
Graduadas correm menos
riscos de desaparecer

Com auxílios como capacitação gerencial e assessoria jurídica, apenas 10% das empresas
que passam por incubadoras correm o risco de "morrer" antes de completarem dois anos

sária para viver com saúde, as incubadoras
de empresas prestam auxílios básicos, como
capacitação gerencial e assessoria jurídica,
para que muitas organizações recém-cria-
das se tornem fortes o suficiente para en-
frentarem sozinhas o mercado.

De acordo com José Luiz Ricca, diretor
superintendente do Sebrae-SP, enquanto
44% das microempresas desaparecem an-
tes de completar dois anos, apenas 10%
das que passam pelas incubadoras correm
o risco de "morrer". Mesmo assim, segun-
do Ricca, na maioria das vezes por proble-
mas entre os sócios.

As que passam pelas incubadoras são
chamadas de "graduadas", já que recebem
toda a formação necessária para desenvol-
ver seus negócios. Uma dessas empresas é
a Adespec, fabricante de adesivos especi-
ais, que ficou um ano no Centro Incuba-
dor de Empresas Tecnológicas (Cietec), na
USP.

A diretora da empresa, Wang Shu Chen,
disse que optou pela incubadora porque

precisava fazer muitos testes para desen-
volver seu produto, o "Prego Líquido", uma
cola de alta fixação atóxica a base de água.
A grande vantagem, segundo ela, foi po-
der usar os laboratórios da universidade.

Com um faturamento de R$ 30 mil por
mês, Wang conta que investe boa parte des-
se valor em pesquisas. Com 12 funcionári-
os, a empresa produz oito toneladas do
adesivo por mês, vendidas basicamente
para a construção civil (o produto cola
azulejos, carpetes, cimento, painéis de ges-
so acartonado e placas cimentícias) e para
artesões. Para breve, Wang pensa em lan-
çar um selante para construção civil. Em
um ano, ela pretende triplicar os negócios
e, com isso, faturar R$ l milhão por ano.

Modelo de
desenvolvimento

Com 207 incubadoras, o Brasil tem cer-
ca de 1.500 empresas incubadas, que ge-
ram 10,2 mil empregos e que faturaram no
ano passado, somente no Estado de São
Paulo, cerca de R$ 50 milhões. Para fazer
parte, é preciso verificar a especialidade
de cada uma e ficar atento à publicação

de editais que indicam os prazos para os
interessados apresentarem os projetos. Em
algumas delas é preciso pagar uma men-
salidade simbólica, cujo valor está abaixo
dos custos reais do empreendimento.

Segundo Ricca, três quesitos definem se
a idéia pode virar uma empresa incubada:
projeto inovador, mercado e viabilidade fí-
sica e financeira.

Além do espaço físico, com telefone,
fax e até máquina de café, as incubadoras
oferecem todas as condições para que as
microempresas cresçam, como as melho-
res maneiras de administrar, organizar e
fazer publicidade do negócio.

Como a maioria das incubadoras atua
em parceria com centros de estudos, o em-
presário tem à disposição laboratórios e
profissionais especializados. "Além de me-
lhorar sua própria idéia, ele recebe asses-
soria jurídica, de marketing e de finanças,
tudo para aprender a montar um plano de
negócios consistente", afirma Fernando Chi-
naglia, da Unidade de Inovação e Acesso
a Tecnologia do Sebrae-SP.

Para Ricca, as condições oferecidas cri-
am um novo modelo de desenvolvimento.
"A empresa já nasce com cultura empreen-
dedora e a incubadora torna-se um pólo
de referência para sua região", declarou.
Ainda segundo ele, o Sebrae está trabalhan-
do para aumentar o relacionamento entre as
grandes empresas e as incubadas. "As em-
presas que querem descentralizar seus ne-
gócios, encontram nas incubadas garantia
de qualidade", finalizou.

peciais recebam a atenção neces-
dos que precisam de cuidados es-
ras permitem que os recém-nasci-
a mesma forma que as incubado-


