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PARCERIA

Convênio estimula investimentos
em negócios de impacto social
Firmado durante evento que premiou instituições inovadoras, acordo de cooperação técnica tem como alvo incubadoras e
aceleradoras de todo o País. Projeto Incubação e Aceleração de Impacto é iniciativa conjunta de Sebrae, Anprotec e ICE
OS GANHADORES
» MÁRCIA LOPES
CHARLES DAMASCENO/SEBRAE

DA AGÊNCIA SEBRAE

A seguir, a lista completa das seis categorias do prêmio:

I

ncubadoras e aceleradoras
serão estimuladas a investir
em negócios de impacto social. Convênio de cooperação
técnica nesse sentido foi firmado na quinta-feira por Sebrae,
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e
Instituto de Cidadania Empresarial (ICE). A primeira ação do
projeto Incubação e Aceleração
de Impacto é um workshop para
20 instituições, que ocorreu na
quinta e sexta-feira, na sede da
Universidade Corporativa do
Sebrae, em Brasília. Por meio do
convênio, o Sebrae oferecerá
cursos e consultorias para até 50
empreendedores em 2016 e até
30 em 2017.
A parceria entre as três instituições foi firmada durante a entrega do Prêmio Nacional de
Empreendedorismo Inovador,
concedido pela Anprotec com
apoio do Sebrae. A iniciativa reconhece incubadoras, parques
tecnológicos e empresas nascentes que mais se destacaram
por seus resultados e inovações
durante o ano.
O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pansera,
presente ao evento, reforçou o
compromisso com o empreendedorismo inovador. “Buscamos uma relação mais transpa-

■ PROJETO DE PROMOÇÃO DA CULTURA DO
EMPREENDEDORISMO INOVADOR (CEI)
Inova Prati, da empresa Prati-Donaduzzi – Toledo (PR)
■ INCUBADORA DE EMPRESAS ORIENTADA PARA O
DESENVOLVIMENTO LOCAL E SETORIAL (DLS)
Incubadora de Empresas Habitat
■ INCUBADORA DE EMPRESAS ORIENTADA PARA A
GERAÇÃO E USO INTENSO DE TECNOLOGIAS (PIT)
Supera Incubadora de Empresas
Vencedores e organizadores durante entrega do Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador

rente, mais ágil e clara, que vai
valorizar aqueles que produzem
pesquisa e inovação e que projetam o Brasil para ser um país de
destaque nas próximas décadas.
Devemos anunciar, ainda em
dezembro, um edital universal
para 2016, que tenha pelo menos o valor de 2014. Em que pese
a recessão, estamos fazendo um
esforço no Ministério, descontingenciando e mexendo nos orçamentos, para que consigamos
manter viva e ativa a comunidade científica brasileira”, afirmou.
Segundo a diretora técnica do
Sebrae, Heloisa Menezes, a melhor maneira de vencer momentos de crise é agregar competências e recursos. “Por meio da
parceria e do estímulo ao em-

preendedorismo e à inovação,
podemos superar qualquer momento de crise”, frisou. Para ela,
o trabalho com empresas de impacto social é uma aposta interessante para as incubadoras.
Crescer sem medo
A diretora também mencionou o projeto de lei que está em
tramitação no Congresso, o
Crescer sem Medo, que, entre
outras medidas, deve aumentar
o teto das pequenas empresas
de R$ 3,6 milhões para R$ 7,2
milhões. “Será um desafio atender às empresas que têm um potencial de crescimento muito
grande, mas que hoje ultrapassam o limite de faturamento”,

disse Heloisa Menezes.
Para a presidente da Anprotec, Francilene Garcia, o Sebrae,
como parceiro, tem a sensibilidade de saber que é preciso qualificar os espaços de inovação do
país. Ela também observou a
importância do prêmio entregue nesta quinta-feira como forma de impulsionar o setor. “Esse
prêmio mostra o vigor do nosso
movimento que, a cada ano, reconhece iniciativas de sucesso
executadas não apenas pelos
ambientes de inovação, mas pelos empreendimentos por eles
apoiados. É uma prova do potencial de contribuição do empreendedorismo inovador para
o desenvolvimento sustentável
do País”, assegurou.

■ PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (PCT)
Porto Digital
■ EMPRESA GRADUADA
1º LUGAR: HIT Tecnologia em Saúde, graduada pela
Incubadora Tecnológica de Curitiba (Intec-PR), de Curitiba
(PR)
2º LUGAR: DAP Engenharia Florestal, graduada pela
Incubadora do CenTev, de Viçosa (MG)
3º LUGAR: BioClone Produção de Mudas, graduada pela
Incubadora INTECE-Centec, de Fortaleza (CE)
■ EMPRESA INCUBADA
1º LUGAR: TNS, incubada no Celta, de Florianópolis (SC)
2º LUGAR: PNP Soluções em Bioengenharia, incubada no
Midi Tecnológico, de Florianópolis (SC)
3º LUGAR: Forebrain Neurotecnologia, da Incubadora da
Coppe/UFRJ, do Rio de Janeiro (RJ)
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DIRETORA DA NBS RIO+RIO

