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Estratégia Gigantes asiáticas da internet pagam pequenas fortunas para adquirir novatas da Califórnia

China compra passagem para Vale do Silício
Evelyn M. Rusli e Paul Mozur
The Wall Street Journal

As gigantes chinesas da inter-
net estão comprando presença
no Vale do Silício.

Essas empresas da China, que
têm poucos negócios voltados ao
consumidor fora de seu mercado
doméstico, estão desembolsando
pequenas fortunas para adquirir
novatas americanas, numa tentati-
va de entender como elas funcio-
nam e até ganhar uma posição de
destaque no mercado americano.

Esta semana, a Te n c e n t Hol -
dings, empresa chinesa de rede
social e jogos, planeja liderar
uma rodada de captação de re-
cursos de US$ 200 milhões para
um popular aplicativo america-
no de mensagens chamado
Snapchat, de acordo com pes-
soas a par do assunto.

O investimento da Tencent deve
dar à empresa de dois anos de ida-
de, que não gera receita, um valor
de mercado de US$ 4 bilhões.

A Snapchat é apenas o mais
novo alvo da China. Em meados
deste ano, a Tencent, que conta
com um caixa de mais de US$ 5
bilhões gerado por sua enorme
rede social e vendas de jogos on-
line, liderou um investimento de
US$ 150 milhões na Fa b. c o m , em-
presa americana de comércio
eletrônico. No mês passado, a
Alibaba Group Holdings liderou
um investimento de US$ 206 mi-
lhões na S h o p R u n n e r, uma rival
da Amazon.com. A U C We b, pe-
quena empresa chinesa que de-
senvolve um navegador de inter-
net para dispositivos móveis,
também anunciou que está ati-
vamente procurando oportuni-
dades de investimento nos EUA.

Há muito protegido por um
regime que bloqueia concorren-
tes internacionais, o grande mer-
cado de internet chinês, que con-
ta com 600 milhões de usuários,
tem ajudado empresas como a
Tencent e a Alibaba a figurar en-
tre as maiores do mundo. A Ten-
cent tem um valor de mercado de
US$ 100 bilhões e a Alibaba está
se preparando para abrir seu ca-
pital, o que pode colocá-la no
mesmo patamar. O crescimento,
no entanto, diminuiu nos últi-
mos anos por causa de uma con-
corrência feroz no mercado chi-
nês, e as empresas de maior porte
começaram a buscar novas opor-
tunidades no exterior.

Para obter sucesso, as empre-
sas chinesas estão fincando ban-
deira no pequeno Vale do Silício,
e não estão usando apenas che-
ques gordos. Elas estão também
se associando a um pequeno gru-
po de banqueiros e executivos
americanos. Em outubro, a Ali-
baba formou um grupo de inves-
timento com base em San Fran-
cisco, liderado por Michael Zeis-
ser, ex-executivo da Liberty Me-
dia Corp. e da M c K i n s e y. O apeti-
te das empresas chinesas está ali-
mentando a valorização eston-
teante — e muitas vezes sem
substância — que tem sido vista
no mercado das jovens empresas
de tecnologia dos EUA, onde fun-
dadores que nem precisam do
dinheiro estão agora recebendo
ofertas generosas.

“Obviamente, a China não é a
pioneira em termos de internet
global”, disse Martin Lau, presi-
dente da Tencent, em uma confe-
rência na Universidade Stanford,
no mês passado.

As empresas chinesas “come -

çarão a ter um impacto no cená-
r i o”, disse Rich Wong, sócio da
empresa de capital de risco Accel
Partners. “Elas têm valor de mer-
cado necessário, e esse valor de
mercado pode ajudá-las a se tor-
nar empresas mundiais.”

No centro dessa movimenta-
ção está a Tencent, que durante
anos vem tentando obter um
ponto de entrada nos EUA, e re-
centemente se transformou em
uma das concorrentes mais
agressivas do Vale do Silício, de
acordo com entrevistas com ex-
funcionários, executivos de em-
presas jovens e companhias de
capital de risco.

