
Novos caminhos  
Domingos Zaparolli 
 
Os dados sobre inovação no Brasil são desalentadores. Em 2005, entre recursos públicos e 
privados, o país investiu 1,28% de seu PIB em inovação. A Coréia do Sul, no mesmo ano, 
investiu 2,5%. Entre 2001 e 2003, período da última pesquisa do IBGE sobre o assunto, a taxa 
de inovação entre as empresas brasileiras foi de 33,3%. Mas entre as pequenas empresas, 
com 10 a 49 pessoas ocupadas, esta taxa foi ainda menor, de 31,1%.   
 
O conceito de inovação adotado pelo instituto abrange qualquer ação que seja nova no âmbito 
da empresa, como a incorporação de um equipamento, o lançamento de um produto ou a 
adoção de um processo já conhecido no mercado.   
 
Quando se observa o universo das pequenas empresas que realizaram ações consideradas 
inovadoras para o mercado nacional, os resultados são bem mais tímidos. Apenas 2,1% 
lançaram produtos e 0,7% adotaram processos inéditos no país. Não há dados sobre empresas 
com menos de 10 funcionários, mas analistas acreditam que, entre elas, a inovação seja ainda 
menos corrente.   
   
A Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em seu relatório de 2005 sobre empreendedorismo 
no Brasil, observa que entre as novas empresas abertas no país, 2,6% declaram adotar 
tecnologias ou processos novos, estabelecidos há menos de um ano. Em outros países de 
renda média pesquisados pelo instituto, esta taxa é de 30%.   
 
"Não há uma cultura de inovação entre os empreendedores brasileiros. O problema é que, sem 
um diferencial no mercado, só resta às empresas a estratégia de competir pela oferta do 
menor preço, o que reduz, em muito, as chances de sucesso do negócio", diz Paulo Veras, 
diretor geral do Instituto Empreender Endeavor.   
 
Simone Guimarães Cornelsen, gerente de projetos da Associação Nacional de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (Anpei), aponta três fatores 
principais para a baixa inovação entre as pequenas empresas nacionais. O primeiro é um 
ambiente hostil à inovação no país, com falta de crédito oficial e um descompasso entre 
universidades e empresas. Os dois outros fatores são mais diretamente relacionados ao perfil 
dos pequenos empresários. Eles desconhecem as tendências dos mercados em que atuam e 
apresentam uma capacitação gerencial falha.   
 
A boa notícia é que entidades como a Anpei, Endeavor, Finep e o Sebrae, nos últimos anos, 
passaram a se empenhar em desenvolver a cultura empreendedora entre os pequenos 
empresários do país. Além disso, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, sancionada no 
final de 2006, tem potencial de incrementar os recursos destinados à inovação entre as 
pequenas empresas brasileiras.   
 
O artigo 65 da Lei Geral estabelece que os fundos federais, estaduais e municipais destinados 
à inovação terão como meta investir 20% de seus recursos no aprimoramento de micro e 
pequenas empresas. O artigo ainda não foi regulamentado e ainda não há um mapeamento de 
como se dará este investimento.   
 
"O que existe hoje é uma expectativa de incremento nos investimentos destinados aos 
pequenos negócios. A sociedade deve ficar vigilante e exigir que estes recursos sejam 
realmente aplicados", afirma Veras.   
 
O resultado poderá ser positivo se os diferentes órgãos públicos seguirem o exemplo da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa ligada ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia, que criou há dois anos uma superintendência voltada às pequenas empresas, 
ocupada por Eduardo Costa. O executivo informa que atualmente 20% da carteira de 
investimentos da empresa, estimada em R$ 2 bilhões, já é destinada ao financiamento de 
pequenas empresas.   
 



No último ano, a Finep instituiu três formas de apoio ao pequeno empresário inovador. Um é o 
programa Juro Zero, que disponibiliza financiamentos de até R$ 900 mil sem juros e 
pagamento parcelado em 100 vezes. O programa, com R$ 100 milhões em caixa, atende 
empreendedores de cinco cidades: Belo Horizonte, Recife, Salvador, Florianópolis e Curitiba. A 
meta, informa Costa, é chegar a 75 localidades atendidas em 2008.   
 
Outro programa é a subvenção, ou seja, o "dinheiro grátis", como define Costa. O programa, 
cujo edital foi lançado no final de 2006, conta com R$ 300 milhões para investir em 150 
projetos considerados inovadores e de alto risco tecnológico. Um total de 1,1 mil propostas 
foram apresentadas.   
 
A terceira forma de apoio é por meio de venture capital, com o incentivo para formação de 
fundos de investimentos mistos, público e privado. Segundo Costa, a Finep já apóia 10 fundos 
com este perfil, que somam em suas carteiras R$ 300 milhões em investimentos. Deste total, 
a Finep entrou com R$ 100 milhões. Cada fundo, por sua vez, investe em oito a uma dúzia de 
empresas.   
 
A Finep, informa Costa, optou por atender a necessidade de um universo restrito, de 
aproximadamente 50 mil pequenas empresas, 1% do total, capazes de produzir ações 
realmente inovadoras em âmbito nacional.   
 
Já instituições como o Sebrae e a Anpei concentram seus esforços principalmente na difusão 
entre as pequenas empresas da inovação incremental, ou seja, estimulam os micro e 
pequenos empresários a absorverem tecnologias já disponíveis e, assim, ganhar 
competitividade. "É um trabalho de formação cultural, queremos levar o pequeno empresário a 
se atualizar e sentir a necessidade de inovar", diz Marcelo Dini, gerente da unidade de 
Inovação e Acesso à Tecnologia do Sebrae-SP.   
 
Em 2003, a Anpei e o Sebrae fecharam uma parceria com o objetivo de difundir a inovação 
incremental por meio de capacitação de empreendedores e visitas técnicas de consultoria às 
empresas.   
 
