
Empresas menores 
pedem portas abertas 
Dar garantias de pagamento 
está entre as dificuldades 
das pequenas e médias 

Cintia Esteves 
cesteves@brasileconomico.com.br 

Uma das principais questões le-
vantadas por especialistas em 
torno da nova linha de crédito 
subsidiado para inovação, pre-
vista para ser lançada hoje pelo 
governo federal, é se ela vai ser 
acessível a empresas que real-
mente precisam, como as de 
médio porte. 

"Caso contrário vamos ver 
as mesmas companhias, ou se-
ja, as grandes, sendo beneficia-
das. É preciso dar acesso às em-
presas com faturamento até R$ 
40 milhões", afirma Adolfo Me-
lito, presidente do conselho de 
criatividade e inovação da Fede-
ração do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de 
São Paulo (Fecomercio-SP). 

O especialista afirma que é 
comum ver empresas perde-
rem financiamento do Finep, 
por exemplo, por não terem 
condições de apresentar todas 
as garantias de pagamento. Ou-
tra preocupação é sobre a natu-
reza dos negócios das empresas 
beneficiadas. "Na cabeça do go-
verno inovação está ligada a 
hardware, a equipamento no-
vo, mas precisamos de mais in-

centivos para empresas de ser-
viços, de produtos, por exem-
plo", diz Melito. 

Mais um lançamento 
No próximo dia 21, o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção vai abrir as inscrições para 
as empresas interessadas em 
participar do programa Start-
up Brasil. A iniciativa visa dar 
apoio a empresas de tecnologia 
com menos de três anos de exis-
tência, acelerando o crescimen-
to delas. Podem participar em-
presas do segmento com até 
três anos de existência. 

O programa selecionou nove 
companhias que farão papel de 
aceleradoras, entre elas, Micro-
soft, Papaya e Wayra Fumsoft. 
Juntas elas investirão R$ 36 mi-
lhões. Além do apoio privado, o 
governo federal oferecerá mais 
R$ 200 mil por start-up. 

"As empresas participantes 
vão atuar como mentoras das 
start-ups. Vamos ajudá-las a se 
prepararem para o mercado in-
ternacional, a criarem um canal 
de venda adequado, entre ou-
tras coisas", afirma Franklin Lu-
zes Júnior, diretor de operações 
da Microsoft Participações. 

O trabalho da Microsoft será 
feito em conjunto com a OAS 
Investimentos, a NEC Latina 
America, o grupo Capital Criati-
vo, a Anjos Cariocas e a Age-

Rio. A Microsoft Participações 
é uma espécie de subsidiária da 
Microsoft Brasil. Ela foi criada 
em novembro de 2012 com o 
objetivo de desenvolver empre-
sas inovadoras. 

Também no ano passado, a 
Microsoft Brasil anunciou um 
aporte de R$ 200 milhões para 
fomentar a inovação e o em-
preendedorismo na cidade do 
Rio de Janeiro. Com uma parte 
deste valor foi possível criar 
um laboratório de tecnologia da 
Microsoft Research no país, en-
tre outras iniciativas, além do 
programa das start-ups. 

Interesse 
A Microsoft está na expectativa 
pela nova linha de crédito para 
subsidiar investimentos em 
inovação que a presidente Dil-
ma Rousseff deve anunciar ho-
je. "Estamos esperando o anún-
cio do pacote para estudá-lo e 
ver como poderemos partici-
par dele. A Microsoft está sem-
pre perto do governo e suas ini-
ciativas em relação a inova-
ção", afirma Luzes. 

O Brasil abriga uma das dez 
maiores operações da compa-
nhia no mundo, onde possui 14 
escritórios. A unidade brasilei-
ra é uma das 112 subsidiárias 
da Microsoft Corporation, com-
panhia americana fundada em 
1975. • 

Verbas devem incentivar iniciativas inovadoras 
startup Agroinova contou com 
verba da Fapesp para começar 
suas atividades na agricultura 

Se de fato os recursos prometi-
dos pelo governo por meio des-
se novo pacote de medidas de 
incentivo à inovação chegarem 
aos empreendimentos inovado-
res, histórias como a consolida-
da pela startup Agroinova ten-
dem a se multiplicar em alta es-
cala no Brasil, trazendo subs-
tancial crescimento para o de-
sempenho do país nas áreas 
que envolvem o desenvolvi-
mento tecnológico. 

Criada com o apoio de recur-
sos da Fapesp pelos sócios Adria-
no Romero e Dalton Sales, a em-
presa especializada em piscicul-
tura desenvolveu o software 
InovaPeixe, que roda em apare-
lhos Android de baixo custo, pa-
ra atuar na gestão do manejo e 
cuidado zootécnico de culturas. 

Por ora, o produto tem atendi-
mento à piscicultura. Serve pa-
ra auxiliar técnicos a controla-
rem, por exemplo, a quantida-
de exata da ração que deve ser 

dada aos peixes, medirem a tem-
peratura e a acidez da água, 
além de fazer o controle de to-
das essas informações em um 
banco de dados. 

Futuramente, Romero espera 
adaptar seu produto para outras 
culturas, como o cultivo de fru-
tas ou de camarão. Num próxi-
mo passo, o empreendedor tam-
bém planeja expandir a empre-
sa para outros países. "Temos re-
cebido propostas 
de produtores do 
Chile, que é um dos 
principais países na 
área da piscicultu-
ra. Mas os planos 
para a internaciona-
lização são para o 
médio prazo". 

Hoje instalada na 
Incubadora de Empresas do 
Agronegócio da Universidade 
de São Paulo (USP) em Pirassu-
nunga, a Agroinova deu seu 
grande salto em inovação a par-
tir de outubro de 2011, quando 
vendeu 50% de seu capital para 
investidores. Foi assim que con-
seguiu colocar no mercado o 

produto InovaPeixe, em dezem-
bro de 2012, que hoje já atende 
60 clientes no estado de São Pau-
lo e em algumas regiões do Nor-
te e Nordeste. 

Com boas expectativas de 
crescimento nessas regiões, Ro-

mero também calcu-
la que, dentro dos 
planos de expansão 
da companhia, seja 
possível pensar em 
um sistema de aten-
dimento regional. 

Todas essas estra-
tégias futuras, con-
forme conta o sócio 

da Agroinova, devem contar 
com uma outra iniciativa da em-
presa para aporte de capital da-
qui a algum tempo. "A aceita-
ção do nosso produto tem sido 
muito boa. Todos os gargalos 
que enfrentamos são relaciona-
dos ao excesso de demanda", 
diz Romero. • C.B. 
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