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Empreender em uma área com um futuro promissor foi o que motivou o engenheiro agrônomo 
Sérgio Goldemberg a abrir, em 2009, a Algae Biotecnologia, especializada na exploração de 
algas para a produção de biocombustíveis. "A expectativa é que os primeiros sistemas de 
produção de microalgas comecem a gerar receita a partir de 2013", afirma. 
 
A empresa já tem um projeto de pesquisa e desenvolvimento para os próximos anos, avaliado 
em R$ 6 milhões, e parte para projetos-piloto em 2011. "A expectativa é que até 2015 a 
produção de biocombustíveis com algas torne-se uma realidade comercial." 
 
O cultivo das plantas é feito em reatores dentro do laboratório. As algas são alimentadas com 
nutrientes e dobram de tamanho a cada dois dias. "Elas geram uma grande quantidade de 
biomassa, rica em óleo, que pode ser extraída e transformada em biodiesel para a aviação." O 
composto, rico em proteínas, também pode ser utilizado na alimentação animal e na 
despoluição de efluentes em estações de tratamento de água. 
 
A Algae foi criada em 2009, de uma ideia que Goldemberg apresentou ao grupo Ecogeo, um 
dos apoiadores da empresa que atua há mais de 30 anos no mercado ambiental. "Também 
temos suporte do BNDES, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)." 
 
No próximo ano, a Algae, que tem quatro funcionários, pretende implantar um projeto-piloto 
no interior de São Paulo. "A contratação de novas atividades junto a agentes financeiros deve 
permitir a ampliação dos trabalhos de pesquisa e o aumento da equipe para até 15 pessoas, a 
maioria mestres e doutores." Para azeitar a administração das empresas na fase de 
crescimento, o gerente da Algae aconselha a criação de um plano de negócios claro e 
detalhado, para que colaboradores e investidores trabalhem em sintonia. 
 
Conforme Rubens Batista, sócio da Kaph Financial Group, especializada em melhoria de 
processos e gestão financeira, as dificuldades mais comuns que travam os planos dos 
pequenos empreendedores no Brasil são "colocar no papel" um modelo de negócios e criar 
uma pessoa jurídica. "A burocracia ainda é um empecilho. Muitas vezes, o futuro empresário 
tem clientes, recursos técnicos e operações alinhavadas, mas o tempo para vencer a papelada 
o obriga a perder oportunidades." 
 
Segundo o especialista, não há como sobreviver em um ambiente competitivo sem usar o tripé 
gente treinada, tecnologia e processos de trabalho. "A inovação é um fator estratégico em 
qualquer organização, principalmente no estágio inicial da empresa, quando é preciso se 
diferenciar dos concorrentes." 
 
Para Cláudia Bittencourt, diretora do grupo Bittencourt, especializado em expansão de 
negócios, há no país um movimento de pessoas mais jovens em direção à carreira de 
empreendedor. Segundo pesquisa do GEM, 52,5% dos empreendedores no Brasil têm entre 18 
e 34 anos. Mas antes de se aventurar no mundo do negócio próprio, a consultora aconselha 
aos futuros empresários fazer um plano de negócios e uma pesquisa sobre a concorrência. "É 
necessário criar diferenciais competitivos e estabelecer um posicionamento estratégico para a 
empresa."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empreendedorismo, p. F1. 
 