O programa atende necessidades básicas como a análise e a remodelação do layout da 
empresa, o fluxo e o controle da produção, a padronização de rotinas operacionais, o controle 
de custos e ações de marketing.   
 
Fábio Nieli, proprietário da serralheria Solda Sol, de Araraquara (SP), participou do programa 
em 2006. Durante 30 anos, a Solda Sol realizou serviços de serralheria em geral, tendo como 
estratégia a oferta do menor preço, mesmo que, às vezes, sacrificando a qualidade, como 
reconhece Nieli. As mudanças começaram com o curso do Sebrae. O primeiro passo foi a 
reorganização da linha de produção, eliminando gargalos. O segundo foi a distribuição de 
tarefas específicas para cada um dos seus dez funcionários. O terceiro passo foi estabelecer 
como foco um nicho de mercado: a produção de portões automáticos.   
 



 
 

Leia mais: 
 
Céu de brigadeiro para a meteorologia  
Jacílio Saraiva 
 
O céu está sem nuvens para os negócios das pequenas empresas de previsão do tempo. 
Nunca, e principalmente agora, diante das ameaças do aquecimento global, as condições 
climáticas ocuparam um lugar tão importante para setores da economia, como agricultura, 
aviação e companhias alimentícias. Aproveitando esse boom, as companhias da área de 
meteorologia incrementam seu parque de máquinas, desenvolvem softwares específicos para a 
área e se aliam à internet para divulgar serviços.   
 
Os meteorologistas querem gerar previsões climáticas mais certeiras, com maior antecedência, 
e se preocupam em fornecer informações que possam ajudar, principalmente, o setor agrícola 
a driblar as armadilhas do tempo e a ter safras mais produtivas. Hoje, segundo especialistas, 
as previsões geradas com 24 horas de antecedência têm 97% de índice de acerto e as análises 
feitas há cinco dias garantem até 75% de exatidão.   
 
As empresas da área de meteorologia são geralmente formadas por ex-funcionários de órgãos 
governamentais do setor, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe).   
 
É o caso da Somar, de São Paulo, criada há 12 anos por três ex-funcionários do Inpe - uma 
das primeiras empresas privadas de meteorologia do país. Hoje, tem 12 estações 
meteorológicas na capital paulista e planeja estender suas previsões de seis para dez meses.   
 
Além das estações próprias, usa análises de centros do Brasil e do exterior, como o Cptec e o 
Noaa (National Oceanic & Atmospheric Administration), nos Estados Unidos. A empresa 
também criou um site, o Tempo Agora, de acesso gratuito.   
 
"Investimos de 20% a 30 % do faturamento em atualização tecnológica", diz Marcos Massari, 
diretor da Somar, que atende o Governo do Estado de São Paulo, Varig e Coca-Cola.   
 
Além de fornecer boletins do tempo para produtores rurais, empresas de comunicação e 
agências de turismo, a companhia também se especializou no desenvolvimento de softwares 



para o setor de meteorologia. No ano passado, lançou o Lin TV, que exibe as previsões em 
canais de televisão.   
 
O programa, baseado em imagens de satélite e mapas, roda em computadores com o sistema 
operacional gratuito Linux e aterrissou em emissoras como a Bandeirantes, SBT e Record.   
 
Já o Vismet é um sistema de visualização e armazenagem de informações meteorológicas. A 
idéia é facilitar a rotina operacional das equipes técnicas dos aeroportos. Foi adquirido pela 
Infraero e é usado no Galeão, no Rio de Janeiro, e no aeroporto internacional de São Paulo, 
em Guarulhos.   
 
Também em São Paulo, o site Climatempo, que trabalha com imagens de satélite, deve 
investir este ano 30% a mais do que em 2006, em valores não revelados, para driblar a 
concorrência. Os clientes do setor de agronegócio estão entre as prioridades da empresa.   
 
"Em janeiro, contratamos quatro meteorologistas e compramos seis servidores que rodam os 
cálculos de previsão", diz a meteorologista e diretora executiva do Climatempo, Gilca Palma.   
 
O site, criado em 2001, recebe mais de 100 mil visitas por dia. Em 2007, espera dobrar a 
capacidade do parque de máquinas para permitir um acesso mais veloz ao conteúdo on-line. 
Vai também estimular a participação dos usuários que, além de receberem a previsão por e-
mail, poderão enviar informações e fotos dos aspectos climáticos das suas cidades.   
 
Até março, o portal abriga ainda um novo site dirigido ao agronegócio. "A intenção é ajudar o 
agricultor e os investidores com dados sobre o futuro das colheitas, de acordo com as nuances 
do tempo", diz o meteorologista Marcelo Garcia. Os registros disponíveis no site passarão de 
quatro para 15 dias de previsão, com as tendências climáticas para os próximos três meses.   
 
Mas são as ações das agências do governo, como Cptec, Inpe e Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia) que inspiram as empresas que querem ganhar dinheiro com a previsão do 
tempo. O Inmet, por exemplo, passa por uma repaginação na sua rede de observação e deve 
fechar o ano com 500 estações meteorológicas, em todo o território nacional.   
 
Os novos equipamentos vão aumentar em oito vezes a freqüência das medições climáticas, 
que incluem mapas meteorológicos a cada seis horas, com validade de até 72 horas.   
 
Em 2006, foram investidos R$ 6,5 milhões para a aquisição de 250 estações adicionais, 
importadas da Finlândia, que serão implantadas em 2007. "Algumas das unidades ficarão no 
norte da Argentina, no Uruguai e no Paraguai, para monitorar eventos que nascem no sul e 
causam transtornos no Brasil", revela o diretor da entidade, Antônio Moura.   
 
