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Está comecando ou expandindo
um negócio? Nós podemos ajudar.
A Pensilvânia possui um A rede consolidada de parceiros de
desenvolvimento econômico regional, que são especialistas em
ajudar os empreendedores a lançarem novos negócios ou a
expandirem os existentes.

Nossos parceiros estão focados na criação, atração e
crescimento das empresas com novas tecnologias tais como
robótica, ciber-segurança e tecnologia digital.  

O financiamento de organizações federais, fundações e parceiros dá
apoio a vários programas para desenvolver e comercializar tecnologia,
recrutar talentos de nível mundial, incubar e orientar as empresas em
fase inicial e facilitar a comunicação entre todas as partes. 

O estado obteve a quinta posição em tecnologia e
inovação no relatório “America’s Top States for
Business 2012” da CNBC, à frente de Nova Jersey,
Ohio, Maryland e Massachusetts. 

A autoridade em inovação
A BFTDA (Ben Franklin Technology Development Authority) é

um premiado programa de desenvolvimento econômico cuja

missão é apoiar estrategicamente os programas e investimentos

que criam uma continuidade de serviços financeiros e técnicos

para fomentar a criação, crescimento, sucesso e

competitividade global das universidades e das empresas de

tecnologia da Pensilvânia.   

Os programas apoiados pela BFTDA incluem os quatro

parceiros BFTP (Ben Franklin Technology Partners), A rede KIN

(Keystone Innovation Zone Network), o seu programa de

benefícios fiscais conhecido como KIZ Tax Credit e uma bolsa

para pesquisas universitárias chamada University Research

Commercialization Grant.  

Esses programas fornecem financiamento aos nossos parceiros

que contam com o apoio da mão de obra treinada em tecnologia

em um ambiente empresarial mediante o fomento de tecnologias. 

Os Ben Franklin Technology Partners
celebrarão 30 anos de crescimento em
tecnologia e inovação na Pensilvânia.

A indústria de alta tecnologia está revolucionando a economia da Pensilvânia, modernizadando os setores
tradicionais da indústria. O sistema comprovado de incubadoras e os programas estratégicos do estado,
juntamente com a abundância de instituições de pesquisa e de estudos universitários, estão fortalecendo a
última geração de empreendedores e transferindo novas tecnologias para o mercado.
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5º 
no país em
tecnologia e
inovação

205.200  
funcionários
especializados em
alta tecnologia

MEDIDAS DE IMPACTO

81.300 de
dólares    
é o salário médio
anual do setor

13.132   
empresas
especializadas em
alta tecnologia

5º   
em postos de trabalho
de laboratórios de
teste e P+D  

Os trabalhos de inovação me ensinaram a ser um empreendedor. A ajuda financeira
disponibilizou o financiamento que necessitei para arcar com os custos de tecnologia e gastos operacionais. O
conselho que recebi durante o programa do acelerador AlphaLab e, depois, com uma empresa de portfólio IW
ajudou-me a entender o modelo de negócios, desenvolver um processo para conseguir clientes e criar projeções
financeiras que preciso para administrar os negócios e atrair investidores. Eu também fiz contato com
investidores que foram extremamente valiosos no crescimento da empresa. Não seríamos uma empresa
sem o investimento inicial e ajuda do IW.

—  Don Charlton, fundador e Diretor Executivo, The Resumator

Pittsburgh e Filadélfia estão entre as 15
principais cidades nos EUA para

investimentos em tecnologia nova em 2012.
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Comercialização de pesquisa
universitária
O programa BFTDA University Research Commercialization
Grant (Bolsa de Comercialização de Pesquisa Universitária da
BFTDA) apoia as colaborações entre universidades, a industria
e o governo para estimular o desenvolvimento econômico. 

Aproveitando a base existente de universidades de renome
internacional da Pensilvânia, ele visa a melhorar os recursos
universitários, aumentar a comercialização de aplicações,
formar novas empresas, alavancar fontes alternativas de
financiamento, criar programas educativos conduzidos por
consórcios e desenvolver estratégias para a sustentabilidade
financeira. O programa proporciona uma oportunidade única
para fomentar as parcerias entre universidades e empresas e
alavancar fundos federais de pesquisa.    

No ano fiscal 2011-12, o programa Bolsa de Comercialização
de Pesquisa Universitária investiu US$ 3,15 milhões em
projetos de pesquisa, resultando em:

• Mais de US$ 16,2 milhões de fundos privados angariados

• Mais de US$ 9,5 milhões de fundos públicos angariados

• 58 novos postos de trabalho criados

• 62 postos de trabalho mantidos  

• 307 negócios apoiados

As empresas criadas dentro da universidade
Carnegie Mellon representam 34% do total
de empresas de tecnologia baseadas na
universidade criadas na Pensilvânia nos
últimos cinco anos. 

Programa de Benefícios Fiscais
Keystone Innovation Zone (KIZ)
O programa de benefícios fiscais Keystone Innovation Zone
oferece anualmente um prêmio de até US$ 25 milhões em
benefícios a empresas qualificadas do KIZ (Keystone Innovation
Zone). Desde o seu início em 2006, este programa inovador tem
fornecido benefícios a centenas de empresas de tecnologia na
fase inicial que tiveram um aumento das receitas brutas de um
ano para o outro.   

No ano fiscal de 2011-12, o sexto ano do
programa, foram atribuídos mais de US$ 13,07
milhões em benefícios fiscais a 174 empresas
do KIZ.   

Foram injetados US$ 8,6 milhões em empresas do KIZ através
da venda ou transferência de benefícios fiscais do KIZ.

Programa de Benefícios Fiscais
para Pesquisa e Desenvolvimento 
O programa de benefícios fiscais para Pesquisa e
Desenvolvimento (P+D) permite que as empresas se candidatem
para obter benefícios fiscais iguais ao aumento das despesas
autorizadas em pesquisa e desenvolvimento, proporcionando
também a transferência/venda desses benefícios.

No ano fiscal de 2011-12, o Departamento de Receitas atribuiu
US$ 55 milhões em benefícios fiscais a 537 candidatos e US$
11 milhões do total que foi atribuído a pequenas empresas.
Foram aprovados mais de US$ 8,1 milhões em P+D,
proporcionando novo capital de giro às empresas de Pesquisa 
e Desenvolvimento.
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Nossos primeiros créditos de benefícios fiscais nos ajudaram a melhorar um fluxo de caixa negativo, dando-nos
espaço para crescer e atender às exigências dos clientes. Nosso segundo crédito de benefício fiscal financiou o estoque
de produção para a nossa nova linha de produtos. O programa de Benefícios Fiscais do KIZ ativou a EcoTech para se
tornar um líder solvente e de sucesso na nossa indústria.

—  Patrick Clasen, co-fundador, EcoTech Marine


