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o objetivo de se tornar uma em-
presa de tecnologia 100% brasi-
leira e com olhos bem abertos
para o mercado internacional.
“Hoje, nossas soluções já atende-
ram 8 milhões de pacientes e te-
mos mais de 800 equipamentos
em 150 bases no Brasil e na Ar-
g e n t i n a”, afirma Peixoto.

No Midi, a Pixeon encontrou o
ambiente ideal para seu desen-
volvimento, além de assessoria e
apoio para enfrentar um merca-
do dominado por grandes com-
petidores internacionais. “Tínha -
mos como concorrentes compa-
nhias do porte da Kodak e Sie-
mens”, destaca. O primeiro apor-
te recebido foi de R$ 3 milhões
em recursos não reembolsáveis
da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) e do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

Segundo Peixoto, a sua forma-
ção como empresário está entre
as principais vantagens da incu-
bação. “Sou engenheiro e perce-
bi que ser empreendedor é algo

De São Paulo

Além de instrumentos de
apoio à inovação incremental
nos pequenos negócios, o Brasil
avança muito na criação e fo-
mento de empresas de base tec-
nológica. Incubadoras tradicio-
nais como o Midi Tecnológico,
em Florianópolis (SC), estão lota-
das. A instituição já graduou 58
empresas e apoia atualmente ou-
tras 22. Para poder incluir mais
negócios, teve de criar o sistema
de incubação virtual. “Nesse ca-
so, a companhia recebe todo o
nosso apoio para o desenvolvi-
mento do negócio, mas não se
instala em nossa infraestrutura”,
explica Jamile Sabatini Marques,
coordenadora do Midi.

Construir um negócio com
apoio de uma incubadora foi
fundamental para Fernando Pei-
xoto, CEO da Pixeon, empresa es-
pecializada no desenvolvimento
de soluções em diagnóstico mé-
dico por imagem digital. Incuba-
da no Midi, em 2003, nasceu com
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Conceito de inovação ainda é pouco compreendido
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Jamile Marques, do Midi: criação do sistema de incubadora virtual

Ediane Tiago
Para o Valor, de São Paulo

Ampliar a taxa de inovação é um
grande desafio para empresas de
pequeno e médio portes. Ao ado-
tar tecnologia, novos processos e
inserir modelos de negócio dife-
renciados é possível acelerar o
crescimento da receita, tornar a
companhia mais competitiva e
conquistar clientes. A estratégia
exige, no entanto, clareza sobre o
processo de inovação.

Carlos Alberto dos Santos, di-
retor-técnico do Sebrae Nacio-
nal, explica que o empresário
ainda enxerga a inovação como
algo hightech, fora de seu alcan-
ce. “Confunde com invenção, de-
senvolvimento de produtos e
compra de equipamentos carís-
simos”, afirmou durante a XII
Conferência Anpei de Inovação
Tecnológica — evento realizado
pela Associação Nacional de Pes-

quisa e Desenvolvimento das
Empresas Inovadoras entre 11 e
13 de junho, em Joinville (SC).

O entendimento de que “in -
crementar ” é a forma mais rápi-
da de inovar para quem busca
destaque no mercado. O mo-
mento vivido pela economia bra-
sileira é o ideal para arriscar. O
avanço da classe C, com grande
impacto no consumo, é um dos
pontos que incentivam a gestão
criativa, a oferta de serviços dife-
rentes e o aprimoramento no
atendimento a um público pou-
co acostumado, mas ávido, pelas
compras. “O consumo da classe C
está na casa do R$ 1 trilhão. Só
com inovação é que os negócios
de menor porte serão capazes de
ampliar a participação no Produ-
to Interno Bruto (PIB).”

