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SP Conecta aposta no crescimento
da rede de startups paulistas
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Realizado na sede da
Investe SP, na capital, 
evento gratuito aproxima 
empreendedores de 
fi nanciadores, centros 
acadêmicos, câmaras
de comércio e
grandes empresas

Com a proposta de aproximar em -
presas de tecnologia (startups) de 
todo o aparato necessário para o 
de  senvolvimento delas, a Agência 
Paulista de Promoção de Investi-
mentos e Competitividade (Investe 
São Paulo) promoveu ontem, 31, 
em sua sede, na zona oeste da capi-
tal, o 2º SP Conecta. Com acesso 
gratuito e mais de 500 participan-
tes, o evento reuniu agentes de 
apoio à inovação e diversos serviços 
para empreendedores já estabeleci-
dos e para os que ainda não abri-
ram negócio.

Na abertura do evento, Fran-
klin Ribeiro, gerente de investi-
mentos da agência, convidou os vi        -
sitantes a conhecerem os 42 exposi-
tores presentes para tirarem dúvi-
das, se orientarem e também ofe-
recerem seus serviços entre si. Se -
gundo ele, esse encontro consistiu 
de um ‘ecossistema’ completo diri-
gido às startups, por contar com 
incubadoras, aceleradoras, investi-
dores-anjo (sócios), câmaras de 
comércio, representações diplo-
máticas estrangeiras, acadêmicos, 
associações e governos.

Diferencial – “Neste ano, 
a Investe São Paulo quer acelerar 
o desenvolvimento das startups, 
aproximá-las de grandes empresas 
e corporações inovadoras e fortale-
cer o seu processo de internaciona-
lização”, destacou Franklin, enge-
nheiro de computação formado pela 
Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP) e também ges    tor 
do Parque Tecnológico do Estado 
de São Paulo.

Segundo ele, os trunfos do Es -
tado de São Paulo para liderar este 
processo no País são abrigar grande 
parte da mão de obra qualificada e 
também ser o maior mercado consu-
midor nacional. “A agência quer ser 

cada vez mais parceira dos empreendedores, 
seguimos à disposição deles”, anunciou. 

Fomento público – Egresso do mer   -
cado financeiro, o engenheiro de produção 
carioca Artur Carneiro está de mu  dança 
para São Paulo. Em busca de investidores-
-anjo (sócios) e de informações para abrir 
três novos negócios independentes na área 
de saúde, ele foi ao 2º SP Conecta para 
saber mais sobre financiamentos e fomen-
tos públicos. “Busco condições mais atra-
tivas em comparação às oferecidas pelos 
bancos”, revelou. Segundo ele, por en -
quanto os projetos ainda estão em fase de 
maturação, bem como a busca para os 
locais das sedes.

“Dentre as cidades pesquisadas para se -
rem sedes, as que se mostraram mais indi-
cadas até agora são Campinas e Ribeirão 
Preto”, disse Artur Carneiro. Ele informa que 
o primeiro empreendimento será destinado à 
compra de medicamentos; o segundo propõe 
melhorar o atendimento de clientes de planos 
de saúde; e o terceiro consistirá em aprimorar 

a gestão de cirurgias e de leitos hospitalares. 
A primeira mesa visitada pelo futuro empre-
endedor foi a da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado (Fapesp).

Fundo perdido – Américo Martins 
Craveiro, coordenador adjunto de pesqui-
sa para inovação da Fundação, apresen-
tou para Artur Carneiro o Pipe-Fapesp 
(ver serviço). Criado em 1997 e com qua-
tro chamadas anuais, divulgadas no site 
da Fapesp, o programa tem por propósito 
financiar, a fundo perdido, isto é, sem exi-
gir devolução, negócios novos ou já esta-
belecidos com até 250 empregados nos 
645 municípios paulistas. Em sua primei-
ra fase, é possível captar R$ 200 mil; e, na 
segunda, R$ 1 milhão.

De acordo com Craveiro, esse crédito 
tem por característica promover a inovação 
e ampliar a competitividade das micro e 
pequenas empresas, “além de aumentar a 
contribuição da pesquisa para o desenvol-
vimento econômico e social do País”, acres-
centou. O engenheiro de produção se inte-

ressou e foi convidado a participar na sede 
da Fapesp, na Lapa, zona oeste da capital, 
do evento gratuito Diálogos da Inovação, 
a ser realizado no dia 27 de setembro, onde 
serão detalhados aspectos do Pipe-Fapesp.

Depois, Artur Carneiro seguiu para 
a mesa da Agência de Desenvolvimento 
Paulista (Desenvolve SP) e foi atendido pela 
consultora de negócios Nathália Lemos. No 
local, descobriu ser possível simular on-line 
financiamentos, inclusive sem se cadastrar 
(ver serviço). “Esse registro somente é 
necessário quando o interessado vai forma-
lizar o pedido de crédito, cujo destino pode 
ser projeto de investimento ou capital de 
giro”, esclareceu Nathália, destacando van-
tagens como juros mais baixos e prazos de 
carência e de pagamentos mais longos em 
comparação com os oferecidos no mercado.

Agência USP – Programador de sis-
temas, Yuri Fernandes se inscreveu on-line 
para participar do 2º SP Conecta e foi ao 
evento em busca de informações para lan-
çar em breve seu primeiro aplicativo, o 
Gym Everyday. No setor da Agência USP 
de Inovação, ele questionou Naira Bonifá-
cio e Rose Domingos, responsáveis por par-
 cerias e eventos da área de empreende-
dorismo da universidade. Perguntou sobre 
incubadoras, ações de marketing e acele-
radoras de empresas.

Fernandes soube, então, por intermé-
dio de Naira e Rose, sobre ações perma-
nentes de disseminação da cultura empre-
endedora realizadas junto à comunidade 
acadêmica. Outras ações, como seminá-
rios bimestrais abertos a toda sociedade e 
ministrados em todos os câmpus da USP 
no Estado – essa a resposta que interessava 
a Fernandes. “A Agência USP de Inovação 
surgiu em 2005, no âmbito da Lei fede-
ral nº 10.973/2004, também conhecida 
como Lei de Inovação. Desde então, as 
ações de fomento não pararam mais, dentre 
elas, destacam-se as cinco incubadoras de 
empresas”, explicou a dupla.

Rogério Mascia Silveira
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SERVIÇO
Investe São Paulo 
(http://www.investe.sp.gov.br)
Programa Pipe Fapesp
(http://www.fapesp.br/pipe)
Desenvolve SP
(http://www.desenvolvesp.com.br)
Agência USP de Inovação
(http://inovacao.usp.br)
Lei federal de Inovação nº 10.973/2004 
(https://goo.gl/ZpVBEV)

Investe SP colocou
à disposição de
empreendedores
42 expositores

Mais de 500 pessoas
compareceram
à segunda edição
do evento

Rose (da Agência USP de Inovação) e Fernandes: em busca de informações Craveiro, com o empreendedor Artur Carneiro – Condições mais atrativas Ribeiro, gerente de investimentos da Investe SP
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