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Tecnológicas têm desafio dobrado
de se manter de ponta e crescer
Papel da incubadora é estruturante para o pequeno empreendedor resistir às dificuldades

Q
uando teve a ideia de fabricar no
Brasil elementos farmoquímicos
importados pelos laboratórios
nacionais, o químico William

Carnicelli acreditava que logo seria em-
presário de sucesso. De fato, foi bem suce-
dido. Sua empresa, a Alpha BR, fornece in-
sumos para anestésicos, calmantes e anti-
depressivos fabricados por quatro grandes
laboratórios. Em 2009 cresceu 200% sobre
2008 e, em 2010, faturou R$ 1,96 milhão.
Mas nada foi rápido, muito menos fácil.

“Não tinha ideia quais laboratórios exa-
tamente seriam os clientes e era muito oti-
mista sobre os prazos de licenciamento,
calculei sete meses. Demorou dois anos e
meio”, lembra Carnicelli. A razão do su-
cesso foi além da vontade de empreender.
Teve como base o planejamento minucioso
e a monitoria dos consultores da Cietec,
incubadora resultante da parceria do Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Se-
brae e USP. Foi o berço da Alpha. Assim
como a empresa de Carnicelli, as tecnoló-
gicas recebem nas incubadoras a capacita-
ção que lhes faz criar musculatura para en-
carar o duplo desafio do segmento: crescer
e se manter atual, num mercado cujas no-
vidades envelhecem em nanosegundos.

Ser parceiro de uma incubadora é entrar
num cenário que marcha na contramão do

mercado. Segundo o Sebrae-SP, 58% das
empresas fecham as portas em até cinco
anos de vida. Entre as incubadas, 90%
continuam operando no mesmo período.
“Nosso critério para medir sucesso não é a
sobrevivência. Focamos crescimento, in-
ternacionalização”, diz Ary Plonski, pre-
sidente da Anprotec, associação que re-
presenta 400 incubadoras instaladas pelo
Brasil e perto de 6,3 mil empreendimentos
(incubados, ex ou parceiros) que geram 35
mil postos de trabalho diretos. Em 2010, o
faturamento estimado deste guarda-chu-
va de inovações foi R$ 4 bilhões.

Para Plonski, a alta taxa de sobrevida é
motivada pela rigorosa peneira entre os
candidatos a ter uma sala na incubadora e
pelo processo intensivo de capacitação em
gestão feito nos três primeiros anos. “São
empresas atletas, é mais que natural que se
mantenham no mercado.”

Uma vez lá dentro, a chave de todo o
trabalho de planejamento é o plano de ne-
gócios. “É por meio dele que se verifica se
a boa ideia do empreendedor pode colocar
no mercado um produto necessário e lu-
crativo”, diz Maurício Susteras, coorde-
nador em gestão tecnológica do Cietec. “O
plano de negócios é o norte”, diz o enge-
nheiro Sami Menasce, criador da Brazi-
lOzônio, outra cria da Cietec, focada em
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equipamentos de geração e transferência
de ozônio, produto germicida e oxidante.

Tãoimportantequantoplanejar,éterca-
pital. Um mínimo de R$ 20 mil a R$ 30 mil
para equipamentos e custos, já incluindo as
despesas mensais com a incubadora, que,
no caso da Cietec, giram em torno de R$ 1
mil. “É vantagem estar na incubadora, por-
que temos prioridade nas demandas junto
às universidades e descontos, como no IPT,
onde pago 25% menos”, diz Carnicelli.

Ary Plonski, presidente da Anprotec:
critério para medir sucesso é o

crescimento e a internacionalização

Henr ique Manreza
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“ O plano de
negócios diz se
a boa ideia do
empreendedor tem
chance de colocar
no mercado um
produto necessário
e lucrativo”

Mauricio Susteras,
coordenador do Cietec
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