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Negócio regular no território 
paulista tem à disposição 
linha de fi nanciamento 
do Governo estadual, com 
condições de pagamento 
mais favoráveis que aquelas 
oferecidas pelo setor privado

Desenvolve SP apoia a inovação
e a sustentabilidade no Estado

á cerca de um ano, os jovens em -
preendedores paulistanos Chris-
tian Cury, Felipe Cury e Mauricio 
Zarzur precisavam de dinheiro 
para abrir um novo negócio, 
baseado em máquinas para co -
letar e identificar embalagens 
para reciclagem.

Depois de pesquisar diversas 
opções de crédito no mercado, 
encontraram na Agência de Desen-
volvimento Paulista (De  senvolve 
SP), ligada à Secretaria da Fazenda 
do Estado, o financiamento com 
condições mais vantajosas. “Como 
a maioria dos nossos clientes, eles 
simularam no site da Desenvolve 
(ver serviço) o valor das parcelas 
do financiamento e formalizaram o 
pedido pela internet”, conta o 
gerente de negócios da agência, 
Rafael Bergamaschi.

Análise – A linha de cré-
dito concedida à Triciclo, nome 
da empresa criada, foi a Finep 
InovaCred, que tem prazo de paga-
mento de oito anos (96 parcelas 
mensais), com dois anos de carên-
cia e taxa de juros de 7,5% ao ano 
– o montante de R$ 1,5 milhão foi 
liberado em março de 2016.

“Empresa de qualquer seg-
mento econômico pode solicitar 

financiamento. Depois do pedido, todo 
requisitante recebe a visita de um represen-
tante da Desenvolve SP”, informa o gerente 
de negócios. Entretanto, para dispor desse 
apoio, as condições exigidas do empreende-
dor são estar com o negócio aberto e regular 
em qualquer cidade paulista e apresentar 
projeto de crescimento ou de inovação.

O atendimento prestado é individual 
e procura identificar o estágio de matura-
ção de cada projeto. A avaliação do pedi-
do inclui a análise da viabilidade econô-

mico-financeira e a indicação da linha de 
crédito mais adequada. 

“O interessado pode solicitar orienta-
ção de um consultor ou dos vídeos tutoriais 
criados pela Desenvolve SP para ajudar na 
elaboração do projeto de inovação. Basta 
acessar o site ou comparecer à sede da 
agência, na capital”, explica Bergamaschi.

Reciclagem – O negócio da empresa 
Triciclo são máquinas de coleta, identifica-
ção e compactação de embalagens reciclá-

veis instaladas em locais com grande movi-
mento de pessoas, como estações do Metrô 
e supermercados. Chamados de Retorna 
Machine, esses equipamentos permitem 
aos frequentadores desses locais criar perfil 
pessoal com login e senha e, então, deposi-
tar até dez itens por dia, tais como copos de 
plástico, latas de alumínio ou garrafas plás-
ticas de 350 ml a 2,5 litros.

Dotada de um leitor de código de bar-
ras, cada máquina identifica o objeto inse-
rido pelo usuário. No período noturno, os 
materiais são recolhidos por equipes da 
Triciclo e enviados para empresas de reci-
clagem. Cada item depositado gera uma 
pontuação específica e o valor é estabelecido 
de acordo com o preço médio pago por essa 
embalagem no mercado de reciclagem.

O total de pontos acumulados na 
conta de cada usuário das máquinas pode 
ser usado para recarregar vale-transporte 
(Bilhete Único), abater parte da conta de 
luz da AES Eletropaulo ou fazer compra 
na rede de livrarias Saraiva. Segundo 
Felipe Cury, da Triciclo, a logística rever-
sa realizada pela empresa já possibilitou 
a coleta de mais de 360 mil embalagens, 
cerca de 4 toneladas de garrafas pet e 2 
toneladas de alumínio. Com isso, mais 
de R$ 7 mil reais foram revertidos em 
bônus nas faturas de energia elétrica e na 
recarga no vale-transporte. “Sem o apoio 
da Desenvolve SP, não teria sido possível 
iniciar o negócio”, afirma.