Um desses casos foi o Catarina, considerado o primeiro furacão registrado no Atlântico Sul 
que, em março de 2004, atingiu o Estado de Santa Catarina com ventos de 120 km/h.   
 
Em Cachoeira Paulista (SP), os estudos do Cpetec, ligado ao Inpe, de São José dos Campos, 
avançam para identificar os processos que levam à formação de chuvas e às variações de 
temperatura, com a inclusão de dados em softwares de previsão numérica.   
 
"A tecnologia permite previsões cada vez mais detalhadas, com uma maior antecedência dos 
eventos", explica Maria Assunção Dias, coordenadora geral do Cptec/Inpe. "Hoje, as previsões 
geradas com 24 horas de antecedência obtêm 97% de acertos e as análises realizadas com 
cinco dias de antecedência chegam a 75% de sucesso".   
 
No ano passado, o Cptec recebeu um investimento de R$ 6 milhões, repassado para a sua 
infra-estrutura de informática, com a expansão do sistema de armazenamento de dados e a 
modernização dos servidores que processam as previsões. A verba veio de um PPI (Plano 
Piloto de Investimentos) do governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia.   
 



Em 2007, a continuação do PPI prevê uma verba de R$ 4,5 milhões. A expectativa é que a 
instalação de um cluster de 1,1 mil processadores, a partir de abril, permita ganhos de 
desempenho também na previsão dos poluentes atmosféricos. Cluster é um sistema em que 
dois ou mais computadores trabalham juntos para realizar um processamento de dados 
pesado - as máquinas dividem as tarefas e operam como se fossem um único equipamento.   
 

 
Leia mais: 
 
Inovação reduz a dependência em São José dos Campos  
Genilson Cezar 
 
Desenvolver e montar centros de competência em atividades diversificadas, como as das 
indústrias aeronáutica, energética e automobilística: eis o sonho de empresários, governos, 
universidades e instituições de pesquisa acadêmica que começa a se tornar uma realidade no 
município paulista de São José dos Campos. Uma região que até agora tem sido extremamente 
dependente dos negócios da Embraer, a maior fabricante brasileira de aviões comerciais.   
 
O primeiro desses núcleos já está em operação: é o CDTA (Centro de Desenvolvimento da 
Tecnologia Aeronáutica), que tem a Embraer como empresa âncora, em parceria com a 
prefeitura, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e o IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas). Funciona dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, uma área de 
190 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados dos quais de área construída, que 
pertenceu à Solectron, adquirida pela administração municipal por R$ 13,5 milhões. Seu 
objetivo: incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico, educacional e industrial do setor 
aeronáutico.   
 
"A idéia é estimular a criação de outros centros de competência, na área energética e 
automobilística, por exemplo, para reduzir a dependência em relação às atividades de 
empresas tradicionais da região, como a Embraer e a General Motors", explica Riugi Kojima, 
vice-prefeito e secretário de desenvolvimento econômico e da ciência e tecnologia de São José 
dos Campos.   
   
A prefeitura local trabalha nesse sentido há pelo menos três anos. "Estamos implementando 
novas leis de incentivos fiscais para atrair, abrigar e fomentar o desenvolvimento de pequenas 
e médias empresas inovadoras e facilitar sua interação com as instituições públicas e 
universitárias da região", conta Kojima.   
 
Os primeiros passos foram no sentido de atrair empresas da área de comércio e serviços. Já 
estão funcionando na cidade novas lojas do Carrefour, dos Supermercados Extra e de 
empresas atacadistas e de call centers, como a Atento, que está ampliando suas instalações. 
"No momento, estamos revisando as leis municipais de incentivos fiscais para conquistar 
também a adesão de empresas industriais", diz o vice-prefeito.   
 
O Arranjo Produtivo Aeroespacial em São José dos Campos, indica ele, é o primeiro a sair do 
plano virtual para se transformar numa realidade.   
 
Envolve, inicialmente, 12 empresas de um elenco de 40 fornecedores da cadeia produtiva da 
Embraer, que vão trabalhar em comum para melhorar a produtividade do setor. São pequenos 
fornecedores nacionais de partes e peças (usinagem da asa, por exemplo), além de 
provedores de sistemas informatizados, que faturam de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões e que 
vão testar um modelo de integração do ecossistema da Embraer.   
 
Uma das empresas, a Service One, resultado da união da Onset, empresa de São José dos 
Campos, com a BBKO Consulting, de São Paulo, vai atuar na implementação do software 
Business One, da alemã SAP, que funcionará como elo de ligação entre plataforma de 
comunicação da Embraer, o MySAP, e os sistemas de gestão dos seus fornecedores. Esse 
primeiro projeto contará com financiamento da Finep da ordem de R$ 400 mil.   
 



"Em pouco tempo, teremos algumas empresas funcionando de forma eletrônica, 
experimentalmente. A entrada de todas as empresas em operação no arranjo produtivo, de 
forma totalmente integrada, deve acontecer ao longo de 2007", informa Marcos Peano, 
presidente da BBKO.   
 
A prefeitura, segundo Kojima, fez seu papel: gastou cerca de R$ 80 mil em consultoria, definiu 
o modelo de negócios junto com entidades de ensino, empresas fornecedoras e a empresa 
âncora (no caso, a Embraer), modelou o perfil do parque tecnológico e o plano urbanístico, e 
cedeu o espaço aos seus parceiros para a montagem do CDTA.   
 
Cerca de R$ 140 milhões estão sendo investidos por três instituições de fomento (Fapesp, 
Finep e BNDES), tendo igual contrapartida da Embraer.   
 
