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Especial | Pequenas e médias empresas

Tecnologia Iniciantes procuram
parcerias para se internacionalizar

Horizonte de
startups está
em expansão

D I V U LG A Ç Ã O

Fabio Krohn Júnior: “Inicialmente fomos na raça, dividindo o escritório com outras empresas e enfrentando dificuldades financeiras e a barreira da língua”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

Em 2010, quando a Pa n d o r c a
Te c n o l o g i a , especializada no de-
senvolvimento de software cus-
tomizado, deixou a incubadora
Raiar, em Porto Alegre, e se insta-
lou no Parque Tecnológico Tec-
nopuc, a ideia era abrir mercado
no Sudeste, como pensam nove
entre dez pequenas startups fora
do eixo Rio-São Paulo.

Foi a insistência de um dos só-
cios da empresa iniciante, em
pensar grande e transformar o
negócio em uma empresa global,
que levou os empreendedores a
participar de feiras internacio-
nais e a prospectar programas de
incentivos de outros países. O so-
nho de atuar na Europa, mais
precisamente na Inglaterra, dire-
cionou os primeiros esforços.

Entre idas e vindas, eles con-
quistaram um cliente importan-
te, uma agência digital que disse-
minava os serviços prestados pe-
la Pandorca por outros merca-
dos. Foram eles que aproxima-
ram os empreendedores brasilei-
ros da United Kingdom Trade
and Investment (UKTI), entidade
que mantém um programa para
que empresas estrangeiras se es-
tabeleçam na Inglaterra.

“Era uma espécie de soft land,
em Londres, que nos garantiu, a
partir de 2011, um ano de alu-
guel subsidiado e toda a consul-
toria para abrir a empresa no Rei-

no Unido”, lembra o sócio Fábio
Krohn Júnior. “Inicialmente, fo-
mos na raça, dividindo o escritó-
rio da UKTI com outras empre-
sas, enfrentando dificuldades fi-
nanceiras e a barreira da língua”,
afirma. Ainda hoje, os ingleses
não conseguem pronunciar o
nome da empresa, que no Sul do
Brasil é sinônimo de pipa.

Dois anos depois, a Pandorca
gasta hoje cerca de R$ 30 mil pa-
ra manter o escritório no exte-
rior, mas vale a pena. “Já conse-
guimos somar alguns clientes”,
diz Krohn. “O maior retorno, po-
rém, foi a percepção que a em-
presa ganhou no mercado inter-
no. O faturamento dobrou, fo-
mos procurados por futuros
clientes do Rio de Janeiro e de
São Paulo e a expectativa é so-
mar um faturamento este ano
de R$ 2,4 milhões”, afirma.

A Pandorca é uma empresa fo-
ra da curva entre as startups ins-
taladas em incubadoras e par-
ques tecnológicos do país. E não
são poucas. De acordo com a As-
sociação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimen-
tos Inovadores (Anprotec), o Bra-
sil reúne 384 incubadoras, que
abrigam 2.640 empresas, as
quais faturaram US$ 266 milhões
em 2012, além de 28 parques tec-
nológicos em operação, com 939
empresas. “Justamente por ser
um país muito grande, nossas
empresas desenvolveram a cul-
tura de vender para outras re-

giões do Brasil volumes que mui-
tas vezes são superiores a possí-
veis negociações no exterior”, diz
Francisco Saboya, presidente do
Porto Digital, com sede em Reci-
fe. “O desafio que impusemos às
nossas empresas foi alargar esses
horizontes, já que faturam cerca
de R$ 1 bilhão, o equivalente a
2/3 do PIB de Pernambuco e ape-
nas 1,2% é proveniente de negó-
cios feitos no exterior”, afirma.

Para mudar este cenário nos
próximos anos, o Porto Digital
vem aumentando sua sinergia
com associações internacionais e
habitats de inovação; ampliando
suas parcerias com universidades
estrangeiras e fomentando negó-
cios internacionais. A partir de
2014, cinco empresas seleciona-
das entre as integrantes do par-
que passarão por um processo de
aceleração no Vale do Silício.

“Pensando que irão dois ou
três representantes de cada em-
presa, totalizaremos entre 60 e
80 jovens que, ao final do pro-

grama, retornarão ao parque
com novos conceitos, novas
ideias e uma nova rede de conta-
tos que serão disseminados en-
tre seus pares locais. Esse movi-
mento gerará uma nova geração
de empreendedores no Porto”,
afirma Saboya. “Pa r a l e l a m e n t e ,
também estamos incentivando a
instalação de empresas estran-
geiras no Porto”, diz ele.

