
A criatividade do empreendedor
brasileiro levou o País a ser um dos
pioneiros na formação de incubadoras
de empresas. Parte dessas instituições,
geralmente ligadas a universidades,
abrigam negócios nascentes, a partir
de idéias de alunos e professores, e
oferecem apoio estratégico durante os
primeiros anos de existência.
Em todo o País, segundo dados da
Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec), elas somam
400, com cerca de 1.500 empresas
consolidadas. Porém, a modalidade,
que pode ser um atalho entre a
produção acadêmica e o mercado,
enfrenta dificuldades para atrair
investidores e, dessa forma, obter
recursos para crescer e ganhar
autonomia.

Uma forma para vencer esse desafio
está na criação de um fundo de "capital
semente" modalidade de investimento
de risco com a finalidade de
impulsionar novas empresas. Dinheiro
para isso já está disponível em um
programa lançado pela Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), do
Ministério da Ciência e Tecnologia,

que prevê a distribuição de R$ 300
milhões para esse tipo de fomento.

A primeira incubadora de universidade
do País a partir para a criação
de um fundo dessa natureza é o
Instituto Gênesis, ligada à Pontifícia
Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Com capital de R$ 12 milhões,
o fundo é formado por investidores
privados. Entre eles, a Mercatto
Investimentos, que também irá
administrar o fundo, e o ex-presidente
do Banco Central Armínio Fraga,
ex-aluno da própria escola. A idéia é
injetar dinheiro em empresas prestes
a sair da incubadora e assim estimular
seu crescimento. Desde que foi
fundado, em 1997, o instituto gerou 36
empresas, das quais 89% continuam
em operação. O índice é um dos mais
altos do País. Atualmente estão em
fase embrionária 24 negócios, cm áreas
como software, equipamentos e design.

De acordo com o programa da
Finep, os fundos deverão ser
constituídos com 40% de capital vindo
do governo, 40% de investidores
institucionais c 20% de investidores
individuais. Batizados de "anjos"
uma das vantagens dos investidores
individuais é a garantia de receber o
dinheiro de volta, caso alguma coisa dê
errado em um prazo de até sete anos.
Eduardo Moreira da Costa, presidente
da Finep, afirma que os anjos são elos



que precisam ser estimulados na cadeia
da inovação.

Os fundos de capital semente já
são utilizados há décadas pelas
universidades americanas. Uma delas
é a Stanford, na Califórnia, que fornece
a base para o surgimento de pequenas
empresas de tecnologia no Vale do
Silício. Para José Alberto Sampaio
Aranha, diretor do Gênesis, a academia
brasileira tem muito a contribuir. Em
depoimento à revista Exame, ele disse
que o Brasil produz boa pesquisa
científica e publica número respeitável
de teses e artigos acadêmicos. "Agora,
precisamos entrar na fase da inovação,
que ocorre quando o conhecimento
é transformado em algo útil para a
sociedade" afirmou.

As incubadoras brasileiras seguem
os modelos americano e europeu. No
americano, a principal sustentação
é o capital de risco e os anjos. No
europeu, a maioria das incubadoras
é subsidiada por órgãos públicos.
No caso do Gênesis, de acordo com
Aranha, a inspiração veio com o IC2
Institute, ligado à Universidade do

Texas. Ele entende que os texanos são
um bom exemplo a ser copiado por
agregarem à incubadora programas
de empreendedorismo, além de
desenvolverem seu próprio fundo para
empresas nascentes.

Aranha entende também que o
empreendedorismo por oportunidade
tem mais chances de vingar, já que
envolve pessoas com educação
superior, emprego de alta tecnologia
e investimentos em inovação. "As
incubadoras têm papel fundamental
nesse processo. O ideal é que
elas abriguem somente empresas
interessadas em segmentos não
saturados ou, então, que tenham
soluções inovadoras que possam ser
aceitas pelo mercado" afirma.

Para encontrar empresas com
esse perfil, o trabalho de Aranha
começa assim que os calouros são
recepcionados na universidade, por
meio de propaganda da incubadora que
comanda. Além disso, promove cursos
de empreendedorismo que atraem
anualmente 1.200 participantes. Os
que mostram ambição pela abertura

de um negócio recebem ajuda para a
elaboração de planos de negócios e, em
seguida, são conduzidos a um processo
de seleção. Os projetos aprovados
são abrigados no Gênesis, em média,
por três anos. Durante esse período,
recebem apoio administrativo, material
e estratégico para se desenvolverem,
além de estarem inseridos em
um ambiente em que a troca de
informações é constante.

Esse ambiente inclui o contato com as
empresas já formadas e com ex-alunos
que alcançaram sucesso profissional.
É o caso de Thomás Tosta de Sá, que
preside a associação dos ex-alunos
da PUC e um dos idealizadores
da parceria entre a Mercatto e a
Gênesis. No período em que ficou na
presidência da Comissão de Valores
Mobiliários (1993-1995), Sá foi um dos
responsáveis pela regulamentação dos
fundos de capital de risco no Brasil. No
ano passado, esses fundos atingiram
a marca de U$ 1,7 bilhão. Ele acredita
que pelo menos 20% do retorno
desse capital poderão ser utilizados
em empresas que tenham saído de
incubadoras.

ADMINISTRADOR PROFISSIONAL - ABRIL - 2008 19

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, a. 31, n. 262, p. 18-19, abr. 2008.




