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Inovação Anprotec defende adoção de gestão com
investimentos privados, seguindo o exemplo israelense

Grau de dependência
de incubadoras é
alto, mostra estudo
Cibelle Bouças
De São Paulo
As empresas novatas brasileiras vivem um momento privilegiado, com o aumento da oferta
de capital de investidores-anjos e
grupos de investimento nacionais e internacionais. Esse cenário, no entanto, não se repete na
área de incubadoras — até o fim
da década passada consideradas
os principais agentes de apoio a
“startups” no país.
O levantamento mais recente
da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec)
revela que as incubadoras ainda
apresentam dificuldades para se
tornarem autossuficientes.
O estudo mostra que existem
no país 384 incubadoras, 4% menos que em 2007. Juntas, elas
atendem a 2,5 mil empresas novatas, um número 10,7% inferior
ao de cinco anos atrás.
Mas o ponto considerado crítico, na avaliação de Francilene
Procópio Garcia, presidente da
Anprotec, é a grande dependên-

cia das incubadoras em relação
a recursos de terceiros — sobretudo subvenções do governo.
De acordo com o levantamento, 27% das incubadoras não geram receita própria, dependendo exclusivamente de doações de
instituições mantenedoras e de
recursos do governo.
Outros 51% possuem receita
própria, mas esses recursos são
inferiores a 30% do faturamento
total e abaixo do volume de recursos que necessitam para se
manter em operação.
“Mais da metade das incubadoras ainda é muito dependente
de recursos do governo”, afirma
a presidente da Anprotec. Francilene observa que o alto grau de
dependência das incubadoras é
um problema que ganhou corpo
na década passada e permanece
até os dias de hoje.
A Anprotec pesquisou o comportamento de incubadoras em
outros países e observou que
apenas na Alemanha e no Reino
Unido as incubadoras sobrevivem principalmente com recursos próprios.
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Cenário de incubadoras no mercado brasileiro em 2011
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Em países da Europa, da América do Norte e em Israel, as políticas de fomento a incubadoras
têm papel importante no financiamento dessas instituições,
mas em nenhum deles a dependência é tão grande quanto no
Brasil, diz Francilene.
Na Europa, 28,5% da receita
das incubadoras tem origem nos
serviços que elas prestam e na
negociação de royalties de patentes registradas pelas empresas incubadas. No Reino Unido,
o índice chega a 45% e, na Alemanha, a 67%.
A dificuldade das incubadoras
de gerar a própria receita tem como principal consequência a impossibilidade de oferecer serviços a mais empresas novatas.
A presidente da Anprotec defende a adoção no Brasil de um
modelo de gestão de incubadoras semelhante ao que foi adotado em Israel, que em 2002 deu
início a um processo de privatização das incubadoras, até então
vinculadas ao governo.
Atualmente, das 24 incubadoras existentes naquele país, 22
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são administradas e financiadas
pelo setor privado. Nelson Milner, diretor da Câmara Brasil Israel, observa que as incubadoras
recentemente criadas em Israel
recebem bastante apoio governamental e, à medida que crescem e melhoram sua capacidade
de gerar receita, são privatizadas.
“Grandes companhias nacionais
ou estrangeiras que têm interesse por tecnologias desenvolvidas
pelas ‘startups’ adquirem participação na incubadora”, diz.
A presidente da Anprotec afirma que, no caso brasileiro, existem incubadoras bem-sucedidas
que recebem investimentos de
grandes companhias, mas que

elas são uma exceção. É o caso,
por exemplo, do Porto Digital,
em Recife, que já recebeu aportes de grupos como IBM, Motorola, Samsung, Nokia, Dell e Microsoft. O Porto Digital movimentou R$ 1 bilhão em 2011,
sendo que 36% desses recursos
foram provenientes do governo.
O restante foi originado pelas
empresas do próprio polo.
Francilene diz que grandes
grupos
internacionais
que
atuam no país investiram na criação de aceleradoras — ambientes
similares a incubadoras, em que
investidores fazem pequenos
aportes em empresas novatas
com o objetivo de proporcionar

