
Por Patrícia Valério 

Brasil está se tornando um 
país empreendedor. Apesar 
de ainda contar com uma 
dinâmica que não favorece 
completamente o investimento 
de risco, nós já somos a 

terceira nação que mais abre empresas no mundo, 
ficando atrás apenas de Estados Unidos e Reino 
Unido, segundo uma recente pesquisa do Banco 
Mundial publicada pela revista Exame. Os dados 
mostram que o País saltou de 4,2 milhões de 
empresas em 2002 para 6,2 milhões em 2010. 
O crescimento de 47% no período (dois milhões 
de organizações) representa o total de empresas 
registradas na Austrália, por exemplo. 

Para o sócio da área de Corporate Finance da 
Deloitte, Eduardo Martins, o próprio estágio mais 
maduro da economia brasileira vem favorecendo 
o desenvolvimento do empreendedorismo a 
que estamos assistindo, e a disponibilidade de 
investimento em empresas iniciantes é um fator 
determinante nesse processo. "Há cerca de cinco 
anos, havia 40 fundos de investimento no Brasil. 
Hoje existem quase 200, que somam mais de 
US$ 20 bilhões para investimento. O cenário é outro 
para pequenas e médias empresas", diz Martins. 

A boa situação econômica, traduzida pelo volume 
expressivo na abertura de empresas e na presença 
cada vez maior de fundos de investimentos no Brasil, 
é, sem dúvida, um fator que favorece o surgimento 
de novos empreendimentos. No entanto, um 
mecanismo que também tem contribuído muito 
para a entrada (e sobrevivência) de novos negócios 
no mercado é a atuação das chamadas "incubadoras 
de empresas", que também se multiplicaram pelo 
Brasil nos últimos anos. 

Nascidas em universidades e centros tecnológicos, 
as incubadoras têm a difícil tarefa de ajudar 
empreendedores iniciantes a transformar boas 
ideias em bons negócios, com capacidade 
de atrair o capital atualmente disponível para 
investimento no Brasil. O diretor-executivo 
do Centro de Inovação, Empreendedorismo e 
Tecnologia (Cietec), Sérgio Risola, conta que o 
grande desafio das incubadoras é transformar 
um técnico em um gestor de negócios. "Cerca 
de 80% dos empreendedores que chegam ao 
Cietec são engenheiros que sabem o que querem. 
O grande problema deles é a gestão nos mais 
diversos aspectos - financeira, de marketing, 
de pessoas, de propriedade intelectual, 
tributária etc", relata. 
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Desde 1998, quando foi inaugurado a partir de 
um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento 
do Governo do Estado de São Paulo, o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 
(SEBRAE-SP), a Universidade de São Paulo (USP), 
o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
o Cietec oferece infraestrutura física a cerca de 140 
empresas hoje incubadas, além de apoio em todo o 
processo de consolidação desses empreendimentos 
no mercado e na captação de recursos. 

Boas ideias, bons negócios 
Uma empresa abrigada no Cietec em dezembro de 
2011 e que rapidamente sentiu os benefícios de 
estar em uma incubadora é a íconna, que nasceu 
com a criação de um software de monitoramento de 
preços e presença de marcas no varejo eletrônico. 
A solução permite o acompanhamento contínuo 
-coleta, organização, análise e compartilhamento 
- de informações dos websites de e-commerce, tais 
como preços, formas de pagamento, disponibilidade 
de produtos, frete e presença de marca. 

Apesar de a empresa já estar em funcionamento 
há pouco mais de dois anos, a entrada no Cietec 
gerou uma grande alavancada nos negócios. "Além 
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de toda a base de tecnologia, gestão e rede de 
contatos que ganhamos aqui dentro, a incubadora 
dá para a empresa quase um selo de qualidade. 
Você passa por toda uma análise para ter um espaço 
aqui, então, isso garante para o mercado que 
sua empresa tem algo de bom a oferecer", relata 
Marcelo Mattei, sócio-diretor da empresa. Hoje a 
Íconna conta com uma gama de grandes clientes, 
entre eles, a Sony, uma conquista que só veio depois 
que passou a ser uma das incubadas. 

