
HondaJet deve ir para o mercado em 2014

Para levar a inovação
para o mercado é que
entra o investidor-anjo,
agregando valores, com
sua experiência, e
dando condições de
crescimento. O papel
do investidor não é só
entrar com dinheiro”

É uma questão
de competição e,
em muitos casos,
até de sobrevivência.
Quer inovar? Busque
fora a inovação,
não basta mais
olhar apenas
dentro de casa”

A Honda Aircraft anunciou avanços no desenvolvimento do jato de

pequeno porte HondaJet, durante convenção em Las Vegas (EUA).

O programa de testes e a produção estão em fase final. A expectativa

é que a aeronave seja certificada para entrar no mercado no início de

2014, pelo valor de US$ 4,5 milhões. O jato promete ser o mais rápido e

econômico da categoria, e já têm seis unidades na linha de montagem.

CassioSpina
Fundador do Anjos do Brasil

“
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“A inovação é essencial para qual-
quer empresa”, ressaltou o funda-
dor da Anjos do Brasil, entidade de
fomento ao investimento-anjo,
Cassio Spina, durante painel dedi-
cadoastartups,noúltimodiadaFu-
turecom. “O único jeito de passar
pela constante evolução tecnológi-
caéinovar,o quemostraopapelca-
da vez mais necessário das startups
para qualquer economia”, disse.

Segundo ele, além do apoio do
governo e investidores, as grandes
corporações começam a aparecer
como peças fundamentais para o
desenvolvimentodasempresasini-
ciantes. “Éumaquestão de compe-
tição e, em muitos casos, até de so-
brevivência. Quer inovar? Busque
fora a inovação, não basta mais
olharapenasdentrodecasa”,desta-
cou o fundados da Anjos do Brasil.

Spina disse que apesar do inves-
timento em startups não ser assun-
to novo no Brasil, ainda é preciso
criar uma redeparaqueestesinves-
timentos sejam facilitados e acele-
rados. “Já temos história, mas pre-
cisamos de um processo ativo.”

Para ele, existe um “vale da
morte” das empresas iniciantes
após surgirem as ideias. “Para le-
var a inovação para o mercado é
que entra o investidor-anjo, agre-
gando valores, com sua experiên-
cia, e dando condições de cresci-
mento. O papel do investidor não é
só entrar com dinheiro”, afirmou.

Concurso elege as melhores
inovações de startups
Após a apresentação de Spina, foi
realizado um concurso com dez
startups pré-selecionadas pela fei-
ra. A vencedora foi a Fit Networks,
que ofereceu uma solução mais ba-
rata para a distribuição de internet
por fibra óptica. Segundo um dos
criadores, Clóvis Carvalho, a solu-
ção pode reduzir em 68% o custo
da operadora com o serviço. “Não
somos uma empresa de aventurei-
ros”, disse Carvalho, após receber
a premiação. Como prêmio, a em-
presa ganhou uma viagem para a
Califórnia, para conhecer a sede
da Qualcomm. A segunda coloca-

da foi a Uppoint, que criou um sis-
tema digital para controle dos pro-
dutos nas prateleiras dos supermer-
cados. “É muito importante essa
conexão com uma feira importan-
te como essa. Vamos continuar o
trabalho e buscar parceiros”, disse
Cristian Fernandes, .

Em terceiro lugar ficou a Aceita
Fone, que oferece uma opção para
pagamentos através de dispositi-
vos móveis. “O principal ponto da
nossa participação foi o relaciona-
mento com outras startups, pois
podemos até oferecer nosso pro-
dutos para eles, além, é claro, do
relacionamento com potenciais in-
vestidores”, comemorou Claudio
Heinberg, CEO da startup.

Entre as inovações apresenta-
das, sistemas para transferências
de arquivos entre dispositivos, um
gerenciador de busca para constru-
ção civil, um site comparador de
serviços de telecom, uma platafor-
ma móvel para uso de cupons de
descontos, um app facilitador pa-
ra pedir táxi, entre outras.

