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O
s últimos dois anos foram sur-
preendentes para a Biscuilân-
dia, pequena indústria de Rio
Claro especializada em fabri-
car peças de decoração de
vidro com detalhes em bis-
cuit, a porcelana fria. Até

agosto de 2005, a empresa ocupava
espaço de 50 metros quadrados, no qual
Edilene da Silva Gomes produzia, com

dois ajudantes, oito modelos de ímãs de
geladeira. Seu marido, Jaílson Ferreira
Gomes, comercializava a produção. O
faturamento mensal era de R$ 2,5 mil.

Em junho deste ano, as vendas da
Biscuilândia já estavam na casa dos R$
30 mil mensais. A empresa agora ocupa
um galpão de 350 metros quadrados,
onde oito trabalhadores se ocupam da
fabricação de mais de 100 itens - como
porta-retratos, vasos, relógios de pare-
de e até enfeites de bolo de noiva. "Foi

um grande salto", diz Edilene.
A empreendedora conta que o "im-

pulso" se deu após a passagem de 15
meses da Biscuilândia pela incubadora
de empresas de Rio Claro, uma das 33
administradas pela Fiesp e mantidas
em parceria por prefeituras, universida-
des e Sebrae no estado. A Biscuilândia
faz parte das 452 firmas graduadas por
essas incubadoras, que no momento
abrigam outras 304 e asseguram a ma-
nutenção de 1.350 postos de trabalho.



A proposta de uma incubadora é
garantir infra-estrutura e suporte técnico
para o desenvolvimento de pequenas
empresas. O espaço para abrigá-las geral-
mente é da prefeitura. É assim em Rio
Claro, onde a incubadora ocupa um pré-
dio de 6 mil metros quadrados dividido
em 13 módulos de 100 a 300 metros qua-
drados. Há ainda um showroom para
exposição dos produtos das empresas
assistidas e uma sala de treinamento. A
prefeitura isenta as incubadas do IPTU.
O aluguel do espaço é rateado. Um
módulo de 100 metros quadrados sai por
cerca de R$ 300 por mês.

Mas o principal atrativo de uma incu-
badora é o suporte técnico que oferece.
Consultores do Sebrae apoiam o empre-
sário no desenvolvimento de planos de

negócios e o capacitam em gestão,
marketing, recursos humanos e finan-
ças. A Fiesp faz a gestão e desenvolve a
estratégia de atuação da incubadora,
atividade que envolve o trabalho de dez
diretores e cinco técnicos da entidade.

De acordo com os dados do Sebrae,
56% das micro e pequenas empresas
brasileiras encerram suas atividades
nos primeiros cinco anos de vida. Já o
índice de mortalidade de uma empresa
que passou por uma incubadora cai pa-
ra 19% no mesmo período. "O apoio
consistente no momento certo tem
impacto decisivo no futuro do empre-
endimento", diz Carlos Bittencourt, di-
retor de Micro, Pequenas e Médias
Empresas da Fiesp.

Segundo a empresária Giselle Spa-

dim, esse apoio fundamentou um novo
plano de negócios que mudou comple-
tamente o perfil de sua fábrica de biju-
terias e acessórios para moda - a Di-
madame, estabelecida em Botucatu -,
possibilitando a ampliação de seu mer-
cado e de seu lucro.

Giselle se associou à incubadora da
cidade em fevereiro de 2005, quando a
Dimadame tinha 40 funcionários e pro-
duzia bijuterias artesanais. Os consu-
midores vinham perdendo o interesse
por seus produtos, e a sobrevivência
da empresa estava em xeque.

Orientada pelo coordenador da
incubadora, Cláudio Roberto Vieira, a
empreendedora detectou um novo seg-
mento de mercado - o de acessórios de
metal, este em ascensão -, rebatizou a



MERCADO EM ASCENSÃO: orientada,
a Aroelo redirecionou sua produção.

Agora fabrica acessórios de metal

empresa com o nome Aroelo e mudou
completamente sua forma de atuação,
agora focada em design e comercializa-
ção, e a produção foi totalmente tercei-
rizada. "Descobri que meu forte não
era fabricar, mas desenvolver produtos
e mercados", diz Giselle.

