
Berço seguro 
Kátia Negreiros 
 
O que faz das incubadoras uma das melhores alternativas para a abertura de um novo negócio. 
 
Má administração, falta de planejamento prévio, alta carga tributária, estes são alguns dos fatores 
responsáveis pela alta taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas no Brasil. 
Normalmente os empresários abrem um negócio sem estudar a sua viabilidade, trabalham com 
mão de obra despreparada e não têm uma reserva financeira para enfrentar as dificuldades 
iniciais. Uma das soluções mais certeiras para minimizar este problema é a incubadora de 
empresa. Segundo dados do Sebrae, cerca de 60% das micro e pequenas empresas brasileiras 
fecham antes de completar quatro anos, já entre as empresas incubadas este número é reduzido 
a 10%. “Normalmente os empreendedores tem boas idéias tecnológicas, mas o drama é a gestão. 
É neste ponto que a incubadora se faz tão importante, principalmente com a ajuda dos 
consultores do Sebrae”, diz Sérgio Risola, Gerente do Cietec/SP (Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas). 
 
As incubadoras são mecanismos usados para promover e ajudar na sustentabilidade de micro e 
pequenas empresas em sua fase de implantação. Além da instalação da empresa existe uma 
preocupação com treinamento e atualização destes profissionais. Dentro das incubadoras os 
empresários têm acesso a serviços de consultoria, treinamento, marketing, cursos de atualização 
e parcerias com universidades e instituições que desenvolvem tecnologia, tudo isso a custos bem 
acessivos ou até gratuitamente. As empresas incubadas têm também espaços compartilhados 
como salas de reuniões, auditório, secretarias, laboratórios. Os empresários pagam um 
condomínio mensal que é usado para cobrir os gastos de instalação, manutenção, pessoal, etc. 
“Fora das incubadoras as empresas gastariam cerca de dez vezes mais para ter acesso aos 
mesmos serviços e estrutura, isso sem contar o estímulo e a troca de informações que acontece 
aqui dentro”, afirma Risola.  
 
Os principais requisitos para participar de uma incubadora são inovação, viabilidade, espírito 
empreendedor e interação do projeto com os objetivos da incubadora. O primeiro passo para os 
novos empreendedores é verificar a disponibilidade de vagas e a área de atuação da incubadora. 
Um bom projeto de apresentação, com plano de negócios, missão e objetivos da empresa, deve 
vir na seqüência. Normalmente as incubadoras estão divididas entre as áreas tecnológicas 
(empresas que desenvolvem tecnologia), tradicionais (ligadas aos setores tradicionais da 
economia, utilizam a tecnologia para incrementar os seus negócios) e mistas (que abriga os dois 
tipos já citados). Existe ainda um número menor, mas também considerável, que atua nas áreas 
de serviços, agroindústria, social e cultura. 
 
O tempo de permanência de uma empresa na incubadora varia conforme o crescimento e 
expansão do negócio, mas normalmente é de dois anos prorrogável por mais um. “O objetivo é 
que elas cresçam e ganhem experiência e maturidade para enfrentar o mercado e competir, 
muitas vezes, com empresas de grande porte”, declara José Eduardo Fiates, presidente da 
Anprotec. As empresas chamadas graduadas (que já passaram pelo período de incubação) podem 
fazer parte dos parques tecnológicos, que são condomínios de empresas com estrutura para 
desenvolvimento de tecnologias e laboratórios. Além disso, têm o apoio de instituições como 
universidades, o Sebrae, institutos de pesquisa, funcionando como uma espécie de incubadora 
para empresas já graduadas. “Os parques tecnológicos são verdadeiras áreas de PDI (Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação), onde inclusive as grandes empresas vem buscar e investir em 
novas tecnologias”, diz Risola. 
 
A primeira incubadora brasileira foi inaugurada em São Carlos (SP), em dezembro de 1984. Em 
1986 foram cridas mais duas incubadoras, - Florianópolis (SC) e Campina Grande (PB) – mas o 
crescimento mais significativo aconteceu na década de 90.  



Segundo relatório anual divulgado pela Anprotec, atualmente existem no Brasil cerca de 300 
incubadoras, a maior parte de base tecnológica, que abrigam mais de 2300 empresas. Além disso, 
outras 1600 empresas chamadas de associadas, utilizam a infra-estrutura e serviços das 
incubadoras, mas não ocupam espaço físico. O relatório divulgou também o número de empresas 
graduadas que hoje é de cerca de 1700. Juntos estes três segmentos são responsáveis por quase 
30 mil empregos diretos. 
 
A taxa de crescimento anual no número de incubadoras tem ficado entre 5% e 20%. Segundo 
Fiates a tendência é que o crescimento continue, principalmente porque existe um grande 
interesse por parte das universidades e cidades que ainda não possuem uma incubadora. “O 
desafio agora passa a ser ampliar a representatividade das empresas, sejam elas graduadas ou 
não, em termos de receita e emprego”. 
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