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Ao contrário do que
ocorre nos EUA, o País
já tem alguns polos
desse tipo. E essa pode
ser uma notícia boa
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Próxima de São Paulo, a cidade
de Campinas quer aproveitar
suahistóricavocaçãotecnológica para emplacar um movimento consistente de startups.
Os empreendedores locais,
reunidos em torno da Associação Campinas Startup (ACS),
trabalham para mapear a rede
de negócios em operação na região, estimada em 160 empresas. A associação também busca ampliar o relacionamento
com os centros de inteligência

st

de

ão

aç

do local, em especial a
Unicamp.“Campinastemhistóricodeempresasmuitobem-sucedidas e os empreendedores
locais estão se organizando”,
conta Gustavo Caetano, presidente da Associação Brasileira
de Startups.
Para Milton Mori, diretorexecutivo da Agência de Inovação da Unicamp, a cidade detém aquele que é considerado o
tripé de desenvolvimento para
uma empresa enxuta com viés

Biotecnologia. Paula (frente) e Taíla são sócias da Gentros

Inovadores
A região tem cinco
parques dedicados
para a alta tecnologia, o que
dita o ritmo da inovação local.

Interação
Cidade precisa
ampliaroatualrelacionamento com os centros de inteligência.

tecnológico: centros de ensino,
grupos de investidores e modelosbem-sucedidosde empreendedores para servirem de inspiração. “Aqui também é mais
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160 empresas

atuam na cidade, segundo
estimativa realizada pela
Associação Campinas Startup.
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“Épossívelencontrarempresárioseinvestidoresempraticamentetodososestadosbrasileiros. Mas alguns locais já mantêm um ecossistema mais desenvolvido”, afirma Spina.
EmSãoPaulo,apesardacapital paulista ainda atrair o grosso
dos empreendimentos, Spina
endossa os centros tecnológicos do interior, com grande potencial de desenvolvimento.
“Essespontosreúnemuniversidades, atenção de investidores
e cultura empreendedora”, reforça José Dornelas, professor
de empreendedorismo da Fundação Instituto de Administração (FIA-USP).
QueodigaFabricioBloiso,sócioda Movile.A empresaé especializada em plataformas virtuaiseaplicativoscomdezescritórios pelo mundo, inclusive no
ValedoSilício.Noentanto, desdesuafundação,há 15anos, está
sediada em Campinas.
“Temos escritório em São
Paulo, mas por uma questão comercial. Nossa programação, o
coração da empresa, está no interior.”. Veja nesta e na próxima página um raio X das cidades apontadas como os principais polos de startups no Brasil.
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Aposiçãode‘ValedoSilíciobrasileiro’ está vaga. E segundo estudiosos, investidores e empresários que militam na área, isso
nãosedá pelacarênciade candidatos. Os aspirantes existem e
estão pulverizados pelo País.
Masaocontráriodoqueacontece nos Estados Unidos, onde o
vale original puxa a fila das iniciativas empreendedoras de
ponta, por aqui não se deve esperar por um protagonista solitário. É preciso mirar as atenções para um grupo de regiões
capazes de dividir esse posto.
Na opinião dos especialistas,
o Brasil ainda não tem, não está
em vias de organizar e tampouco produzirá no futuro um polo
nos moldes do que se observa
na Califórnia, que reúne o
maior e principal ecossistema
de startups do mundo. A concentração nacional dá lugar à
pulverização, o que faz surgir
não apenas um, mas diversos
‘vales’ de empreendedorismo
tecnológico. Cada qual com
suas particularidades, motivadas pelas demandas locais.
“A gente tem de esquecer essahistóriadeValedoSilício brasileiro”, reforça Marcelo Salim,
diretor de desenvolvimento da
Rio Negócios, agência de promoção de investimentos da capital fluminense. “Os caras têm
uma confluência única de fatores naquela região da Califórnia. O que temos de fazer não é
replicar, mas se inspirar neles.”
Para o investidor Cassio Spina, presidente da Anjos do Brasil, essa ‘lição de casa’ tem sido
feita pelos grupos nacionais. O
especialista, contudo, chama a
atenção para iniciativas mais
elaboradas que ocorrem em algumasregiõesdoPaís, comdestaque para Santa Catarina, São
Paulo, Minas Gerais e também
em Pernambuco.
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tranquilo que São Paulo. E o
‘nerd’ não gosta de balada”, diz.
Defato,as sóciasTaíla Lemos
e Paula Araújo não fazem o estilo agitadas. Há cinco anos elas
lançaram a Gentros, que estuda
novas moléculas para aplicação
naindústriafarmacêutica ou do
agronegócio.“Apostamosnaregião como polo de alta tecnologia.Temosumciclo extensopara cumprir, já que investimos
muitoem pesquisa,masaproximidade com empresas interessadasecomespecialistasquetemos aqui, não temos em outro
lugar do Brasil”, afirma Taíla.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X6.

