
Nas incubadoras, idéias viram negócios 
 
Infra-estrutura e gestão de negócios trazem competitividade para micro e pequenas. 
 
Nas 72 incubadoras que o Sebrae-SP apóia no Estado de São Paulo, já passaram mais de 1.500 
empresas e quase 2 mil postos de trabalho foram gerados  
 
Neste mês, o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec) completou oito anos de 
atividades. Como maior incubadora da América Latina, o Cietec é a prova de que estes espaços, 
criados para acolher e desenvolver projetos de novos produtos e serviços, funcionam. Por lá 
passaram 45 empresas que já transformaram suas idéias em negócios. Desde que o Centro 
Incubador foi criado foram registradas 14 patentes e surgiram 18 novas marcas. 
 
Para que uma empresa possa fazer parte de uma incubadora é preciso, antes de mais nada, uma 
idéia de produto ou serviço que ainda não exista no mercado. Na incubadora, empresários e suas 
equipes recebem cursos de capacitação empresarial enquanto desenvolvem a tecnologia do 
produto que está sendo criado. 
 
“O planejamento e a gestão de negócios são as maiores dificuldades que as empresas recém-
criadas enfrentam para ter competitividade no mercado. E é justamente nesse ponto que as 
incubadoras mais podem ajudá-las”, diz Fernando Chinaglia Anunciação, coordenador do 
programa de incubadoras do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 
(Sebrae-SP).  
 
Além do Sebrae-SP, o Cietec é resultado de um convênio firmado entre a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo , a Universidade de São Paulo 
(USP), o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT). 
 
“É sabido que 60% das empresas brasileiras deixam de existir depois de cinco anos de fundação. 
Das 45 empresas já graduadas pelo Cietec, algumas desde 2002, 80% continuam operando”, diz 
Sérgio Risola, gerente executivo do Cietec. Ele conta que, na incubadora, as empresas têm todo o 
suporte necessário para poderem crescer.  
 
Aprendizado 
 
No caso do Cietec, o aprendizado começa logo que a empresa obtém as informações do edital 
(publicado em fluxo contínuo a cada quatro meses) e passa por uma pré-seleção. Nessa etapa, 
que tem um mês de duração, o produto sugerido pela empresa é avaliado por consultores do 
Sebrae-SP e do próprio Cietec. 
 
O empresário aproveita o período também para fazer cursos com temáticas como propriedade 
intelectual e economia. Das cerca de 90 empresas que fazem o curso de pré-seleção, apenas 25 
são aprovadas. Risola explica que há casos até de pessoas físicas que cursam a pré-seleção e 
quando, eventualmente, têm seu plano de negócios aprovado, terão 60 dias de prazo até a 
abertura da empresa. 
 
Assim que a empresa ganha o status de “incubada”, o empresário recebe a chave de uma das 120 
salas do Cietec, que passa a ser a sede do empreendimento. Além das instalações, a equipe da 
empresa incubada passa por um treinamento intensivo para aliar o desenvolvimento de um novo 
produto ou serviço com capacitação.  
 
De acordo com Risola, em 2005, o Cietec ofereceu 23 opções de cursos de gestão de negócios. 
Entre os principais assuntos — ministrados por 27 profissionais de mercado, do Sebrae-SP e da 



USP — estão: planejamento de marketing, formulação de produtos, engenharia de design, 
propriedade intelectual e planejamento estratégico.  
 
A cada cinco meses, a evolução da empresa incubada é avaliada segundo critérios como 
desenvolvimento técnico e gestão. 
 
“Atualmente, 109 empresas estão incubadas no Cietec. Nossa previsão é que, ao final do ano, 25 
dessas sejam graduadas e comecem a atuar no mercado”, explica Risola. O gerente executivo 
conta que cerca de 250 produtos estão sendo desenvolvidos neste ano no Cietec. 
 
Crescimento 
 
Chinaglia, o coordenador do programa de incubadoras do Sebrae-SP, diz que o Estado de São 
Paulo abriga 72 incubadoras apoiadas pela instituição. “Seguramente, até o final de 2006, serão 
criados mais 4 desses centros”, afirma.  
 
O coordenador conta ainda que cerca de 50% das incubadoras existentes foram criadas nos 
últimos três anos, de modo que a tendência agora deve ser estruturar ainda mais estes centros 
que já estão em operação porque, segundo ele, ainda há muito espaço para investimentos de 
parceiros.  
 
