
Brasil já conta com 384 i n 
cubadoras especializadas ou 
multitemáticas, responsá

veis por mais de 6,3 m i l empreen
dimentos nas duas últimas déca
das. Elas têm assumido um papel 
cada vez mais importante no pro
cesso de inovação, pois criam um 
ambiente de negócio propício ao 
surgimento e ao fortalecimento 
de startups das mais diversas áre
as, e algumas já se preparam para 
atuar como aceleradoras. A expan
são do movimento de incubadoras 
teve início em 1984, impulsionada 
por políticas públicas do Conse
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
"Elas geram empreendimentos 
inovadores que aproveitam as si-
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nergias com as universidades ou 
parques tecnológicos onde estão 
abrigadas", sintetiza Francilene 
Garcia, presidente da Associação 
Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec) e da Incubadora Tec
nológica de Campina Grande. A 
incubadora tem foco nas áreas de 
TIC, agronegócio, tecnologias l i m 
pas, engenharia e petróleo e gás e 
já graduou 80 empresas, manten
do atualmente 28 incubadas. 

O modelo de atuação pode va
riar e inclui até incubadoras pri
vadas, como a que é mantida pela 
Telefônica/Vivo. O Instituto Na
cional de Metrologia, Qualidade 
e Tecologia (Inmetro), por exem
plo, se diferencia por apoiar não 
empresas, mas projetos, que tan
to podem ser de startups como 
de companhias de grande porte 
como a CEG e a Light. Segundo 
Cristiane Rauen, responsável pela 
incubadora, o suporte aos proje
tos tecnológicos é feito por meio 
de pesquisas, testes e ensaios, que 
podem ser realizados nos 48 labo
ratórios localizados no Campus de 
Xerém, no Rio de Janeiro. 

Até o momento, a incubadora 
aprovou 16 projetos tecnológicos 
de empresas como a Enersud, que 
desenvolve turbinas eólicas de 
pequeno porte, produto já paten
teado. Já a i-Dutto, desenvolve um 
sensor wireless para vazamento de 
gás em bueiros. E a Visomes, que 
fazia calibração de câmaras cli
máticas, desenvolveu um sistema 
com menos consumo de energia, 
maior capacidade de esterilização 
térmica e maior capacidade. Cres
ceu 400% após a incubação e hoje 
fatura R$ 5 milhões. 

Do alto de seu gigantismo, que 
o coloca na posição de maior incu
badora da América Latina, com 141 
empresas incubadas e dispondo de 
470 laboratórios no campus da USP, 
o Centro de Inovação, Empreende-
dorismo e Tecnologia (Cietec) vive 
hoje a experiência de administrar 
o assédio dos fundos de investi
mento. Sergio Risola, gestor do Cie
tec, conta que a incubadora recebe 

a visita de um fundo por semana. 
"Até um tempo atrás, estendíamos 
um tapete vermelho para eles, mas 
de um ano e meio para cá a procura 
é tão grande que decidimos impor 
algumas regras", diz. 

A primeira delas é que o conta
to se faça por intermédio da gestão 
da incubadora e não diretamente 
com as empresas. "Assim temos 
condições de identificar o melhor 
projeto da área que o investidor 
quer e apresentamos duas a três 
opções para ele conversar sem 
ter que falar com 33 empresas 
e criar expectativas que não se 
cumprem", diz Risola. Com isso 
também é possível investigar se o 
investidor tem tradição, o quanto 
pretende investir, quanto terá de 
participação, etc. "Para as empre
sas apresentamos o aspecto jurí
dico, para que entendam quanto 
vão receber, como o investimento 
vai entrar e como elas poderão re
comprar a participação ou buscar 
outro fundo", diz Risola. 

Entre as empresas que nasceram 
nos laboratórios do Cietec está a 
Rfideas que desenvolve sistemas 
para gestão de negócios e já conta 
com um contrato com a Alog, pa
ra monitorar 8 m i l ativos. Outra é 

a OP2B, já graduada, que atende a 
Petrobras em uma aplicação para 
a gestão de toda a cadeia de produ
ção. Já a OvermediaCast, desenvol
veu um sistema inédito de coleta de 
estatísticas de visualização de víde
os nas mídias sociais, que antes só 
podia ser feita em páginas web. 