A Tencent não organiza uma
conferência ostentosa e nem
mantém uma incubadora de em-
presas novatas, mas David Wal-
lerstein, executivo sênior da em-
presa em Palo Alto, Califórnia, e
seus colegas visitam os escritó-
rios de empresas de capital de
risco e discretamente armam
suas redes de conexão em even-
tos de investimento e da indús-
tria de videogames. Um empre-
sário descreveu Wallerstein co-
mo “b e m - c o n e c t a d o”.

Em Shenzhen, onde a Tencent
mantém sua sede, dois ex-execu-
tivos do Goldman Sachs dão as
cartas. Lau, o presidente da em-

presa, trabalhou anteriormente
na McKinsey e depois dirigiu o
grupo de telecomunicações, mí-
dia e tecnologia do Goldman na
Ásia. James Mitchell, diretor de
estratégia, dirigia a cobertura
global de internet do Goldman
Sachs em Nova York, mas em
2011 foi contratado pela Tencent
e levado para a China.

A Tencent se recusou a ceder
qualquer um dos executivos para
entrevistas e também não quis
comentar sobre a Snapchat. “Es -
tamos interessados em trabalhar
com empresas que comparti-
lham nossos objetivos por meio
de parcerias, plataformas abertas
ou investimentos de capital”, dis-
se um porta-voz.

Fundada em 1998, a Tencent ga-
nhou destaque com um sistema de
mensagens instantâneas chamado
QQ, direcionado a estudantes uni-
versitários chineses. A empresa
utilizou seu domínio no nicho de
bate-papos — ela hoje afirma ter
mais de 800 milhões de usuários
mensais ativos — para direcionar
as pessoas para seus videogames e
sites de rede social, onde ganha di-
nheiro com a venda de produtos
virtuais, jogos on-line e anúncios
de publicidade. Menos de 10% do
faturamento da Tencent vem de
anúncios, comparado aos cerca de

80% do faturamento de publicida-
de do Facebook.

Há muitos anos, a Tencent vem
tentando ganhar força nos EUA.
A empresa desenvolveu produ-
tos, como jogos para o Facebook,
por exemplo, que nunca decola-
ram. Por outro lado, ela deixou
passar várias grandes oportuni-
dades para investir na fase inicial
da Zynga e do Yo u Tu b e .

A Tencent mudou de estraté-
gia em 2011 e decidiu abrir os co-
fres. A empresa anunciou um
fundo de US$ 760 milhões para
empresas emergentes. Mais tar-
de, naquele mesmo ano, contra-
tou Mitchell, que se formou em
Oxford e passou anos no Gold-
man estudando as finanças de
empresas de internet como o Go -
ogle e a Tencent.

Em 2012, a Tencent investiu
em empresas de capital de risco,
como a Andreessen Horowitz e a
SV Angel, que a ajudaram a pegar
o bonde de empresas novatas em
ascensão. Em 2012, a Tencent ad-
quiriu o controle da fabricante
de jogos Riot Games, por US$ 231
milhões, e comprou cerca de 40%
da Epic Games, por cerca de
US$ 330 milhões.

Em meados deste ano, a Ten-
cent também se uniu a um grupo
de investidores que desembol-

sou US$ 2,34 bilhões para com-
prar uma participação de quase
25% na Activision Blizzard .

O trio de executivos da Ten-
cent, juntamente com outros
membros da equipe de adminis-
tração, realiza frequentes reu-
niões na China para discutir in-
vestimentos estratégicos.

Para uma grande operação co-
mo a do Fab.com, Mitchell costu-
ma lidar com a maior parte do
processo e das negociações, de
acordo com pessoas a par das to-
madas de decisão da empresa.
Mitchell — que costumava encher
Lau de perguntas sobre margens
quando era analista — é conheci-
do por prestar muita atenção no
setor financeiro de uma empresa
e em seu faturamento projetado.
Lau, que fez mestrado em enge-
nharia elétrica na Universidade
de Stanford, é descrito por fun-
cionários da Tencent como uma
pessoa equilibrada.

