
TI Maior: edital vai escolher aceleradoras para apoiar startups 

Edileuza Soares 

 

Chamada pública será lançada até o fim do mês para seleção de 5 empresas que terão a 

missão de alavancar 40 empreendimentos de TI. Aporte destinado para essa etapa é de R$ 10 

milhões 

 

Até o final deste, será lançado o edital de licitação Ministério de Ciências, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) para a escolha das primeiras aceleradoras que vão apoiar startups 

contempladas pelo programa TI Maior. A chamada pública prevê a seleção de cinco 

companhias com capacidade para alavancar empresas iniciantes do setor de software e 

serviços de tecnologia da informação. O aporte destinado para essa rodada é de 10 milhões de 

reais. 

 

Cada uma dessas cinco aceleradoras receberá cerca de dois milhões de reais para apoiar uma 

média de oito startups, selecionadas pelo Programa de Aceleração de Empresas de Software e 

Serviços de Tecnologias da Informação (Start-Up Brasil). A iniciativa faz parte da estratégia do 

TI Maior, lançada em agosto deste ano, para aumentar a competição das companhias de 

software no mercado local e externo. 

 

Segundo Vírgilio Almeida, Secretário de Política de Informática do MCTI, o edital com os 

critérios para seleção das cinco primeiras aceleradoras do programa de Start-Up Brasil será 

lançado até o fim do mês pelo ministro Marco Antonio Raupp. Ele informa que nessa primeira 

etapa os recursos a serem desembolsados pelo MCTI são da ordem de 10 milhões de reais. 

Esse aporte será aplicado na preparação de 40 startups. 

 

A meta do MCTI é investir 40 milhões de reais para acelerar 150 startups de software e 

serviços de TI até 2014, sendo que 25% delas serão companhias internacionais localizadas no 

País. 

 

Almeida estima o lançamento do segundo edital para uma nova rodada de escolha de 

aceleradoras em oito meses. 

 

Programa de empreendedorismo 

 

O programa StartUp Brasil traz uma série de medidas de estímulo ao empreendedorismo. 

Entre as quais a criação de ecossistemas digitais e aceleradoras para apoiar esses negócios. 

 

Receberão apoio empresas recém-criadas que desenvolvam produtos, processos ou serviços 

com características inovadoras, garantidas por atividades de pesquisa e desenvolvimento, com 

objetivo de inserção no mercado. 

 

Essas empresas serão preparadas por meio de aceleradoras,  empresas especializadas em 

alavancar projetos inovadores. O papel delas é oferecer aos empresários acompanhamento e 

aconselhamento por tempo indeterminado nos aspectos técnicos, jurídicos e mercadológicos. 

Elas também se encarregarão de aproximar as startups dos empreendedores e empresas 

nascentes a potenciais clientes e investidores. O programa de aceleração de startups contará 

com apoio também de ecossistemas digitais, formados por um conjunto de atores, processos e 

modelos de negócio relacionados às cadeias produtivas de diferentes setores da economia, 

intensivas em TIC. 

 

Apoio da Microsoft 

 

Uma das companhias interessadas em atuar como aceleradora de startups de software no 

Brasil é a Microsoft, que lançou na semana passada um programa para apoiar empresas 

nacionais de base tecnológica com potencial de crescimento no mercado internacional. 

 

A iniciativa foi apresentada durante o anúncio da instalação no País do seu quarto Laboratório 

de Tecnologia Avançada (ATL), que recebeu um investimento de 200 milhões de reais e vai 
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operar no Rio de Janeiro. Para o projeto de startups, a Microsoft acaba de criar uma nova 

subsidiária no Brasil. É Microsoft Participações, também sediada no Rio, que tem a meta de 

acelerar 15 novos negócios por ano. “Cada uma dessas empresas receberá 1 milhão de reais 

por ano”, promete Michel Levy, presidente da Microsoft Brasil. 

 

Questionamento 

 

A iniciativa da Microsoft não foi bem recebida pelos empresários locais, que nos últimos quatro 

anos defendem junto à prefeitura do Rio de Janeiro a criação do Parque Tecnológico Barão de 

Mauá - espaço que incluiria laboratórios de TI, visando o desenvolvimento das empresas 

cariocas e uma incubadora de empresas start-ups, apoiada  por um ambiente empresarial. 

 

A Assespro-RJ, associação que congrega as 250 maiores desenvolvedoras de software do Rio 

de Janerio, chegou a desenvolver o anteprojeto, o projeto, realizar estudo de viabilidade, de 

governança, reuniões com a comunidade, com parceiros, com a Companhia de Gás, apoio do 

Sebrae e de outras instituições, tudo com o aval e a participação do IPP - Instituto Pereira 

Passos. Segundo Ilan Goldeman, atual presidente da Assespro-RJ, o projeto foi abortado pela 

prefeitura, sem muitas explicações, e agora o projeto da Microsoft ocupará o Edifício Barão de 

Mauá, primeira sede da Companhia de Gás, em área considerada do Porto. 

 

"Nossa ideia era muito boa. Tão boa que a Microsoft aderiu. Tão boa que a prefeitura aderiu. 

Tão boa que o próprio governo federal a incluiu no projeto Brasil TI Maior", afirma Ilan 

Goldman. A TI carioca, que deveria estar feliz com a iniciativa, está triste, pela forma como foi 

feita. "Para a Microsoft, que não tem nada com isto, desejamos muito sucesso no Barão de 

Mauá", completou o presidente da Assespro, que gostaria de ver o projeto completo ter saído 

do papel com os recurso do plano TI Maior. 

 

Fonte: CIO [Portal]. Disponível em: 

<http://cio.uol.com.br/noticias/2012/11/13/ti-maior-edital-vai-escolher-

aceleradoras-para-apoiar-startups/>. Acesso em: 13 nov. 2012. 
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