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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

I n ova ç ã o Programa terá R$ 40 milhões até 2015 para atender 150 novatas

Governo procura atrair
inteligência do exterior

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Virgílio Almeida, secretário do MCTI: expectativa é que até 25% das “st a r t u p s ” beneficiadas sejam estrangeiras

Daniele Madureira
De São Paulo

Um investimento inicial de
R$ 200 mil e um ano para apresen-
tar resultados. Com essa oferta,
que o governo federal considera
‘mais generosa’ que as do Vale do
Silício, principal polo de inovação
mundial, o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI)
apresentou ontem em São Paulo o
programa Startup Brasil, que pro-
cura estimular as empresas nas-
centes de base tecnológica no país.
Inserido no Plano TI Maior, lança-
do em agosto, o programa prevê o
aporte de R$ 40 milhões até 2015
em 150 empresas recém-criadas.

Só em 2013, serão aplicados
R$ 8 milhões em pelo menos 40
novatas. As empresas serão sele-
cionadas pelas aceleradoras —
companhias que dão apoio às re-
cém-criadas e se tornam suas
acionistas. Hoje será publicado
no Diário Oficial da União (DOU)
o edital para escolher até seis ace-
leradoras. O governo receberá as
propostas até 31 de janeiro e a
análise será feita até 28 de feve-
reiro. Em 1° de março, serão di-
vulgadas as vencedoras. Cada
aceleradora poderá apoiar até oi-
to empresas iniciantes e as “star -
tups” receberão capital de RS 200
mil, cada uma.

“Esse é um valor superior ao
das companhias internacionais,
até mesmo às do Vale do Silício,
que recebem entre US$ 50 mil e
US$ 80 mil para se desenvolver
em um semestre”, disse o secre-
tário do ministério, Virgílio Al-
meida. No Brasil, os recursos são
repassados à companhia novata

apenas no primeiro ano de vida,
período em que precisa apresen-
tar resultados. “Prevemos que
até 25% das ‘startups’ que vão ser
aceleradas venham do exterior e
se instalem aqui”, disse Almeida.
“O que interessa é atrair inteli-
gência para o país, seja de brasi-
leiros ou estrangeiros”.

Segundo o secretário, o gover-
no tem preferência por empresas
de áreas em que o país já é com-
petitivo lá fora, como óleo e gás,
mineração, alimentos e sistema
financeiro. “Também são consi-
derados prioritários setores es-
tratégicos para o país, como edu-
cação, defesa e saúde”, afirmou.

O governo brasileiro espera que
grandes empresas, como Petro -
bras e Microsoft, se candidatem a
aceleradoras. “É interessante para
essas companhias porque vão des-
cobrir empresas inovadoras, que
eventualmente podem adquirir”,
afirmou Almeida. É possível tam-
bém, diz ele, que a aceleradora seja
formada por meio de parceria en-
tre grandes empresas e universida-
des ou até por prefeituras.

Segundo Almeida, serão consi-
derados quatro critérios para sele-
ção das aceleradoras. O de maior
peso é o de “time e estrutura”, o que
envolve qualidade da equipe exe-
cutiva, infraestrutura física e tecno-

lógica, meta de negócios, metodo-
logia da aceleração e modelo de
monetização. A rede de relaciona-
mentos vem em segundo lugar, en-
volvendo a relação com universi-
dades, qualificação da rede de
mentores e parcerias estratégicas.

O acesso ao mercado vem na
sequência e está relacionado às
parcerias estratégicas para o de-
senvolvimento do negócio, com
a cadeia de fornecedores. O quar-
to critério está na motivação em
empreender. “Não é fácil a vida
desses meninos que fazem ‘star -
tups’ ”, disse Almeida. “Vive-se
com pouco, trabalha-se 20 horas
por dia e tudo pode dar errado”.

Rocket faz aporte
de R$ 20 milhões
em site para bebês
Bruna Cortez
De São Paulo

Gustavo Furtado ainda não
tem filhos, mas conhece chupe-
tas, andadores e carrinhos de be-
bê tão bem quanto qualquer mãe
ou pai. E vai ter de conhecer ain-
da mais sobre esses e outros pro-
dutos a partir de agora. A Tr i c a e ,
site de comércio eletrônico de
itens infantis comandado por ele
acaba de receber um investimen-
to de R$ 20 milhões da compa-
nhia de participações Rocket In-
ternet. Com os recursos em caixa,
Furtado pretende ampliar as ca-
tegorias de produtos vendidos.

“Vamos ter mais produtos pa-
ra gestantes, uma linha que hoje
é reduzida”, disse ele. A venda de
itens de alimentação infantil
também está no radar da compa-
nhia novata, que tem pouco mais
de um ano de vida. Outra parte
dos recursos será usada para a
instalação de um software de
gestão de negócios (ERP), de
acordo com o executivo.

O investimento feito pela Ro-
cket Internet começou a ser deli-
neado em agosto deste ano,
quando a operadora de teleco-
municações Millicom adquiriu
por € 50 milhões uma participa-
ção de 20% na subsidiária da Ro-
cket Internet na América Latina.
À época, a Millicom — que não
atua no Brasil —, já tinha defini-
do em quais companhias o recur-
so deveria ser aplicado. A Tricae
era um dos nomes dessa lista.

Além do aporte de R$ 20 mi-
lhões feito agora, a Rocket Inter-
net tem a opção de ampliar sua
participação no capital da Tricae
no fim de 2013.

De acordo com Rodrigo Sam-
paio, presidente da Rocket Inter-
net América Latina, a Tricae é um
dos principais negócios da com-
panhia na região. A carência de
lojas especializadas no varejo fí-
sico e a necessidade constante de
compra desse tipo de produto
durante a fase de crescimento
dos bebês foram os principais fa-
tores a tornar a Tricae atrativa, se-
gundo Sampaio. A Rocket Inter-
net também tem participações
em empresas brasileiras como a
Dafiti, loja de moda, acessórios e
estilo de vida; a Ka n u i , de produ-
tos esportivos; e a M o b l y, de obje-
tos de decoração.

O segmento de sites voltados
para a compra de artigos para be-
bês está particularmente aqueci-
do. No início do ano, a brasileira
Bebê Store recebeu um aporte de
US$ 2,9 milhões do Atomico —
fundo criado por Niklas Zenns-
tröm, cofundador do Sk ype. A
B a b y. c o m . b r também recebeu,
em junho, seu segundo aporte,
dos grupos de investimento Ac-
cel Partners e Tiger Global, no to-
tal de US$ 16,7 milhões.

Para Furtado, da Tricae, o nú-
mero de sites brasileiros especia-
lizados na venda on-line de pro-
dutos infantis não é um fator que
dificulta o crescimento das com-
panhias do segmento. “Esse mer-
cado pode até vir a ficar saturado
em alguns anos, mas antes disso
todos os competidores vão ter
muito tempo para crescer”, afir-
mou o executivo. Para competir
com companhias como a Bebê
Store e a Baby.com.br, a Tricae
tem investido em publicidade
on-line, principalmente no Goo -
gle e no Fa c e b o o k .

14º PRÊMIO
ABRASCA
RELATÓRIO
ANUAL

A ABRASCA parabeniza os vencedores do
14º PRÊMIO ABRASCA MELHOR RELAORIO ANUAl

Companhia Fechada categoria 1 Companhia Fechada categoria 2

Organizações não Empresariais Menções Honrosas

Companhia Aberta categoria 1 Companhia Aberta categoria 2
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 nov. 1 e 2 dez. 2012, Empresas, p. B2.




