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PUC forma
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Empresas criadas na universidade
têm taxa de sucesso de 96%
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F
ormar empregadores, não
apenas empregados, foi o
caminho encontrado pela
Pontifícia Universidade
Católica (PUC) do Rio de
Janeiro para driblar as su-

cessivas crises econômicas que
atravessaram o país e o estado. Com
essa filosofia foi criado, em 1997, o
Instituto Gênesis, um centro de for-
mação de profissionais e incuba-
dora de empresas nas áreas tec-
nológica e cultural.

— Naquela época, enfrentávamos
mais uma crise — lembra Cláudia
Müller, gerente do Instituto Gênesis.
— Os engenheiros saíam da uni-
versidade e não tinham trabalho
certo nas grandes empresas. Che-
gamos à conclusão de que não dava
mais para formar apenas empre-
gados, era preciso também formar
empregadores.

A estratégia vem se mostrando
acertada: a taxa de sucesso das
empresas criadas dentro da univer-
sidade é de 96%, segundo Cláudia.
Mais do que isso, estima a gerente, a
experiência apontaria uma saída pa-
ra o Rio de Janeiro, que vem per-
dendo grandes empresas para ou-
tros estados.

— Existe aqui toda uma popu-
lação que precisa ser atendida —
afirma Cláudia. — Se as grandes
empresas estão indo embora, a so-
lução pode estar nas pequenas. Ou
em começar pequeno para se tornar
grande lá na frente.

O trabalho do instituto começa,
justamente, na formação do pro-
fissional que planeja abrir uma em-
presa. São oferecidas aos alunos 15
disciplinas, que podem ser seguidas
como eletivas (paralelamente à gra-
duação) ou como um curso seqüen-
cial independente, de duração mé-
dia de dois anos. Entre as disci-
plinas estão: atitude empreendedo-
ra, plano de negócios, planejamento
de vida profissional e gerenciamen-
to de projetos.

— Dependendo do caso, o aluno
recebe um diploma de complemen-
tação de estudos ou um diploma de
curso seqüencial, reconhecido pelo
Ministério da Educação — explica
Cláudia, acrescentando que o curso é
aberto também para alunos de fora
da PUC. — Achamos que não adian-
taria incentivar a criação de novas
empresas sem formar as pessoas.

Para entrar em uma das incu-
badoras, é preciso ter um plano de
negócios e submetê-lo a um pro-
cesso de seleção. Esse plano é de-
senvolvido nas aulas da disciplina
de mesmo nome, seja ela ministrada
como eletiva, no curso seqüencial,
ou em oficinas, dependendo do ca-
so. De qualquer forma, explica Cláu-
dia, o candidato tem que passar
pela disciplina.

— Não é fácil abrir uma empresa
sozinho, sobretudo em razão dos
custos que envolvem um negócio
como esse. Nossa função é ajudar
mesmo, dar todo o apoio e dire-
cionamento — diz Cláudia. — Den-
tro da universidade, os custos são
reduzidos e ele tem acesso às novas
tecnologias desenvolvidas.

Instituto já pensa em
criar pós-incubadora
• Mediante o pagamento mensal de
uma taxa de serviço que varia de R$
350 a mil reais, os aprovados para a
incubadora tecnológica instalam as
empresas recém-criadas em salas
localizadas na própria universidade
e contam com toda uma estrutura
que vai desde consultoria para a
captação de recursos até assessoria
de marketing e jurídica. Depois de
dois anos, prorrogáveis por mais
um, as empresas deixam o campus
graduadas. Até hoje, 26 empresas já
foram graduadas, boa parte delas
nas áreas de educação à distância,
automação e software.

No caso da incubadora cultural, a
taxa é menor — R$ 230 — mas as
empresas não ficam instaladas no
prédio, embora recebam apoio da
mesma maneira. O instituto já pre-
para o que chama de pós-incuba-
dora, ao constatar que os seis pri-
meiros meses das novas empresas
fora do instituto são sempre muito
difíceis. A idéia é que, mesmo fora
do campus, eles continuem tendo
algum tipo de assessoria.

— Acredito que estamos colabo-
rando para o crescimento da cidade
e do estado. Estamos aumentando a
arrecadação de impostos e, somen-
te na incubadora, geramos mais de
300 postos de trabalho — avalia
Cláudia. — Na área cultural, temos
tirado muita gente da informalida-
de, acho que essa é uma contri-
buição imensa ao país.
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