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Depois de bater na porta de uma dúzia de empresas de capital de risco, sem sucesso, Dilson 
Moura de Sá percebeu que, na realidade, ainda não tinha uma idéia muito clara do que teria 
para propor caso um daqueles investidores resolvesse convidá-lo para entrar. A sua Fiveware 
Solutions, apesar do nome pomposo, ainda não passava de uma associação entre cinco 
colegas que resolveram deixar seus empregos de consultor de tecnologia no início de 2006 
para oferecer serviços de segurança para sites de bancos. Mas o negócio vingou, e no mês 
passado, Dilson viu uma nova chance de dar o empurrão financeiro que falta para o negócio 
deslanchar de vez.   
 
A Fiveware é uma das empresas que hoje disputam um quinhão do programa de subvenção 
econômica da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Neste ano, a entidade conta com R$ 
450 milhões em caixa para apoiar projetos considerados inovadores. O principal apelo desse 
programa é que ele oferece financiamentos não-reembolsáveis, isto é, as empresas 
contempladas não têm que devolver o dinheiro recebido.   
 
O curioso, porém, é que até agora pouco mais de 200 empresas com projetos de inovação 
tecnológica candidataram-se ao investimento. "O problema é que as pessoas deixam a 
inscrição para a última hora", comenta Eduardo Costa, diretor de inovação da Finep. "Nos 
próximos dias, nossos computadores chegam quase a travar de tantos projetos que chegam."   
 
O aumento de interesse, no entanto, não significa que os recursos, de fato, serão usados. Este 
é o terceiro edital de subvenção lançado pela Finep, desde que a modalidade entrou em vigor, 
com a Lei de Inovação. No ano passado, o pacote também atingiu a casa dos R$ 450 milhões, 
mas no fim do processo apenas R$ 300 milhões foram aplicados. "Não tivemos a quantidade 
de bons projetos que esperávamos", diz Costa. "Mas o cenário está mais maduro e deverá ser 
melhor neste ano."   
 
O programa atual de financiamento não-reembolsável da Finep estabelece que o valor mínimo 
de investimento é de R$ 1 milhão, com prazo de execução de 36 meses. Uma nova iniciativa, 
porém, está pronta para atender negócios em fase realmente inicial de operação. Hoje, em 
Brasília, a entidade vai apresentar o Prime, programa que prevê o investimento de R$ 1,3 
bilhão nos próximos quatro anos em empresas nascentes de base tecnológica.   
 
O Prime prevê que o valor total do financiamento será de R$ 240 mil por empresa, liberados 
em duas parcelas, no prazo de 24 meses. A primeira parcela, de R$ 120 mil, é não-
reembolsável. Na segunda parcela, o empresário tem 100 meses para devolver o empréstimo, 
a juro zero.   
 
Os projetos serão selecionados por 18 incubadoras espalhadas pelo país, incluindo entidades 
como o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar-PE), o Centro Incubador de 
Empresas Tecnológicas (Cietec-SP) e o Centro Incubador de Aracaju (Cise-SE). "As 
incubadoras funcionarão como um filtro de projetos", comenta Ary Plonski, presidente da 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). 
Com o Prime, a meta é que 5 mil empresas sejam beneficiadas até 2011.   
 
A Finep, que é um braço de apoio à pesquisa ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), não é a única fonte de recursos não-reembolsáveis. O BNDES, que no ano passado 
ofertou R$ 100 milhões por meio do Fundo Tecnológico (Funtec), também renovou seu 
programa para este ano e agora tem R$ 400 milhões em caixa para investimento a fundo 
perdido. Isso significa que, somadas apenas as iniciativas da Finep e do BNDES - sem incluir 
programas de agências de fomento à pesquisa como Fapesp e CNPq - existe mais de R$ 1 
bilhão em recursos disponíveis para apoiar projetos de inovação tecnológica, sem a 
necessidade de devolução do dinheiro.   
 
"Vemos que os recursos estão à disposição", diz Sergio Rezende, ministro da Ciência e 
Tecnologia, ao Valor. "O que falta é mais qualidade nos projetos das empresas." Segundo 



Rezende, cerca 2,5 mil empresas candidataram-se ao pacote de subvenção no ano passado, 
gerando uma demanda que necessitaria de R$ 4 bilhões para ser atendida. "Quando apertou-
se o crivo da seleção, só R$ 300 milhões foram liberados."   
 
