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Finep anuncia criação de fundos de investimento
co Arbix, anunciou ontem que a
agência lançará um programa
para dar suporte aos financiamentos do Inova Empresa. Inicialmente, serão destinados R$
200 milhões para um primeiro
fundo de investimento, e outros R$ 400 milhões devem ser
liberados em quatro novos projetos até o fim de 2013. Ele participou ontem, em São Paulo, do
“Fórum Estadão Investimentos em Inovação para a Compe-

Programa prevê a
liberação de R$ 600
milhões até o fim do ano
para o financiamento de
quatro novos projetos
Gustavo Porto
Gabriela Forlin

O presidente da Agência BrasileiradeInovação(Finep),Glau-

grama Inova Empresa vai destinarR$32,9bilhõesnospróximos
dois anos, sendo R$ 28,5 bilhões
do Tesouro Direto e R$ 4,4 bilhões de parceiros. O programa
financia até 90% dos projetos de
inovação,com jurosde 2,5%a5%
ao ano, carência de quatro anos
parainíciodopagamentoeaté12
anos para a amortização.

titividade”,organizado pelo Estado, em parceria com a Finep.
“Serãofundosdeinvestimento controlados pela Finep, com
uma gestora privada para gerir
os programas. Empresas poderão se qualificar juntamente
comospedidosdefinanciamento do Inova Empresa e os fundos poderão mitigar os custos
iniciais”, explicou Arbix.
Lançado em 14 de março pela
presidenteDilmaRousseff,opro-

Investimento. A Finep pretende investir diretamente em pe-

UmadaspesquisasdeNascimento foi analisar para o
Ministério da Saúde a reação
das pessoas aos alertas antifumodeembalagensdecigarro. O trabalho foi um dos
principais motivadores para
criar a Forebrain. Quando
empresas passaram a procurar a universidade para realizar pesquisas de neuromarketing, ele viu uma oportunidade, já que a instituição não
atendiaa esse tipodedemanda. “Cada vez mais empresas
de fora têm trazido esse tipo
de análise para o País e nós
percebemos que poderíamosdesenvolveralgo noBrasil para brasileiros”, diz.
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lo menos duas empresas em
2013,segundoochefedoDepartamento de Investimentos da
instituição, Augusto Costa.
“Nossa meta é ter duas operações realizadas ainda este
ano”, disse. “A área de participação será mais um instrumento à disposição das empresas
que se candidatarem a receber
recursos.”A injeção de capital
será em empresas dos setores
de petróleo e gás, defesa ou
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Motivação. Uma conversa

Impulsos. Ana Carolina Souza e Billy Nascimento, da Forebrain, viram oportunidade depois de realizar pesquisa na UFRJ
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O estudo do
cérebro aplicado
ao marketing
iliz
aç
ão

de

Startup da UFRJ cresce ao levar tecnologia de pesquisas
em neurociência para medir reações cerebrais aos produtos
Ligia Aguilhar

A
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No laboratório da Forebrain,
aparelhos de eletroencefalograma e máquinas que acompanham o movimento dos
olhos não são apenas aparatos para testes científicos,

mas também ferramentas de
marketing. A startup, fundada há três anos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
é uma das pioneiras a desenvolver no Brasil pesquisas de
neuromarketing, metodologia que usa neurociência para
avaliar a reação do consumidor a marcas e produtos.
Para isso, analisa reações ce-

● Origem

A primeira pesquisa usando a
neurociência nos Estados Unidos
foi um teste cego com os refrigerantes Pepsi e Coca-Cola, nos
anos 1990. Diferenças entre as
respostas cerebrais e verbais
dos participantes evidenciaram o
peso da marca na escolha de
qual era melhor.

rebrais, o movimento dos olhos
e a atividade dos músculos envolvidos na expressão facial.
Em um estudo para uma marca de protetor solar, por exemplo, a Forebrain identificou a
aceitação de um novo produto,
menos oleoso, a partir da análise do movimento e dilatação
dos olhos de um grupo de mulheres convidadas a testar a novidade.“Nós entendemoso que
está no inconsciente e que o
consumidor não consegue verbalizar”, diz Billy Nascimento,
um dos fundadores.
Ametodologiaépoucoconhecida no Brasil, mas é difundida
emoutrospaíses, comoosEstadosUnidos,ondejáexistemempresas bem sucedidas no ramo,
como a Neuro-Insights e a NeuroLab. No Brasil, além da Forebrain,aFGVProjetoseaUniversidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) também desenvolvem pesquisas na área.
A Forebrain é resultado das
pesquisas de mestrado e doutorado sobre neurociência do
comportamento de Nascimento e Ana Carolina Souza, formados embiomedicina pela UFRJ.

com pesquisadores da incubadora da UFRJ, a Coppe, foi
definitiva para Nascimento
convidarAnaadeixaraacademia e empreender. “Achava
que ainda não era hora de
abrir um negócio porque não
tinha dinheiro ”, diz ele. “Foi
quando me disseram que, se
eu tivesse umaboa ideia, o dinheiro viria naturalmente.”
A Forebrain foi aprovada
no processo seletivo da Coppe em 2010. Nos dois primeiros anos, os empreendedores receberam assessoria da
incubadora e trabalharam na
estruturação da empresa.
Em2012,entraramnomercado depois de um investimento inicial para a compra de
equipamentos e bolsas do
ConselhoNacionaldeDesenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para contratar pesquisadores.
A Forebrain tem uma equipe de seis funcionários e renovou sua estadia na incubadorapormaisdois anos,mesmo já tendo saído do estágio
inicial. A startup já atendeu
marcas como L’Oreal e GNT
e se prepara para participar
de um projeto da Natura.
“No início o trabalho foi
educativo. Hoje, o desafio é
mostrar que o neuromarketing não é uma moda, mas
um trabalho com seriedade
científica”, diz Nascimento.
Ametodologiaépolêmicaentre pesquisadores, entre outros motivos, por usar tecnologias médicas para vender
produtos e ser considerada
um método invasivo.

agronegócio.
Asaídaseriapormeiodomercado de capitais. “O que vamos
buscar é uma rota de saída via
abertura de capital. Há um trabalho muito grande do qual a
Finep tem participado, junto
com BM&FBovespa, Comissão
de Valores Mobiliários (CVM)
e outras instituições, para dinamizar o acesso de pequenas e
médias empresas ao mercado
de capitais”, ressaltou.
Amanhã, o Estado publicará
um caderno especial com os
principais temas discutidos no
fórum realizado ontem.