A adoção de tecnologia e os in-
vestimentos em mecanização
constam da lista de prioridades.
Historicamente, o aumento da

Negócios Companhias investem
em segmento de US$ 56 bilhões

Mercado de
games abre
caminhos
no exterior

Tulio Caraciolo, sócio da Manifesto Game Studio: pesquisa no mercado mostrou que os jogos casuais têm boa aceitação entre o público feminino

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Considerados até pouco tem-
po atrás uma brincadeira reser-
vada a crianças e adolescentes,
os games ganharam admirado-
res em todas as faixas etárias e se
estabeleceram como uma das
principais formas de entreteni-
mento do século XXI. Em 2010,
o mercado mundial movimen-
tou US$ 56 bilhões, de acordo
com a consultoria PriceWa -
terhouse Coopers.

Até 2015, as cifras deverão ul-
trapassar US$ 82 bilhões. No Bra-
sil as estatísticas não são precisas.
Estima-se um faturamento de
US$ 3 bilhões, o equivalente a
R$ 7 bilhões. As cifras bilionárias,
contudo, estão diretamente liga-
das aos chamados games de con-
sole, que já invadiram a sala de
estar das famílias brasileiras, en-
tre elas, as da nova classe média.

O lançamento do iPhone e a
disseminação dos smartphones,
vistos pelos usuários como um
console portátil, capaz de ser car-
regado no bolso e funcionar ao
mesmo tempo como videogame
e celular, deu espaço para o in-
cremento de uma indústria não

menos poderosa no segmento –
os jogos feitos para celulares, ta-
blets e redes sociais, com custo
de produção bem abaixo dos
convencionais e uma enorme ba-
se de usuários potenciais. Para se
ter uma ideia do potencial desse
negócio, o game Angry Birds foi
instalado em 500 milhões de
aparelhos em apenas dois anos.

“A cada 24 horas, 1,5 milhão de
smartphones são habilitados nos
quatro cantos do planeta”, obser-
va Felipe Matos, sócio do Institu-
to de Inovação, núcleo gerador
de negócios inovadores. “No Bra-
sil, a penetração ainda é baixa, na
casa dos 17%, mas tende a crescer
rapidamente, já que 50% da po-
pulação com celular tem inten-
ção de trocar o aparelho por um
smartphone em até dois anos.”

Foi disposto a abocanhar uma
fatia do mercado de games de en-
tretenimento para mobiles —
que deverá movimentar US$ 18
bilhões por ano até 2016, de
acordo com a empresa de pes-
quisas internacional Juniper —,
que o Manifesto Game Studio,
instalado no Porto Digital, em
Recife, resolveu apostar.

Aberta em 2005, a empresa
acaba de desenhar a versão II do

Fruits Inc., um game com 20 mi-
lhões de jogadores no mundo,
também para tablets e smartpho-
nes. Lançado em 2009 com foco
no público americano, o jogo re-
cebeu pedidos para ser traduzido
para dez línguas, entre elas corea-
no, alemão, francês e espanhol.

“Depois de termos criado mais
de 20 games em linhas diferentes,
decidimos pesquisar o mercado e
constatamos que os jogos casuais
tinham boa aceitação entre o pú-
blico feminino, principalmente
aquelas com mais de 35 anos”,
conta Tulio Caraciolo, 29 anos, for-
mado em ciência da computação,
sócio da desenvolvedora. O Fruits
Inc, que simula a administração de
uma fazenda, desde o início é dis-
tribuído por grandes portais como
Big Fish Games e GameHouse.
“Não faturamos por conta do pro-
duto, mas sim pelos valores pagos
pelos consumidores para baixá-
l o”, diz o empresário. “A receita é
dividida entre os desenvolvedores
e os distribuidores. Se o jogo ga-
nha popularidade, todos ganham,

se o público não gosta, a desenvol-
vedora amarga o prejuízo.”

Com o lançamento do iPad e a
popularização dos smartphones e
tablets a criação de uma nova ver-
são do Fruit Inc. para as novas tec-
nologias tornou-se indispensável,
garantem os empreendedores.
“Além do Fruit, a Manifesto tem
mais três jogos prontos para lan-
çar no Brasil e no exterior, todos
próprios para plataformas IPad,
Android e Windows Phone. A ideia
é somar nada menos do que 1 mi-
lhão de usuários até dezembro. Se-
gundo Caraciolo, um dos segredos
do bom desempenho da empresa,
que em 2012 deverá faturar seu
primeiro milhão de reais, foi ter
nascido como um negócio global.
A estratégia facilitou as vendas de
seus games primeiro no exterior e
depois no mercado interno e, mais
recentemente, viabilizou o fecha-
mento de contrato de parceria
com uma empresa americana do
Vale do Silício para criação de no-
vos games de entretenimento.