um crescimento acelerado de sua
receita. Os casos mais recentes
são da Microsoft, que anunciou a
intenção de criar seis aceleradoras no país, para fomentar 2 mil
empresas, e a 21212, com sede no
Rio de Janeiro e em Nova York,
que já investiu em dez companhias no país.
Com base nos dados coletados, a Anprotec enviará ao governo federal sugestões de mudanças na política de apoio às
incubadoras. “Não pode ser uma
subvenção eterna. As incubadoras precisam ficar menos dependentes, para atrair mais recurso
privado, hoje voltado para aceleradoras”, diz.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 ago. 2012, Empresas, p. B3.
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Novos modelos para vender software
Sistemas
De São Paulo

André Ghion, vice-presidente do BuscaPé: meta é atingir pequeno varejo

A expansão do mercado brasileiro de comércio eletrônico permitiu a companhias que desenvolvem tecnologias para lojas virtuais implantar um novo modelo
de venda de software. Aos poucos, companhias como BuscaPé,
Oracle e IBM deixam de cobrar
um valor fechado pela venda de
softwares e serviços para cobrar
um valor equivalente a um percentual da receita de vendas dos
sites de comércio eletrônico.
Em julho, o BuscaPé, controlado
pelo grupo sul-africano Naspers,
fechou parceria com a EZ Commerce para oferecer a chamada
“plataforma de e-commerce” —
um pacote de softwares que inclui
a base para o site, programas de segurança, pagamento e publicidade on-line, além de ferramentas de
pesquisa de consumo, entre outros

itens — sem pagamento à vista ou
taxa pela instalação dos softwares.
O site paga uma taxa de 4% sobre a
receita mensal de vendas on-line
pelo uso das ferramentas. “Para
quem desenvolve a tecnologia, o
investimento inicial é mais alto,
mas a receita com a venda torna-se
perene e mais previsível”, disse André Ghion, vice-presidente de
alianças de negócios do BuscaPé.
A cobrança baseada na receita
das lojas virtuais, afirmou Ghion, é
um desejo antigo das companhias
que desenvolvem tecnologias para
comércio eletrônico, mas só começou a ganhar força mundialmente
nos últimos meses.
No Brasil, as companhias de
software adotaram o modelo de
cobrança por clique — o valor pago por ferramenta usada na loja
virtual varia de acordo com o número de visitas às páginas de produtos das lojas virtuais. Segundo
Ghion, nem toda visita é convertida em venda, o que torna o clique

uma medida imprecisa de vendas.
Por outro lado, à medida que as
vendas on-line crescem, o pagamento de um percentual da receita
torna-se menos atrativo para o lojista. “Por isso, a venda de ferramentas no modelo tradicional
continuará existindo”, disse.
A americana Oracle, que em
2011 trouxe ao Brasil softwares de
comércio eletrônico da Art Technology Group (ATG), também
adotou o sistema de cobrança com
base na receita das lojas virtuais.
Jorge Toledo, diretor de produtos
da Oracle, disse que esse modelo
foi adotado para algumas ferramentas. “Há uma tendência mundial de levar os softwares para a internet e cobrar pelo uso”.
O formato, no entanto, não é
atrativo para todas as ferramentas, segundo o executivo. Essa forma de cobrança é mais adequada
para sistemas de segurança, carrinho, serviços de recomendação
de produtos e outras ferramentas