Entre as 72 incubadoras de São Paulo que são apoiadas pelo Sebrae-SP, existem 18 de 
modalidade tecnológica (incubadora que ajuda no desenvolvimento de tecnologia de ponta, o 
Cietec é um exemplo); 42 de modalidade tradicional (que são aquelas que buscam ajudar as 
micro e pequenas empresas com tecnologias já existentes no mercado); 6 mistas (incubadoras 
que mesclam os serviços das tecnológicas com os das tradicionais); 4 voltadas ao agronegócio; 1 
voltada às cooperativas e 1 cultural. 
 
Dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec) dão conta que, ao final de 2005, havia 339 incubadoras no País.  
A maior parte delas está concentrada nas Regiões Sul (36%) e Sudeste (35%). A Anprotec 
constatou que, no ano passado, as incubadoras tecnológicas representavam 40% de todo 
universo. 

 
 
Leia Mais 
 
Respeito às tradições locais ajuda a ter sucesso 
 
Transformar a cultura em negócio.Esse foi o objetivo que motivou a criação da primeira 
incubadora cultural do Estado de São Paulo. Localizada em São João da Boa Vista, na região de 
Campinas, a incubadora cultural foi fundada e 2004 e reúne empresas interessadas em gerar 
recursos com a arte. 
 
Para Fernando Chinaglia Anunciação, coordenador do programa de incubadoras do Serviço de 
Apoio à Micro e Pequena Empresa de São Paulo (Sebrae-SP), ao se criar uma incubadora deve-se 
levar em conta o potencial e as tradições do local onde ela vai ser instalada.  
 
“No caso da incubadora de São João da Boa Vista, a modalidade cultural foi a opção mais acertada 
já que nessa região nasceram artistas como a Pagú e o violeiro Vinícius Alves”, exemplifica o 
coordenador. 
 
Dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec) mostram que, no final de 2005, apenas 3% das 339 incubadoras existentes no País 
eram destinadas à promoção de empresas voltadas a produtos culturais.  



A mesma pesquisa dá conta que a maioria (40%) das incubadoras existentes são da modalidade 
tecnológica. Isso significa dizer que essas incubadoras buscam desenvolver produtos e serviços 
que ainda não existem no mercado, muitas vezes trazendo inovações com tecnologia de ponta.  
 
A Anprotec notou, entretanto, um número crescente de incubadoras de modalidades classificadas 
como culturais, agroindustriais, sociais e de cooperativas. Em 2004, as incubadoras tecnológicas 
chegavam a representar 55% do universo total de incubadoras brasileiras. 
 
Outro caso de incubadora que foi instalada levando em conta as características da região é a 
incubadora de cooperativas de Embu das Artes. Lá, há a tendência de formação de grupos de 
trabalho. Além de receber apoio do Sebrae-SP/Escritório Regional de Osasco, a incubadora foi 
incentivada pela prefeitura local e pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Embu 
(Acise). 
 
Segundo o coordenador do Sebrae-SP, em março deste ano aconteceu uma cerimônia de 
graduação de cinco das cooperativas criadas com a ajuda da incubadora local, na época de sua 
formação, em 2002. 
 
Agora — tendo gerado 400 postos de trabalho e com o faturamento mensal de R$ 230 mil — as 
cooperativas estão prontas para enfrentar o mercado com a competitividade necessária. 
 
São elas: a Cooperativa de Trabalho de Construção Civil de Embu , a Cooperativa de Recuperação 
de Matéria-Prima de Embu (Coopermape), a Cooperativa Agropecuária de Embu e Região , a 
Cooperativa de Trabalho de Confecção e Costura de Embu e a Cooperativa de Trabalho dos 
Condutores Escolares de Embu e Região . 
 
Espaço físico, água, telefone, luz, computadores — toda a infra-estrutura necessária para a 
organização de uma empresa — ficam disponíveis na incubadora de Embu. Além da parte física, a 
incubadora local dispõe de treinamento de gestão de negócios e acesso a profissionais de mercado 
para esclarecerem possíveis dúvidas das cooperativas.  
 
O processo de incubação em Embu exige que a cooperativa ou associação que queira passar pelo 
aperfeiçoamento seja do município. A especialização é feita em três etapas: pré-incubação, 
incubação e graduação. 