O jovem empreendedor não

está errado. Para Matos, do Insti-
tuto de Inovação, o mercado de
games virtuais tem uma lógica
muito própria, diferente de ou-
tros tipos de negócios. Para ter
sucesso nesse universo é preciso
oferecer lançamentos constantes
com perfis globais, investir em
tecnologia e somar ao mesmo
tempo atratividade e sociabilida-
de. “As pessoas hoje querem jo-
gar em grupo, não mais sozinhas,
mas também se cansam facil-
mente da brincadeira”, afirma
Matos. “Assim, um mesmo jogo
rapidamente precisa apresentar
novas versões e várias fases para
que o tempo de vida útil do game
seja prolongado”.

Depois de somar experiência
com o desenvolvimento de jogos
educativos em meados dos anos
2000, quando os profissionais da
área ainda olhavam ressabiados
para essa forma de ensinar, a iMax,
de São Carlos (SP), concentrou
suas energias na criação de adver-
games, jogos concebidos sob me-
dida para empresas como Bosh,

M o n s a n t o, Globo e Pe t r o b r a s , e,
mais recentemente, para games de
entretenimento para celulares.

“Há um ano, desenvolvemos
nossos primeiros aplicativos para
iPhone, em parceria com um fabri-
cante de jogos de tabuleiro real”,
conta Maximiliano Selmi Mar-
ques, 36 anos, sócio da empresa.
“As receitas foram decepcionantes,
porque os brasileiros não estavam
dispostos a pagar para jogar”.

Com o apoio financeiro de um
fundo de investimentos, a iMax
criou dois jogos, um para iPhone e
outro para Android. Desenvolvido
totalmente pela equipe da casa,
em 45 dias de trabalho, o Dragon
Raid já foi baixado 400 mil vezes
em todo o mundo, ocupando o
primeiro lugar entre os games
mais baixados no Vietnã, Paquis-
tão e Arábia Saudita. “Um dos
grandes diferenciais do jogo é a
possibilidade de a pessoa soprar a
tela e o dragão cuspir fogo. Uma
inovação que permite aos partici-
pantes jogar apenas com o movi-
mento do corpo”, diz Marques.

Incubadora apoia novas iniciativas
muito diferente. Não estava pre-
parado. É fundamental buscar
essa capacitação”, ressalta. Ago-
ra graduada, a Pixeon comemo-
ra conquistas. No ano passado,
realizou 10 milhões de exames e
carrega a façanha de ser a pri-
meira empresa de tecnologia di-
gital na área da saúde a receber
aportes da Intel Capital na Amé-
rica Latina.

Outra empresa que destaca os
benefícios de começar em uma
incubadora é a Marithimu’s, que
trabalha com frutos do mar em
conserva. A trajetória dos três re-
cém-formados em biologia teve
início, em 2008, na pré-incuba-
dora da Universidade da Região
de Joinville (Univille). A ideia ini-
cial era atuar na cadeia produtiva
de moluscos, com a produção de
larvas. “Logo percebemos que a
ideia estava fadada ao fracasso, já
que a universidade fornecia, de
graça, as larvas aos produtores”,
explica Marcelo Wippel.

Ao pensar sobre as deficiên-
cias desta cadeia produtiva, os

sócios perceberam que a oportu-
nidade de negócio estava no final
dela — onde sobravam frutos do
mar, que iam para o lixo. “Junta -
mos R$ 50 de cada sócio e cria-
mos uma empresa para vender
ostras defumadas”, diz. O maior
entrave estava na falta de hábito
de consumo de moluscos em
conserva. “Ao longo da incuba-
ção, tivemos parceiros importan-
tes para nos orientar em todas as
etapas, além de recursos da Finep
para avançar”, conta Wippel.

