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● Aceleradora e acelerada
Começam a ganhar cada vez
mais força no Brasil as acelerado-
ras, empresas especializadas em
apoiar startups a amadurecerem
os projetos e tornarem seus ne-
gócios escaláveis. O termo acele-
radoras é genérico porque exis-
tem diversos níveis de suporte.
Algumas emprestam somente a
infraestrutura aos empreendedo-
res, outras agregam contatos
comerciais. E existem as mais
completas que também fazem
investimentos nas startups.

● Investimento anjo
O investimento anjo tem avança-
do no País com a melhoria na
qualidade das startups. A asso-
ciação Anjos do Brasil estima
que já são cerca de 6.300 investi-
dores pessoas físicas. Só em
2012, eles aplicaram R$ 495 mi-
lhões em startups. “Em apenas
um ano e meio, formamos 9 gru-
pos em 7 Estados”, destaca Cas-
sio Spina, presidente da associa-
ção. Segundo ele, nos casos de
sucesso, os retornos, variam de
10 a 50 vezes o capital investido.

Impulsionado por ações recen-
tes do governo federal, como o
lançamento do Plano Inova Em-

presa e a criação da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação (Em-
brapii), o setor de CT&I vive um
momento ímpar na história do Bra-
sil. Com políticas públicas mais as-
sertivas e destinação de recursos
proporcional à importância da ino-
vação para o desenvolvimento, esse
momento favorece o chamado em-
preendedorismo inovador, um mo-
vimento iniciado no País em mea-
dos da década de 80, que tem nas
incubadoras de empresas e parques

tecnológicos seus principais expoen-
tes e em milhares de startups um de
seus principais resultados.

Presentes em todas as regiões do
País, esses mecanismos têm se revela-
do uma importante ferramenta de pro-
moção do desenvolvimento científi-
co, tecnológico, econômico e social. O
Brasil conta hoje com cerca de 400 in-
cubadoras, que articulam mais de 6,2
mil empresas (entre incubadas, gra-
duadas e associadas), as quais, por sua
vez, geram aproximadamente 46,2 mil
postos de trabalho. Consolidadas, as
incubadoras oferecem infraestrutura
e suporte técnico, gerencial e adminis-
trativo para apoiar o empreendedor
no estágio inicial de seu negócio, crian-
do condições efetivas para abrigar
ideais inovadoras e transformá-las em
empreendimentos de sucesso?

Entre os critérios essenciais para
um empreendimento ingressar em
uma incubadora está a inovação que
se propõe a realizar. O mesmo ocorre
nos parques científicos e tecnológi-
cos, que atuam como complexos de
desenvolvimento regional, visando fo-

mentar economias baseadas no conhe-
cimento. Esse fomento se dá por meio
da integração entre instituições de
pesquisa, universidades, empreendi-
mentos e organizações governamen-
tais que habitam esses ambientes. Te-
mos atualmente no Brasil cerca de 90
iniciativas de parques tecnológicos,
dos quais 30 estão em operação – os
demais encontram-se em fase de im-
plantação e planejamento. Nos par-
ques, muitos empreendimentos nasci-
dos nas incubadoras encontram espa-
ço e apoio para continuar se desenvol-
vendo, ao lado de empresas de médio
e grande portes, todas atraídas pelo
ambiente favorável à inovação.

A exemplo da trajetória traçada pe-
las incubadoras de empresas, vários
parques tecnológicos se consolidam a
quilômetros de distância das grandes
metrópoles brasileiras, figurando co-
mo plataformas de desenvolvimento
regional sustentável. Exemplos disso
são os parques tecnológicos em opera-
ção nas cidades de Belém (PA), Foz do
Iguaçu (PR), Campina Grande (PB),
São Carlos (SP), Viçosa (MG) e São

Leopoldo (RS), para citar apenas al-
guns. Esse movimento rumo ao inte-
rior é impulsionado pela expansão do
ensino superior, que agora abre novas
rotas de desenvolvimento para re-
giões até então carentes em pesquisa e
inovação, incentivando não apenas a
educação, mas também o empreende-
dorismo, capaz de sugerir soluções pa-
ra problemas locais e também inserir
uma determinada região no mercado
global.