O tempo máximo de incubação de empresas do 
setor de tecnologia no Cietec é de dois anos, mas, 
considerando a expectativa de crescimento da 
Íconna no período, é possível que a empresa precise 
de uma estrutura física mais adequada antes desse 
prazo. Mattei afirma que a previsão de expansão em 
2012 é de, pelo menos, quatro vezes. Risola explica 
que negócios de tecnologia têm a seu favor esse 
potencial de crescimento acelerado, que dificilmente 
se vê em outros setores. 

Outra empresa abrigada pelo Cietec é a Chem4U, 
do setor químico, hoje em sua segunda fase de 
incubação. Depois de quatro anos no Cietec, a 
Chem4U colocou no mercado uma linha de aditivos 
e nanoaditivos para produtos de alta performance, 
fornecendo à superfície de diversos tipos de 
materiais certas propriedades como resistência ao 
risco, ao impacto e à deformação, isolação térmica 
e ação bactericida. 

Dessa gama de produtos industriais, nasceu um 
destinado ao consumidor final, um verniz bactericida 
que mantém qualquer superfície livre de bactérias 
nocivas à saúde humana e animal. A partir desse 
produto, a empresa formulou um novo plano de 
negócios para reingressar no Cietec com o objetivo 
de desenvolver toda uma linha de biocidas. 

A sócia-diretora da Chem4U, Leila Keiko, conta 
que empresas inovadoras da área química precisam 
manter um vínculo com universidades e centros 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de tecnologia para desenvolver novos produtos, 
e, por isso, uma segunda fase de incubação 
está sendo fundamental para a consolidação 
da empresa. "A tecnologia se desenvolve muito 
rapidamente e você, sozinho como empreendedor, 
não consegue acompanhar. Com a infraestrutura 
dos diversos institutos que rodeiam a incubadora, 
nós conseguimos desenvolver alguns produtos e sair 
para brigar no mercado", diz a empreendedora. 

De acordo com Risola, do Cietec, a necessidade 
de manter o vínculo com centros de pesquisa 
é bastante recorrente no caso de negócios 
desenvolvidos em incubadoras. "Empresas que 
nascem nesse ambiente de inovação muitas 
vezes precisam manter o cordão umbilical com 
a universidade para continuar se renovando", 
explica. Por esse motivo, o Cietec oferece, 
também, um espaço de pós-incubação. 

Para Risola, um dos maiores desafios do 
empreendedor iniciante no Brasil, inclusive na 
busca por investimentos, é o registro de patentes. 
"Não existe investimento em empresa que não tem 
a propriedade intelectual clara e encaminhada. Por 
isso, nós orientamos o empreendedor a pensar 
nessa questão desde que ele entra aqui, muitas 
vezes, contra a sua vontade, pois frequentemente 
ele não quer investir nisso logo de cara." 

Por u m a e c o n o m i a empreendedora 
A gestão da propriedade intelectual é apenas um 
dos inúmeros desafios que toda a comunidade 
envolvida com novos empreendedores ainda precisa 
superar para que o Brasil desenvolva uma economia 
mais empreendedora e madura. Para Francisco 
Saboya, diretor-presidente do Porto Digital - o maior 
parque tecnológico do País, localizado no Recife 
(PE) -, existe uma questão cultural a ser superada. 

Ao longo dos primeiros anos dentro da incubadora, 
a Chem4U contou com oito bolsas de pesquisa do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), uma verba da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) 
para investimento em equipamentos e apoio para 
gestão por parte da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep). De acordo com Leila, a orientação 
do Cietec foi fundamental na busca por todos 
esses recursos e também no encaminhamento da 
questão da propriedade intelectual, tão importante 
para a empresa. 
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Segundo ele, saem das universidades brasileiras 
ótimos pesquisadores e técnicos para trabalhar em 
grandes empresas, mas as escolas negligenciam 
a formação empreendedora. "O Brasil forma, 
tipicamente, empregados e não empregadores. E 
aqueles que eventualmente vão para o mundo dos 
negócios são muito conservadores. O empreendedor 
depende essencialmente de três fatores: capacidade 
de inovação, ousadia e risco. E o brasileiro trabalha 
muito de modo safe, ou seja, arrisca pouco", opina. 

