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Ocampus da Universidade de São Pau-
lo (USP) é um mundo à parte dento
da maior metrópole sul-americana.
Com suas ruas arborizadas e amplos

gramados, a Cidade Universitária abriga
faculdades gratuitas cujas vagas todos os
anos são disputadas por mais de 100 mil
jovens. Os aprovados tornam-se alunos de
professores que integram a intelligentsia
brasileira e no tempo livre passeiam pelas
piscinas do centro esportivo. Até os prati-
cantes de ciclismo — recentemente expul-
sos pelo prefeito do campus — lutam para
voltar a treinar naquelas ruas tranqüilas.
Fazer parte desse microcosmo requer mui-
to esforço. Que o digam as 103 empresas

instaladas em um prédio do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen),
na parte alta do campus. Elas são as star-
tups da maior incubadora universitária da
América Latina, o Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas (Cietec).

Nos espartanos corredores do Cietec, o
visitante se surpreende a cada porta aberta.
Na Exon Biotecnologia, jovens se debru-
çam sobre amostras de sangue e penas de
avestruz, em testes de DNA e consangüini-
dade que determinam os cruzamentos ideais
para o melhoramento genético da criação.
Os jovens engenheiros fundadores da Di-
gital Vxia, que desenvolve software para
sistemas de visão artificial, penduram-se no
telefone negociando contratos que devem
render R$ 500 mil este ano. A tímida fun-
dadora da Coll Projetos, Célia Jaber de Oli-

veira, mostra o protótipo final da Agillisa,
máquina que alisa roupas com vapor quí-
mico gastando 50% do consumo de energia
do ferro elétrico — e zero esforço muscular.
"Sem o apoio do Cietec, não chegaria a esse
produto", diz a pesquisadora.

Criado em 1998, na esteira da abertura
do mercado brasileiro, o Cietec quebrou
um paradigma na USP. Até a década de
90, professores e pesquisadores rejeita-
vam a transferência de tecnologia e conhe-
cimento à iniciativa privada como o diabo
foge da cruz. "E uma questão tão difícil que
tivemos uma separação de sócios", conta
Mariângela Martins de Azevedo, diretora
de pesquisa e desenvolvimento da Scien-
tia Tecnologia Química, que aplica técnicas
farmacêuticas na limpeza de sistemas de ar-
condicionado. Um dos criadores do sistema
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preferiu voltar à pesquisa acadêmica.
Porém, essa visão mudou e a USP

percebeu que a incubadora agrega valor
à tecnologia que ela gera. "O Cietec é a
alavanca que a universidade não tinha an-
tes", diz Sérgio Wigberto Risola, gerente
administrativo da incubadora. "A USP
ainda é um pouco paquidérmica, e alguns
nichos ainda resistem à nossa presença",
diz Risola. A Cietec nasceu pequena, com
sete empresas, o que foi bom para vencer
resistências iniciais.

O fenômeno das incubadoras é recente
no Brasil. Desde 1996, o número de incu-
badoras no país aumentou 30% em média
por ano, segundo a Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos
de Tecnologias Avançadas (Anprotec). Até
a sanção da Lei de Inovação, em dezembro

passado, elas eram tecnicamente ilegais, pois
a legislação não permitia o uso de recursos
públicos das universidades em empresas pri-
vadas. O governo Lula ainda precisa resol-
ver questões tributárias que regulamentarão
o pagamento das pesquisas e do percentual
de royalties às universidades.

Independentemente das questões buro-
cráticas, as incubadoras floresceram. O Cie-
tec surgiu com apoios de peso: Comissão
Nacional de Energia Nuclear (gestora do
Ipen), Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep, do governo federal), Ministério da
Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT), Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia do Estado de São Paulo
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae-SP), este o úni-
co financiador da incubadora nos primeiros
três anos. Hoje, o Sebrae-SP arca com me-
tade do orçamento do Cietec, e as empresas
incubadas pagam R$ 500 pelo aluguel do
espaço, mais 2% de seu faturamento.