Outra mudança: a empresária
aprendeu a contabilizar custos e esta-
belecer preços. Ela relata que durante
anos produziu sem saber quanto gas-
tava, vendendo as peças pelo dobro do
valor investido em matéria-prima:
"Não ganhava nada, sobrevivia. Hoje
tenho uma margem de lucro por pro-
duto que varia'entre 20% e 30%".

O tempo de permanência de uma
empresa em uma incubadora é limita-
do a dois anos, prorrogáveis por mais
um. O desligamento da Aroelo da
incubadora de Botucatu está progra-
mado para novembro, quando a
empresa será graduada. Esse é sem-
pre um momento delicado para as

empresas. É hora de continuar, por
conta própria, sua trajetória.

Giselle Spadim lamenta por anteci-
pação. "Aprendo muito aqui, com os
consultores e com a troca de idéias
entre os empresários", diz. "Não é fá-
cil cortar o cordão umbilical." Mas ela
já traçou seus planos: abriu um escri-
tório em São Paulo, nas proximidades
da Rua 25 de Março, onde estão seus
principais clientes, e deve abrir outro
em Botucatu ou Limeira, onde se con-
centram seus fornecedores.

Empresa associada. Giselle também
planeja continuar participando dos cur-
sos e treinamentos da incubadora de
Botucatu. Como informa Vieira, a incu-
badora de Botucatu está criando o sta-
tus de empresa associada para abrigar
os negócios graduados. As associadas
não poderão ocupar o espaço físico,
mas terão acesso ao suporte técnico.
"Estamos definindo um formato de
contrato para essas empresas, que pre-
tendemos iniciar no segundo semes-
tre", diz o coordenador.



O aprimoramento constante das
formas de apoio oferecidas pelas incu-
badoras é uma das principais preocu-
pações da Fiesp, segundo Carlos Bit-
tencourt. Para atender a esse objetivo,
foram instituídos os Conselhos Con-
sultivos das Incubadoras, formados
por representantes das empresas
incubadas e da prefeitura, líderes lo-
cais e membros do Sebrae, da Fiesp e
de universidades.

"A idéia é descentralizar as deci-
sões. O conselho detecta os problemas
e busca as soluções locais", diz o execu-
tivo. As ações podem ser as mais varia-
das, como negociar linhas de crédito
em conjunto com instituições financei-
ras, estabelecer parcerias com universi-
dades para o desenvolvimento tecnoló-
gico, organizar rodadas de negócios,
exposições ou participação em feiras.

A meta, além de qualificar o traba-
lho das incubadoras, é atrair constante-
mente novos empresários para o siste-
ma. Hoje, informa Bittencourt, a média
de ocupação das incubadoras é de 70%.
"Queremos chegar a 100%", afirma.

As incubadoras não ajudam apenas
empresas iniciantes. A Lupetec, de São

Paulo, por exemplo, fundada em 1996 e
líder em seu segmento de mercado - o
de equipamentos para laboratórios de
anatomia patológica -, ingressou recen-
temente na incubadora de São Carlos.

Em dezembro, Luis Carlos Mar-
tins, administrador da empresa, come-
çou a participar dos cursos de gestão
e, em junho, ocupou espaço de 63 me-
tros quadrados, onde montará dois
equipamentos da Lupetec.

Martins planeja desativar gradual-
mente a produção em São Paulo e ini-
ciar um novo modelo produtivo em
São Carlos, com grau maior de tercei-
rização - a empresa deverá atuar basi-
camente em desenvolvimento e mon-
tagem dos equipamentos. "A incuba-
dora será nosso suporte físico e técni-
co nesse processo", diz o empresário.

Estar na incubadora, acredita
Martins, ainda facilitará o acesso à
Universidade de São Paulo (USP) e à
Universidade Federal de São Carlos
(Ufscar). O objetivo do empreende-
dor é agregar valor a seus produtos
e começar a exportar: "A incubado-
ra está abrindo novos horizontes
para o negócio".
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