DESAFIO 4

COMO PROPICIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL NO
MUNICÍPIO PARA A INSTALAÇÃO DE STARTUPS?
Área de Resultado Niterói que Queremos
Próspera e Dinâmica - Por uma cidade empregadora e geradora de riqueza para todos, ao

passo que tecnológica, diversificada e empreendedora.

ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico - Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. A
revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a estabilidade e a
sustentabilidade do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a
criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o
trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de
modo a garantir a todos e todas o alcance pleno de seu potencial e capacidades.
ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura - Construir infraestruturas resilientes, promover a

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Investimentos em infraestrutura e em
inovação são condições básicas para o crescimento econômico e para o desenvolvimento das nações.
Garantir a igualdade de acesso a tecnologias é crucial para promover a informação e conhecimento
para todos. O ODS 9 lista metas que visam à construção de estruturas resilientes e modernas, ao
fortalecimento industrial de forma eficiente, ao fomento da inovação, com valorização da micro e
pequena empresa e inclusão dos mais vulneráveis aos sistemas financeiros e produtivos.

Contextualização

Segundo o Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios, elaborado pelo SEBRAE, entre 2006 e 2016, o número de micro e
pequenas empresas (MPE) cresceu 21,9%, gerando 5 milhões de novos postos formais de trabalho, chegando a 6,8 milhões de
estabelecimentos deste segmento em atividade no país. As MPEs foram responsáveis por mais da metade dos empregos com
carteira de trabalho (54,5%) e pelo pagamento de 44% da massa de salários no país, onde para cada R$ 100 pagos aos trabalhadores
no setor privado não agrícola, cerca de R$ 41, em média, foram pagos por MPEs.
Em Niterói, os estabelecimentos desse segmento também são peças importantes na economia municipal, e isso se reflete nos
dados de abertura de alvarás na cidade. Só em 2018, cerca de 1.900 alvarás de micro e pequenas empresas foram abertos, aumento
de 19% em relação ao ano anterior e 81% em relação a 2014.
Fenômeno recente na história, o modelo de pequenas empresas que vem renovando mercados e, em alguns casos, desafiando
os modelos existentes, são as startups. Muitas pessoas dizem que qualquer pequena empresa em seu período inicial pode ser
considerada uma startup ou que trata-se de uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer
rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. Mas há uma definição atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e
investidores: uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em
condições de extrema incerteza e que além de criar novas tecnologias, observam uma inovação e desenvolvem outras maneiras de
utilizar aquele conhecimento. Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) em matéria da Época Negócios, há entre 10
e 15 mil startups espalhadas pelo país, e que esse modelo inovador de negócios encontra-se concentrado na região Sudeste.
Entendendo a importância desses estabelecimentos na conjuntura municipal e a necessidade de crescimento somado a
progresso tecnológico, se fazem necessárias políticas municipais para estimular o desenvolvimento de startups. A inovação é
fundamental para a modernização e desenvolvimento local. Esse modelo contribui para o crescimento de diversas regiões, já que
incentivam o emprego em suas indústrias relacionadas. Adicionalmente, como muitas dessas startups desenvolvem novas
tecnologias e prestam serviços automatizados, elas também geram aumento de produtividade do capital e do trabalho.
Considerando a importância das startups para o progresso e o crescimento da cidade, incentivos governamentais são fundamentais.

O que foi feito, está sendo proposto ou em fase de implementação em Niterói

Inova Niterói - O projeto tem como objetivos são implementar um polo científico, o Península da Inovação, em parceria com a
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a iniciativa privada, incentivar a criação de novas empresas de tecnologia, as startups e
desenvolver ações de ciência e tecnologia para crianças e jovens inseridos nesse programa. O projeto encontra-se em fase de
elaboração e articulação de parcerias.
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