Até meados de 2008, o CDTA vai desenvolver três programas. O primeiro, iniciado em 
fevereiro, trata da especialização de engenheiros trainners, que vão trabalhar na Embraer. 
Conta com a participação de 150 alunos, mas deve contemplar 300 profissionais ligados às 
atividades da Embraer. O segundo consiste na instalação de laboratórios para desenvolvimento 
de software embarcado para aeronaves, uma parceria da Embraer com o Centro de 
Computação do ITA.   
 
As atividades devem começar em abril. Até agosto, deverá ser concluída a implantação do 
terceiro programa: o laboratório de pesquisas de materiais leves de uso aeronáutico.   
 
Espera-se, porém, que tanto o laboratório de software embarcado como o centro de pesquisas 
de materiais leves não se limitem a estudos no setor aeronáutico, mas incluam também 
pesquisas e prospecção de materiais de interesse da Petrobras e da indústria automobilística.   
 
"Seria um passo importante para criação, em breve, de um centro de desenvolvimento 
energético, por exemplo", sugere Kojima. Com financiamento do BNDES, esse novo arranjo 
produtivo teria a Petrobras como empresa âncora e envolveria pequenas e médias empresas 
locais, fornecedoras de materiais energéticos.   
 
"O modelo de gestão está definido: uma empresa âncora com terceirização para um monte de 
pequenas empresas da cadeia produtiva. Isso certamente vai gerar mais emprego", afirma o 
vice-prefeito.   



 
 

Leia mais: 
 
Incubadoras paulistas crescem sem parar  
Jacílio Saraiva 
 
As incubadoras paulistas estão fazendo o dever de casa. Boa parte das inovações tecnológicas 
criadas no Estado deve sair dessas entidades, que chegam a hospedar de sete a mais de 100 
empreendimentos cada uma. A maioria das empresas incubadas é de pequeno porte e 
desenvolve projetos em áreas como tecnologia, medicina, biotecnologia, eletroeletrônicos e 
meio ambiente.   
 
Com a ajuda das incubadoras, as empresas já estão colocando seus produtos na rua. Uma das 
incubadas da região de Santo André, por exemplo, desenvolveu um sistema de monitoramento 
de veículos em tempo real, usado hoje para controlar a frota de caminhões de coleta de lixo da 
cidade.   
 
Além do espaço físico, as incubadoras oferecem aos empreendimentos incubados capacitação 
técnica, gerencial e mercadológica. "As companhias residentes recebem assessoria para a 
elaboração dos planos de negócios, na captação de recursos financeiros, em marketing e 
estratégias de venda", explica Sérgio Risola, gerente do Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas (Cietec), sediado na Universidade de São Paulo.   
 
O Cietec acaba de firmar um convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para 
receber um aporte de R$ 981 mil. O investimento será destinado a dez incubadoras da Grande 
São Paulo, lideradas pelo centro.   
 
"Todas as incubadoras beneficiadas atuam na área de inovação tecnológica", garante Maurício 
Susteras, consultor da Rede de Apoio à Inovação Tecnológica nos Empreendimentos em 
Criação (Raitec), um projeto apoiado pela Finep para ajudar empresas de base tecnológica.   
 
 



A lista de incubadoras que receberão o estímulo inclui a Innova Santo André, a Incubadora 
Tecnológica de Mogi das Cruzes, a Intes (Incubadora Tecnológica de Empresas de Sorocaba) e 
a IES (Incubadora de Empresas de Santos), além de entidades de Guarulhos, Piracicaba, São 
Paulo, São Bernardo do Campo e Mauá.   
 
O Cietec, com oito anos de atividade, começou com 15 empresas residentes e é considerado o 
maior centro incubador da América Latina. Hospeda 116 empreendimentos, de áreas como 
tecnologia, biotecnologia, eletroeletrônicos, medicina e meio ambiente. "Somente de 
tecnologia, são quase 40 companhias", afirma Risola, do Cietec.   
 
Todas as companhias do centro são de pequeno porte e a maioria vem de São Paulo. "Mas 
temos empresários de outros Estados e até um francês". Em 2007, cerca de 20 empresas - 
sete a mais que em 2006 - devem ser graduadas e deixar a incubadora. Mas a movimentação 
no local continua.   
 
No ano passado, o Cietec recebeu 52 inscrições e 26 empresas foram aprovadas para o 
período de incubação. O processo de seleção avalia a viabilidade mercadológica de cada 
projeto e o plano de negócios desenvolvido.   
 
Além da infra-estrutura de uso compartilhado - com salas de reuniões, hospedagem de sites e 
serviços de telecomunicações - as incubadas têm acesso aos 400 laboratórios da USP. Outra 
vantagem é a troca de informações entre as empresas - o que pode resultar em parcerias no 
desenvolvimento de novos produtos.   
 
Entre as hospedadas no Cietec, estão a Agriaf, que desenvolve um software de gestão de 
riscos para o setor de agronegócio e a Flexiware, que trabalha na convergência entre telefones 
fixos e móveis. "Além das novas tecnologias, só em 2006 as empresas geraram 540 empregos 
diretos".   
 
Já a Intes-Incubadora Tecnológica de Empresas de Sorocaba, criada em 2003, abriga sete 
empresas de pequeno porte, da região de Sorocaba e da capital paulista. Juntas, tiveram um 
faturamento de R$ 2,5 milhões em 2006.   
 
Para 2007, a meta é chegar a 12 incubadas. "Estamos avaliando planos de negócios nas áreas 
de e-commerce, biotecnologia e biomédica", diz Silas Santos, coordenador executivo da Intes, 
que já gerou até produtos para a automação de torneiras.   
 
A In.Nova, incubadora tecnológica de Santo André, criada em 2002, apóia 15 empresas de 
base tecnológica e cinco empreendimentos da área educacional - quase todas da região do 
ABC paulista. Nos últimos três anos, as incubadas cresceram 200%, por ano.   
 
