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O coordenador da pes-
quisa sobre incuba-
doras paulistas de ba-

se tecnológica, Moacir de Mi-
randa Oliveira Júnior, da Fa-
culdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade
(FEA-USP), diz que o maior
desafio das incubadoras é
descobrir formas de se sus-
tentarem. “O movimento vi-
ve um momento de transição
importante e a secretaria po-
de ajudar bastante na formu-
lação de políticas”, diz.

O professor conta que para
realizar o estudo, uma equipe
percorreu 10 mil km no Estado,
entrevistando gestores de incu-
badoras. “Produzimos um rela-
tório bem detalhado com mais
de 600 páginas com dados des-
critivos sobre nível de estrutu-
ração, governança, material dis-
ponível, infraestrutura etc.”

Ele diz que no relatório final
foram feitas algumas recomen-
dações. “Sugerimos, por exem-
plo, que ações em rede sejam
fortalecidas para promover tro-

ca de experiências e dissemina-
ção de melhores práticas, por-
que algumas estão muito mais
avançadas. Se houver uma ação
articulada, essa troca de expe-

riênciaspoderá ser implementa-
da”, afirma.

Outra sugestão foi a criação
de um concurso ou prêmio para
incubadoras de base tecnológi-

ca do Estado, em termos de me-
lhores práticas. “Mas, na verda-
de, o prêmio seria só um pretex-
to para reunir e aproximar as in-
cubadoras”, comenta.

Oliveira Júnior afirma que ou-
tra boa oportunidade é estimu-
lar a criação de incubadoras de
base tecnológica próximas às re-
giões que concentram universi-
dades e Fatecs. “Nessas re-
giões, há uma vocação natural
para essas iniciativas. Entende-
mos que esse potencial ainda
não é bem explorado.”

Ele cogita, também, a criação
de uma rede institucional gover-
namental para atrair grandes
empresas e investidores de ris-
co, para que os investimentos
ocorram de forma mais estrutu-
rada. “Hoje, há um emaranhado
de possibilidades, algumas incu-
badoras sabem acessar de for-

ma adequada essas fontes,
enquanto outras têm iniciati-
vas bem incipientes ainda.”

Enquanto a rede estadual
tenta se estruturar, em São
Carlos ela já é uma realidade.
“A cidade concentra um con-
junto de iniciativas que in-
centivam a inovação”, diz o
chefe de gabinete da prefeitu-
ra, Alfredo Colenci.

Além do Centro de Desen-
volvimento das Indústrias
Nascentes (Cedin), mantido
pela prefeitura, a cidade reú-
ne outras três instituições
formando, segundo ele, uma
cadeia logística do conheci-
mento. “Todas estão integra-
das em uma rede municipal
de ciência, tecnologia e inova-
ção. É isso que faz de São Car-
los a capital nacional de tec-
nologia”, afirma.

Oliveira Júnior. “Produzimos documento de 600 páginas”

Risola.(acima)
“Espero que
em 2015 já
tenhamos
números
melhores”

Sirbone
Júnior. Ele
diz que tem
negócios
que foram
incubados
no Ciatec e
que hoje
empregam
200 pessoas

Incubadoras de SP
devem ganhar novo
fôlego em 2014
Instituições que abrigam empresas nascentes de base tecnológica
são objeto de estudo do governo estadual para receberem incentivo
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● Incubadora de Empresas de
Araraquara
● Incubadora de Empresas de
Assis
● Incubadora Empresarial de
Bebedouro – Adebe
● Incubadora de Base Tecnoló-
gica de Botucatu – Prospecta
● Núcleo Softex Campinas
● Ciatec – Companhia de Desen-
volvimento do Polo de Alta Tecno-
logia de Campinas
● Incubadora de Empresas de

Base Tecnológica da Unicamp
(Incamp)
● Incubadora de Empresas de
Garça
● Incubadora Agende Guarulhos
● Incubadora de Empresas de
Jacareí
● Incubadora de Empresas de
Jundiaí
● Incubadora de Empresas Lins
● Centro Incubador de Empre-
sas Miguel Silva
● Incubadora de Empresas Ba-

rão de Mauá
● Centro de Inovação Empreen-
dedorismo e Tecnologia – Cietec
● Incubadora de Empresas de
Osasco
● EsalqTec – Incubadora Tecno-
lógica
● Incubadora de Empresas de
Piracicaba
● Incubadora Tecnológica de
Presidente Prudente – Intepp
● Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica – Supera

● Incubadora de Empresas de
Santo André
● Incubadora de Empresas de
Santos
● Centro de Desenvolvimento das
Indústrias Nascentes – Cedin
● Centro Incubador de Empre-
sas de Software – Softnet
● Centro Incubador de Empre-
sas Tecnológicas – Cinet
● Incubadora de Design
● Incubadora de Empresas de
São José do Rio Preto – CIE Rio

Preto
● Incubadora Tecnológica Uni-
vap
● Cecompi – Empreendedorismo
e Inovação Sustentável
● Incubadora Tecnológica Uni-
vap Revap
● Incubaero – Incubadora Aero-
náutica
● Incubadora de Empresas Mac-
kenzie
● Incubadora tecnológica de
Empresas de Sorocaba – Intes
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Relatório final aponta sugestões para segmento
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A partir de 2014, as 33 incubado-
ras de base tecnológica existen-
tes no Estado de São Paulo te-
rão apoio financeiro da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia do
Estado (SDECT). “O aporte de
R$ 8 milhões para o Programa
de Apoio às Incubadoras, depen-
de de aprovação da proposta or-
çamentária que será votada no
final do ano, na Assembleia Le-
gislativa”, diz o técnico da
SDECT responsável pelo pro-
grama, Fernando Batolla.