E-books levam
Apple à Justiça
nos EUA
Em um dos maiores julgamentos já enfrentados pela Apple, o
Departamento de Justiça dos
Estados Unidosapresentou ontem e-mails trocados pela empresacomoprovadequea fabricante conspirou com editoras
para elevar preços de e-books
(livros digitais) nos EUA.
Ojulgamento começounasegunda-feira em um tribunal federal de Nova York e é esperado
que dure três semanas.
O caso se refere ao lançamento da loja iBookstore, em 2010,
quando a Apple ofereceu às editoras que praticassem preçoslivremente para venda de títulos
emformatodigital.AAppleficaria com 30% do valor, independentemente do preço – modelo
semelhante ao de aplicativos.
Antes do lançamento da loja
da Apple, as editoras trabalhavam com um modelo de varejo
que permitia às livrarias, como
a Amazon, indicar os preços,
oferecendodescontoseumpreço abaixo do valor das editoras,
caso fosse de seu interesse.
De acordo com a acusação do
Departamento de Justiça, a
Apple negociou com a cinco
maiores editoras do país – Macmillan, Simon & Schuster, Hachette, Penguin e HarperCollins – alegando que elas poderiam pressionar livrarias a elevar os preços.
As editoras fizeram acordos
antes do julgamento. A Apple,
porém, decidiu levar o caso a
frente. Segundo o jornal Financial Times, a empresa negou as
acusaçõesechamouasinterpretaçõesdoDepartamento deJustiça de “sinistras”. A defesa da
Appledisseaindaqueasdeclarações e conversas de executivos
da empresa foram distorcidas.
De acordo com a Apple, é “falsa” a alegação de que o preço
dose-bookssubiudepoisdolançamento da iBookstore.
Durante a conferência de tecnologia D11, na semana passada, o presidente executivo da
Apple, Tim Cook, disse que o
caso é “bizarro”. “Não fizemos
nada de errado, então adotamos uma posição de defender
um princípio”, afirmou.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B14.
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AB Inbev conclui a integração do Grupo
Modelo em negócio de US$ 20,1 bilhões

IBM compra empresa
de computação online

Arezzo estuda abrir
fábrica de bolsas

GM e sindicato não
chegam a acordo

CVM edita regra contra
lavagem de dinheiro

Em mais um passo para fortalecer sua atuação em computação em nuvem, a IBM anunciou que comprará a empresa
SoftLayer Technologies. Segundo fonte a par do assunto,
o negócio está avaliado em cerca de US$ 2 bilhões. Fundada
em 2005, a SoftLayer tem cerca de 21 mil clientes em seus 13
data centers nos EUA, na Europa e na Ásia. A aquisição pode
ajudar na competição com a
Amazon, que tem posição dominante no serviço de computação em nuvem para pequenas e médias empresas.

A Arezzo avalia a abertura de
Depois de cerca de nove horas
uma fábrica no Rio Grande do
de negociação, a GM e o SindiSul apenas para a producato dos Metalúrgicos não
ção de bolsas, disse
chegaram a um acorontem o presidente
do, em reunião feita
da empresa, Alexanontem, sobre invesÉ A PORCENTAGEM
dre Birman. O objetimentos da montaDE BOLSAS
tivo da nova fábridora na unidade de
IMPORTADAS
ca é reduzir a deSão José dos CamPELA AREZZO
pendência que a
pos. Para o sindicaArezzo tem da imto, os pontos que importação nesse segpediram o consenso
mento. Birman disse, em
foram a estabilidade no
fórum realizado ontem pelo
emprego, a participação nos
Estado, que cerca de 65% das
lucros e o tempo de vigência
bolsas vendidas pela compado acordo. Novo encontro foi
nhia são importadas.
agendado para o dia 10, às 15h.

A Anheuser-Busch Inbev anunciou ontem que completou a
integração do Grupo Modelo,
do México, numa transação
avaliada em US$ 20,1 bilhões.
Em comunicado, a AB InBev
afirma que a combinação das
empresas é um passo natural
de uma parceria iniciada há
mais de 20 anos. A empresa diz
que liderará a indústria mundial de cerveja, com um volume de quase 40 bilhões de litros por ano e o controle de
cinco das seis marcas de cerveja mais valiosas do mundo. Ou-

tro anúncio da companhia foi
o fechamento de uma fábrica
em Chuvashia (Rússia), que
produzia, entre outras marcas,
Stella Artois e Brahma. A produção será transferida para sete outras localidades do país.
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou instrução
(nº 534/13) para tornar mais
eficiente o combate e a prevenção à lavagem de dinheiro. A
principal alteração é a obrigatoriedade de se realizar a comunicação negativa – informar o
órgão regulador da não ocorrência de operações financeiras suspeitas. A comunicação
deve ser enviada até 31/1 de cada ano pelos destinatários, sobre o ano anterior. A instrução
inclui no rol de destinatários o
consultor de valores mobiliários e o auditor independente.
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