A Intelbras anunciou ontem o lan-
çamento do primeiro software de
comunicações unificadas 100%
nacional na feira de telecomunica-
ções e tecnologia Futurecom.

A função da novidade é inte-
grar mídias e possibilidades de co-
municação, como chats, voz e ví-
deo. “O objetivo é facilitar a comu-
nicação das empresas”, disse o ge-
rente de soluções da Intelbras,
Marcelo Fogaça.

Batizado de Atria, o programa
levou dois anos para ser desenvol-
vido e atende pequenas e médias
empresas, mas pode ser adaptado
para grandes corporações. O cus-
to do programa depende do tama-
nho e da configuração necessária
para cada organização.

“A Intelbras é muito focada em
empresas de pequeno e médio por-
te, mas o software atende desde a
pequena empresa até empresas
com mais de mil funcionários, ele
é bem versátil”, disse a diretora
de negócios corporativos da com-
panhia, Susana Brockveld.

“Buscamos unir o que as pes-
soas já usam no mundo corporati-
vo, como e-mail, celular e telefo-
ne. É uma solução que oferece co-
modidade e mobilidade. Hoje
não há um lugar fixo em que se es-
teja a todo momento. As pessoas
viajam bastante e até trabalham
em escritórios diferentes, então é
preciso de facilidade em comuni-
cação”, completou. Para a direto-
ra, o principal diferencial é o fato
de o software ter sido produzido
totalmente no país. “Sabemos o
que as empresas locais precisam.
Não é um produto que vem de fo-
ra”, afirmou ela.

Segundo Fogaça, soluções em
comunicações unificadas permi-
tem reduzir custos, aumentar lu-
cros e melhorar o relacionamento
entre colaboradores. “A empresa
economiza em torno de 30% nos
custos de comunicação”, afirmou
ele. Além disso, o software segue
novas tendências corporativas.
“As organizações passaram a usar
mais o chat e não mais somente
dispositivos de voz. E o vídeo tam-
bém é uma forma de motivar, de
aproximar pessoas”, disse.
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‘Fomento à startups é
essencial à inovação’

RodrigoCapote

Com foco nas PMEs, a
tecnologia nacional pode
reduzir os custos deste
item, em média, em 30%

AVIAÇÃO

Spina:startupsprecisamderededeinvestimentos

Em painel na Futurecom, fundador da Anjos do Brasil destaca o papel das

iniciantes para a constante evolução tecnológica e para as grandes companhias

Intelbras
lança software
para unificar
comunicação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 out. 2013, Empresas, p. 15.


	BRAECO1-01__25-10-13
	BRAECO1-02__25-10-13
	BRAECO1-03__25-10-13
	BRAECO1-04__25-10-13
	BRAECO1-05__25-10-13
	BRAECO1-06__25-10-13
	BRAECO1-07__25-10-13
	BRAECO1-08__25-10-13
	BRAECO1-09__25-10-13
	BRAECO1-10__25-10-13
	BRAECO1-11__25-10-13
	BRAECO1-12__25-10-13
	BRAECO1-13__25-10-13
	BRAECO1-14__25-10-13
	BRAECO1-15__25-10-13
	BRAECO1-16__25-10-13
	BRAECO1-17__25-10-13
	BRAECO1-18__25-10-13
	BRAECO1-19__25-10-13
	BRAECO1-20__25-10-13
	BRAECO1-21__25-10-13
	BRAECO1-22__25-10-13
	BRAECO1-23__25-10-13
	BRAECO1-24__25-10-13
	BRAECO1-25__25-10-13
	BRAECO1-26__25-10-13
	BRAECO1-27__25-10-13
	BRAECO1-28__25-10-13
	BRAECO1-29__25-10-13
	BRAECO1-30__25-10-13
	BRAECO1-31__25-10-13
	BRAECO1-32__25-10-13