"A previsão para 2007 é hospedar 30 empresas", garante Alexandre Gaino, gerente da 
In.Nova. Até dezembro, a incubadora quer diversificar a atuação, atraindo empreendedores 
dos segmentos de plástico, polímeros e novos materiais.   
 
A In.Nova já revelou invenções como o Logis, da CData, que monitora veículos em tempo real, 
fornece a localização do carro, velocidade, horário do início da viagem e até o tempo de 
parada. O produto acaba de ser instalado nos caminhões de coleta de lixo de Santo André.   
 
Em Santos, a incubadora de empresas da cidade formou quatro empreendimentos em 2005 e 
seis em 2006. "Em 2007, serão mais três empresas no mercado", afirma Santiago Carballo, 
coordenador da entidade, que tem 11 incubadas e deve abrir mais seis vagas até o final do 
ano.   
 

 
Leia mais: 
 
Recém-nascidas e já faturam R$ 1 milhão  
 



Um software que ajuda a ressuscitar pneus velhos, um equipamento que aposenta o uso do 
cloro nas piscinas e um pó para diminuir a evaporação da água em lagos e reservatórios. Esses 
são alguns dos novos produtos criados pelas empresas residentes nas incubadoras de São 
Paulo.   
 
Com tanta inovação a caminho, algumas companhias querem colocar as novidades à venda 
ainda em 2007 e pretendem faturar de R$ 150 mil até R$ 1 milhão no primeiro ano de 
atividade, quando saírem das incubadoras.   
 
A Camelback, por exemplo, só conseguiu entrar na IES (Incubadora de Empresas de Santos) 
graças a um projeto de pesquisa de aproveitamento de pneus. O software criado pela empresa 
monitora a emenda da borracha, durante o processo de vulcanização. Depois, indica 
exatamente o momento em que o trabalho precisa ser finalizado, sem prejudicar o pneu. O 
objetivo é dar maior durabilidade às rodas recauchutadas.   
 
O produto, concebido para melhorar uma outra invenção da empresa - uma máquina que 
restaura dez pneus de caminhão ao mesmo tempo - já é usado na Recapadora do Porto de 
Santos (SP) e será vendido em escala, a partir de março.   
 
"O sistema pode ser aplicado na indústria de reforma de pneus e no setor de artefatos de 
borracha", explica José Pedro Souza, diretor técnico da Camelback. O próximo desafio de 
Souza é produzir um composto químico que aumente a vida útil de pneus já modificados.   
 
A Lótus Química Ambiental, incubada no Cietec (Centro Incubador de Empresas Tecnológicas), 
no campus da USP, se especializou em desenvolver tecnologias para a preservação dos 
recursos naturais.   
 
O carro-chefe da empresa é um redutor de evaporação de água doce. Trata-se de um pó 
biodegradável que, ao ser aplicado na água, forma um filme na superfície - da espessura de 
uma molécula - que se espalha e reduz a evaporação. A diminuição da evaporação protege os 
ecossistemas e minimiza os impactos da seca.   
 
Um quilo da mistura é suficiente para cobrir dez mil metros quadrados de superfície líquida. 
"Os testes em laboratório e em reservatórios reais confirmam que o produto não altera a 
qualidade da água e pode reduzir a perda do recurso, por evaporação, em até 50%", assegura 
o sócio da Lótus, Marcos Gugliotti.   
 
A empresa espera vender o redutor a partir de 2007. A meta é produzir cinco toneladas do pó, 
por mês, no primeiro ano, com a estimativa de faturar R$ 9 milhões no quinto ano de 
atividade. Enquanto isso, estuda novos produtos, como uma substância para combater a 
proliferação de mosquitos e algas em reservatórios de água.   
 
A Brasil Ozônio, também no Cietec, fabrica sistemas de tratamento de água. O BRO3, por 
exemplo, é um equipamento que produz ozônio a partir do oxigênio, obtido no próprio 
ambiente. "Ao invés de limpar uma piscina com cloro, é possível usar o ozônio para purificar a 
água. Ele é 20 vezes mais eficaz, com um efeito três mil vezes mais rápido que o cloro", diz 
Samy Menasce, sócio da Brazil Ozônio.   
 
Segundo o executivo, uma piscina de 50 metros cúbicos de água pode ser limpa com o ozônio 
em apenas quatro horas, sem contra-indicações para o uso. Além de piscinas, o produto de 
Menasce pode ser utilizado em poços artesianos e no tratamento de efluentes industriais. 
Outra aplicação é na higienização de hortaliças, com a capacidade de aumentar a vida útil dos 
vegetais colhidos em até 50%. "O ozônio deixa a cor das verduras mais vivas".   
 
A Brazil Ozônio já conquistou mais de 100 clientes, como hotéis e condomínios, e faturou R$ 
250 mil em 2006. A meta para 2007 é diversificar compradores e chegar a R$ 1 milhão de 
faturamento. O próximo projeto da empresa é um equipamento de lavagem sob pressão - útil 
para frigoríficos e indústrias - que usa o ozônio para lavar e desinfetar pisos e paredes.   
 



Já a Nexus Geoengenharia criou um software que permite traçar o mapa das tubulações de 
uma cidade. "Com esse mapeamento, é possível identificar locais com problemas e evitar 
gastos com obras desnecessárias, além de evitar o desperdício de água", explica Sérgio Risola, 
gerente do Cietec.   
 
Quem também está preocupada com a economia de água é a Sociedade do Sol (SoSol). A 
incubada do Cietec desenvolveu um sistema de reuso de água residencial. A idéia é 
reaproveitar a água do banho nas descargas dos vasos sanitários. A solução permite uma 
economia de até 30% da água utilizada, sem perigos para a saúde do usuário.   
 
