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SUCESSO Empresários que tiveram empresas incubadas contam a experiência

Para seguir o caminho
do empreendedorismo
THIENE BARRETO

Persistência, paciência, amplo conhecimento técnico e muita força de vontade são alguns dos requi-
sitos fundamentais para aqueles que querem seguir o caminho do empreendedorismo. As dicas são de
cinco empresários que conseguiram alçar ao sucesso empresas nascidas em incubadoras de universi-
dades. O caminho, fazem coro, não foi fácil, mas a recompensa de ter seu próprio negócio é grande.

s ramos de atuação são diferentes, do design a
software, passando por automação, mas as difi-
culdades enfrentadas pelos empreendedores são
praticamente as mesmas: falta de investimento
externo, mercado nacional instável e um pouco
de desconfiança dos clientes devido à pouca ida-
de. O suporte das incubadoras, reconhecem, foi
fator-chave para o sucesso dos empreendimen-
tos. Para a Solucionar, empresa de engenharia

de sistemas, o processo para conseguir uma vaga da Incuba-
dora de Empresas da Coppe da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) não foi fácil. A empresa disputou uma das
quatro vagas com mais 11 concorrentes. Mas o plano de ne-
gócios apresentado agradou e foi aprovado. "O suporte ofere-
cido pela incubadora foi muito importante. Além da estrutu-
ra física, central telefônica e secretária, a Coppe oferece ain-
da auxílio em áreas como marketing e gestão financeira",
conta Lúcio Fialho, um dos sócios e fundadores da empresa.



Organização foi fundamental pa-
ra o crescimento da Solucionar, diz
um de seus sócios e fundadores, Lú-
cio Fialho. A companhia,que atua
na área de engenharia de siste-
mas, nasceu na Incubadora de
Empresas da Coppe da Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) e graduou-se em ja-
neiro deste ano, com fatura-
mento anual de R$ 1 milhão
em 2002.

Um dos principais trunfos da
empresa,conta Fialho, é produzir
o único sistema brasileiro de ge-
renciamento de projetos e coorde-
nação de equipes, o Tasker, que é ado-
tado em empresas como Petrobras e GPS
Tecnologia. O empresário relembra que a idéia
de entrar para a incubadora partiu do desejo
de tornar o projeto do software viável.

- Fomos para a incubadora em setembro
de 2000. Antes, já tínhamos uma empresa de
prestação de serviços, mas precisávamos de
respaldo para viabilizar o projeto do Tasker. Eu
e meu sócio decidimos, então, concorrer a um
lugar na incubadora da Coppe.

Depois de um ano na incubadora, uma sala
apenas ficou pequena para a Solucionar, lem-
bra Fialho. Conseguiram mais uma sala na
UFRJ e, depois de dois anos - em geral,as em-
presas ficam de três a cinco anos na incubado-
ra - saíram do campus com 24 funcionários a
mais e apresentando crescimento de 95% em
2002. Para 2003, há previsão de crescimento
em torno de 60% e também de aumento de
mais de 30% no quadro de colaboradores.

Experiência na área - Fialho trabalha com
análise e desenvolvimento de sistemas há 15
anos - e organização foram alguns dos res-
ponsáveis pelo sucesso da empresa,acredita o
sócio da Solucionar. "Quando a companhia co-
meçou a crescer, procuramos nos organizar pa-
ra que isso não influenciasse na qualidade dos
serviços e dos produtos"garante.

O sucesso, por mais contraditório que possa
parecer, é o grande inimigo daqueles que es-
tão começando. Com o aumento da demanda,
explica, a companhia não consegue dar conta
e deixa a desejar na qualidade."0 problema do
pequeno empresário é que ele investe apenas
no dia-a-dia, não se preocupa em investir tam-
bém na estruturação", acredita.

Outro problema no começo foi o orçamento
apertado e as dificuldades decorrentes do pró-
prio crescimento, que obriga a empresa a pas-
sar por reestruturações periodicamente. "Mas
com organização fica tudo mais fácil", opina.

GROM
Com faturamento de R$ 1,5 milhão em

2002 e uma taxa de crescimento de 20% em
relação ao ano anterior, a Grom - empresa da
área de acústica e automação - foi a primeira
empresa a fazer parte da Incubadora da Cop-
pe/UFRJ, em 1994, e graduou-se em 1999.
Nascida da idéia de quatro amigos que se co-
nheceram no mestrado de Engenharia Meca-
trônica da UFRJ, a empresa conta com 35 fun-
cionários e tem entre seus clientes compa-
nhias como Ford, Fiat, General Motors (GM),
Siemens e Ipiranga.

No início, conta um dos sócios da empresa,
Marcelo Fontana, o principal serviço oferecido
pela Grom era a elaboração de sistemas dedi-
cados, isto é, projetos de automação específi-
cos para as necessidades dos clientes. Em
1995, porém, os sócios perceberam um novo
nicho de mercado e redirecionaram o foco da
empresa, criando duas áreas distintas de atua-
ção: acústica e automação.

- A Grom já existia antes da incubadora,
mas funcionava de forma bem precária, em
um laboratório da UFRJ. Não tínhamos nem li-
nha telefônica. O trabalho era, basicamente,
projetar máquinas para atender às necessida-

RAFAEL DUTON, SÓCIO DA NTIME, QUE NASCEU NA INCUBADORA TECNOLÓGICA GÊNESIS DA PUC-RIO

des específicas dos clientes - relata Fontana.
A incubadora foi importante,continua,por-

que não bastava apenas a capacidade tecnoló-
gica, mas a apresentação que a empresa ofere-
cia ao mercado. Durante o período que passa-
ram na incubadora, a Grom passou por algu-
mas modificações.

