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de criação de um negócio próprio. Em nú
meros absolutos, o país alcançava o terceiro 
lugar no ranking de 54 países analisados 
pela pesquisa. E as pessoas que decidem 
empreender optam por isso muito mais por 
oportunidade do que por necessidade - a es
timativa é de que, para cada empresa aberta 
por necessidade, 2,24 iniciam pela identifi
cação de uma oportunidade de negócio. 

"Nosso país está se tornando um celeiro 
de startups - novas e inovadoras empresas 

que se destacam em todos os campos. 
Centenas de ideias criativas são registra
das diariamente em todo o Brasil. A ino
vação é a responsável por esse número e, 
para o empreendedor, é o fator fundamen
tal para conquistar mercados e negócios", 
explica Nei Grando, organizador do livro 
Empreendedorismo inovador, publicado pe
la Editora Évora, e consultor de negó
cios. Segundo ele, além do surgimento 
de programas do governo de apoio à tec
nologia, inovação e startups, há diversos 
meios incentivando a criação dessas em
presas, como investidores que avaliam e 
fornecem mentoria aos interessados, redes 
de relacionamento com o mercado, e, cla
ro, as universidades, que vêm investindo 
em empresas-júnior, cursos de educação 
em empreendedorismo, e outras iniciati
vas de incentivo e capacitação. 

Habitats de inovação 
As incubadoras de empresas são con

sideradas, assim, "habitats de inovação", 
locais apropriados para oferecer apoio ad
ministrativo e assistência tecnológica às 
micro e pequenas empresas inovadoras de 
todos os setores da economia brasileira. Ao 
lado delas estão os parques tecnológicos, 
cujo objetivo é constituir um complexo 
produtivo industrial e de serviços de base 
científico-tecnológica, ou seja, empresas 
cuja produção se baseia em Pesquisa e De
senvolvimento (P&D). Os parques atuam, 
portanto, como promotores da cultura da 
inovação, da competitividade e da capacita
ção empresarial, fundamentados na trans
ferência de conhecimento e tecnologia, 
com o objetivo de incrementar a produção 
de riqueza de uma determinada região. 

Os dados apurados no estudo da Anpro-
tec e MCTI, no âmbito do Programa Nacio
nal de Apoio às Incubadoras de Empresas e 
Parques Tecnológicos (PNI), apontam que 
o movimento das incubadoras de empresas 
no Brasil encontra-se entre os maiores do 
mundo, e já pode ser considerado maduro 
e em sintonia com os melhores padrões in
ternacionais. Como a atuação é descentrali
zada, cabe aos governos federal, estadual e 
municipal a função orientadora e de reco
nhecimento das incubadoras e dos parques 
tecnológicos como mecanismos de apoio à 
inovação e ao desenvolvimento local e re
gional, impulsionando o crescimento da 
economia e a geração de empregos. 

Nesse contexto, algumas instituições de 
ensino superior públicas acabam saindo na 
frente, por contar com apoio do governo 
e linhas de financiamento disponíveis. E 
o caso da Universidade Estadual de Cam
pinas (Unicamp), que inaugurou recente
mente a primeira parte da infraestrutura de 
seu Parque Científico e Tecnológico. A área 
já conta com ruas, calçadas, quadras e es
tacionamentos definidos no espaço de 100 
mil m 2 destinados a abrigar os laboratórios 
de cooperação universidade-empresa. Com 
gestão da Agência de Inovação Inova Uni
camp, a iniciativa foi realizada com o apoio 
do Sistema Paulista de Parques Tecnológi
cos (SPTec) - sistema do governo no Esta-
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do de São Paulo que dá apoio e suporte aos 
parques tecnológicos. O objetivo é atrair in
vestimentos e gerar novas empresas inten
sivas em conhecimento ou de base tecno
lógica, que promovam o desenvolvimento 
econômico do Estado. 

De acordo com o professor Roberto Lo-
tufo, diretor executivo da Inova, o objetivo 
do parque é ampliar de forma sustentável 
a interação da universidade com os demais 
atores do sistema nacional de ciência, tec
nologia e inovação, por meio da criação de 
ambientes que estimulem a pesquisa colabo-
rativa e multidisciplinar com organizações 
públicas e privadas. "O espaço visa ampliar 
as oportunidades de formação dos alunos da 
Unicamp, bem como valorizar e ampliar o 
fomento e as linhas de apoio à pesquisa", ex
plica. O diretor conta que o parque já atraiu 
mais de R$ 30 milhões, tendo a universidade 
investido 44% deste valor. "Este é um projeto 
de longo prazo", ressalta Lotufo. 