Enquanto os pesquisadores queimam
as pestanas nos laboratórios, os adminis-
tradores do Cietec trabalham para que se-
jam respeitados os prazos legais da lenta
burocracia brasileira. "Não pedimos favo-
res. Mas temos de construir atalhos para
produzir mais e melhor em menos tempo",
diz Risola, um advogado "de sangue ju-
rídico e veia administrativa". Ele chegou
ao Cietec com a experiência de aproximar
universidades e empresas que comandou
no Centro de Cerâmica do Brasil, e vários
anos trabalhando no Banco Central.
HOTEL DE PROJETOS. A simpatia e o ambien-
te bucólico não significam moleza para os
empreendedores. O primeiro teste dos can-
didatos ao Cietec é um funil que seleciona
um entre dez projetos apresentados — in-
cluindo, claro, um plano de negócios con-
sistente. A empresa selecionada inicia uma
espécie de pré-incubação caso não atenda a
um dos três critérios fundamentais: inova-
ção, questão societária resolvida e capital
inicial para o primeiro ano de vida. Nesse
caso, o empreendedor se hospeda por oito
meses no "hotel de projetos", para firmar
esses três pilares. Então, ingressa na incu-
badora por três anos — ou dois, caso seja
do setor de tecnologia da informação.

O Cietec instalou-se no esqueleto do
prédio onde seria pesquisado o combustível
do submarino nuclear brasileiro. Concluído
e reformado, foram montados 110 módulos
de 60 m2. Algumas empresas cresceram e
passaram a ocupar mais módulos, finali-
zando o total em 104. Porém, no começo
de maio ocorreu a primeira exclusão de

empresa do Cietec, e o total caiu para 103.
"Agora estamos no limite da capacidade",
diz Risola. Em algumas empresas, as salas
têm tantos aparelhos que entra-se com di-
ficuldade pela porta.

O aperto nas instalações deve acabar em
2006, pois o governo paulista reservou uma
área de l milhão de m2 no Ipen (ou outra de
2 milhões de m2 no Rodoanel) para cons-
truir o Parque Tecnológico de São Paulo,
onde grandes corporações instalarão labo-
ratórios de pesquisas avançados em parce-
ria com a universidade. "Será o conjunto

O grande desafio
do Cietec é preparar
os empreendedores

para a inserção
no mercado

perfeito para desenvolver empresas. Então
trocaremos nosso nome de Centro Incuba-
dor para Centro Inovador", antecipa Risola.
Um dos projetos dessa nova etapa será uma
incubadora de idéias para 100 quartanistas
da USP desenvolverem seus trabalhos de
conclusão de curso no Cietec.
PROFESSORES PARDAIS. Se depender da
criatividade dos universitários, não falta-
rão idéias. Mas só genialidade não basta.
"As empresas do Cietec têm um teor mui-
to forte de tecnologia", diz Marília Rocca,
membro do conselho de administração do
Instituto Empreender Endeavor, que não
tem nenhuma empresa da incubadora no
seu quadro. "Temos dificuldade para aju-
dar os 'professores pardais', pois não esta-
mos atrás de patentes, mas da geração de
empregos."

Para os empresários que começam suas
carreiras no Cietec, entrar na incubadora é
só um dos desafios. Quando estiverem gra-
duadas, as empresas passarão por sua prova
mais difícil: entrar no mercado. Como disse
Risola a um grupo de visitantes da gaúcha
Unisinos, uma incubadora só é bonita se
lançar empresas e empregos. "Digo aos
empreendedores no Cietec que em dois
anos quero ver todos fora daqui e com uma
Mercedes na garagem." Nesse caso, todas
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essas provas terão valido a pena.

Anúncio

Fonte: América Economia, n. 300-Edição especial, p. 82-83, 9 jun. 2005. 




