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INOVAÇÃO 

Prontos 
para a 

Noventa empreendedores 
do PI PE se capacitam 
para a gestão de negócios 

A o longo de cinco meses 90 em- 
g^L   preendedores com projetos 
É^^k financiados pelo Progra- 

â M ma Inovação Tecnológica 
^L. J^. em Pequenas Empresas 
(PIPE) da FAPESP reuniram-se oito ve- 
zes para se informar sobre marketing, 
logística, liderança, entre outros temas 
relacionados ao mercado. O objetivo 
era ampliar a visão de mercado, elabo- 
rar um plano de negócios e preparar 
suas empresas para investimentos de 
risco. Eles formaram a primeira turma 
do programa PIPE Empreendedor - 
fruto de parceria entre a FAPESP, o Ins- 
tituto Empreender Endeavor e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP). Os 
encontros foram coordenados pelo W. 
Institute. 

Os resultados do programa foram 
além dos objetivos e surpreenderam. 
Os "pipos" - como eles passaram a se 
autodenominar - identificaram siner- 
gias entre suas atividades e produtos e 
iniciaram a articulação de parcerias 
consideradas estratégicas para a evolu- 
ção de seus negócios. A Fumito, por 
exemplo, empresa que desenvolve equi- 
pamentos e métodos para a desidrata- 
ção de frutas e legumes, está firmando 
parceria com a Enalta Inovações Tec- 
nológicas, que produz plataforma tec- 
nológica para irrigação de precisão em 
culturas perenes. "Vamos juntos desen- 
volver um controlador", diz Júlio Suzu- 
ki, da Fumito. 

A Fumito também vai assessorar a 
Orbital, empresa que produz geradores 
fotovoltaicos para aplicações aeroespa- 
ciais, na construção de "salas limpas" - 
com baixa concentração de microorga- 

nismos - para o desenvolvimento de 
novos produtos. 

As associações se multiplicam. A 
Orbital articula parceria com a ADTS, 
que desenvolve sensores inteligentes 
com aplicações no setor elétrico, para a 
construção de sistema de medição re- 
mota. E a ADTS, por sua vez, negocia 
projetos comuns com a Tecnima Ima- 
gem e Automação. 

A sinergia entre os "pipos" deverá 
até gerar uma nova empresa para a co- 
mercialização de cosméticos fitoterápi- 
cos, resultado de uma associação entre 
a Synergia, empresa de produtos de tec- 
nologia para a área financeira, e a Mul- 
ti Vegetal, fabricante do produto. "Já fi- 
zemos testes de venda e o cosmético teve 
boa aceitação", afirma Mamede Augus- 
to Machado da Silveira, da Synergia. A 
meta é montar uma rede de vendas na- 
cional do produto e, ao mesmo tempo, 
criar um mercado virtual. "E aí é que 
entra a expertise da Synergia", explica 
Mamede. 

Os "pipos" também se articulam pa- 
ra tentar contornar um problema co- 
mum e considerado crítico para a con- 
solidação das empresas: estratégia de 
venda do produto. Planejam criar um 
consórcio de empresas PIPE com afini- 
dades tecnológicas para bancar "vende- 
dores qualificados, especializados em 
vender tecnologia brasileira", diz Arnal- 
do Sima, diretor da Sima, empresa de 
gerenciamento estratégico de negócios. 
"A idéia começou a ser discutida e está 
sendo muito bem recebida pelos 'pi- 
pos'" diz Sima. 

Investimento de risco - Além de pro- 
mover a integração entre empreende- 

dores, o programa ampliou a visão do 
negócio, na avaliação dos participantes. 
"O curso abriu nossa cabeça para a 
possibilidade do investimento de risco 
e nos fez pensar sobre o que significa 
ser proprietário de um negócio. Agora 
estamos preparados para conviver com 
estranhos", diz José Carlos Arruda Al- 
ves, diretor da Invernire, referindo-se à 
possibilidade de formar parceria com 
investidores privados. 

Ao final do programa, no dia 16 de 
julho, os empreendedores participa- 
ram de sessões individuais de aconse- 
lhamento com investidores e consultores 
que integram a rede de colaboradores 
do Endeavor, formada por profissionais 
de organizações de sucesso. 

Nesses encontros, os "pipos" pude- 
ram testar seu modelo de negócio. "Es- 
tamos mudando o perfil de venda de 
software para serviços", diz Sérgio Ara- 
mis, da Dentalis Software. Ele apresen- 
tou seu projeto a Mordejai Golden- 
berg, da Eccelera - que integra a rede 
de colaboradores do Endeavor -, que, 
segundo ele, validou seu projeto e su- 
geriu "que ajustássemos o foco" às de- 
mandas do mercado. 

Jadir Nogueira Gonçalves, presiden- 
te da Fibraforte - empresa que desen- 
volve ferramentas para a otimização de 
estruturas e que atua no segmento espa- 
cial -, também está redirecionando sua 
empresa. "Temos dificuldades de ven- 
der nossa expertise e esse encontro nos 
fez enxergar melhor a necessidade de 
ampliar a capacidade de venda por ca- 
nais para não ficarmos cativos de um só 
setor", afirmou. 

A avaliação também foi positiva 
entre os empresários que integram a 
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rede de colaboradores do Endeavor. 
Martin Escobari, da consultoria finan- 
ceira Orange Advisory, acredita que al- 
guns empreendimentos já estejam 
prontos para investimentos de 
risco. Lamenta que ainda exis- 
tam tão poucos angel investors, 
no país dispostos a aportar 
capital em empresas emer- 
gentes. "Precisamos divul- 
gar os casos de sucesso para 
atrair esse tipo de investi- 
dor", sugere. 

Daniel Baldin, da Deci- 
são - empresa que adminis- 
tra fundo de capital de risco 
formado com recursos do 
Banco   Interamericano   de 
Desenvolvimento (BID), Se- 
brae e ABN Amro Bank, num 
total de R$ 22 milhões -, aposta 
que "as chances de nascerem bons 
frutos é grande". Acredita, no en- 
tanto, que o empreendedorismo deve- 
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ria ser difundido e divulgado na uni- 
versidade para que a oportunidade de 

iniciar um negócio fosse antecipada. 
Mario Bethlem - que foi gerente- 

geral da IBM no Brasil e hoje 
integra a GA Partners - tam- 

bém acredita no empreen- 
dedorismo. "A força da 
economia está mais nes- 
sas pequenas empresas 
do que na existência das 
grandes corporações." 

Na avaliação de Ma- 
rilia Rocca, diretora-ge- 
ral do Endeavor, o PIPE 
Empreendedor compro- 
va uma tese: "O nivela- 
mento do conhecimento 

técnico, somado ao acon- 
selhamento por especialis- 

tas e a facilidades de acesso 
ao mercado resulta o amadu- 

recimento do negócio e do pró- 
prio empreendedor". • 

AYYNV^' 

tyWsb-V; 

PESQUISA FAPESP 102 ■ AGOSTO DE 2004 ■ 31 




