
tabilidade é uma boa notícia para as
cerca de 6 mil companhias nascen-
tes, atualmente abrigadas nas incu-
badoras ou parques tecnológicos.
Elas têm sustentabilidade em seu
DNA, a começar pelo que fazem.
Invariavelmente são indústrias "lim-
pas": 70% dos empreendimentos
hospedados são de base tecnológica.
Além disso, são tocadas por uma
geração criada dentro de novos valo-
res. Por iniciativa do CNPq, as incu-
badoras começaram a ser instaladas há
20 anos no Brasil, com objetivo de
dar oportunidade para o surgimen-
to de pequenas empresas saídas da
cabeça de universitários que tives-
sem traços de empreendedorismo.
Hoje, são 400, mais 55 parques tec-
nológicos espalhados por todo o
País: nesses locais está sendo gesta-
do parte do Brasil do futuro.

APARECIMENTO DE LI-

nhas de financiamento
para empresas compro-

missadas com a susten-



atua de forma mais ortodoxa: abriga
empreendimentos voltados ao aten-
dimento das demandas de setores tra-
dicionais - na maioria dos casos, das
indústrias instaladas em Arranjos
Produtivos Locais (APLs), segundo
Tonholo — ou promovem o desen-
volvimento de pequenas empresas de
consultorias e serviços voltados a ne-
cessidades sociais. Essas modalidades
de incubadoras, que ganharam im-
pulso a partir de 2000, abrigam, por
exemplo, empresas de design ou de
embalagens de produtos, entre ou-
tras iniciativas que permitem aos seus
respectivos setores diferenciar-se no

a mercado regional ou nacional.

Metade das incubadoras segue o
modelo clássico que fomentou a
inovação nos países desenvolvidos:
abriga empresas de base tecnológi-
ca criadas pornniciativa de pesqui-
sadores para desenvolver produtos
e processos em áreas de ponta do co-
nhecimento científico, explica Jose-
aldo Tonholo, diretor da Associação
Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec). Essas empresas nascem
a partir de um detalhado plano de
negócios, estimuladas por uma nova
legislação - como as leis da Inova-
ção e do Bem — e incentivadas pelo
Programa Nacional de Apoio às In-
cubadoras de Empresas e Parques
Tecnológicos (PIN), pelo programa
Juro Zero e Subvenção Econômica,
da Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep), entre outros.

A outra metade das incubadoras

No primeiro modelo, a preocupa-
ção com a sustentabilidade é questão
de sobrevivência: os empreendimen-
tos de base tecnológica dependem, em
geral, de investimentos de risco, capi-
tal semente, de apoio de agências ofi-
ciais de fomento e do cumprimento
de um detalhado plano de negócios.
"Os fundos de risco ou a Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep), por
exemplo, têm regras rígidas para fi-
nanciamento que vão desde exigên-

cias ambientais até a gestão dos negó-
cios", esclarece Tonholo.

A regra vale também para as em-
presas instaladas ou incubadas em
parques tecnológicos. Além de aten-
der expectativas dos investidores e das
agências financiadoras, elas devem
obedecer aos requisitos de proteção
ambiental que são parte integrante do
modelo de organização dessa modali-
dade de empreendimento. "Sustenta-
bilidade ambiental é cláusula pétrea.
Deve servir de paradigma de como
viver e trabalhar no século 21", afir-
ma João Steiner que, entre 2005 e
2007, coordenou a implantação do
Sistema de Parques Tecnológicos de
São Paulo, concluído em dezembro
do ano passado.

Apoio oficial
No modelo de incubadoras de

empresas de setores tradicionais es-
sas regras não são tão rígidas. "Elas
vivem excluídas dos sistemas de fi-
nanciamento tradicional e, por isso
têm problemas de crédito", diz To-
nholo. A sustentabilidade, nesses ca-
sos, é o próprio negócio, já que sua
atividade deve contribuir para a con-
solidação dos APLs ou para a gera-
ção de renda de comunidades locais.
A ONG Maria Maria, por exemplo,
incubada na Universidade Federal
de Alagoas (Ufal) desde 2004, foi
criada para atender mulheres vítimas
de violência. Hoje, oferece consul-
toria a projetos de habitação, saú-
de, assistência social e de geração de
renda para 98 famílias na cidade de
Rio Largo. Contam, para tanto, com
recursos da União, do Estado e do
município. "O fato de estarmos vin-
culados à Universidade Federal de
Alagoas traz vantagens para o cre-
denciamento do projeto", diz Ma-



ria Olívia da Silva Monteiro, uma
das coordenadoras da organização.

