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O que pode fazer um cientista ou pesquisador no Brasil com uma ideia inovadora na mão e 
nenhuma experiência empresarial? Ele pode engavetar seu projeto tecnológico e arranjar um 
emprego numa empresa ou na área acadêmica, pode encarar o mercado de peito aberto e - 
provavelmente - fracassar; ou pode procurar uma incubadora de empresas. Ary Plonski, 
presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec), compara o papel das incubadoras ao de um jardineiro. "A tarefa delas é cultivar 
empreendimentos que estão nascendo e que sejam inovadores, frequentemente com elevado 
conteúdo tecnológico", diz. Especialmente quando estão associadas a parques tecnológicos. 
"São verdadeiros habitats de inovação, ambientes construídos com essa finalidade." 
  
Para entrar nesses santuários de inovação tecnológica, no entanto, não basta querer. Os 
empreendedores devem passar por uma seleção criteriosa. Na incubadora do Instituto 
Gênesis, ligada à PUC-RJ, o primeiro requisito é ser aluno, ex-aluno, professor ou pesquisador 
ligado à universidade. "Isso facilita o intercâmbio tecnológico com a comunidade acadêmica", 
justifica Priscila Castro, gerente da incubadora do Instituto Gênesis. 
  
Mesmo assim, a proposta do candidato será esquadrinhada em todos os aspectos possíveis. O 
mercado em que a empresa atua é inovador? Que benefício essa inovação traz para a 
sociedade? Qual a viabilidade financeira do negócio? Qual a escala? Qual o nível de 
conhecimento do empreendedor sobre aquela tecnologia? "Também analisamos o 
comportamento do empreendedor, para saber se ele saberá levar adiante o negócio", continua 
Priscila. 
 
A cada semestre, o Gênesis recebe consultas de cerca de 20 interessados. Desses, 10 mandam 
o sumário do projeto e entre quatro e seis são submetidos à banca final, formada por analistas 
da incubadora e por parceiros externos. Geralmente, três novas empresas são aprovadas por 
semestre, mas o número varia. "Sempre damos feedback de cada etapa da seleção para os 
candidatos, sejam ou não aprovados", diz Priscila. "Às vezes, chegam candidatos que estão 
prontos para ir para o mercado." 
  
No Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), da USP, o grande filtro para 
selecionar projetos também é o viés inovador. "Não pode haver nada igual no mercado", 
explica o diretor do Cietec, Sergio Risola. Os critérios são rigorosos e o processo seletivo é 
permanente. Os pré-selecionados fazem um curso de planos de negócio de dez dias, com 
quatro horas de aula por dia. Depois, têm 15 dias para consultar livremente os especialistas do 
centro antes da apresentação final de seus projetos. 
  
Às vezes, quando os empreendedores não vão às incubadoras, as incubadoras vão até eles. É 
o caso da Supera, criada em 2003 pela Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, em 
Ribeirão Preto, e que conta com o apoio da USP. "Basicamente, nossas empresas nascem de 
pesquisas acadêmicas, mas nós também garimpamos bons projetos promovendo concursos, 
como o Bio Business Brasil", conta Reinaldo Igaraschi, gerente da Unidade Hemocentro, da 
Supera. 
  
Em geral, nas incubadoras, projetos ainda em fase de estudos ou empresas ainda na fase de 
constituição jurídico-administrativa são encaminhados para a chamada pré-incubação. Nessa 
fase, eles recebem apoio para estudos de viabilidade técnica e econômica, e para detalhar o 
plano de negócios ou lidar com a burocracia para a própria criação da empresa. 
  
Na etapa da incubação propriamente dita, as empresas trabalham na melhoria da gestão e das 
operações. Depois, quando terminam o período, podem eventualmente passar por uma fase de 
pós-incubação, para consolidarem sua estrutura. O tempo total do processo varia de acordo 
com a incubadora. "No Cietec, nós procuramos adequar o tempo do ciclo de incubação à 
necessidade de cada empresa, segundo seu desenvolvimento, o mercado em que atua ou a 
necessidade de capital", explica Risola. 
  



As incubadoras abrem as portas de eventos, ampliam o leque de contatos dos 
empreendedores e facilitam o acesso a canais de financiamento. Mas para que o tempo dentro 
da instituição seja realmente proveitoso para a empresa, diz Priscila, é preciso que o 
empreendedor seja aberto e saiba aproveitar a oportunidade. "Quando ele está aqui, a palavra 
chave é parceria. Se não estiver disposto a trocar conhecimentos e experiências, não adianta 
nada." 
  
Para Geraldo Magela, gerente da Incubatep, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do 
Instituto de Tecnologia de Pernambuco, as incubadoras mudaram o panorama da inovação e 
deram aos jovens uma nova alternativa de apoio a seus projetos empreendedores. "Quando as 
primeiras incubadoras surgiram no país, nos anos 80, não havia muitas opções para os recém-
formados além de procurar um emprego, permanecer na academia ou prestar concurso 
público", lembra. "Quem queria desenvolver ideias para um negócio próprio tinha que arcar 
com aluguel de sala, equipamentos, contratação de consultores, passagens aéreas para 
participar de eventos, o que muitas vezes inviabilizava o projeto", enumera. 
  
As instituições também fazem a ponte entre o mundo acadêmico e o mercado. "Transformar 
esses projetos em atividade econômica seria inviável", avalia Igaraschi, da Supera. 
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