De acordo com Marcos Viní-
cius de Souza, do MDIC, nos últi-
mos cinco anos houve um au-
mento do interesse de grandes
empresas para montar seus cen-
tros de pesquisa no Brasil. E a in-
tegração com parques tecnológi-
cos, como o Porto Digital, no Re-
cife, o Tecnopuc, em Porto Ale-
gre, e o Cietec, em São Paulo, des-
pertam ainda mais a atenção. “O
Brasil tem levado vantagem fren-
te a outros países dos Brics em
decorrência da economia está-
vel”, diz Souza. “Mas, embora o
país tenha boa demanda e a
‘open inovation’ seja um concei-

to conhecido por aqui, ainda
precisamos ser mais ativos na
busca de parceiros em áreas que
desejamos desenvolver como
saúde, tecnologia da informação
e energias renováveis”.

Em parceria com a Apex, o
MDIC está desenvolvendo uma
série de produtos, levantando in-
formações relevantes para o fu-
turo investidor que queira se ins-
talar em nossos parques ou fora
deles, a fim de apresentar o Brasil
como um destino competitivo.

Abrir espaços para novos in-
tercâmbios e buscar a parceria de
universidades e entidades es-
trangeiras são, na visão de Fran-
cilene Garcia, presidente da An-
protec, passos importantes na es-
trada da internacionalização das
pequenas e médias empresas ins-
taladas em parques e incubado-
ras. “Para criar a plataforma
Land2Land, que tem por objetivo
aproximar ambientes de inova-
ção de empresas do Brasil e do
mundo, por exemplo, levanta-

mos 12 parques tecnológicos no
país preparados para promover
essa troca de conhecimento e de
experiências” diz Francilene.
“Outros em breve estarão no
mesmo estágio e a tendência é
que nossas empresas inovadoras
comecem a operar de forma glo-
bal cada vez mais cedo”, diz ela.

A tarefa, entretanto, ainda es-
tá longe de ser concluída. Ape-
sar de serem habitats de conhe-
cimento, ainda têm um forte
gargalo na gestão, com poucas
estratégias de longo prazo. Fal-
tam equipe técnica e profissio-
nais especializados em gestão,
que tracem planejamentos para
cinco, dez e até vinte anos.

“Os investimentos em inova-
ção ainda são, em sua maioria,
recursos públicos. Os fundos de
iniciativa privada começam ago-
ra a olhar com mais atenção para
o segmento, já que inovação é in-
certeza e a lógica econômica é
não aplicar no que não tem re-
torno garantido”, diz Saboya.

Plataforma aproxima ambientes de inovação de vários países
Do Recife

Aproximar ambientes de ino-
vação, como parques tecnológi-
cos e incubadoras de empreen-
dimentos inovadores nascidos
no Brasil e no mundo. Essa é a
proposta da plataforma
Land2Land, nascida da parceria
entre a Anprotec e a Apex-Brasil,
que selecionaram empresas e
ambientes de inovação nacio-
nais e internacionais para criar
uma rede colaborativa.

Por meio da plataforma, em-
presas interessadas em atuar em
outros países terão acesso aos
serviços oferecidos pelos am-
bientes de inovação, entre eles,
apoio à infraestrutura (uso per-
manente ou temporário), infor-
mações de mercado e sobre pro-
gramas de financiamento, estra-

tégias de entrada no mercado,
aculturamento (apoio para ob-
tenção de visto, formação cultu-
ral e acomodação) além dos re-
quisitos legais de cada país.

Lançada oficialmente neste
mês, a Land2Land conta atual-
mente com 32 ambientes de
inovação cadastrados, sendo 11
nacionais (Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica Fum-
soft-BH; Fundação ParqTec- PB,
Porto Digital-PE; Coppe-RJ; Tec-
nopuc-RS; Celta-SC: Inovaparq-
SC; Sapiens Parque-SC; Cietec-
SP; Supera-SP; Incubadora Tec-
nológica Agende Guarulhos-SP)
e 21 estrangeiros, distribuídos
pelos Estados Unidos, Espanha,
Inglaterra, Alemanha, Itália, Bél-
gica, Portugal, México, Índia, Tu-
nísia e Coreia do Sul.

Segundo Tony Chierghini, di-

retor da Anprotec, além de pro-
mover a internacionalização de
empreendimentos inovadores, a
plataforma garantirá que as em-
presas integrem ambientes que
realmente garantirão condições
favoráveis ao seu desenvolvi-
mento. “A plataforma oferece

em um só ambiente a facilidade
de acesso a uma rede confiável,
com possibilidades de buscas rá-
pidas para informações de acor-
do com o setor de interesse, os
serviços prestados para cada
ambiente e diferenciais merca-
dológicos”, reforça o executivo.