Segundo ele, a intenção da se-
cretaria é incentivar as incuba-
doras a aperfeiçoarem seus pro-

gramas para que possam cum-
prir, cada vez mais, o papel que
cabe à elas de abrigar e impulsio-
nar o desenvolvimento de em-
presas nascentes. O programa
prevê, ainda, a capacitação de
seus gestores.

Batolla diz que a SDECT enco-
mendou à Faculdade de Econo-
mia e Administração (FEA) um
diagnóstico minucioso das incu-
badoras de base tecnológica.
“O estudo apontou que nem to-
das elas operam no mesmo ní-
vel. Algumas têm muitas dificul-
dades, enquanto outras estão
muito bem estruturadas. Atual-
mente, elas abrigam 461 empre-
sas, em 12 das 15 regiões admi-
nistrativas do Estado.”

Em atividade há 11 anos, a In-
cubadora de Empresas de Pira-
cicaba está entre as que enfren-
tam problemas com a falta de
incentivo. “A única receita pro-
vém da cobrança de uma taxa
pelo uso do espaço. Temos bo-
xes de 40m² a 120m² pelos quais
cobramos R$ 10 por m². Em tro-
ca, os incubados têm internet,
limpeza, café e água. A energia
elétrica é por conta de cada em-
presa”, diz o coordenador exe-
cutivo, Leandro Dufrayer.

A IncubaPira, como é conhe-
cida, tem capacidade para hos-
pedar 11 empresas, por dois
anos, podendo ser prorrogado
por mais um ano. Mantida pela
Associação Comercial Indus-

trial de Piracicaba, Sindicato
das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétri-
co, Eletrônico, Siderúrgico e
Fundições de Piracicaba, Salti-
nho e Rio das Pedras (Simespi),
e pela prefeitura de Piracicaba,
a incubadora conta com parcei-
ra do Sebrae, que presta consul-
toria gratuita em várias áreas.

Segundo Dufrayer, para ser in-
cubada a empresa deve ter algu-
ma inovação tecnológica. “No
site www.incubapira.com.br o
interessado tem acesso às infor-
mações de como ocorre o pro-
cesso de seleção”, conclui.

Com capacidade para abrigar
25 empresas, a Companhia de
Desenvolvimento do Polo de Al-

ta Tecnologia de Campinas
(Ciatec) é mantida pela prefei-
tura do município. “Também
somos parceiros de diversos ór-
gãos como a Financiadora de Es-
tudos e Projetos (Finep) e o
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq). Preparamos as
empresas para participarem de
editais a fim de obterem recur-
sos para tocarem os projetos”,
diz o coordenador Décio Sirbo-
ne Júnior, no cargo há 19 anos.

Para ele. a iniciativa da
SEDCT é interessante. “Esta-
mos na expectativa, porque as
incubadoras vivem de chapéu
na mão”, afirma. Sirbone Jr. diz
que a Ciatec cobra um termo de

permissão de uso do espaço, em
torno de R$ 300. “Nosso objeti-
vonão é gerarreceita para a incu-
badora,queremos que as empre-
sas se desenvolvam e gerem em-
pregose impostosparaomunicí-
pio. Já incubamos negócios que
hoje empregam 200 pessoas.”

Sirbone Júnior diz que qua-
tro empresas serão graduadas,
abrindo vagas para o próximo
ano. “Já recebi sete projetos de
candidatos para essas vagas.
Mas o processo seletivo come-
ça com a publicação de um edi-
tal, que pode se acessado no site
www.ciatec.org.br”, conclui.

O responsável pelo Centro
de Inovação, Empreendedoris-
mo e Tecnologia (Cietec), Ser-
gio Risola, acredita que o estu-
do encomendado pelo governo
à FEA dará respaldo às ações da
secretaria para alavancar as in-
cubadoras paulistas. “Espero
que em 2015 já tenhamos núme-
ros melhores. Minha maior ex-
pectativa é em relação a retoma-
da dos encontros semestrais en-
tre todas as incubadoras e incu-
bados. Essa rede proporciona
um leque incrível de oportuni-
dades para todos”, ressalta.

Risola conta que o Cietec
mantém até 130 empresas incu-
badas por ano. “A cada quatro
meses realizamos um processo
seletivo. As informações estão
no site www.cietec.org.br”, diz.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 nov. 2013, Oportunidades, p. 4.




