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Programa atrai, em
dois anos, 500 start-ups

de 37 países

DIVULGAÇÃO

Polo. Centro do projeto em Santiago: 4% dos 900 beneficiados são brasileiros

Espremido entre omar e aCor-
dilheira dos Andes, o Chile
quer deixar de ser conhecido
comoopaís do salmão e do co-
bre. Decidido a transformá-lo
noVale do Silício latino-ameri-
cano, o governo lançou em
2010 um programa para atrair
jovens empreendedores e de-
senvolver um polo de tecnolo-
gia nacional. Pouco conhecido
por aqui, o Start-Up Chile vem
sendo apontado por especia-
listas como uma das mais
bem-sucedidas iniciativas go-
vernamentais na área tecnoló-
gica. Em apenas dois anos, 500
start-ups (empresas nascentes
de tecnologia) de 37 países fo-
ram aprovadas. O objetivo é
chegar a mil em 2013.
O trunfo do programa é jus-

tamente o ponto fraco do ver-
dadeiro Vale do Silício. En-

quanto nos EUA hoje há uma
série de restrições à imigração,
o Chile facilita a entrada de es-
trangeiros. De cara, o jovem
empreendedor recebe um vis-
to válido por um ano—até ho-
je ninguém cujo projeto foi
aprovado teve o visto negado.
Lá, uma equipe do programa
aconselha sobre como levan-
tar capital, dar visibilidade ao
produto e encontrar talentos.

GOVERNO DÁ US$ 40 MIL
O governo chileno também
concede, a fundo perdido, US$
40 mil por projeto. Outra van-
tagem é o custo da mão de
obra. Enquanto em Santiago,
onde fica o centro de opera-
ções do programa, um enge-
nheiro recebe cerca de US$
1.500 pormês, em São Francis-
co a base inicial é US$ 6 mil.
Com tantos benefícios, gente

de todo o mundo bate à porta
da Corporación de Fomento
de la Produción (Corfo), a
agência responsável pela inici-
ativa. Os americanos lideram
esse movimento. E há em-
preendedores da Índia, da Ar-

gentina e do Brasil. Dos 900 jo-
vens que já passarampelo pro-
grama, cerca de 4% têm passa-
porte verde-amarelo.
— Não privilegiamos nacio-

nalidades nem indústrias, e
sim o talento de cada start-up.
O Chile deseja se converter no
polo de inovação e empreen-
dedorismo da América Latina.
Acreditamos que esse é um ca-
minho para erradicar a pobre-
za e desenvolver o país — afir-
ma Horacio Melo, diretor-exe-
cutivo do Start-Up Chile.
Alice Neves, de 28 anos, é

uma das brasileiras. Após estu-

dar na Espanha, onde conhe-
ceu sua atual sócia, Beatriz
Cardona (33 anos), ela fundou
a Kuotos, que vende on-line e
em tempo real serviços para
turistas, incluindo passagem
aérea, hospedagem e passeios.
— Nenhum outro programa

no mundo oferece US$ 40 mil
semcontrapartida, visto de um
ano e todo o apoio do governo.
E há uma rede internacional e
forte de empreendedores da
qual passamos a fazer parte —
diz Alice. — Além disso, vive-
se bem em Santiago por me-
nos do que em São Paulo.

O Start-Up Chile só aceita
empresas comnomáximodois
anos de idade. As exigências
incluem carta de recomenda-
ção, vídeo de apresentação de
três minutos e plano de negó-
cios. E o fundador da start-up
tem de morar no Chile por ao
menos seis meses. Alice está lá
há setemeses e deve ficar até o
fim do ano. Seus planos para
2013 ainda estão em aberto,
mas ela não quer trazer a Kuo-
tos para o Brasil:
—OBrasil é ummercado tão

grande quanto difícil de se
operar. Tem estrutura tributá-
ria excessiva e pouco transpa-
rente, há dificuldade de se
contratar e demitir, muitas
complicações logísticas.

