
Incubadora de Negócios da ESPM contará com infraestrutura completa 
 
Os interessados poderão abrir uma empresa, gratuitamente, em um espaço cedido pela 
entidade. 
 
A Incubadora de Negócios da ESPM, nascida em maio de 2010 como uma área de apoio a 
alunos e ex-alunos interessados em desenvolver seu próprio negócio, até então, atuava com 
um time composto por professores que prestavam consultoria gratuita nas mais diversas áreas 
que envolvem a criação de uma empresa. 
  
Contudo, entendendo a importância e a necessidade de um apoio ainda mais abrangente nesse 
começo de carreira, a Incubadora de Negócios da ESPM ganhou novas dimensões e passará a 
oferecer, a partir do mês de junho, uma completa estrutura para que seus alunos e ex-alunos 
concretizem seus projetos com um maior respaldo, cumprindo as exigências para a 
hospedagem de sua empresa. 
  
Os interessados poderão abrir uma empresa em um espaço físico cedido pela ESPM, com 
infraestrutura completa - telefone, internet, mobiliário, etc. - gratuitamente, por até 18 meses. 
Serão hospedadas, no local, até cinco empresas que, para ter seu projeto aprovado, passarão 
pelo processo seletivo de uma banca examinadora. 
  
Ao longo dos 18 meses, as empresas hospedadas prestarão contas de suas ações aos gestores 
da Incubadora que irão avaliar periodicamente o desempenho do negócio para eventuais 
ajustes estratégicos. 
  
E para comemorar essa fase, será realizado, amanhã, um evento de inauguração da nova 
etapa da Incubadora de Negócios da ESPM, destinado a alunos, professores e colaboradores da 
Escola. 
  
A professora Paula Calil, responsável pelo Programa, juntamente com o professor José 
Eduardo Amato Balian, acreditam que "o papel de uma incubadora de negócios é apoiar o novo 
negócio, contribuindo para transformar uma ideia simples em uma empresa lucrativa. E a 
ESPM, agora, irá mais além, oferecendo a infraestrutura necessária para que o aluno 
empreendedor invista em uma nova opção de carreira", comenta Calil. 
  
Além disso, os alunos continuarão contando com a equipe de professores-consultores, além de 
ter acesso aos serviços do Design Lab ESPM, agência experimental do curso de Design, na 
criação da identidade visual de marcas e produtos. 
  
Incubar projetos na ESPM, com o apoio na orientação do negócio e na infraestrutura, é uma 
forma de incentivar novos empreendimentos que contribuirão com o aumento da geração de 
renda, empregos qualificados, além de melhores resultados na balança comercial do País. Em 
novembro de 2011, a ESPM comemorou 100 projetos apresentados. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 22 maio 2012, São Paulo, p. C2. 
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