Normalmente, a Tencent com-
pra participações de 30% ou mais
nas empresas, como no caso da
Riot Games ou da Epic Games. No
entanto, ela não conseguiu se-
guir a mesma estratégia nos EUA,
onde os fundadores de empresas
jovens hesitam mais em vender
uma grande fatia do patrimônio.

O lance pela participação na
Snapchat, que permite aos usuá-
rios enviar mensagens que expi-
ram em questão de segundos,
pode ser conectado a ambições
globais da Tencent para seu pró-
prio aplicativo de mensagens pa-
ra smartphones, o WeChat. O
aplicativo, que em agosto tinha
236 milhões de usuários mensais
ativos, é um sucesso estrondoso
na China, mas é menos popular
em outros países.

A Tencent conversou anterior-
mente com executivos da rival
americana WhatsApp sobre uma
aquisição, de acordo com pessoas
a par do assunto. “Eles estão pro-
curando escala, especialmente
nos EUA, na Índia e na Europa”,
disse um investidor de capital de
risco que se reúne com executivos
da Tencent com frequência. (Co -
laborou Douglas MacMillan)
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Grupo chinês Tencent planeja liderar captação de US$ 200 milhões para o aplicativo Snapchat, que não gera receita
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 071/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.456-0

Objeto: Construção do Centro de Integração social - CIS de Piraquara/PR.
Preço Máximo: R$ 4.372.979,09 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil,
novecentos e setenta e nove reais e nove centavos).
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 11 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420, 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 070/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.459-4

Objeto: Construção do Centro de Integração Social - CIS de Foz do Iguaçu/PR- II.
Preço Máximo: R$ 4.469.236,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove
mil, duzentos e trinta e seis reais).
Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 10 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 067/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.464-0

Objeto: Ampliação da Casa de Custódia - CCP, em Piraquara/PR.
Preço Máximo: R$ 8.480.899,54 (oito milhões, quatrocentos e oitenta mil,
oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 09 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 063/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.463-2

Objeto: Ampliação da Penitenciária Feminina do Paraná - PFP em Piraquara/PR.
Preço Máximo: R$ 8.630.304,31 (oito milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e
quatro reais e trinta e um centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 20 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 062/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.468-3

Objeto: Ampliação da Casa de Custódia de Londrina -CCL.
Preço Máximo: R$ 3.544.249,92 (três milhões, quinhentos e quarenta e quatro
mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 18 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 007/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.466-7

Objeto: Ampliação da Penitenciária Estadual de Ponta Grossa- PEPG.
Preço Máximo: R$ 9.745.769,86 (nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil,
setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 18 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 075/2013 - PRED

PROTOCOLO N.º 12.146.460-8

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR, unidade prisional
compactada com 382 vagas.
Preço Máximo: R$ 13.278.549,94 (treze milhões, duzentos e setenta e oito mil,
quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 13 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420, 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 074/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.439-0

Objeto: Construção da Cadeia Pública de Londrina/PR, unidade prisional
compactada com 382 vagas, localizada na rodovia João Alves da rocha Loures,
Lote 126-B.
Preço Máximo: R$ 10.163.579,23 (dez milhões, cento e sessenta e três mil,
quinhentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 12 de dezembro de 2013, às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420 , 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 073/2013 - PRED
PROTOCOLO N.º 12.146.465-9

Objeto: Ampliação da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu/PR- PEF.
Preço Máximo: R$ 10.213.353,95 (dez milhões, duzentos e treze mil, trezentos e
cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. - Retirada do
Edital: à partir do dia 06 de novembro de 2013 às 09:00 (nove horas) no endereço
eletrônico www.compraspr.pr.gov.br.
Abertura dos Envelopes: dia 12 de dezembro de 2013, às 09:30 (nove horas e
trinta minutos) na sala 14, sita à Avenida Iguaçu, 420, 3° andar, Curitiba, Paraná.

Curitiba, 04 de novembro de 2013.
LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 nov. 2013, Empresas, p. B8.
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