Para que essas iniciativas se expan-
dam e gerem resultados ainda mais re-
levantes, é preciso que tenhamos
ações contínuas de incentivo à inova-
ção, as quais incluam, além do apoio às
empresas inovadoras, o fortalecimen-
to de incubadoras e parques tecnológi-
cos. No caso dos parques, a dependên-
cia de recursos públicos dificulta a de-
finição de uma estratégia para posicio-
namento e crescimento, de modo que
a evolução dos projetos, muitas vezes,
se dá em resposta à disponibilidade de
recursos.

Essa condição atrapalha a definição
de um modelo sustentável de atuação.

Faz-se necessário, assim, que se
criem melhores condições para que
tanto os parques em operação quan-
to os que estão sendo implantados
recebam os investimentos oportu-
nos, em prazo desejável, de modo a
não tolher seu potencial de contri-
buição ao desenvolvimento.

Acreditamos fortemente que os
desafios do segmento de CT&I pas-
sam pela consolidação dos ambien-
tes de inovação brasileiros, por sua
interação com outros atores e pela
criação de mecanismos que garan-
tam sua sustentabilidade. Esse é
um dos objetivos, por exemplo, do
Cerne, um modelo de gestão desen-
volvido pela Anprotec, em parceria
com o Sebrae, que consiste na base
para qualificação de incubadoras
brasileiras. Estamos certos de que,
por sua importância estratégica pa-
ra o País, os ambientes de inovação
precisam ter uma gestão exemplar,
que sirva como parâmetro para
qualquer tipo de empreendimen-
to. Assim ajudaremos a construir
uma forte e competitiva indústria
baseada no conhecimento.
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É PRESIDENTE DA ANPROTEC

Com políticas públicas
mais assertivas e destinação
de recursos, o momento
atual favorece o
empreendedorismo inovador

DIVULGAÇÃO

Startups entram
no radar dos
investidores
Governos, empresas e pessoas físicas estão cada vez mais
apostando em empresas iniciantes desenvolvedoras de inovação

Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO
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Novos programas governamen-
tais e maior volume de recursos
estão sendo oferecidos para im-
pulsionar as startups no Brasil
nos próximos anos. O setor é
formado por empresas inician-
tes desenvolvedoras de inova-
ções. Para fortalecer o empreen-
dedorismo na área da tecnolo-
gia da informação (TI), o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI) lançou o pro-
grama Start-up Brasil. “O objeti-
vo é dar condições para que
ideias de empresas nascentes
de base tecnológica floresçam
no País”, afirma Virgílio Almei-
da, secretário de Política de In-
formática do MCTI. O setor de
TI representa 5% do Produto In-
terno Bruto do País.

No total, serão selecionadas
100 startups e cada uma recebe-
rá R$ 200 mil em forma de bolsa
para pagamento de profissio-
nais envolvidos em pesquisas
ao longo de um ano. Essas pe-
quenas empresas vão participar
de um programa de aceleração
com acesso a infraestrutura físi-
ca, assessoria jurídica e orienta-
ções de mentores. As nove ace-
leradoras já selecionadas pelo
ministério – Aceleratech, 21212,
Microsoft, Papaya, Pipa, Wayra
(iniciativa da Telefônica), Fum-
soft, Outsource Brazil e Start-
YouUp –, vão oferecer suporte
e investir R$ 36 milhões nessas
empresas em troca de participa-
ção societária. Ao final de 12 me-
ses, as startups com melhor de-
sempenho vão receber valores
adicionais que somam R$ 100
milhões para alavancarem seus
negócios. “Esse programa é cla-

ramente uma PPP (Parceria Pú-
blico-Privada)”, comenta o se-
cretário do MCTI.