No BNDES, a expectativa é de que o programa de subvenção do banco alcance o mesmo 
resultado de 2007, quando os R$ 100 milhões do pacote foram aplicados. Em paralelo, diz 
Eduardo Rath Fingerl, diretor das áreas de mercado de capitais, o BNDES tem buscado formas 
de estreitar o relacionamento de projetos de pequeno porte com fundos de capital de risco. No 
fim do ano passado, o banco lançou o Criatec, um fundo com valor máximo de investimento 
por empresa de R$ 1,5 milhão. No alvo do BNDES estão companhias com faturamento de até 
R$ 6 milhões.   
 
Segundo Fingerl, quatro empresas já receberam aporte do Criatec (Rizoflora, Seler, Kiman, 
Vitrovita), 20 companhias estão em processo acelerado de análise e outras centenas aguardam 
avaliação. A expectativa da instituição é de que até 60 empresas sejam atendidas em três 
anos. Hoje, o BNDES tem uma lista de 180 empresas das quais é sócio direto, por meio de sua 
divisão BNDESPar. Somados os negócios em que participa por meio de fundos - que envolvem 
investidores privados -, o volume atinge cerca de 300 operações.   
 
O acesso a financiamento, segundo Eduardo Costa, da Finep, finalmente começa a chegar ao 
pequeno empreendedor. "Hoje, quando alguém sai da faculdade, tem a cultura de encontrar 
um bom emprego, e não investir em algo próprio", diz. "O que criamos é um 'kit empurrão', 
para mexer com essa atitude."   
 

 
Leia mais: 
 
Acesso a investidor exige preparo  
 
Depois de encarar pilhas de livros de administração e centenas de sites de negócios, Dilson 
Moura de Sá conta que finalmente conseguiu dar vida a um plano de negócios de 20 páginas 
que ajudou a Fiveware Solutions a enxergar com mais nitidez as atividades, estratégias e 
metas que tinha pela frente. Serviu, também, para mostrar como o acesso a um investidor não 
cai no colo, do dia para a noite.   
 
Em fevereiro, os sócios da Fiveware decidiram inscrever-se no Venture Forum, evento 
organizado pela Finep no qual projetos de inovação são submetidos à avaliação de investidores 
privados. Deu certo. Depois de analisar mais de 400 inscrições, a entidade selecionou 32 
empresas. A Fiveware, com base em São Paulo, foi até o Rio de Janeiro para fazer uma 
apresentação - de 12 minutos cravados - para uma banca de técnicos e investidores. "Essa 
parte até que não foi difícil, afinal você está ali respirando o seu negócio", conta Sá. "O 
complicado mesmo é a sabatina que vem depois, mas acho que nos saímos bem."   
 
Aprovada, a Fiveware passou por 40 dias de treinamento, apoiada por técnicos da Finep e 
investidores que ajudaram a companhia a refinar seu projeto. Finalmente, a empresa ficou 
pronta para sentar-se à mesa e negociar a entrada de um sócio investidor. "Hoje estamos em 
negociação com um fundo", comenta. "A expectativa é de que a negociação saia até o fim do 
ano."   
 
A Fiveware resume o perfil das milhares de companhias de software e serviços que atualmente 
buscam uma fonte para financiar seu crescimento. Com faturamento de R$ 1 milhão no ano 
passado, a empresa tem planos de triplicar o montante neste ano. Os sócios, que inicialmente 
começaram a trabalhar em casa, já conseguiram alugar um escritório de 120 metros 
quadrados na região da avenida Paulista, em São Paulo, e atualmente contam com 16 
funcionários.   
 
Enquanto aguardam a decisão de seu possível investidor, os sócios da companhia correm em 
busca de programas de subvenção como o oferecido pela Finep. "Hoje, precisamos de R$ 2 
milhões", comenta Sá. "É o suficiente para darmos um salto forte neste ano."   



 
O mercado brasileiro de empresas de software e serviços tem hoje cerca de 8 mil companhias 
em atividade. O país tem o sexto maior mercado de TI do mundo, tendo movimentado US$ 
20,7 bilhões no ano passado.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