Segundo a SPTec, em todo o Estado de 
São Paulo, existem 27 iniciativas para implan
tação de empreendimentos como esse. Para 
fazer parte do SPTec, a prefeitura ou a enti
dade gestora do parque tecnológico deve en
caminhar um ofício à Secretaria de Desenvol
vimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo solicitando sua inclusão 
no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. 
Após a aprovação dos documentos, o creden
ciamento será efetuado por meio de uma re
solução válida por dois anos. • 
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Setor privado em ação 
Mas iniciativas desse tipo não são privi

légio das universidades públicas. Diversas 
instituições de ensino privadas também 
estão atentas ao seu papel como centro 
de formação de pessoas e de produção de 
conhecimento, contribuindo para o desen
volvimento das regiões em que estão ins
taladas. É o caso do Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo (Unisal), que uniu 
forças com a Escola de Engenharia da USP 
(campus de Lorena) com o objetivo de co
laborar com a formação de profissionais 
qualificados na região metropolitana do 
Vale do Paraíba, em São Paulo. Juntas, as 
instituições de ensino irão cooperar no in
tercâmbio de tecnologia, nos laboratórios e 
no relacionamento com as empresas. 

Segundo Fabio José Garcia dos Reis, 
diretor de operações do Unisal, há uma 
saturação em grandes centros como São 
Paulo e Rio de Janeiro, e esse momento 

econômico tem favorecido cidades como 
Lorena como uma saída natural para o de
senvolvimento. "Por se tratar de um muni
cípio desfavorecido, tanto em riqueza como 
em indicadores sociais, a região é alvo de 
políticas públicas e privadas de fomento e 
investimento, com base no índice Paulista 
de Responsabilidade Social (IPRS), e aí en
tram a responsabilidade do Unisal e sua es
sência salesiana", explica o diretor. Ele cita 
o exemplo da cidade de São Carlos, que con
seguiu uma transformação social por meio 
da educação. Com 80 mil habitantes, Lore
na estaria no mesmo caminho de tornar-se 
uma cidade universitária, com a previsão de 
15 mil alunos no ensino superior em 2015. 

A criação do polo tecnológico em Lore
na envolveu diversas etapas, começando por 
um amplo benchmarking por iniciativas de 
sucesso no exterior. "Professores e diretores 
do Unisal visitaram instituições de ensino de 
destaque nos Estados Unidos, como o MIT, 
Harvard, Stanford, Babson College, entre 
outras. Visitamos também a Espanha e a In
glaterra, para buscar as melhores referências 
mundiais em tecnologia e inovação", conta 
Reis, que também incluiu na incursão em 
busca das melhores práticas a visita a centros 
de empreendedorismo brasileiros (como os 
da FGV, Ibmec, Insper, Senac e ESPM). 

Só em viagens e estudos, foram investi
dos em torno de R$ 120 mil. Outras etapas 
do projeto incluíram pesquisas de mercado, 
a criação de um conselho formado por 15 
pessoas da comunidade externa (entre exe
cutivos, políticos, educadores, ambienta
listas e religiosos), a implantação de novos 
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cursos na área de engenharia e de tecnolo
gia e, por fim, a criação do Centro de Em
preendedorismo e Inovação. O resultado 
físico de todo o esforço poderá ser visto em 
janeiro de 2014, quando será inaugurado 
um novo prédio equipado com laboratórios 
de ponta, mas a instituição já contabiliza 
outros frutos do investimento. Em 2012, 
o Unisal Lorena cresceu 29% em número 
de matrículas. Ao final de 2013, a estimati
va é de um crescimento em torno de 23%. 
"Nossa unidade começa a atrair estudantes 
de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, 
Itajubá, Volta Redonda, Resende, entre ou
tras cidades (hoje temos estudantes de 34 
cidades)", comemora o diretor. 

O investimento em tecnologia também 
trouxe ao Unisal novos relacionamentos 
com empresas e com outras instituições 
públicas e privadas. E, entre os projetos fu
turos, a instituição já visualiza a criação de 
uma incubadora de empresas, em um mo
delo que envolva a prefeitura de Lorena, o 
Sebrae e outras instituições de ensino pre
sentes na região. "Também já iniciamos um 
processo de aproximação com as escolas de 
ensino médio, com a realização de ativida
des que envolvem tecnologia. O objetivo 
é incentivar a cultura de inovação desde 
cedo", indica Fábio Reis. 

Entre as dificuldades encontradas para 
viabilizar o polo tecnológico na região, o di

retor aponta principalmente as resistências 
culturais. "O modelo de ensino e a concep
ção dos laboratórios devem ser diferentes, 
por isso a consolidação do polo de tecnolo
gia exigiu um investimento inicial - só em 
2012, R$ 10 milhões foram destinados ao 
projeto", relata. Outro ponto importante, 
segundo Reis, foi adaptar o que viram nas 
universidades visitadas e, ainda, manter-se 
fiel à identidade institucional, à missão e 
aos valores do Unisal. 