Nesse mesmo contexto, alguns especialistas 
apontam que ainda falta no País o desenvolvimento 
de uma cultura de investimento de risco para que 
um ambiente favorável ao empreendedorismo se 
consolide. Para Ricardo Teixeira, sócio da área de 
Consultoria da Deloitte e líder na abordagem para 
Empresas Emergentes, alguns aspectos da economia 
brasileira ainda representam uma barreira. "O 
cenário de juros inibe o investimento do capital de 
risco. Nos Estados Unidos, o investidor precisa ir 
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para o mercado. No Brasil, isso ocorre em menor 
escala, contribuindo para uma cultura bastante 
incipiente", compara. 

Para Saboya, do Porto Digital, essa falta de 
intimidade com o investimento de risco faz com 
que os investidores brasileiros sejam um tanto 
ansiosos para recuperar o capital investido. 
"É difícil que um investidor tope fazer vários 
rounds (rodadas) de investimento, como acontece 

comumente nos Estados Unidos, por exemplo." 
Risola, do Cietec, concorda: "Aquela efervescência 
de novos negócios e inovação que vemos no Vale 
do Silício tem uma mecânica de cinco ou seis 
rounds de investimento. É uma cultura que temos 
que trazer para cá, para então construir algo 
parecido". 
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Por outro lado, como o investimento de risco é tão 
novo para o País, os empreendedores não estão 
acostumados com esse contato com os fundos, o 
que também dificulta uma eventual negociação. 
Nnamdi Okike, um dos vice-presidentes da Insight 
Partners, um fundo norte-americano de private 
equity e venture capital que já fez sete aquisições de 
start-ups na América Latina, algumas delas no Brasil, 
diz que a pouca familiaridade dos empreendedores 

brasileiros com o tipo de investimento que o fundo 
oferece gera alguns empecilhos. "Temos de perder 
um bom tempo explicando como investimos, 
como trabalhamos e o que esperamos em retorno, 
pedindo, por exemplo, dados de projeção financeira, 
que as empresas, muitas vezes, não sabem como 
fornecer", relata. 

Saber o que um eventual investidor espera quando 
considera injetar capital em uma empresa e dar 
a formação necessária para que o empreendedor 
atenda a essas demandas são alguns dos principais 
desafios das incubadoras brasileiras. Saboya, do 
Porto Digital, aponta para o fato de que muitas 
incubadoras ainda funcionam com pouco contato 
com o mercado, mantendo o empreendedor com 
uma visão estritamente acadêmica. 

Para Tony Chierighini, diretor-presidente do 
Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 
Avançadas (Celta), uma das primeiras incubadoras 
do Brasil, sediada em Florianópolis (SC), um 
grande problema que o Brasil enfrenta é a falta de 
mão de obra qualificada para atuar nas próprias 
incubadoras. "Da mesma forma que as empresas 
devem se profissionalizar - ter gestão e conhecer o 
mercado -, as incubadoras também precisam. Ou 
não terão condições de dar a formação necessária 
ao empreendedor", argumenta. 

Como a ponte entre empresas iniciantes e o 
mercado, as incubadoras têm uma responsabilidade 
grande para que o Brasil se torne um país 
realmente empreendedor. Muitas ainda precisam 
se profissionalizar e estabelecer uma maior rede 
de contatos, que aumentem suas possibilidades 
de negócio. E, segundo Risola, do Cietec, elas 
precisam, principalmente, dar a formação necessária 
aos novos empresários e prepará-los para a cultura 
do investimento. "Nós temos uma realidade nova. 
Os investidores estão vindo de todos os lados, 
então, recurso tem. Agora, as incubadoras e os 
parques tecnológicos têm uma lição a fazer para 
que o Brasil consiga usar o cenário positivo a 
favor do desenvolvimento de uma economia mais 
empreendedora e inovadora", conclui. • 
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, São Paulo, n. 36, p. 16-22, abr./ jun. 2012.




