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Rio de Janeiro is about to receive entrepreneurship and innovation center
Famous for its natural beauties, the city of Rio de Janeiro, Brazil’s second largest metropolis,
will receive the country’s first entrepreneurship and innovation center in its newest
postcard: the Porto Maravilha. The initiative, launched this month by the National Bank for
Economic and Social Development (BNDES), is part of a program that aims to create and
accelerate startups and starts operating in November. One of the objectives is to turn the
city into development pole.
According to the bank, Porto Maravilha was chosen due to its optical infrastructure, able to
support the project. Named BNDES Garage, the program will invest R$10 million in the first
phase, when 60 startups will be selected. Startups with innovative solutions in areas such as
Education, Health, Safety, Financial Solutions, Creative Economy, Environment, Blockchain
technology and Internet of Things will be prioritized. In September 2019, other 60
companies will be given the same chance.
BNDES Garage is expected to establish itself as a space for innovation and new business
generation, capable of connecting universities, companies, startups in different stages of
maturity, investors and government. The space, inspired by Station F, the largest campus of
startups in the world, located in France, will offer companies a wide range of quality shared
services, such as digital marketing, technology, legal assistance, accounting and press office,
in addition to areas for events, training and meals, all at lower costs.
The president of BNDES, Dyogo Oliveira, says that the innovation environment in Brazil has
room for growth and it is up to the bank to leverage this development. “BNDES Garage takes
the first step by creating an environment more conducive to the generation and growth of
Brazilian startups”, he emphasizes.
Learn more at www.bndes.gov.br/bndesgaragem Source: BNDES
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Rio de Janeiro ganhará centro de empreendedorismo e inovação
Famosa por suas belezas naturais, a cidade do Rio de Janeiro, segunda maior metrópole do
Brasil, ganhará o primeiro centro de empreendedorismo e inovação do país em seu mais
novo cartão postal: o Porto Maravilha. A iniciativa, lançada este mês pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), faz parte de um programa de criação e
aceleração de startups e entra em operação em novembro. Um dos objetivos é tornar a
cidade um polo de desenvolvimento.

De acordo com o banco, o Porto Maravilha foi escolhido devido a sua infraestrutura óptica,
capaz de suportar o projeto. Batizado de BNDES Garagem, o programa investirá R$ 10
milhões na primeira etapa, quando 60 startups serão selecionadas. Terão prioridade aquelas
que apresentarem soluções inovadoras em áreas como Educação, Saúde, Segurança,
Soluções Financeiras, Economia Criativa, Meio Ambiente, tecnologia Blockchain e Internet
das Coisas. Em setembro de 2019, haverá chance para outras 60 empresas.
A expectativa é que o BNDES Garagem se estabeleça como um espaço de inovação e
geração de novos negócios, capaz de conectar universidades, empresas, startups em
diferentes estágios de maturidade, investidores e poder público. O espaço, inspirado
no Station F, maior campus de startups do mundo, localizado na França, oferecerá às
empresas ampla variedade de serviços compartilhados de qualidade e menor custo, como
marketing digital, tecnologia, assistência jurídica, contábil e assessoria de imprensa, além
de áreas para eventos, treinamentos e alimentação.
O presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, afirma que o ambiente de inovação no Brasil tem
muito espaço para crescer e cabe ao banco alavancar esse desenvolvimento. “O BNDES
Garagem dá o primeiro passo com a criação de um ambiente mais propício à geração e ao
crescimento das startups brasileiras”, ressaltou.
Saiba mais em www.bndes.gov.br/bndesgaragem Fonte: BNDES
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