Alternativa institucional 
Criado como uma alternativa da Univer

sidade Tiradentes (Unit) para poder con
correr aos editais de Fundos Setoriais do 
governo federal, o Instituto de Tecnologia 
e Pesquisa (ITP) é considerado um modelo 
vitorioso que em pouco tempo começou a 
atrair, além de pesquisadores, novos inves
timentos, justamente pela possibilidade de 
ser um centro de referência em pesquisas e 
inovação no Estado de Sergipe. Para supe
rar as dificuldades financeiras, o ITP criou 
uma frente de prestação de serviços na área 
ambiental e o desenvolvimento de produtos 
para a indústria, o que proporcionou uma 
parceria com a Petrobras e a entrada de no
vos recursos. 

"Foi uma forma de o instituto ganhar 
autonomia, inclusive para melhorar ain
da mais a sua estrutura", explica Jouberto 
Uchôa de Mendonça Júnior, superinten-
dente-geral do Grupo Tiradentes. Segundo 
ele, mais R$ 11 milhões já foram investidos 
pela Petrobras em projetos de pesquisa vin
culados ao ITP, o que possibilitou ampliar 
a infraestrutura (veja quadro na página 28). 
O IPT também conta com outras parcerias: 
com o CNPq, Banco do Nordeste, Sebrae, 
Capes, Finep e demais órgãos de fomento à 
pesquisa e empresas que buscam o instituto 
para a realização de serviços. 

Na opinião de Jouberto, para que o Brasil 
cresça como polo tecnológico e de inovação, 
não há outra receita senão o investimento 
em educação. "E não é só gastar, é gastar 
bem, investir. Recursos existem, mas não há 
prioridade para a educação. Para que o aluno 
se interesse por pesquisa, é preciso ter boas 
escolas", assevera o gestor da Unit. 
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ntre os grandes temas que desafiam 
a sustentabilidade das incubadoras, 
segundo o relatório técnico do "Es

tudo, Análise e Proposições sobre as Incuba
doras de Empresas no Brasil", realizado pela 
Associação Nacional de Entidades Promoto
ras de Empreendimentos Inovadores (Anpro-
tec), estão os recursos financeiros, de pessoal, 
questões organizacionais e ação das agências 
de fomento e dos órgãos de governança. His
toricamente a aceleração da implantação de 
incubadoras tecnológicas em todo o mundo 
é resultado de políticas públicas de fomento, 
como as registradas em países como Coreia 
do Sul, França, Alemanha, Estados Unidos, 
Canadá e Brasil. Assim, o financiamento pú
blico, seja direto ou por meio de editais das 
agências de fomento, torna-se a principal fon
te de receitas das incubadoras de empresas. 

No entanto, a Anprotec orienta a criação 
de serviços adicionais, o que permite às in
cubadoras captar recursos além do fomento 
público. Oferecer assistência a empresas da 
região onde atua, mesmo que não incubadas, 

e a prestação de outros serviços para a comu
nidade empresarial e governos é uma forma 
de aproximar a incubadora da comunidade 
e viabilizar as ações de empreendedorismo 
locais. Segundo o relatório da associação, a 
sustentabilidade financeira das incubadoras 
também poderá ser atingida se, além da con
solidação da prestação de serviços externos, 
elas passarem a obter retorno em relação 
aos seus resultados, por exemplo, na forma 
de participação nas empresas ou de criação 
de fundos locais e estaduais formados com 
parte dos impostos gerados a mais. 

Apoio consolidado 
Os serviços mais demandados pelas em

presas nascentes e empreendedores, ofereci
dos de maneira geral pelas incubadoras são: 
ajuda na busca de financiamentos, auxílios, 
capital de risco; elaboração e revisão de pla
nos de negócios; apoio à participação em 
feiras e mostras; networking com outros em
presários; consultoria para desenvolvimento 
de novos produtos; capacitação empresarial; 
design e programação visual. Por outro lado, 
segundo a Anprotec, ainda há serviços mui
to demandados, mas pouco ofertados, como 
assessoria de comunicação e para comercia
lização, pesquisas de mercado, busca de fun-
ding e serviços jurídicos. 

Já o estudo GEM - Global Entrepreneur-

ship Monitor: Empreendedorismo no Bra
sil 2012 apurou o percentual dos negócios 
que buscam auxílio em órgãos especializa
dos, não governamentais - Senac, Sebrae, 
Senai, entre outros. A grande maioria dos 
empreendedores entrevistados (82,2%) não 
procura esse tipo de ajuda. Os percentuais 
variam de região para região, sendo que 
no Sul e Sudeste o percentual é mais baixo, 
mas ainda assim fica entre 77% e 81%. Em 
relação aos órgãos de apoio pesquisados, o 
Sebrae se destaca, sendo citado por 13% dos 
entrevistados. (Cristina Morgato) 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 180, p. 32-38, set. 2013.