Mas, o quadro de dificuldade de
acesso ao crédito promete mudar. O
governo do Estado de São Paulo, por
exemplo, já publicou decreto crian-
do a Agência de Fomento do Estado
de São Paulo (Afesp) com capital ati-
vo inicial de cerca de R$ l bilhão. A
agência captará recursos com orga-
nismos de crédito como o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e de fontes
externas como Banco Mundial, Ban-
co Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) e Banco do Japão para

Cooperação Internacional (JBIC).
Sua implantação depende de apro-
vação do Banco Central, mas a ex-
pectativa é que a Afesp entre em ope-
ração ainda este ano.

De acordo com Alberto Gold-
man, vice-governador e secretário
estadual do Desenvolvimento, a
agência paulista atenderá principal-
mente as pequenas e microempre-
sas integradas em APLs. "Não pre-
tendemos substituir o BNDES, que
trabalha com grandes investimen-
tos", ressalvou Goldman, em setem-
bro do ano passado, por ocasião do
lançamento da agência. Mas, certa-

mente, a aprovação do crédito de-
penderá, entre outras garantias, do
compromisso com a sustentabilida-
de. "Não dá para falar em inovação
sem responsabilidade social e am-
biental", completa Tonholo.

Novas tecnologias
As incubadoras de empresas es-

tão geralmente ligadas a universida-
des e centros de pesquisa. Tem como
objetivo estimular e proteger novos
negócios, contribuindo, desta for-
ma, para o desenvolvimento econô-
mico das regiões onde se localizam.
As empresas permanecem residen-
tes nas incubadoras por um perío-
do de tempo limitado, em condições
favoráveis ao desenvolvimento e à
auto-sustentação do empreendi-
mento, diminuindo os riscos de
mortalidade no mercado.

Estima-se que em todo o mundo
existam cerca de 4 mil incubadoras
de empresas de base tecnológica que
oferecem ao empreendedor uma
oportunidade de levar os resultados
da pesquisa para o mercado. No Bra-



sil, as primeiras incubadoras come-
çaram a se formar em meados da dé-
cada de 1980. Nos últimos dez anos,
essas incubadoras, assim como os
parques tecnológicos, cresceram a
uma taxa de dois dígitos. O Centro
Incubador de Empresas Tecnológicas
( Cietec), em São Paulo, por exem-
plo, em menos de dez anos tornou-
se a maior incubadora da América
Latina. Conta com 128 empresas
desenvolvendo novas tecnologias em
meio ambiente, eletroeletrônica, tec-
nologia da informação, biotecnolo-
gia e medicina e saúde.

Além da infra-estrutura, as em-
presas têm apoio dos laboratórios
de pesquisas da Universidade de
São Paulo (USP), do Instituto de
Pesquisa Tecnológica (IPT) e do
Instituto de Pesquisas Energéticas
e Espaciais (Ipen). E um time qua-
lificado de gestores as capacita para
a gestão sustentável dos negócios.
"O Cietec oferece às empresas van-
tagens que lhes proporcionam chan-

ces de se destacar no mercado, por
seus projetos inovadores e pela soli-
dez que seu empreendimento pode
alcançar", diz Sérgio Risola, geren-
te-executivo da incubadora.

