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Novos Membros
ingressam na ABVCAP
A ABVCAP começou o ano com cinco novos associados em seu quadro

de membros. Na categoria Membros Efetivos ingressaram o Grupo RBS,
um dos maiores conglomerados de comunicação multirnídia do Brasil; e a
Kinea Investimentos, gestora de private equity,.real state e hedge funds com
aproximadamente R$ 4 bilhões de ativos sob gestão.

Como membro Investidor, a ABVCAP recebeu a adesão da Agência de
Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP. Já na categoria Associa-
do, ingressou a Relevant Equity Systems, especializada no desenvolvimento
de aplicativos para profissionais de private equity baseada nos Estados Uni-
dos. Ainda ingressou na ABVCAP como membro individual, Daniel Barna,
CEO em empresa de software controlada por fundos de PENC.

ABVCAP no Prêmio Inovar

A Presidência da República anunciou, em dezembro, os vencedores do Prêmio Ino-
var 2012, que visa reconhecer os esforços de gestores de fundos de Venture Capi-

tal. O número de projetos inscritos foi 56% maior que no último ano. A CRP Participa-
ções foi duplamente premiada nas categorias Govemança e Equipe. Já no quesito
Operação, a vencedora foi a DGF Investimentos, com o fundo FIPAC. A premi ação foi
entregue pela presidente Dilma Rousseff, pelo presidente da Finep, Glauco Arbix e
pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antonio Raupp, em solenidade no Palá-
cio do Planalto.

Americana de cartão de memória cria
fundo de venture e investe na Whiptail
A americana SanDisk Corporation, es-

pecializada em soluções de armaze-
namento de memória flash, adquiriu par-
ticipação societária na Whiptail, de siste-
mas de armazenamento de dados de Nova
Jersey (EUA). O acordo marca a estreia
do fundo de investimentos de US$ 75
milhões, criado pela SanDisk para apoiar
startups que estejam desenvolvendo so-
luções inovadoras baseadas na tecnolo-
gia de memória flash.

Na negociação, a Whiptail receberá
US$ 31 milhões, incluindo a entrada de
outros fundos de venture capital: Ignition
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Partners, RRE Ventures e Spring Moun-
tain Capital. Os valores aportados por cada
sócio não foram revelados.

"Nossos investimentos podem ajudar
a acelerar o crescimento do mercado, pro-
porcionar uma visão mais profunda de
potenciais usos da memória flash e estrei-
tar os laços com companhias-chave da
indústria,", explica Sumit Sadana, vice-
presidente executivo e diretor estratégi-
co da SanDisk.

Desde de 2011, a SanDisk já havia
adquirido a Pliant Technology, FlashSoft
e Schooner Information Technology.

Congresso ABVCAP
na agenda de abril

NOS dias 15 e 16 de abril, a As-
sociação Brasileira de Private

Equity e Venture Capital (ABVCAP)
realizará o Congresso ABVCAP, que
pretende reunir mais de 600 partici-
pantes. ~

O evento debaterá temas como o
cenário atual da indústria de partici-
pações no Brasil e no mundo; a visão
dos investidores internacionais; a evo-
lução e o perfil do mercado de consu-
mo e varejo no País; atração de inves-
timentos; a estratégia dos fundos de
pensão na alocação de recursos no se-
tor, entre outros.

O Congresso terá ainda um painel de
dados consolidados da indústria de par-
ticipações no Brasil, América Latina e
nos países emergentes. As inscrições para
o Congresso podem ser feitas no site
www.congressoabvcap.com.br.

Divulgado índice
de dinamismo

A Grant Thornton, membro as-
sociado da ABVCAP, divulgou o

Índice Global de Dinamismo. Trata-
se de um novo indicador criado em
parceria com a Economist Intelligence
Unit, rankeando as 50 economias com
22 indicadores de dinamismo e que
colocou o Brasil na 30' posição, com
55.1 pontos. Foram consideradas cin-
co áreas-chave para analisar o dina-
mismo econômico de um País: ambi-
ente operacional dos negócios, ciên-
cia e tecnologia, trabalho e capital hu-
mano, economia e crescimento e am-
biente financeiro. O estudo contou
com as opiniões de 406 altos executi-
vos seniores globais de negócios, com
renda global anual de mais de US$
500 milhões.
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