MODELO NÃO VALE PARA BRASIL
Apesar do sucesso do progra-
ma chileno, para especialistas
e investidores de tecnologia o
modelo não deve ser replicado
no Brasil. Uma razão é que, en-
quanto omercadode capitais é
pequeno no Chile, aqui a figu-
ra dos investidores anjo (aque-
les que fazem os primeiros
aportes em empresas novatas)
já está consolidada.
— Além disso, nosso merca-

do doméstico é bem maior e
mais dinâmico que o chileno.
Para desenvolver empresas de
tecnologia, é preciso antes de
tudo existir potenciais usuári-
os. E isso temos bastante—diz
Rafale Duton, sócio-fundador
da 21212, aceleradora de em-
presas, pela qual já passaram
19 empreendedores. l

Chile investe para
ser o Vale do Silício
em versão andina
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Apesar de contar com um
mercado de start-ups já
consolidado, o governo brasileiro
também terá um programa para
jovens empreendedores. Os
detalhes do Start-Up Brasil serão
divulgados no fim deste mês pelo
ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Marco Antonio Raupp.
Devem ser liberados R$ 12
milhões para a primeira leva de
empreendedores, de um
orçamento de R$ 40 milhões.
Mas, se a versão chilena visa a
estimular empreendedores, aqui a
ideia é fortalecer os segmentos de
software e tecnologia da
informação (TI). As propostas
devem estar relacionadas a
setores em que o país é
competitivo (óleo e gás, aviação,
mineração e alimentos) ou
aqueles estratégicos (educação,
saúde e defesa).
Serão seis polos de tecnologia.

Os locais só serão definidos após
a divulgação do edital. O governo
vai selecionar seis aceleradoras,
em diferentes cidades, e cada
uma vai receber R$ 2 milhões, a
fundo perdido, para financiar oito
start-ups. Estas terão um ano, a
contar de junho de 2013, para
apresentar um protótipo. A cota
de estrangeiros está limitada a
25% do total. (Danielle Nogueira)

START-UP BRASIL:
R$ 40 MILHÕES

‘As mudanças chegam com
velocidade impressionante’

-CÁDIZ (ESPANHA)- Cebrián previu que
nenhum jornal domundo escapará à
transformação provocada por mu-
danças tecnológicas: “Fizemos uma
mudança de modelo: queremos ser
um jornal global”. Ele acusa a chan-
celer alemã Angela Merkel de estar
levando a Europa para uma recessão
que pode se espalhar nomundo, cri-
ticou a França de François Hollande
e chamou de incapazes os que co-
mandam a União Europeia.

lPor que umcorte tão drástico se o
jornal é um dos poucos no mundo
que não perdeu com a crise?
Fizemos uma mudança de mode-

lo. Queremos ser um jornal global.
Não acabamos comas redações regi-
onais, seguimos produzindo infor-
mações na Galícia, Andaluzia e no
País Basco. O que abandonamos fo-
ram publicações com algumas infor-
mações locais que não têmmaior in-
teresse. Estamos ampliando opera-
ções na América Latina e na Europa.
Estamos no Peru, vamos publicar na
Colômbia e no ano que vem teremos
uma edição em português no Brasil.
Há uma crise profunda nos jornais,
mas a decisão tem a ver também
commudança de tecnologia.

lPara sobreviver, o “El País” precisa
se transformar?
Sim. O “El País” e qualquer jornal do

mundo. Ou jornais se convertem em
jornais muito locais ou em jornais glo-
bais. Mas não tem espaço para muitos
jornais globais. Portanto, estamos num
momento de transição fundamental.
Quiosques e livrarias estão fechando, e
a distribuição física dos jornais vai ser
cada vez mais difícil.

l Isso vai levar a uma consolidação de
grupos de comunicação?
Com certeza. Já está acontecendo no

mundo todo e este processo chegará
antes ou depois no Brasil. Não há espa-
ço para muitos jornais globais brasilei-
ros, apenas um ou dois. Nós estamos
seguindo o modelo do “New York Ti-
mes”: presença global e enorme pre-
sença na internet, sobretudo nosmeios
de comunicação móvel.

lEntão é isso ou tornar-se imprensa
muito local?
Há muitos jornais locais americanos

que estão com suas edições apenas na
internet. Temos que ser muito cautelo-
sos. Não digo que os jornais locais de
papel irão nesta direção, mas cada vez
vão ser mais caros, vão circular menos
e, portanto, terão menos influência.
Nós estamos fazendo um jornal global
de papel, como o “New York Times” e o
“International Herald Tribune”.

