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Fomentando o empreendedorismo
Belo Horizonte, que tem se destacado como um dos pricipais polos tecnológicos do País, vai
ganhar mais um espaço para inovação
SÃO PAULO  O Banco Intermedium, a
MRV e a Localiza criaram o Órbi, iniciativa
conjunta, sem fins lucrativos, que busca
fomentar a inovação e o empreendedorismo.
Localizado em uma área de 1.200 metros
quadrados no bairro de Lagoinha, em Belo
Horizonte (MG), o espaço visa conexão de
startups, com previsão de inauguração para
julho. O investimento total é de,
aproximadamente, R$ 3 milhões. Belo
Horizonte tem se destacado como um dos
principais polos tecnológicos do País, com
grande número de empresas de tecnologia e
geração de empregos no setor. Este
ecossistema ajuda no desenvolvimento de
novos negócios tecnológicos.
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Tecnologia propicia a inovação

EDITORIAL

Isso se traduz em diversas iniciativas
como, por exemplo, a formação do San Pedro Valley (SPV), ecossistema de startups da cidade. O Órbi
é resultado da criação conjunta entre empreendedores, algumas startups da San Pedro Valley e as três
empresas mantenedoras. O projeto será um ponto de encontro em Belo Horizonte para resolver a
lacuna por um local que conecte todo este ecossistema tecnológico, dissemine conhecimento e ajude
no desenvolvimento de startups. A iniciativa terá áreas de trabalho permanentes e temporárias para
startups, além de área de eventos.
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PMEs não pensam em expandir
Com incertezas da economia, volta a cair a intenção das PMEs brasileiras expandirem seus negócios
para outros países. Ano passado, 11% dos entrevistados pela Pesquisa Global Zurich PMEs
acreditavam que expandir os negócios para fora do País era uma oportunidade. Este ano, o índice caiu
para apenas 8% dos entrevistados. A pesquisa é realizada desde 2013 e revela que, na comparação
com todas as edições, 2015 apresentou um pico de intenção das PMEs em estabelecerse em outros
mercados. Em 2014, apenas 5,5% dos pequenos enxergavam oportunidades.
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Assine o jornal impresso e tenha
acesso total à versão digital.

Bradesco music
O Bradesco Music, plataforma de música mantida em parceria com a gravadora Universal Music e
exclusiva para clientes que possuem Cartões de Crédito Bradesco, acaba de lançar uma promoção
com experiência internacional. Os assinantes poderão concorrer a duas viagens para a Itália com tudo
pago e direito a acompanhante, para assistir ao show e conhecer a banda Imagine Dragons. A
promoção vai até 10 de junho e podem participar todos os usuários dos cartões Bradesco que sejam
assinantes do Bradesco Music, ou interessados em aderir ao serviço de música.
A caixapreta da governança
Sandra Guerra, conselheira e uma das maiores autoridades em Governança Corporativa do País,
recebe executivos para brindar o lançamento do seu livro " A Caixapreta da Governança". Sérgio Lires
Rial, presidente do Banco Santander no Brasil, e Alexandre Gonçalves Silva, presidente do Conselho
de Administração da Embraer, que prefaciaram a obra, também estarão presentes. O livro trata do
papel dos conselheiros hoje, seus desafios, comportamento e inquietações. O evento será no auditório
do Santander, em São Paulo, na quarta, 10/05 a partir das 18h30. /Agências
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