diretamente vinculadas ao desempenho de vendas da loja virtual, afirmou o diretor da Oracle.
A IBM adota diferentes modelos
de venda de ferramentas para comércio eletrônico nos Estados
Unidos. A companhia cobra um
valor conforme o volume de visitas
à loja virtual, ou um percentual sobre a receita, ou um percentual sobre os custos da loja virtual. “Os
modelos que geram menos impacto nas despesas do lojista iniciante
são a cobrança por receita ou por
custo”, disse Enio Garbin, executivo de desenvolvimento de negócios para comércio eletrônico da
IBM para América Latina. Ele disse
que a companhia avalia adotar esses modelos de negócios no Brasil,
mas ainda não há data definida.
A gigante japonesa de serviços on-line Rakuten informou
que cobra pelos sistemas de comércio eletrônico valores que
variam de acordo com a audiência das lojas virtuais. (CB)
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Controladora da Iberia estuda Espanha sem o euro
Aviação
Marietta Cauchi e Daniel
Michaels
The Wall Street Journal, de Londres
A controladora das companhias
aéreas Iberia, da Espanha, e British
Airways, do Reino Unido, informou que tem feito planos de emergência para uma possível saída da
Espanha da moeda única europeia
— o reconhecimento mais importante até agora de uma empresa
europeia de primeira linha quanto
aos perigos de uma dissolução da
zona do euro.
A International Airlines Group
(IAG) informou que criou um grupo de gestão de crise da zona do
euro, o qual iniciou um "projeto de
roteiro para a saída espanhola do
euro", a fim de estudar de que modo uma retirada espanhola da
moeda única afetaria todas as
áreas dos seus negócios. O grupo
de crise está se reunindo a cada
duas semanas.
Willie Walsh, executivo-chefe

da IAG, disse acreditar que o euro
vai sobreviver à sua crise atual e
que a Espanha permanecerá na zona do euro. "Fazemos planos para
muitas eventualidades diferentes", disse Walsh, citando o efeito
das cinzas vulcânicas como exemplo de problema. Como as empresas aéreas enfrentam diversos riscos comerciais, incluindo mau
tempo, terrorismo e greves, costumam fazer extenso planejamento
para possíveis problemas.
A informação da IAG se segue a
comentários feitos por outras multinacionais europeias (Heineken,
Diageo e GlaxoSmithKline), que
reduzem sua exposição aos países
em dificuldades no sul da Europa a
fim de reduzir risco no caso de
uma possível dissolução do euro.
A IAG disse que a Iberia gera 27%
da receita do grupo, sendo que cerca de metade disso vem da Espanha. O desempenho da IAG na Espanha caiu muito devido à recessão no país, colocando a Iberia no
vermelho no primeiro semestre.
Walsh disse que a análise da IAG

sobre o euro inicialmente estudava os riscos de uma possível saída
da Grécia da moeda comum. Não
foi visto nenhum impacto direto
vindo daí, mas sim um efeito secundário, que seria o aumento da
pressão sobre Espanha. Uma porta-voz do Ministério da Fazenda da
Espanha não comentou o assunto.
A IAG, terceira maior operadora
de aéreas na Europa em número
de passageiros, atrás da Lufthansa
e da Air France-KLM, reduziu exposição aos bancos espanhóis.
A iniciativa põe em relevo dados
recentes do Banco de Espanha, o
banco central espanhol, que mostram uma nova onda de fuga de capitais devido à economia do país e
seu sistema financeiro.
O principal acionista da IAG é o
Bankia, o quarto maior banco da
Espanha em ativos. Ele detém cerca de 12% do IAG, mas planeja vender ativos não estratégicos para
fortalecer sua base de capital.
Walsh disse que não se trata de saber se o Bankia vai vender ativos,
mas sim quando e como.

Um porta-voz da Volkswagen,
maior montadora de veículos europeia, que possui duas das 13 fábricas de automóveis da Espanha,
não quis comentar. Em julho, o diretor de vendas e marketing, Christian Klingler, havia dito que a empresa acompanha de perto os
acontecimentos no sul da Europa.
Para a IAG, o impacto de uma
possível saída da Espanha da zona do euro seria difícil de avaliar.
Se a Espanha voltar à peseta e enfrentar grande desvalorização, os
espanhóis pagariam mais caro
para viajar. Por outro lado, a Espanha ficaria muito mais barata
para os estrangeiros.
No momento, a Espanha é a
parte mais fraca dos negócios da
IAG. E a Iberia está considerando
"uma reavaliação de todos os aspectos do negócio", apenas seis
meses depois de ter relançado as
rotas domésticas da empresa,
com a Iberia Express.
Leia na página B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Walsh, CEO da IAG, toca "projeto de roteiro para a saída espanhola do euro"