Na Easylux, instalada na incubadora InNova, de Santo André, a aposta da empresa é o 
"retrorrefletômetro". O equipamento avalia a visibilidade noturna da sinalização viária e simula 
as condições em que o motorista vê as informações nas estradas.   
 
"O produto permite que o governo e as concessionárias possam conferir as condições de 
visibilidade e segurança das rodovias", defende o diretor da Easylux, Gustavo Paolillo.   
 
Segundo Paolillo, a Easylux deve faturar R$ 150 mil em 2007, seu ano de estréia no mercado.   
 

 
Leia mais: 
 
Capital de risco caça pequenas geniais  
Françoise Terzian 
 
Um dos fatores que diferenciam uma pequena empresa inovadora de uma pura vendedora de 
commodity é quem está por trás dela, seja o chamado investidor-anjo (pessoa física que se 
arrisca a colocar dinheiro em projetos incipientes e de bom potencial de retorno) ou um 
investidor em fundos de venture capital (empresas privadas, estatais e fundos de pensão).   
 
Embora a presença desses investidores ainda seja pequena no Brasil em comparação aos EUA, 
o capital de risco para pequenas inovadoras tem aumentado no país. O processo de incentivo 
aos pequenos inovadores ganha força inicial pelas mãos das incubadoras - local onde o 
empreendedor pode desenvolver sua idéia com o subsídio de vários agentes -, cada vez mais 
observadas e apoiadas pelos governos federal e estadual e pelas universidades públicas.   
 
A sanção da própria Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que cria o Supersimples, tende a 
dar um grande impulso às micro e pequenas empresas inovadoras. A partir dela, 20% dos 
fundos destinados pelo governo à área de tecnologia deverão ser aplicados para que os 
negócios de pequeno porte se aprimorem.   
 
É das incubadoras que normalmente saem as empresas com potencial para receber o chamado 
capital de risco ou capital empreendedor, com aportes feitos pelos anjos capitalistas e pelos 
fundos especializados. Eles são muito populares nos EUA, já que nasceram para turbinar a 
economia americana após a 2ª Guerra Mundial. No Brasil, eles só começaram a aparecer há 
duas décadas. Mesmo assim, sem muita força. "O mercado ainda é pequeno, embora tenha 
crescido bastante nos últimos três anos", afirma Fábio Lacerda Campos, gerente da assessoria 
de acesso a serviços financeiros do Sebrae-SP. A ascensão só não é maior porque o investidor 
ainda não vê o risco como um benefício. Além de ganhar dinheiro com o sucesso do negócio, 
Campos diz que o investidor deve agir com a consciência de que estará ajudando o país.   
 
De acordo com o livro "A Indústria de Private Equity e Venture Capital - Primeiro Censo 
Brasileiro" (Saraiva), com levantamento coordenado por Antônio Gledson de Carvalho, 
Leonardo de Lima Ribeiro e Cláudio Vilar Furtado, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São 
Paulo, em dezembro de 2004, havia 71 empresas gestoras de fundos de private equity e 
venture capital no Brasil. Na época, elas respondiam por US$ 5,58 bilhões em recursos 
aplicados em 97 fundos. Em 1999, o capital comprometido era de US$ 3,71 bilhões.   
 



De 1999 a 2004, o setor totalizou investimentos anuais da ordem de US$ 440 milhões, 
encerrando o período com um portfólio de 306 empresas apoiadas. Dessas, 36 receberam o 
primeiro aporte em forma de capital semente (seed capital), enquanto 74 empresas já se 
encontravam na fase de desenvolvimento e consolidação do negócio. Graças aos anjos e aos 
fundos especializados, grandes players do mercado de tecnologia e de internet nasceram, 
como é o caso da HP e do Google.   
 
Tanto o capital de risco quanto os investimentos oferecidos por entidades públicas constituem-
se em importante fonte de recursos e de esperança para empresas incubadas. No Brasil, 
nomes como Griaule, especializada em softwares de reconhecimento de impressões digitais, 
fazem sucesso dentro e fora do país graças ao apoio do capital empreendedor.   
 
Para Patrícia Freitas, chefe do departamento de investimento da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), a economia brasileira está sendo dinamizada pelos investimentos dos anjos e 
dos capitalistas de risco. "O Brasil está atraindo investidores internacionais de venture capital 
que querem se informar em profundidade sobre o país", diz Patrícia. As empresas mais 
observadas por eles são as de TI, biotecnologia e telecomunicações. Como parte do Ministério 
da Ciência e Tecnologia, a Finep apóia as empresas brasileiras inovadoras. Só em 2006, ela 
disponibilizou R$ 1 bilhão para pequenas e médias empresas. Isso inclui financiamento, 
investimento (feitos por fundos) e não reembolsável (aporte de recursos para projetos 
inovadores). Hoje, a Finep tem 10 fundos em operação que incentivam empresas inovadoras. 
Eles contabilizam, no total, R$ 330 milhões e já investiram R$ 100 milhões. Desse total, 47% 
foram oferecidos para empresas com faturamento entre zero e R$ 2,5 milhões no ano.   
 
Na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), empresas inovadoras 
com até 100 funcionários encontram uma oportunidade no PIPE (Programa Inovação 
Tecnológica em Pequenas Empresas). Desde 1997, ano de sua criação, ela já apoiou 600 
empresas de São Paulo com recursos de até R$ 500 mil para desenvolver processos, produtos 
ou serviços inovadores por meio de pesquisa científica e tecnológica.   
 
No ano passado, a fundação contratou três projetos por semana e totalizou investimentos na 
ordem de R$ 30 milhões. Carlos Vogt, diretor-científico da Fapesp, diz que as empresas mais 
apoiadas geralmente atuam com tecnologia e biotecnologia. A ajuda é feita sempre via recurso 
não reembolsável, com projetos divididos em duas fases. Na primeira pode-se obter até R$ 
100 mil e na segunda, até R$ 400 mil. Quem ganha o recurso é o pesquisador vinculado à 
empresa. A empresa, por sua vez, precisa se comprometer a apoiar o projeto. Um em cada 
quatro projetos analisados pela Fapesp é aprovado.   
 