Doha trabalha
para se firmar
como referência
Do Recife

Braço de um grande empreen-
dimento de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Qatar Foundation, o
Qatar Science & Technology Park
(QSTP), localizado na Cidade da
Educação, em Doha, é hoje a
maior incubadora do país para
desenvolvimento tecnológico e
será a sede da 31ª Conferência
Mundial IASP, em 2014, com o te-
ma ‘Parques da Ciência: onde a
tecnologia vai trabalhar’, a pri-
meira no Oriente Médio. Este é o
propósito do parque, concebido
em 2004, que começou a operar
em 2009 com apenas 12 empre-
sas. Hoje soma mais de 50 nas
áreas de energia, meio ambiente,
ciências da saúde e tecnologias
da informação e comunicação.

“Somos uma organização rela-
tivamente jovem em compara-
ção com alguns parques de ciên-

cias dos Estados Unidos, Japão e
F r a n ç a”, diz Hamad Al-Kuwari,
diretor do QSTP. “Embora a
aprendizagem seja uma ativida-
de contínua em parques de ciên-
cia, assume importância crucial
nos estágios iniciais, porque os
modelos de apoio para os empre-
sários variam de comunidade pa-
ra comunidade”.

Kuwari observa que nos países
árabes, em particular, a incuba-
ção eficaz de ciência e tecnologia
com foco em empresas é um in-
grediente fundamental para a
criação de oportunidades econô-
micas para indivíduos e empre-
sas, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da sociedade. Os
parques tecnológicos e de ciên-
cias no Qatar e em outros pontos
da região estão no centro desta
estratégia, segundo o executivo,
porque funcionam como ponte
entre a academia e a indústria, fa-

cilitando a colaboração crítica e a
melhora de resultados.

Em um campus de mil hectares,
o QSTP reúne escolas, universida-
des, instituições de pesquisa, além
de empresas nacionais e estrangei-
ras. O parque funciona como uma
zona franca, permitindo que todos

os atores, sejam eles empreende-
dores nacionais ou estrangeiros,
invistam em conjunto em novos
programas, na criação de proprie-
dade intelectual, na melhoria das
habilidades de gestão da tecnolo-
gia e no desenvolvimento de pro-
dutos inovadores totalmente li-

vres de impostos e taxas.
“Em paralelo com o compro-

misso do governo do Qatar de in-
vestir por ano 2,8% do PIB em pes-
quisa e desenvolvimento, o parque
firmou um compromisso nacional
para a criação de conhecimento,
que tem atraído novas empresas e

suportado o sucesso de empreen-
dimentos que crescem localmen-
t e”, afirma Kuwari. “Com esta con-
duta, o QSTP tem sido cada vez
mais reconhecido como um cen-
tro internacional de pesquisa apli-
cada, inovação, incubação e em-
p r e e n d e d o r i s m o”. (KS)

D I V U LG A Ç Ã O

Hamad Al-Kuwari, diretor do QSTP: “O parque firmou um compromisso nacional para a criação de conhecimento, o que tem atraído novas empresas”

Qualquer pessoa pode nave-
gar pelos ambientes de inova-
ção, basta acessar o endereço
www.land2land.com.br e clicar
em cada ícone do mapa para ler
mais sobre as características de
cada um. Quem desejar interagir
com os habitats de inovação, po-
rém, precisa de um login, que
pode ser solicitado mediante
preenchimento e envio de um
formulário de dados. As empre-
sas nacionais e estrangeiras que
procurarem a plataforma serão
direcionadas aos centros de ino-
vação mais adequados ao seu
perfil de negócio.

Na visão do diretor do Cietec,
Sérgio Rizzola, a plataforma fa-
cilitará o intercâmbio de infor-
mações entre os principais cen-
tros de inovação do mundo, al-
go ainda pouco praticado por

boa parte dos ambientes brasi-
leiros. “Apesar de aberto e recep-
tivo a novos integrantes, os par-
ques e incubadoras terão de
aplicar um processo seletivo cri-
terioso para avaliar as empresas
candidatas já que, pelo menos
no Brasil, expandir as áreas físi-
cas dos parques já instalados é
um desafio que cresce a cada
d i a”, afirma.

Roberto Moschetta, diretor do
parque Tecnopuc, de Porto Ale-
gre, vê a plataforma como uma
grande oportunidade para a for-
mação de joint ventures e aponta
como principal desafio conven-
cer as pequenas a apostarem em
novos mercados. “As startups de
tecnologia já nascem com essa
visão global, nas demais áreas
ainda é preciso aplicar um pro-
cesso de aculturação”, diz. (KS)

Fonte: Anprotec

Instalações
Ambientes de inovação no Brasil

384 incubadoras de empresas

2.640 empresas incubadas

2.509 empresas graduadas

1.124 empresas associadas

16.934 postos de trabalho nas 

empresas incubadas e associadas

29.905 postos de trabalho nas 

empresas graduadas

94 iniciativas de parques tecnológicos

28 parques em operação

939 empresas em operação

32.237 empregos gerados

US$ 266 milhões em faturamento das 

empresas incubadas

US$ 2 bilhões de faturamento de 

empresas graduadas
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Especial pequenas e médias empresas, p. F4.




