
PREFEITO ENALTECE IMPORTÂNCIA DO APOIO ÀS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

 O prefeito Oswaldo Barba participou, na tarde de quinta-feira (3), da abertura do 6º Seed
Fórum da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O evento reuniu, na Embrapa
Instrumentação, 14 representantes de empreendimentos de base tecnológica da cidade e
região, que apresentaram seus produtos e projetos para investidores financeiros. 

Participaram da abertura a superintendente da área de investimentos da Finep, Patrícia Freitas,
o conselheiro da entidade e ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, o chefe geral da Embrapa
Instrumentação, Álvaro Macedo e o sócio da consultoria Agilis, Marcos Bernasconi.

Os empreendedores do setor tecnológico, presentes ao evento, integram o fundo de
investimentos Fintech. A iniciativa faz parte do Projeto Inovar da Finep, em parceria com a
Agilis Consultoria. O fundo tem aporte previsto de R$ 15 milhões e receberá 40% dos recursos
da própria Finep, de 15% a 20% do grupo Damha, enquanto os demais 40% deverão vir de
outros investidores privados. 

A representante da Finep comentou que a cidade é privilegiada pela excelência nos campos do
conhecimento e pesquisa. “Espero que esse esforço disponibilizado por esses
empreendedores se torne rico e útil à população brasileira”, comentou Patrícia Freitas, que
completou: “A cidade dos doutores também pode ser conhecida como a cidade das empresas
de base tecnológica”.

O Projeto Inovar foi criado em 2001 pela Finep com o objetivo de desenvolver a indústria
nacional de venture capitals (capitais de risco), inspirado no modelo norte-americano, que
resultou no surgimento de grandes empresas como HP, Microsoft e Apple.

Marcos Bernasconi comentou que o apoio do poder público, das universidades e dos centros
de pesquisa foi importante para aprofundar o relacionamento entre as empresas. “E quem
sabe, no futuro, a nossa região tenha empresas bem sucedidas como uma HP”, exemplificou.

Para Newton Lima, membro do conselho do Finep, “a parceria entre os segmentos de pesquisa
e os empreendedores de base tecnológica oferece dinamismo ao setor e endossa a condição
de São Carlos como importante produtor de conhecimento e tecnologia”.

Parcerias 
O prefeito Oswaldo Barba enumerou os incentivos do município para consolidar o crescimento
das empresas de base tecnológica, como a reativação do Cedin, que agora será administrado
e gerido pelo Instituto Inova, além da cidade possuir dois parques tecnológicos – Eco-Damha e
Parqtec. 

“Temos projetos importantes que são desenvolvidos em parceria com essas empresas, como o
Citesc, que vai abrigar, desenvolver e fomentar projetos com perfil de extensão, com aplicação
de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, além da Cidade da Energia, que é um
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importante instrumento no desenvolvimento de pesquisas na área de energia renovável”,
destacou o prefeito.

(03/12/09)
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