O primeiro edital do Start-
Up, concluído no final de maio,
selecionou 50 empresas. Uma
segunda rodada para escolha
das outras 50 terá início em 19
de novembro e os resultados se-
rão apresentados em dezem-
bro. “No ano que vem, teremos
mais 100 empresas. A ideia é fa-
zer isso de maneira contínua pa-
ra criar esse espírito das star-
tups no Brasil”, destaca Virgílio
Almeida. A cada edição, uma fa-
tia de 25% dos projetos pode ser
de estrangeiros. “Vamos rece-
ber empreendedores jovens e
talentosos que queiram abrir
empresas no Brasil.”

Expectativa. A partir de julho,
o prazo entre a análise dos proje-
tos e a resposta sobre a contrata-
ção do crédito será de 30 dias.
Depois então, a empresa será
orientada sobre documentação

adicional para que seja feita a
liberação dos recursos. No âm-
bito da Finep, Agência Brasilei-
ra de Inovação, vinculada ao
MCTI, a meta para 2013 é atin-
gir R$ 5,5 bilhões em linhas de
crédito voltados aos projetos
empresariais de inovação em di-
versos setores, sendo que 20%
desse total será direcionado pa-
ra micro e pequenas empresas
(com faturamento anual de até
R$ 16 milhões). “Estamos aper-
feiçoando processos internos e
toda a parte de informática”, ex-
plica João De Negri, diretor de
Inovação da Finep. Os emprésti-
mos têm taxas de juros subsidia-
das de 2,5% a 5,0% ao ano, qua-
tro anos de carência e prazo de
até 12 anos para pagamento.

Para os programas de subven-
ção econômica, isto é, dinheiro
não reembolsável para empre-
sas, a Finep destinará R$ 4,2 bi-
lhões em 2013. Nesse caso, 20%
serão para empresas de peque-
no porte. O acesso a esses recur-

sos é feito por editais da agên-
cia. “São recursos específicos
para o pagamento de professo-
res e pesquisadores envolvidos
nos projetos”, explica De Negri.
Além disso, a partir de julho, a
agência vai aportar mais R$ 200
milhões no Programa Inovar,
para estruturação de novos fun-
dos de venture capital e tam-
bém do segmento Seed (semen-
te), que é voltado às startups.

Até então, a Finep, já havia
comprometido R$ 500 milhões
em fundos, que ao receberem
outros investidores, chegaram
a um patrimônio de R$ 5 bi-

lhões. Um quarto desse valor
foi para as startups. “Ao adqui-
rir participação acionária, a Fi-
nep assume o risco e estimula
mais investimentos”, diz o dire-
tor de Inovação.

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) também está am-
pliando sua atuação em fundos
de capital semente. “Esse é o
segmento que temos dado prio-
ridade. As startups costumam
ter dificuldade de acesso aos fi-
nanciamentos bancários, estão
começando e não têm garan-
tias. O fundo cobre essa lacu-
na”, comenta o chefe do Depar-
tamento de Investimento da
Área de Capital Empreendedor
do banco, Pedro dos Passos.

Este ano, o BNDES entrará
com R$ 136 milhões no Criatec
2. Os gestores já foram selecio-
nados e agora o fundo está na
fase de captação. O patrimônio
deverá chegar a R$ 190 milhões,
conforme previsão de Passos.

O objetivo é investir em 36 star-
tups selecionadas em universi-
dades e centros tecnológicos.
Para o Criatec 3, o processo de
seleção dos gestores será con-
cluído este ano, porém, o fundo
só vai começar a operar em
2014. Há projeção de outros R$
190 milhões. Lançado em 2007,
o Criatec 1 contou com R$ 80
milhões do BNDES mais R$ 20
milhões do Banco do Nordeste,
aportados em 36 projetos de em-
presas com faturamento anual
de até R$ 6 milhões.