"Nossa missão é apoiar a pesquisa e não a operação. Nossa meta é funcionar como um motor 
de saída", explica Vogt. Apesar deste incentivo da Fapesp, Vogt diz que as 600 empresas 
apoiadas encontram dificuldades para receber investimento de venture capitalists.   
 
Geralmente, os negócios altamente inovadores em termos de produtos, processos ou serviços 
percorrem o longo e incansável caminho da pesquisa & desenvolvimento, traçado pelo apoio 
de um investidor único ou por um grupo de investidores em busca de idéias geniais. Depois de 
se chegar a um produto real e comercial e de estabelecer um plano de negócios bem definido, 
Campos lembra que essas empresas costumam deslanchar após uma segunda injeção de 
capital, feita na fase de operacionalização do produto testado.   
 
"O dono da pequena inovadora pode ser o professor Pardal, mas ele não tem capital e nem 
conhecimento suficiente para gerir um negócio em decolagem", afirma Campos. E este tipo de 
negócio precisa ter recursos financeiros que, se não vierem do chamado "paitrocínio" (apoio de 
algum familiar), podem chegar via recursos não reembolsáveis fornecidos pela Finesp, Fapesp, 
CNPQ ou pelos anjos. Os investidores-anjos podem ser caracterizados por grandes 
empresários que já venderam seus negócios e ficaram ricos.   
 
Nos EUA, os anjos são a principal fonte de financiamento de empresas emergentes. Investem 
em média de 20% a 25% do seu patrimônio, em troca de participação média de 20% a 30% 
na empresa. Segundo Ernesto Web, presidente do conselho da Gávea Angels (grupo de 



investidores formado a partir de iniciativa do Instituto Gênesis (PUC-RJ), os investidores 
procuram ficar o tempo necessário para consolidar a empresa e permitir a venda para novos 
investidores para uma fase de crescimento.   
 

 
Leia mais: 
 
Trocando em miúdos  
 
O capital semente, ou seed capital, vem ganhando força no Brasil desde o fim de 2005, 
quando a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciou o lançamento do Inovar 
Semente.   
 
Nos Estados Unidos, esse capital de risco é bastante popular, já que se propõe a apoiar 
projetos de start-ups. O programa da Finep tem um montante de R$ 300 milhões para 
investimento em empresas nascentes de base tecnológica, a partir da criação de 25 fundos de 
capital semente em todo o país. A idéia é apoiar cerca de 340 empreendimentos em seis anos.   
 
O capital semente caracteriza-se por ser um capital fornecido à empresa em um estágio pré-
operacional, muitas vezes ainda dentro de incubadoras e universidades. Os recursos são 
dirigidos a ações como a construção de um protótipo, contratação dos executivos, entre 
outras. O capital semente ganha força em um momento em que há um vazio no apoio a 
projetos ainda em fase inicial. Nesse estágio, o risco de o empreendimento não dar certo é 
maior.   
 
Entretanto, se o potencial de crescimento se cumprir, os lucros podem ser muito grandes. A 
idéia do programa é aportar recursos em locais onde os fundos farão diferença. Os exemplos 
são as cidades de Petrópolis (RJ) e Santa Rita do Sapucaí (MG), em que não há fundos de 
capital de risco, mas existe a presença significativa de empresas de base tecnológica e uma 
forte especialização.   
 

 
Leia mais: 
 
Griaule subiu no ranking mundial da biometria  
 
Iron Daher, sócio-diretor da Griaule Tecnologia, costuma dizer que o PIPE (Programa Inovação 
Tecnológica em Pequenas Empresas), da Fapesp, ajudou seu pequeno negócio de Campinas 
(SP) a sair de um obscuro lugar no ranking mundial de biometria para ocupar a posição de 
uma das três melhores empresas do mundo neste tipo de tecnologia. Com apenas cinco anos 
de existência, a Griaule conseguiu transformar seu faturamento anual de R$ 48 mil em um de 
R$ 3 milhões. Deste total, 80% vêm das exportações para países como EUA, México, Itália, 
Venezuela e Israel.   
 
O salto da Griaule se deu graças à inovação de seus softwares inteligentes e componentes de 
software, como o algoritmo de reconhecimento de impressões digitais e facial. Por trás deste 
resultado, há um foco agressivo da empresa em pesquisa & desenvolvimento. De seus 22 
funcionários, mais de 50% são mestres ou doutores.   
 
Não fossem os dois PIPEs obtidos pela Griaule para P&D em reconhecimento de impressões 
digitais e reconhecimento facial, dificilmente ela chegaria onde está. O primeiro, quase três 
anos atrás, foi fundamental para formar a infra-estrutura da empresa e contratar 
pesquisadores que a ajudaram a se profissionalizar e a colocar em prática a inovação ainda em 
fase inicial de desenvolvimento. "O segundo PIPE, por sua vez, está nos permitindo iniciar as 
pesquisas em reconhecimento facial", explica Daher. Obter o apoio do PIPE foi considerado 
"muito difícil e desgastante" por Daher, que disse ter recebido pareceres tão desfavoráveis que 
chegaram a baixar sua auto-estima. Para cada parecer desfavorável, são, no mínimo, mais 
seis meses para nova resposta.   
 



Apesar das barreiras, a Griaule não desistiu. Depois de dois anos, obteve o apoio da Fapesp. A 
fundação investiu R$ 301,8 mil a fundo perdido na Griaule. O PIPE é visto como fundamental 
para empresas de base tecnológica conseguirem se desenvolver minimamente. "Não há outro 
recurso para este fim, de fluxo constante e estável, exceto o da Fapesp", opina Daher.   
 
