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Empreendedorismo

I N OVA Ç Ã O

Incubadoras são aliadas de pequenos
Volume de empreendimentos com mais de três anos de vida atinge 80% para empresas que

foram incubadas; 70% dos negócios que não receberam ajuda fecham as portas antes deste prazo

Gilmara Santos
São Paulo
r e d ac a o @ d c i . c o m . b r

●As incubadoras são grandes
aliadas de empreendedores
para viabilizar projetos. “No
mundo inteiro, elas são funda-
mentais para a economia.

Com o apoio de incubadoras,
as empresas reduzem o risco de
f ra c a s s o”, diz a superintenden-
te-executiva da Associação Na-
cional de Entidades Promoto-
ras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec), Sheila
Oliveira Pires. O Brasil conta
com 369 incubadoras de em-
presas em todo o território na-
cional, com 2.310 empreendi-
mentos recebendo suporte e
2.815 graduadas (companhias
que já passaram por todas as
etapas de incubação). “É im-
portante destacar que entre
70% e 80% dos empreendimen-
tos que passam pelo programa
permanecem no mercado, ao
contrário do que ocorre com as
empresas tradicionais, onde a
estimativa é inversa, com cerca
de 70% dos empreendimentos
fechando nos primeiros três
anos de atividade”, destaca.

badora é entrar em contato para
saber como é o processo seleti-
vo específico e se candidatar”,
diz Sheila. No caso do Cietec, da
USP, o cadastro pode ser feito
on-line e há necessidade de pa-
gar uma taxa de inscrição para
que a proposta seja avaliada.
Feito isso, os coordenadores e
consultores analisarão as pro-
postas e, em até 30 dias, há o re-
sultado. Os candidatos
pré-aprovados, se necessário,
são convidados para detalhar o
projeto para um comitê interno
e, eventualmente, realizar ajus-
tes para reapresentação da pro-
posta. Os projetos aprovados
são indicados para uma das mo-
dalidades da incubadora de São
Paulo. O Cietec desenvolve um
programa específico para cada
um dos projetos aprovados.

“As incubadoras são de extre-
ma relevância para o fortaleci-
mento dos negócios e para a
economia, mas é importante
destacar que o empreendedor
deverá ter o capital necessário
para financiar o projeto. A incu-
badora pode até indicar finan-
ciamentos, mas não fará inves-
t i m e n t o s”, alerta o professor
Quintella, da FGV.

D R E A M ST I M E

Empresários recebem monitoramento constante, do início ao fim

“As empresas ficam em cons-
tante monitoramento, desde a
criação até o desenvolvimento,
em função de indicadores rela-
cionados a domínio da tecnolo-
gia, produto, mercado, gestão e
finanças. A incubadora busca au-
xiliar no suporte às demandas
das empresas, procurando e ofe-
recendo condições de desenvol-
v i m e n t o”, diz o coordenador da
Fundação Centros de Referência
em Tecnologias Inovadoras (Cer-
ti), Alexandre Steinbruch.

Apesar de as empresas com ba-
se tecnológica representarem
60% do total das companhias que
contam com o apoio de incuba-
doras, não são apenas elas que
obtêm auxílio. “As incubadoras
apoiam iniciativas com aspecto
inovador, independentemente
do setor”, afirma o professor do
Mackenzie Nelson Destro Frago-
so. O Mackenzie conta com uma
incubadora, mas exclusiva para
alunos, ex-alunos, professores e
e x - p ro f e s s o re s.

O Centro de Inovação, Empre-
endedorismo e Tecnologia (Cie-
tec), incubadora da Universidade
de São Paulo (USP), por sua vez,
tem mais de 200 empresas gra-
duadas, segundo o professor An-
dré Fleury, da Fundação Vanzoli-
ni. “As incubadoras ajudam os
empreendedores a encontrar um
modelo de negócio e atuam de
forma decisiva no estágio inicial
das empresas.”

O suporte passa por ceder es-
trutura para a operação e apoio
técnico, jurídico, operacional, de
gestão e de incentivo para trans-
formar a ideia em um produto ou
serviço com valor agregado para
o mercado. “Mas trata-se de um
projeto com tempo limitado, que
dará a possibilidade de testar a
ideia e reduzir riscos”, avalia o co-
ordenador do MBA em Empre-
endedorismo e Desenvolvimen-
to de Novos Negócios da
Fundação Getulio Vargas (FGV),
Marcus Quintella.

Seleção
Cada incubadora tem seus pró-
prios critérios e processo seleti-
vo para a escolha de projetos. “O
primeiro passo para o interessa-
do em fazer parte de uma incu-
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