Outra incubadora pioneira é 
mantida pela Fundação Certi, liga
da a Universidade Federal de Santa 
Catarina. O Centro Empresarial pa
ra Laboração de Tecnologias Avan
çadas (Celta) optou por um modelo 
que visa garantir sua sustentabili
dade por meio de taxas. Já graduou 
72 empresas, sendo a metade de 
TIC, 20% de energia, 20% de saúde e 
biotecnologia e 10% de áreas diver
sas. Hoje são 39 incubadas. 

"O foco são empresas que te
nham condições de faturar já nos 
primeiros seis meses, porque a ló
gica é de sustentabilidade", diz José 
Eduardo Fiates, superintendente 
do Celta. Por meio do Sinapse, pro
grama de estímulo à inovação, a 
incubadora recebeu 1.070 projetos, 
selecionou 300 e, destes, cem vão 
receber um prêmio de R$ 50 m i l da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Estado de Santa Cata
rina (Fapesc) e do Sebrae. "O pro-
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grama tem sido um grande gerador 
de fluxos de empreendimentos que 
vão entrar para o Celta. Outro mo
vimento importante é que as pró
prias empresas graduadas começa
ram a gerar spin offs", diz Fiates. 

Com duas incubadoras, uma 
de cunho social, abrigando co
operativas populares, e outra de 
empreendedorismo empresarial, 
a Coppe/UFRJ tem como pré-re
quisito que as empresas interajam 
com a universidade. A incubadora 
de empresas já graduou 45 empre
endimentos, hoje mantém 18 resi
dentes e está com um edital aberto 
para mais quatro empresas. Se
gundo Lucimar Dantas, gerente 
de operações da incubadora, o 
foco são as áreas de petróleo e gás, 
energia, meio ambiente e TIC. Um 
exemplo é a Virtual i , que faz simu
ladores físicos de guindaste, aero
naves e helicópteros para atender 
ao setor de petróleo. 

No Porto Digital, a incubadora 
C.A.I.S. tem foco em TICs aplicados 
aos setores produtivos prioritários 
do Estado de Pernambuco (saúde, 
agronegócios, metal-mecânica/in-
dústria naval, TIC e energia), ou da 
economia criativa (propaganda, 
arquitetura, arte, games, design, 
moda, cinema, entre outros), além 
de eventos esportivos, culturais e de 

entretenimento de grande porte. 
Criada em 2010, hoje abriga 11 em
preendimentos. No edital de 2012, 
que abriu 20 vagas, optou-se pela 
criação de uma incubadora espe
cífica para apoiar empreendimen
tos da área de economia criativa, a 
Incubamídia. "O Porto também vai 
criar uma aceleradora para atrair 
investidores do mundo todo", diz 
Eiran Sims, gerente da incubadora. 

No Sul, a incubadora Raiar, do 
parque tecnológico Tecnopuc, nas
ceu na área de Tl, mas hoje tem perfil 
multissetorial (TIC, biotecnologia, 
Telecom, engenharia). Abriga 28 
empresas, entre as quais a Aurora, 
especializada em imagens aéreas; 
a Protótipos 3D, que faz impressão 
de modelos físicos para a área de 
medicina e saúde; a Homemanage, 
especializada em automação resi
dencial; e a QualiStatus, que faz 
caracterização de alimentos e pro
dutos naturais com rastreabilida-
de. Edemar Antonio Wolf de Pau
la, gerente da incubadora, diz que 
até o final do ano a Raiar passará 
a atuar como aceleradora. Estamos 
negociando com a Finep, fundos 
de investimento e investidores-
anjos. Mas a dificuldade é que só 
apostam nos negócios que já se 
sabe que vão dar certo. Há poucos 
investidores de risco", conclui. 
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Text Box
Fonte: Valor Especial: Inovação, São Paulo, p. 52-54, jun. 2012. 