 
 
Leia Mais 
 
Dois anos depois de incubada Adespec quer faturar R$ 1 mi 
 
Um dos casos bem-sucedidos de empresas que passaram pelo Centro Incubador de Empresas 
Tecnológicas (Cietec) é a Adespec , especializada na fabricação de adesivos e selantes de alta 
performance. Com cinco anos de história, a empresa — que foi criada pela executiva Wang Shu 
Chen e deixou a incubadora em 2004 — deve faturar neste ano algo em torno de R$ 1 milhão. 
“Em 2001, eu tive a idéia de fabricar um adesivo sem componentes tóxicos, um produto que 
ainda não existia no mercado. Mas como é que eu ia produzir toda essa alta tecnologia sozinha?“, 
relembra a empresária. 
 
No Cietec, Chen encontrou toda a infra-estrutura necessária para fazer sua idéia crescer. Depois 
que o plano de negócios da Adespec foi aprovado no centro de inovação, a empresa recém-criada 
ganhou sede, assessoria técnica e espaço para a realização de todos os testes necessários para o 
desenvolvimento da linha de produtos ecologicamente corretos. Chen conta que a dificuldade 
maior da época do surgimento da empresa era o custo para a realização de testes que deveriam 
acontecer em laboratórios de alta precisão. Com o status de empresa incubada do Cietec e o 
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), a equipe da Adespec 



tinha facilidade de acesso ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e ao Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (Ipen). 
 
Além do trânsito livre nos mais sofisticados laboratórios do País, a Adespec dispôs ainda de cursos 
de capacitação com profissionais credenciados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), pelo IPT e pela USP. Uma vez que a fase de testes para o 
desenvolvimento da linha de adesivos e selantes da Adespec estava encaminhada, o período na 
incubadora foi importante também para aperfeiçoar a gestão e a administração da empresa 
recém-criada.  
 
Chen destaca que, no Cietec, os funcionários da Adespec puderam aprender melhores formas de 
divulgação e marketing para começar a comercialização dos produtos. “Entrei na incubadora em 
2001 e, depois de um ano e meio, meus produtos estavam no mercado”, ela complementa. Em 
2003, o faturamento da Adespec foi de R$ 150 mil e um ano depois essa receita já tinha dobrado. 
O aumento das vendas dos adesivos da marca foi significativo porque, ainda na fase de 
incubação, a empresária fez questão de divulgar seus produtos participando de feiras tecnológicas 
e de negócios.  
 
Hoje, o adesivo Prego Líquido — o principal produto da empresa — é fornecido como solução de 
alta tecnologia tanto para a indústria de construção civil, como para o uso doméstico. O 
diferencial dos produtos da Adespec é que eles não emitem materiais voláteis porque não têm 
solventes, isocianatos ou outras substâncias nocivas em suas formulações. 
 
O Pesilox, último lançamento da marca, tem tecnologia para colar em superfícies úmidas, como 
um azulejo no fundo da piscina e resiste a temperaturas de –40 °C até 100 °C. Chen conta que 
seus produtos ficaram tão conhecidos no mercado com a propaganda boca-a-boca que, até hoje, 
não foi necessária a criação de uma equipe de vendas na empresa.  
 
A Adespec tem firmado parcerias, basicamente, com distribuidores tradicionais do mercado de 
construção civil. “Em nosso endereço eletrônico, é possível obter informações detalhadas sobre 
nossa linha de produtos”, explica Chen.  
 
Depois da graduada pelo Cietec em 2004, os doze funcionários da Adespec começaram a 
trabalhar nas instalações da divisão de Química do IPT. Por causa do crescente volume de 
produção dos adesivos e selantes, o espaço já ficou pequeno. Chen garante que outra mudança 
de endereço virá a partir do segundo semestre deste ano. 
 
Em 2004, a Adespec foi considerada a melhor empresa graduada por uma incubadora pela 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). No 
ano seguinte, a empresa foi uma das vencedores da etapa regional sudeste do Prêmio FINEP de 
Inovação Tecnológica, na categoria pequena empresa, concedido a empresas que geram 
resultados de impacto tecnológico para a sociedade brasileira.  
 
A Adespec também ganhou o certificado do II Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis - 
New Ventures Brasil, por causa de sua contribuição ao desenvolvimento sustentável no País. 
 
 



 

Fonte: DCI, São Paulo, 27 abr. 2006, Especial Sebrae, p. B5. 

 