l Jornais brasileiros estão ganhando
hoje, mas vão passar pela mesma
transformação que os europeus?
Não pela mesma crise. Mas podem

ter crise de publicidade. Se é verdade
que oBrasil não está numabolha, o que
vai haver é mudança tecnológica. E a
mudança vai chegar à imprensa brasi-
leira como no mundo inteiro. Pode
chegar mais tarde, mas vai chegar. O
aumento das tiragens de alguns jornais
no Brasil, não todos, se deve ao aumen-
to da classe média dos governos (Fer-
nandoHenrique) Cardoso e Lula, o que
leva a aumento da publicidade. No cur-
to prazo, podemos pensar em aumento
da publicidade e de consumo de jor-
nais. Isso pode atrasar a chegada da

transformação, mas ela chegará. E
quando chegar, vai chegar comumave-
locidade impressionante.

l Quando sai a versão em português
do “El País”?
Devemos fazer isso na primeira me-

tade de 2013.O investimento foi peque-
no. Vamos reforçar a informação do
Brasil, mas não vamos produzir infor-
mação local. Reforçaremos a informa-
ção porque o país é a quinta economia
mundial, é a Alemanha da América La-
tina, uma locomotiva. O jornal será im-
presso emSãoPaulo e distribuído lá, no
Rio, em Brasília e, quem sabe, no Rio
Grande do Sul e Minas Gerais.

l Editores do “El País” entraram em
greve. Como pensa em resolver esta
batalha?
Acho que representantes dos sindica-

tos erraram. Tinham informação e não
negociaram sobre o fim dos contratos.
Preferiram fazer assembleia.

lDemissão de 129 pessoas era nego-
ciável?
Era negociável. A última oferta que fi-

zemos foram dois anos de indeniza-
ções sem imposto, o que equivalia a
quase 3 anos de salário bruto como in-
denização, aposentadoria antecipada,
demissões voluntárias e outras coisas.
Os sindicatos não aprovaram. Saíram
com a metade das indenizações. Pode
haver acordo na fase de apelação nos
tribunais. Estamos dispostos a manter
a oferta que havíamos feito.

lDizemqueo senhor ganhou€13mi-
lhões em salários, bônus…
Não é bem isso. O que aconteceu é

que eu disse que ia embora quando a
empresa foi recapitalizada em 2010. Eu
tenho o mesmo salário que foi se redu-
zindo, e vão reduzir ainda mais, do que
o que tinha antes da recapitalização.
Me disseram que iriam investir US$ 1
bilhão na empresa e que, se eu fosse
embora, eles não investiriam. Disse “se
querem que fico”... Não tinha fundo de
pensão. Então me deram um número
de ações no valor de € 2 cada e que hoje
valem 30 centavos. Não eram € 13 mi-

lhões, digamos. Eram € 8 milhões,
mas a metade vai em imposto. E
com a queda das ações, que eu não
vendi, hoje teria cerca de € 1milhão.

l Com 5 milhões de desemprega-
dos, para onde vai a Espanha?
Precisamos de políticas de investi-

mento e crescimento.Mas comapo-
lítica de austeridade, não apenas a
Espanha, mas toda a Europa estará
em recessão.

lE a política de Angela Merkel?
É letal, é mortal! Se continuarmos

seguindo a política de Merkel, va-
mos para uma recessão mundial.

l Por que França, Espanha e ou-
tros não conseguiram reverter a
política de Merkel?
Hollande (o presidente francês

François Hollande) prometeu políti-
cas de crescimento e está fazendo o
contrário. Falta de liderança política
e incapacidade. l

DEBORAH BERLINCK

Trajetória. Cebrián diz que jornais precisarão definir o modelo que será adotado

Aos 68 anos, Juan Luis
Cebrián, que fundou um dos
jornais mais lidos do mundo
— o “El País” —, foi chamado
de “traidor” pelos sindicatos.
No comando da Prisa, que
controla o jornal, anunciou
corte de 30% dos
funcionários, redução de 15%
nos salários e fim de
suplementos regionais

Fundador do “El País” revela estratégia de ter um jornal global

ENTREVISTA Juan Luis Cebrián

“Se continuarmos
seguindo a política
de Angela Merkel,
vamos para uma
recessão mundial”
Juan Luis Cebrián
Jornalista e chefe do grupo Prisa,
que edita o “El País”

DEBORAHBERLINCK

Enviada especial
deborah.berlinck@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 nov.  2012, Economia, p. 38.