Os novos fundos Criatec 2 e 3
aumentaram o universo de em-
presas que podem ser seleciona-
das, com receitas maiores, de
até R$ 10 milhões por ano. En-
tretanto, os gestores poderão
escolher empresas com ou sem
faturamento. “No Criatec 1, par-
te das empresas ainda não tinha
faturamento e se utilizou dos re-
cursos para concluir pesquisas,
finalizar produtos e colocá-los
no mercado”, lembra Passos.

Com base em Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul, a Opti-
male, especializada em solu-
ções computacionais para ges-
tão ambiental, foi idealizada
com base na experiência dos
seus fundadores em laborató-
rios de pesquisa dentro de uni-
versidades.

A empresa foi constituída em
2009, quando obteve R$ 120

mil da Finep através do progra-
ma Prime (Primeira Empresa
Inovadora). Logo na sequência,
recebeu duas bolsas, uma fede-
ral (Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico, CNPq) e outra esta-
dual, para pagamento dos mes-
tres e doutores envolvidos nos
projetos, somando R$ 350 mil.
Em 2011, teve aporte de mais R$

230 mil do Programa de Apoio à
Pesquisa em Empresas na Mo-
dalidade Subvenção Econômi-
ca a Micro Empresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pappe/Fi-
nep). Atualmente, a empresa
oferece serviços em seis Esta-
dos, entre eles, monitora a pro-
dução de água no Acre, os reser-
vatórios de Aracaju e o nível de
chuva e capacidade de drena-
gem urbana em Campo Gran-
de.

A Optimale também desen-
volveu sistemas para verifica-
ção, em tempo real, do consu-
mo de água, energia e gás em
residências. “Identificamos as

oportunidades e estruturamos
os projetos para buscar os recur-
sos para o negócio girar. Esses
estímulos foram importantes.
Hoje, estamos escrevendo um
projeto para captar subvenção
da Finep no programa TI
Maior”, destaca o engenheiro e
diretor de tecnologia da Opti-
male, Peter Batista Cheung. Se-
gundo ele, os empreendedores
precisam saber escrever muito
bem os projetos para terem
acesso aos programas governa-
mentais de apoio à inovação.
Além disso, muitas vezes, as
contrapartidas exigidas não pre-
cisam ser bens.

Outra empresa que nasceu da
ideia de estudantes, no caso,
dentro da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE) foi
a D’accord Music Software, que
desenvolve ferramentas e apli-
cativos voltados para o aprendi-
zado de violão, guitarra, teclado
e bateria.

Entre 2002 e 2008, os sócios
conseguiram bolsas do CNPq
para pesquisas e também inves-
tiram capital próprio. “Coloca-
mos dinheiro na empresa, o
pouco que a gente tinha. Nessa
área de TI não é necessário mui-
to dinheiro para fazer algo inte-
ressante. Começamos com

dois computadores e dois bol-
sistas”, diz Américo Amorim,
um dos sócios. Depois, para
atingir maior escala, eles busca-
ram subvenção da Finep e con-
seguiram, em 2009, a liberação
de R$ 1,6 milhão. Foi necessária
uma contrapartida de R$ 600
mil, preenchida pelo caixa da
empresa. A companhia exporta
para mais de 100 países e pas-
sou recentemente a atuar na
área de educação em parceria
com editoras. “Por exemplo, de-
senvolvemos o jogo do Enem
no Facebook, que já conta com
130 mil fãs”, afirma Amorim. /

D.R.

Música. Amorim e Cabral, sócios da D'Accord, que nasceu na Federal de Pernambuco

● Apoio
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FERRAMENTAS DE APOIO

“O objetivo é dar condições
para que ideias de empresas
nascentes de base
tecnológica floresçam.”
Virgílio Almeida
SECRETÁRIO DE POLÍTICA DE

INFORMÁTICA DO MCTI
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H6.