Mas o grande salto da empresa
aconteceu quando perceberam
que o produto não tinha maior
aceitação por causa da embala-
gem. “Em uma degustação o
cliente disse: Nem parecia que
era gostoso desse jeito.” Então, a
Marithimu’s apostou no progra-
ma de designer de embalagens
do Sebraetec para mudar a cara
de seus produtos. “As vendas
cresceram 60% imediatamente.
Nos meses seguintes observamos
aumento de 20% na base de clien-
tes”, afirma Wippel. (ET)

produtividade tem ocorrido pelo
incremento tecnológico, seja a ins-
talação de sistemas de informação
ou pela compra de maquinário –
com ganhos significativos na ges-
tão e na produção. Basta observar a
mudança nos modelos de vendas
que surgiu com a internet, as redes
sociais e sites de ofertas. “Na febre
das compras coletivas, muitas em-
presas de pequeno porte conse-
guiram ampliar a clientela por ofe-
recerem produtos e serviços a um
público fora de seu radar. Para isso,
tiveram de entrar no comércio ele-
t r ô n i c o”, explica Santos.

Acompanhar os movimentos
do segmento em que atua é outra
arma para vencer a concorrência e
evitar, até mesmo, a falência. San-
tos cita o modelo de negócios das
lan houses e sugere como ele deve
evoluir para não perder espaço em
um ambiente cada vez mais po-
voado de computadores portáteis.
“Estamos diante de uma revolução

na infraestrutura, com o Plano Na-
cional de Banda Larga. As lan hou-
ses oferecem conexão rápida, um
produto que estará na mão de
muitos brasileiros.” Para acompa-
nhar a mudança, será necessário
oferecer de novos serviços, como
educação a distância, pagamentos
de contas, cursos, etc. “O cliente
não vai sair de casa para checar o e-
mail ou conversar com amigos pe-
la internet. Fará isso com o celular.
Mas pode encontrar colegas para
uma aula de ensino a distância, fa-
zer tarefas junto, estudar.”

Para ajudar as empresas de me-
nor porte a desvendar a inovação e
traçar suas estratégias, o Sebrae
conta com o programa agentes lo-
cais de inovação (ALI). A iniciativa
é uma parceria da entidade com o
Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico
(CNPq) e oferece orientação pro-
fissional para avaliar o grau de ino-
vação das empresas de pequeno

porte e sugerir ações compatíveis
com as necessidades de cada negó-
cio. O atendimento é gratuito e o
ALI está preparado para apoiar a
implementação de ações, interagir
com o empresário e, inclusive, au-
xiliá-lo no acesso às linhas de fi-
nanciamento disponíveis.

Os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) têm avan-
çado no país, que conta com mais
de 60 instrumentos de fomento.
Em 2010, apenas o desembolso
público em atividades de P&D so-
mou R$ 23 bilhões. Entre as insti-
tuições com linhas especiais para
financiar projetos de incremento
tecnológico em pequenas e mé-
dias empresas estão o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e a Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep).
A inovação também é estratégia de
competitividade para fortalecer as
cadeias produtivas e está entre os
pilares do Programa Brasil Maior.

Luiz Carlos Ferreira, consultor
do Sebrae em Rondônia, cita o pro-
grama da Finep para fomentar a
inovação em seu estado. A agência
governamental reservou R$ 2,3
milhões para aplicar em projetos
do seu Estado. O desembolso será
realizado sob o regime de subven-
ção econômica (investimento pú-
blico não reembolsável) e trará
mudanças significativas em em-
presas como a Vovó Edma Delícias,
fabricante de bombons e doces re-
gionais. Com apoio da Finep, a
companhia vai mecanizar a pro-
dução e automatizar a produção
dos doces. “O diferencial está no
projeto para o desenvolvimento
de uma máquina para introduzir o
recheio durante a embalagem dos
produtos”, conta Ferreira.

O processo é inovador na fa-
bricação de doces e vai ampliar a
produtividade, combinando tec-
nologia com melhor controle e
aumento no prazo de validade. .
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul. 2012, Especial: pequenas e médias empresas, p. F4.