O modelo aperfeiçoa-se a cada
ano, sempre com vistas na sustenta-
bilidade dos negócios. Em outubro

do ano passado, o Cietec e outras
nove incubadoras do Estado forma-
ram a Rede de Apoio à Inovação Tec-
nológica nos Empreendimentos em
Criação (Raitec). O objetivo é unifi-
car os esforços de 247 empresas resi-
dentes em incubadoras no Estado
para a aumentar suas taxas de suces-
so no mercado, alavancar novos ne-
gócios e criar diferentes canais de co-
municação entre as empresas. Com
o apoio da Finep, as incubadoras vão
investir, até dezembro de 2008, R$
981 mil em atividades como partici-
pações em feiras de negócios, implan-
tações de sistemas para avaliação das
empresas e registros de marcas, pa-
tentes e softwares. "Também fazem
parte dessas ações o aprimoramento
dos planos de negócio de pelo me-
nos 50 novos empreendimentos que
desejam se candidatar às incuba-
doras, além da capacitação dos em-
presários para o acesso a financia-
mentos oferecidos pelas principais
agências de fomento do País", disse
o gerente-executivo do Cietec, Sér-
gio Risola à Agencia Fapesp. A rede



Em torno de um prédio de ar-
quitetura futurista, numa área de
3,5 milhões de m2 (foto), começa
a se formar o Parque Tecnológico
de São José dos Campos, em São
Paulo. Reunirá empresas de tec-
nologia e serviços de apoio à in-
dústria aeroespacial, tendo como
âncora a Embraer; atividades liga-
das à biomedicina - como diag-
nóstico de imagem ou informática
médica, por exemplo - com forte
articulação com engenharia; e em-
preendimentos na área de energia:
a Vale já anunciou a implantação
do Centro de Desenvolvimento
Tecnológico em Energia (CDTE)
com o objetivo de desenvolver pes-
quisas em fontes energéticas sus-
tentáveis, incluindo a nuclear. O
Parque Tecnológico contará ainda
com áreas residenciais, de lazer e
serviços. Seu centro de gravidade
é o Instituto de Tecnologia Aero-
náutica (ITA), o Centro de Tecnolo-
gia Aeronáutica (CTC) e a Univer-
sidade Federal de São Paulo
(Unifesp) que, no ano passado, ins-
talou no município um curso de
Ciências da Computação.

Além de São José dos Cam-
pos, já estão em fase de implan-

tação parques tecnológicos em
outros seis municípios: o de São
Carlos, especializado em óptica e
instrumentação avançada; Ribei-
rão Preto, com foco no setor de
saúde; Campinas, direcionado às
tecnologias de comunicação e in-
formação; Piracicaba, com atua-
ção na área de biocombustíveis;
São José do Rio Preto, de tecno-
logia em saúde; São Paulo, capi-
tal - que muito provavelmente terá
como bandeira os serviços inten-
sivos de conhecimento.

Todos os parques tecnológi-
cos contarão com incubadoras de
empresas às quais serão ofereci-
dos serviços de consultoria, difu-
são, de orientação financeira para
a prospecção de investidores e
parceiros de riscos, entre outros.
Essas empresas, no entanto, têm
de operar de acordo com regras
rígidas. Em São Carlos, por exem-
plo, elas não podem praticar ne-
nhuma atividade de pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico para
fins bélicos ou considerados
agressivos ao meio ambiente e de-
vem providenciar a instalação de
equipamentos de segurança e de
controle de poluição.

também oferecerá cursos, oficinas e
consultorias em assuntos diversos,
como gestão empresarial, marketing,
negociação com investidores e estra-
tégia de atração de capital de risco.

No Paraná, a Rede Paranaense
de Incubadoras e Parques Tecnoló-
gicos, criada em 27 de setembro de
2000, reúne 16 incubadoras e par-
ques tecnológicos do Estado com a
finalidade de incentivar a produção
e a comercialização de novas tecno-

logias. Entre as associadas, está Co-
linas Agroindustrial Ltda., instala-
da na Incubadora Tecnológica em
Agroindústria, da Fundação para o
Desenvolvimento Científico Tecno-
lógico (Fundetec). A empresa de-
senvolve produtos extraídos de
plantas aromáticas cultivadas na
agricultura orgânica. Seus produtos
- óleos essenciais, essências natu-
rais, hidrolatos, entre outros - apro-
veita os resíduos orgânicos para a
formação de compostagem de solo,
evitando-se desta forma a geração
de poluentes, agregando valor às
culturas de ervas aromáticas produ-
zidas na nossa região.

Text Box
Fonte: Razão Contábil, a. 4, n. 45, p. 35-39, jan. 2008.