Testamos, tentamos,
erramos, aprendemos”
A agência NBS ganhou o prêmio de Melhor Case Institucional com o projeto NBS Rio + Rio, no 7º
Prêmio Abap de Sustentabilidade, em Belo Horizonte. O projeto foi criado como objetivo facilitar a
entrada da iniciativa privada nas comunidades
pacificadas e gerar negócios. Desde 2012, tem uma
base no Santa Marta.
Quais foram os maiores feitos do
Rio+Rio?
Em quase três anos de NBS
Rio+Rio, muita coisa bacana
aconteceu. Inauguramos nosso
escritório dentro do Morro Santa Marta. Implementamos projetos nas comunidades pacificadas com clientes como O Boticário, Coca-Cola, Bom Negócio,
Nike, Gloob e Sebrae. Inauguramos uma biblioteca no Santa
Marta. Inauguramos outra bi-

blioteca no Morro da Mineira.
Levamos palestras e workshops
mensais para o Santa Marta.
Lançamos o projeto "Mapa de
Nós", em parceria com a ONG
CIEDS, mapeando a situação
de vida e trabalho de pessoas
com deficiência em 9 comunidades cariocas. Por tudo
isso, o balanço que faço
desses 3 anos é muito positivo. Testamos, tentamos, erramos, aprende-

mos, criamos vínculos com as
comunidades, estreitamos nosso relacionamento com instituições que estão pensando e agindo por um novo Rio de Janeiro,
levamos nosso ponto de vista
sobre o papel das marcas na
transformação da Cidade para
muitas reuniões, fóruns e conversas com nossos clientes e
empresas do mercado.
Quais as principais dificuldades
para tocar o projeto no dia a dia?
Criamos um modelo próprio
e, por isso, nosso dia a dia é
um grande laboratório.
No começo, achávamos
que precisávamos ter
todas as respostas.
Mas, felizmente,
muito rapidamente
nos demos conta de
que
estávamos
montando um projeto completamente
novo, sem parâmetros no mercado, e,
por isso, precisávamos acolher o risco e o
erro. Costumo dizer
que, na minha vida profissional, nunca errei e
acertei tanto, em tão

FUNDO AMAZÔNIA EM PARIS VIA NOVA/SB
O trabalho de produção do vídeo que presta contas ao mundo dos recursos gerenciados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) no reflorestamento, preservação e conscientização da população local e apresentado para os líderes mundiais presentes na 21a.
Conferência do Clima em Paris (COP21) foi todo conduzido pela agência
nova/sb. Entre os projetos financiados pelo Fundo Amazônia: Mamirauá,
Apiwtxa, ashaninkas, CAR, INPE, IPAM. Foram vinte dias para registrar
cinco projetos, todos localizados muito distantes entre si. Da fronteira do
Brasil com Peru e Bolívia, à Amazônia embrenhada e quase nunca visitada. Uma aventura que demandou o uso de barco, voadeiras, monomotor.
Criação: Antônio Batista (Diretor de criação), ? Leandro Euzébio e Lia Berbert. Produção da MovieArt com direção do Coletivo Apache.

pouco tempo! E tenho achado
maravilhosa esta experiência.
A comunidade aceitou e acolheu
o projeto?
Sim, temos vínculos muito estreitos com as diferentes comunidades pacificadas. A gente
chegou devagar, com humildade e transparência, demonstrando que não estávamos ali
para ensinar, mas sim para ouvir
e aprender. A empatia é uma das
ferramentas mais valiosas para
o nosso trabalho.
Como envolver a comunidade no
projeto, no dia a dia?
Envolvemos a comunidade em
todas as etapas do nosso trabalho. Não acreditamos na mobilização da comunidade de "fora
para dentro" e, sim, de "dentro
para dentro". Por isso, criamos
os "Amigos do Rio+Rio"e os
"Embaixadores de Projeto".
Os "Amigos do Rio+Rio" são um
grupo formado por moradores
de diferentes comunidades, formadores de opinião, com quem
temos um canal estreito para
debater os temas que envolvem
o início de um projeto. Na etapa

seguinte, de implementação do
projeto, contamos com os "Embaixadores": pessoas da comunidade que atendem ao perfil
desejado para o projeto e que
são contratados para atuar conosco naquele trabalho.
Quais os planos para 2016?
2016 será um ano especial, com
os Jogos Olímpicos acontecendo no Rio. Sediar uma Olimpíada vai muito além dos jogos.
Representa uma enorme oportunidade de transformação da
cidade. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira com o maior
percentual de pessoas vivendo
em favelas. São 22% da população. Não temos como pensar
em uma Cidade Olímpica sem
considerar as transformações
nas comunidades. Para as marcas que querem estar presentes
neste importante momento de
transformação do Rio, mais
importante do que discursar
sobre seu amor à Cidade, é agir
em favor dela. Então, estamos
muito empenhados em aproveitar a grande oportunidade
que os Jogos de 2016 representam para o Rio.

MIX
Associada – A Mullen Lowe Brasil
é a nova agência associada da
Abap-Rio.
Prêmio – Nesta segunda (7) o Meio
& Mensagem realiza a entrega de
seu Prêmio Caboré. Entre os concorrentes, na categoria melhor
Atendimento, o diretor da AbapRio Antonino Brandão, vp de

atendimento e negócios e head do
escritório paulistano da NBS.
Pessoas - O escritório da WMcCann Rio conta agora com a presença de Nícolas Romanó, ex codiretor executivo de criação da
McCann Peru, que passa a dedicarse ao atendimento criativo do
cliente Coca-Cola.

Amistoso - Um amistoso nesta
terça (8) reunirá personalidades
do esporte, amadores e jovens no
Maracanã para o Torneio Gol de
Letra, maior campeonato social
corporativo do Brasil e realizado
pela Fundação Gol de Letra. Participam da 9ª edição funcionários
das empresas Furnas, Hortifruti,
Instituto Nissan e Rede D’Or.
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