- A idéia inicial era desenvolver automação
para qualquer mercado. Por isso, tínhamos
clientes das mais diversas áreas. Em 1997, bus-
camos representantes de empresas interna-
cionais e começamos, além de prestar serviços,
a comercializar produtos importados. Nessa
época também nos voltamos mais para a área
de acústica que, em 1998, já representava cerca
de 70% das atividades da empresa - diz.

Marcelo Fontana afirma que o sucesso da
empresa se deve, em grande parte, à dedica-
ção de seus criadores e funcionários. Entre as
principais dificuldades, a falta de investimento
externo e as taxas de juros." Temos a capacida-
de tecnológica, mas falta dinheiro", lamenta.

NTIME
Um projeto de final de curso foi o passo ini-

cial para a criação da nTime Mobile Solutions,
empresa que desenvolveu uma plataforma
tecnológica para a criação de aplicativos para
celulares - a primeira solução de acesso wire-
less 100% nacional, de acordo com um de seus
sócios, Rafael Duton.

- Eu e mais dois amigos cursávamos o últi-
mo ano de Engenharia de Computação na
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro (PUC-Rio) quando decidimos montar um
negócio. Já tínhamos bastante experiência,
pois, além de termos cursado várias disciplinas
ligadas ao empreendedorismo, também fize-
mos parte do primeiro grupo de alunos a parti-
cipar da empresa júnior da universidade e, al-
guns de nós também já tinham trabalhado em
companhias incubadas - conta Duton.

A nTime nasceu na Incubadora Tecnológica
Gênesis da PUC-Rio em meados de 2000 e, ho-
je, conta com uma equipe de 25 pessoas, in-
cluindo estagiários da própria universidade.O
principal mercado da empresa é o de Internet
móvel,no qual atua com o objetivo de criar faci-
lidades de acesso aos recursos da Internet via
aparelhos celulares, de qualquer lugar e a qual-
quer momento. Daí surgiu o nome nTime, em
uma alusão à palavra da língua inglesa "anyti-
me"que inspira mobilidade e conveniência.

- Antes de abrir a empresa, já estávamos
desenvolvendo projetos na área de software
para celular. Criamos um plano de negócios na
área e fomos estimulados pela própria univer-
sidade a começar o negócio. Estudamos muito
para conseguir identificar qual era a melhor
oportunidade. Mesmo estando na época do

boom da Internet, preferimos apostar na Inter-
net móvel, que era um nicho mais aberto - re-
lata Duton.

De acordo com o engenheiro, a participa-
ção no quadro de empresas da Incubadora Tec-
nológica Gênesis auxiliou a nTime em vários
aspectos, como subsídios, apoio para captação
de recursos e parcerias com outras empresas.
Logo no primeiro ano, conta Duton, a empresa
ganhou mais um sócio, ficando com seis dire-
tores. Logo depois,a nTime contou com a ajuda
de um investidor externo."A entrada desse
empresário foi extremamente importante pa-
ra a profissionalização da empresa','analisa.

Para os próximos dois anos, os esforços da
empresa estão voltados à consolidação da
marca e posicionamento de mercado no Brasil,
assim como maior penetração no mercado
corporativo. O sucesso, acredita, veio às custas
de muita paciência. "São muitos os obstáculos.
O mercado de telecomunicações estava muito
ruim quando começamos", recorda.

Duton afirma que a persistência foi outra
característica que possibilitou que eles esperas-
sem o momento certo de deslanchar". Também
procuramos assumir riscos, uma atitude que se
mostrou bastante positiva", observa, acrescen-
tando que o fato de trabalhar com grandes em-
presas, como Vivo e Claro (antiga ATL),foi um
grande desafio." Tínhamos que mostrar com-
petência e vencer o estereótipo que diz que jo-
vens não são responsáveis", conta.

DESIGNA DESIGN
A experiência de Alessandra Portinho dife-

re da dos demais empreendedores que tive-
ram a empresa incubada por um pequeno de-
talhe: sua empresa recebeu suporte de uma
incubadora virtual. O empresário atribui o su-
cesso da companhia à uma sociedade bem su-
cedida e à oportunidade de mercado. "Minha
sócia entrou com a parte do design gráfico e
eu, com a área comercial", diz Portinho, que pe-
diu auxílio à incubadora virtual da Unicarioca.

A empresa se utiliza quase que exclusiva-
mente da Internet para fechar seus negócios.O
contato com a incubadora também é todo fei-
to pela Web."Consultoria, assessoria jurídica e
de marketing...é tudo virtual. Quando temos
que marcar encontros reais com os clientes,
nos utilizamos de um espaço disponibilizado
pela própria incubadora','diz Portinho.

O empresário acredita que a empresa está
sendo bem sucedida porque une experiência
de mercado com persistência. "Não entramos
em uma aventura. Apenas formalizamos um
trabalho que já estava sendo desenvolvido. A
grande dificuldade ficou por conta da burocra-
cia para legalizara empresa. Os custos são
muito altos", reclama, afirmando que a Designa
foi criada com capital próprio.