Para a Localiza, não importa o tamanho da sua empresa.
Mas aonde ela quer chegar.
Todas as empresas podem e precisam, sempre, otimizar os seus gastos. Por isso, o aluguel de carros se
torna um grande aliado para gerar economia, flexibilidade e muito mais ganhos para o seu dia a dia.
E o melhor: pelo tempo que precisar.
Conte com quem mais entende de aluguel de carros no Brasil.

Ligue e consulte: 0800 707 1250
www.localiza.com/empresa
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San Pedro.
Cartacho e
sua vista para
os vizinhos e
concorrentes

117 startups,

além de cinco incubadoras
e 12 espaços de coworking
funcionam hoje no bairro.

Solução
As empresas
de BH faturam
com soluções de TI para clientes corporativos.

Belo Horizonte faz fama com bairro de startups
Belo Horizonte começa a se posicionar como um destino contundente de startups graças a
uma coincidência motivada pelo mercado imobiliário. Os altos preços cobrados para quem
quisesse alugar uma sala corpo-

rativa no bairro Savassi, local
frequentadoporjovensedescolados, fez com que os empreendedores se instalassem no vizinhoSãoPedro.Hojesão117startups, 12 espaços de coworking,
quatro grupos de investidores e

cinco incubadoras em atividade na região, que para ganhar
uma roupagem mais globalizada foi informalmente rebatizada de San Pedro Valley.
“A gente passou a se encontrarem uma lanchonete aqui do

bairro e, aos poucos, formamos
uma comunidade de empresários. Hoje temos um dos movimentosmaisorganizadodoBrasil”, diz Rodrigo Cartacho, sócio da Sympla, uma plataforma
online de eventos.

Problema
Ainda é grande
a falta de investidores na comparação
com São Paulo.
“O clima é de muita cooperação, como tem de ser entre empreendedores. Se eu tenho uma
dúvidasobrequalquercoisa,entro na startup do meu vizinho e
ele me mostra tudo, processo,
técnica, sem nenhum tipo de

preocupação de concorrente”,
afirma Cartacho, que já está em
seu sétimo negócio.
Recentemente, a área do San
PedroValleyfoireconhecidapelo governo de Minas Gerais como polo de startups. Em junho,
o estado lançou o programa
Startups and Entrepreneurship
Ecosystem Development
(SEED), que contempla mentorias e investimentos que podem chegar a R$ 80 mil para um
número que vai de 40 a 50 startups, todas a serem instaladas
naquele bairro da capital.
“A gente tem programado para investir R$ 9,5 milhões nesse
projeto, com possibilidade de
ampliar omontante para R$13,5
milhões até o segundo semestre do ano que vem”, afirma
Leandro Campos, gerente do
EscritóriodePrioridadesEstratégicas do Governo do Estado
de Minas Gerais.
Cada ciclo de aceleração deve
se estender por seis meses.
“Abrimos inscrições em 26 de
setembro e, em 22 dias, a gente
recebeu1.367inscriçõesde startups”, destaca.

