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A incubadora de novas empresas tecnológicas portuguesas no Plug and Play Center de Sillicon Valley, Estados Unidos da América, está com procura aquém do 
esperado, apesar de muito interesse e resultados "muito positivos" de empresas que por lá passaram.
Torben Rankine, da consultora Leadership, que organiza o programa de "incubação" no grande polo internacional de tecnologias de informação, adianta que neste 
momento não conseguem levar mais de duas empresas por trimestre, apesar de o objetivo ser o dobro.
"A crise afetou, acho que sim, obviamente. Mas como bons portugueses, as pessoas querem ver um caso de sucesso antes de talvez acreditar no programa", disse à Lusa
o consultor português, baseado em Sillicon Valley.
"Temos tido muito interesse, mas converter esse interesse em ação tem custado. Quando chega a hora da verdade de e preparar alojamento, viagem, [os 4 a 5 
interessados] dizem ainda `não estou preparado para ir, o meu produto não está ou surge algum problema´", adiantou, confessando não saber exatamente como "passar 
esta barreira".
Neste momento encontram-se na incubadora, recentemente visitada pelo Presidente da República, as microempresas Wizi e Educed, que em breve regressarão a 
Portugal, sendo substituídas por outras duas.
Para Paulo Dimas, da Wizi, a aposta tem sido positiva, acedendo "ao mais rico ecossistema do mundo das start-ups, investidores e grandes empresas tecnológicas", com 
um "ritmo de contactos muito intenso e oportunidades umas a seguir às outras”. 
"Os nossos objetivos centrais são ganhar tração para o nosso produto `faces.in´ junto das operadoras móveis e posicionar a Wizi no radar do capital de risco. O centro é
um excelente palco para esse efeito pois atrai todos estes atores. O nosso maior é inimigo é o tempo que j escasseia para todas as oportunidades geradas", disse à Lusa 
o jovem empresário.
José Faria, da Educed, destaca o "grande valor do treino e aconselhamento e uma vasta rede de contactos" disponível no Plug and Play.
"Há um ecossistema muito forte para promoção do crescimento de start-ups", adiantou à Lusa.
Para estas empresas, o trimestre em Sillicon Valley representa um investimento de entre 12 e 15 mil euros, incluindo a estadia no centro, voos e custo de vida. 
As experiências de 5 das 8 empresas que já passaram pelo programa será partilhada hoje no último dia de uma sessão de trabalho no ISCTE, em Lisboa, com 18 
empresários, na maioria jovens.
É o caso da G3P, de Pedro Gordo, que depois da passagem por Sillicon Valley está a abordar os mercados da Índia e México com o protótipo de uma caixa 
registadora diretamente ligada à conta bancária de pequenos comerciantes.
A sessão de trabalho de dois dias é sobretudo para ensinar a "fazer negócios em Sillicon Valley" e será concluída hoje com uma curta apresentação dos participantes da 
sua ideia de negócio, por videoconferência, a um professor da Universidade de São Francisco.
"É tudo muito prático, tentar facilitar como fazer no Valley, como construir uma rede de contactos e ligar mais Portugal ao Valley", afirma Rankine. 
Entre algumas ideias de negócio que serão apresentadas, o consultor destaca a de um jovem que criou um algoritmo que facilita a associação de pessoas a produtos na 
internet, uma aplicação de gestão para ‘clouds’ e um sistema de gestão de documentação legal. 
A Leadership Business Consulting está também a preparar nova edição do seu programa para executivos em Sillicon Valley, este ano aberto a gestores de todos os 
países lusófonos, além de portugueses.
O programa deverá envolver 50 executivos, que irão participar em eventos de "networking", palestras com especialistas de inovação e em universidades e visitar 
empresas tecnológicas como a Cisco.
"O tema é sempre inovação, formas de inovar e empreendedorismo em grandes empresas, porque o que achamos é que a economia precisa de novas possibilidades de 
inovar e criar oportunidades para crescer", afirma Rankine.
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