Rogério Mascia Silveira
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Agência de Desenvolvimento Paulista 
(Desenvolve SP)
www.desenvolvesp.com.br
Atendimento presencial ao 
empreendedor: de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18 horas – Rua da 
Consolação, 371 – centro – São Paulo – SP 
Telefone (11) 3123-0464

O Hospital Pérola Byington, unidade 
da Secretaria de Estado de Saúde e centro 
de referência estadual em saúde da mulher, 
realiza, durante o mês de outubro, ativida-
des e workshops para promover a conscien-
tização sobre o câncer de mama. Neste ano, 
as pacientes irão desfilar com peças inspira-
das nas obras de Frida Kahlo. 

• 14/10, das 8 às 12 horas: primavera 
invade o Outubro Rosa – atividades lúdi-
cas e culturais 

• 16/10, a partir das 11 horas, nas enfer-
marias: apresentação musical na capela-
nia e distribuição de lenços e brindes às 
pacientes internadas

• 17/10 (manhã) e 19/10 (tarde): Fundação 
Getúlio Vargas promove música, bingo e 
amarração de lenços para pacientes da 
quimioterapia

• 20/10, das 10 às 12 horas: palestra moti-
vacional no auditório da unidade – pro-
jeto do corpo com Cátia Reis, modelo e 
paciente do Pérola Byington

• 21/10, a partir das 15 horas: em parceria 
com a Universidade Anhembi-Morumbi, 
desfile com o tema Frida Kahlo, no câm-
pus Morumbi

• 24/10: entrega de lenços pelo projeto 
Crian  ça Solidária

• 25/10, a partir das 8 horas: distribuição 
de lenços e apresentação musical pelo 
projeto Ellen, nas enfermarias e no setor 
de quimioterapia 

• 25/10: data prevista para entrega do Es -
paço Zen

• 26/10, a partir das 10 horas: entrega de 
almofadas decorativas pelo represen-
tante da OAB

• 27/10 (horário ainda não definido): 
pacientes apresentam dança do ventre 
no auditório da unidade 

• 4/11, das 10 às 12 horas: desfile na 
Secre taria da Saúde em comemoração à 
semana do funcionário público

Programação do Pérola Byington

No dia 21, o desfile de primavera, tra-
dicionalmente realizado em celebração ao 
Outubro Rosa, terá como tema a vida e a 
obra da pintora mexicana. As pacientes 
serão produzidas e maquiadas pelos alu-
nos da Universidade Anhembi-Morumbi, 
que também serão responsáveis pela músi-
ca e organização do ambiente. O desfile 

ocorre no  câmpus Morumbi, localizado na 
Avenida Roque Petroni Junior, 630, zona 
oeste da capital.

Ao longo do mês, as mulheres em tra-
tamento na unidade serão homenageadas 
com entrega de lenços e doação de cabelo. 
Haverá uma série de atividades  lúdicas 
e artísticas, com dança, música e teatro, 
e também serão realizadas palestras e 
workshops de beleza, com o intuito de aco-
lher e fortalecer as mulheres que passam 
por tratamento de quimioterapia.

Ainda neste mês, ocorrerá a revita-
lização da Praça Dra. Nadir, no interior 
da unidade, onde será inaugurado o 
Espaço Zen – uma opção para as pacien-
tes que desejarem permanecer menos 
tempo em seus quartos.

Desde o dia 1º, o hospital está ilu-
minado com a cor rosa e tem distribuí-
do laços, também rosas, personalizados 
com uma pérola, a todos os seus pacien-
tes e acompanhantes.

“O mês de outubro é muito importante, 
pois esclarece a população sobre formas de 
prevenção ao câncer de mama. Além disso, 
os eventos que promovemos tornam o tra-
tamento das pacientes bem mais leve e aco-

lhedor”, afirma o diretor clínico da unidade, 
André Malavasi.

A programação tem apoio da Secretaria 
de Estado da Saúde, da Fundação Getúlio 
Vargas, da Universidade Anhembi-Morumbi 
e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Mais informações em goo.gl/CyYBBd.
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No Pérola Byington, desfile de pacientes inspirado em Frida Kahlo
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Financiamento – Novo negócio de máquina para coletar e identificar embalagens recicláveis

Desfile terá como tema a vida e obra de Frida
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