A Financiadora de Estudos e Projetos e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
também apóiam a Griaule.   
 
A multibiometria (união de assinatura e voz) é vista como uma tendência dominante, assim 
como a combinação de impressões digitais e face. No segundo semestre deste ano, a Griaule 
pretende lançar seu primeiro produto de reconhecimento facial. Até 2010, a receita estimada 
para o mercado mundial de biometria é de US$ 5,74 bilhões, segundo o IBG (International 
Biometric Group). Em 2005, este valor foi de US$ 1,53 bilhão. Para crescer no mercado e estar 
perto tanto das novas tecnologias quanto dos grandes clientes, a Griaule abriu uma filial em 
San José (Califórnia) e trabalha com seis certificações do FBI, a polícia federal americana, o 
que permite sua participação de licitações nos EUA.   
 
Antes de chegar ao Vale do Silício, a Griaule teve um início comum à maioria das pequenas 
empresas. Com dois sócios - Daher, um engenheiro elétrico, e José Alberto Fernandes Canedo, 
engenheiro da computação -, ela foi abrigada pela Incamp (Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica da Unicamp), em um contrato de três anos. Daher lembra que a incubação foi 
essencial para a empresa pela proximidade com os pesquisadores da Unicamp e pela ajuda dos 
consultores.   
 
Hoje, além da preocupação com a tecnologia, a Griaule também tem focado na contratação de 
profissionais para desenvolver as vendas no mercado externo. Ela acaba de contratar um 
americano, um alemão e uma chinesa para ajudar os distribuidores a entender melhor seus 
produtos e o mercado-alvo na América, Europa, África, Ásia e Oceania.   
 
O foco da Griaule não é fabricar leitores de impressões digitais, mas trabalhar em cima da 
inteligência dos produtos, como o desenvolvimento de algoritmos que fazem a captura, 
avaliação de qualidade de extração de características e o reconhecimento. Ao redor do 
algoritmo de reconhecimento de impressões digitais por ela desenvolvida, existe uma grande 
quantidade de softwares periféricos, imprescindíveis para se chegar a uma solução mais 
completa. "Temos software de login em computadores, controle de acesso, compressão de 
imagem e interoperabilidade, entre outras coisas", conta Daher. Além de desenvolver 
componentes de softwares e soluções completas, a empresa também é forte na prestação de 
serviços para clientes como Intel e Procomp.   
 
A inovação está nos detalhes do algoritmo e nos complementos. Daher explica que sua 
empresa não tem apenas um algoritmo, que é completamente diferente dos existentes, mas 
inovações que não foram pensadas em nenhum outro centro de pesquisas. Um exemplo é o 
suporte a diversos tipos de leitores e grandes bases de dados. Além disso, há o modelo de 
negócios diferenciado, usando na maioria das vezes um grande integrador à frente do projeto.   
 
A Griaule também desenvolveu um software para emissão de passaportes. A François-Charles 
Oberthur, uma empresa francesa que fabrica o Euro e o passaporte de cerca de 80 países, 
usou o produto da empresa de Campinas no passaporte da Costa Rica. Este é um dos 
primeiros passaportes a ter biometria e foi a Griaule quem forneceu a tecnologia biométrica e 
de compatibilidade. Neste momento, ela prospecta a venda de seu produto em outros quatro 
países. No Brasil, a Griaule chega às urnas eletrônicas com um software de captura da 
impressão digital do eleitor. O produto foi adicionado ao último lote de 25 mil urnas adquirido 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para poder usar a urna, o TSE terá de fazer o 
recadastramento dos eleitores usando a impressão digital.   
 

 
Leia mais: 
 
Diagnóstika obtém maior precisão em seus exames  



Domingos Zaparolli 
 
Dominar a tecnologia e conhecer bem o próprio mercado é ter segurança para desenvolver 
novos produtos e processos, costuma dizer Simone Guimarães Cornelsen, gerente de projetos 
da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras 
(Anpei). Um bom exemplo dessa capacitação é o laboratório de patologia cirúrgica 
Diagnóstika. "É uma empresa que tem a inovação em seu DNA", diz Thiago Venço, sócio e 
coordenador de mudanças.   
 
Fundado em 1984, o laboratório ganhou destaque cinco anos depois ao desenvolver um 
sistema de citometria digital, que ajudou a reduzir a subjetividade nos diagnósticos.   
 
Em seguida desenvolveu um inédito software de gestão para laboratórios. Este software, que 
só encontra similar nos EUA, passará a ser exportado pela Diagnóstika. O laboratório também 
foi o pioneiro em oferecer kits de transporte de amostras.   
 
O resultado é que a Diagnóstika transformou-se em líder em seu segmento de mercado, 
atendendo 4 mil médicos.   
 
Para manter a liderança, o laboratório aposta no conceito da inovação contínua. Em 2006, a 
empresa adotou uma política de inovação que envolve a dedicação de uma hora diária de cada 
um de seus 70 funcionários de gestão. Em um ano, onze tipos de inovações foram 
desenvolvidos pela equipe da empresa.   
 
A Diagnóstika, como 33 outras companhias de pequeno porte, conta com o apoio do Instituto 
Empreender Endeavor.   
 
Acompanhar o desenvolvimento delas dá uma boa medida do potencial de resultados gerados 
pela inovação. "Este conjunto de empresas cresce em média 70% ao ano, há quatro anos. 
Quantas empresas brasileiras cresceram nesse ritmo?", indaga Paulo Veras, diretor geral do 
instituto.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2007. Micro e Pequenas Empresas, p. 
F1,3,6,8. 
 


