o diretor executivo
da Intel Capital na América Latina,
David Thomas, o país é de longe o
mais atraente da América Latina.
Atualmente, o Brasil abriga 16 das
19 empresas nas quais a Intel Capi-
tal tem participação na região.

“Há empresas se mudando pa-
ra o Brasil para criar raízes locais.
Isso é muito positivo”, disse Tho-
mas. Ele ressalvou, porém, que o
ecossistema de inovação ainda é
complicado no país. O ambiente
legal complexo, por exemplo, faz
com que o tempo para concreti-
zar um investimento no Brasil se-

ja muito maior comparando
com outros países.

Com os 16 investimentos da se-
mana passada, a Intel Capital com-
pletou aportes em 62 empresas
nascentes de tecnologia neste ano.
A companhia adquire uma parcela
minoritária nas empresas, com
aportes que variam em geral entre
US$ 5 milhões e US$ 10 milhões.

Além desse perfil de investi-
mento, a Intel Capital faz aquisi-
ções de controle. Por ano, cerca
de uma dezena de companhias é
adquirida. “Tentamos ser muito
cautelosos [nessas operações]”,
disse Sodhani. A ameaça a evitar,
afirmou, é acabar estrangulando
a inovação, um risco que existe
sempre que uma grande compa-
nhia adquire uma empresa ino-
vadora menor. (GS)

tar contra um traço de compor-
tamento considerado comum
entre os empresários brasileiros,
e indicado como um dos moti-
vos da pouca exposição das no-
vatas de tecnologia no exterior:
a fraca disposição para se aven-
turar em terras distantes, uma
vez que a demanda interna,
muitas vezes, é suficiente para a
sobrevivência do negócio. “O
mercado brasileiro é tão grande
que o empresário esquece de se

preocupar com o exterior”, diz
Pripas, da Fashion.me.

Os investidores, que acompa-
nham o movimento em diversos
países, já detectaram esse impas-
se. “No Chile ou em Israel, por
exemplo, [a internacionalização]
é uma necessidade”, diz Ricardo
Arantes, diretor de investimen-
tos da Intel Capital no Brasil.

Esse não é o único problema.
A burocracia na hora de abrir
uma empresa no Brasil também

cobra uma conta alta. Em entre-
vista ao Va l o r , a equipe de inves-
tidores da Intel Capital foi unâ-
nime em apontar os entraves
burocráticos como uma barrei-
ra. Isso prejudica companhias de
todos os tipos, mas tem um peso
maior na área de inovação.
“Quando falamos de tecnologia,
tempo é crucial. A demora pode
matar uma ideia”, diz Arantes.

O repórter viajou a convite da Intel Capital

MATT SAYLES/INVISION/AP

Para ajudar a Intel a fazer as apostas certas, will.i.am antecipa tendências
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2013, Empresas, p. B16.




