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Startups faturam mais
João Montenegro

Incubadora de Empresas da Coppe-UFRJ prevê registrar crescimento de 10% em
seu faturamento entre 
A Incubadora de Empresas da Coppe-UFRJ espera registrar um crescimento de
10% em seu faturamento entre este e o próximo ano. O incremento deve ficar um
pouco abaixo do registrado entre 2010 e 2011, de 13%. No ano passado, as 15
empresas residentes e 48 graduadas da incubadora faturaram R$ 182 milhões.
Juntas, essas companhias geraram mais de mil postos de trabalho.

Pelo menos onze dessas empresas, como a Oil Finder, Ambidados, Aquamet,
Digimaster, Promecc e Virtualy, atuam exclusivamente no setor de petróleo e gás.
No entanto, muitas das outras startups que oferecem produtos e serviços nas áreas
de Tecnologia da Informação e Comunicação e Meio-Ambiente também
desenvolvem projetos na área. 

Simulação do novo prédio da Incubadora, que poderá abrigar até nove novas
empresas (Divulgação Coppe-UFRJ )
Até setembro, será divulgado o resultado do processo seletivo que prevê a inclusão
de quatro novas empresas na incubadora da Coppe. De 19 propostas recebidas
inicialmente, dez foram aceitas para a segunda fase do processo, que começa no
próximo dia 5. Metade das propostas apresentadas se dividem em Petróleo e Gás
ou Tecnologia da Informação e Comunicação.

Expansão

Em meados de junho, foram iniciadas as obras do terceiro prédio da Incubadora. O
novo ambiente vai abrigar até nove empresas com perfil industrial, voltadas para o
setor de petróleo e gás/energia, vocação do Parque do Rio onde a Incubadora se
encontra instalada. O projeto terá investimento de R$ 2,5 milhões, financiados pela
FINEP e pelo empresário Eike Batista.

A área total do novo prédio é de 1.200 m2. Serão quatro salas de 80 m², três de 74
m² e duas de 120 m². A previsão é de que as obras estejam concluídas no início de
2013. Com isso, a instituição vai ampliar sua capacidade para abrigar mais nove
novas empresas, podendo chegar a um total de 30 empresas instaladas
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simultaneamente.


