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As incubadoras, que nasceram nos anos 80 com objetivo de fomentar o empreendedorismo e 
ampliar as chances de vida das pequenas empresas, enfrentam agora um novo desafio. Com 
um papel significativo na economia, ajudando na formação de 5.618 empresas (entre 
graduadas, incubadas e associadas) e cujo faturamento chega a R$ 1,5 bilhão, gerando mais 
de 28 mil empregos diretos, elas querem multiplicar por 10 sua capacidade de atendimento. 
Para isso, terão que ultrapassar barreiras físicas e ir além dos muros que cercam suas 
instalações.  
 
Hoje, uma empresa recém-nascida instala-se nas dependências da incubadora e utiliza, de 
forma subsidiada, toda sua infra-estrutura, como salas de reunião, sistemas de 
telecomunicações, etc. Buscar clientes fora desses prédios significa ampliar muito a capacidade 
de transferir conhecimento.  
 
"Dessa forma, as empresas passam a contar com todo o suporte gerencial, mesmo sem estar 
dentro do ambiente da incubadora", explica José Eduardo Fiates, presidente da Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (Anprotec). 
A entidade, que já conta com mais de 300 associados, trabalha para expandir o conceito de 
"incubação externa".  
 
Esses planos podem servir como uma injeção de ânimo para aqueles pensam em ter seu 
próprio negócio mas temem os riscos do mercado. Isso porque, apesar de o Brasil estar entre 
os 10 países mais empreendedores do mundo, a taxa de mortalidade empresarial é 
assustadora. Mais da metade das empresas criadas no país morre até o final do segundo ano. 
As incubadoras surgiram exatamente para ajudar a virar esse jogo.  
 
Segundo dados da Anprotec, somente 20% das empresas incubadas são fechadas em quatro 
anos. Quando ganham independência e saem da incubação, somente 15% das chamadas 
"graduadas" morrem. "A incubação é um ponto de partida mais seguro para as empresas 
porque ajuda a elaborar tanto os conceitos técnicos como de gestão, desde o início", explica 
Fiates. Segundo ele, em dois anos cerca de R$ 6 bilhões investidos pelos empresários são 
desperdiçados por causa da alta mortalidade dos negócios. Dentre os principais motivos deste 
fracasso estão questões macroeconômicas, como juros altos, ou outras mais específicas, como 
falta de capacitação e conhecimento do mercado.  
 
As incubadoras dão orientação gerencial e ajudam os empreendedores no momento mais 
vulnerável. "Além disso, ampliam a interação entre a universidade, onde estão as novas 
pesquisas e tecnologias de ponta, e os empresários", explica Fiates.  
 
Já existem 340 incubadoras espalhadas pelo Brasil, que empregam, direta e indiretamente, 
cerca de 35 mil pessoas. Segundo Fernando Chinaglia, coordenador do programa de 
incubadoras pelo Sebrae São Paulo, a demanda ainda é maior do que a capacidade de 
atendimento. "Por isso é importante implantar o sistema de atendimento externo", acrescenta.  
 
Para Chinaglia, o empreendedor brasileiro já conhece bem os insucessos empresariais e 
procura tanto o Sebrae como as incubadoras para evitar isso, estruturando melhor seu 
negócio.  
 
Mas não basta ter dinheiro para conseguir o apoio de uma incubadora. O empreendedor 
precisa ter um projeto consistente e, acima de tudo, inovador. "A inovação é a essência do 
processo de incubação", diz Fiates. Por isso, o setor de tecnologia da informação foi um dos 
mais desenvolvidos dentro das incubadoras. Muitas empresas surgiram de projetos 
acadêmicos, teses de doutorado e mestrado e viraram negócios de sucesso. Elas incluíram no 
projeto acadêmico o pragmatismo mercadológico, adequando-se e se viabilizando.  
 
Mas o que era apenas um assunto do setor de TI começou a conquistar a simpatia também em 
mercados consolidados e hoje cerca de 50% das incubadoras brasileiras já são voltadas para 



desenvolvimento local e de outros setores. "Sempre conservamos o espírito da inovação. 
Assim, uma empresa pode estar ligada ao setor moveleiro, oferecendo novas tecnologias de 
design para as peças, por exemplo", explica Fiates.  
 
Ao contrário do Brasil, os EUA iniciou o movimento de incubação nos anos 70 visando 
desenvolver empresas em setores tradicionais em algumas regiões específicas. Atualmente, há 
mais de 1.200 incubadoras no território americano, o que demonstra o potencial de 
crescimento no Brasil, de acordo com o coordenador do programa de incubadoras do Sebrae-
SP.  
 
Com os bons resultados obtidos ao longo dos últimos anos, a incubação passou a ser uma 
ferramenta importante para o empreendedorismo brasileiro. "Mas o incentivo é essencial para 
manutenção deste trabalho, especialmente se levarmos em conta que é justamente nas 
pequenas empresas que estão concentrados quase 90% dos empregos atualmente", 
acrescenta o presidente da Anprotec.  
 
Para ter um projeto aprovado, os interessados precisam apresentar um plano de negócio 
estruturado, mostrando o que querem produzir e/ou oferecer ao mercado. A viabilidade do 
projeto é avaliada e, se aprovado, faz-se um contrato de 12 meses com a possibilidade de 
prorrogação.  
 
Para Fiates, o Brasil tem muito a avançar até conseguir chegar perto de países que têm nas 
pequenas empresas a base de toda sua economia e exportação, como a Itália.  
 
Leia mais 
 
Jovens buscam alternativa à falta de emprego  
Lizete Teles de Menezes 
 
A mortalidade das micro e pequenas empresas (MPEs) em São Paulo está em queda, ao 
mesmo tempo em que cresce o número de jovens que buscam na abertura de um micro 
empreendimento uma alternativa de trabalho. A taxa desses estabelecimentos que fechavam 
as portas antes de completar cinco anos caiu de 71% em 2001 para 60% em 2003, e encerrou 
2005 em 56%. E o índice de pessoas com até 24 anos que abriram seu próprio negócio saltou 
de 13% em 1999 para 17% em 2003, segundo o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa 
no Estado de São Paulo (Sebrae-SP).  
 
"Em números absolutos, a taxa de mortalidade ainda é muito alta. Mas, considerando-se que 
são abertas anualmente 500 mil MPEs e metade delas sobrevivem, há um saldo líquido 
positivo acrescentado ao estoque, conseqüentemente, um aumento das pessoas ocupadas", 
analisa Marco Aurélio Bedê, consultor do Sebrae-SP. "No conjunto, o emprego sempre cresce, 
estas são as maiores geradoras de ocupação no Brasil", acrescenta.  
 
No total, as 4,8 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras, cerca de um terço delas 
estabelecidas em São Paulo, garantem a ocupação de aproximadamente 15 milhões de 
pessoas, respondem por 57,2% dos empregos e 26% da massa salarial.   



 
   
  
 
 
Levantamento mensal do Sebrae-SP, com apoio da Fundação Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade), envolvendo uma amostra de 2,7 mil empresas, calcula que existem no Estado 
1,3 milhão desse tipo de estabelecimento, que empregam 5,7 milhões de pessoas. Na média, 
cada um das micro empresas paulistas respondia pela ocupação de 4,33 pessoas (donos, 
sócios, familiares, empregados e terceirizados) em fevereiro de 2006, número que já chegou a 
4,84 em fevereiro de 2001.  
 
Segundo Bedê, não só os jovens estão abrindo empresas , mas os mais velhos também. Na 
faixa dos 40 a 49 anos, a taxa também subiu no mesmo período, de 23% para 27%, o que 
autoriza a leitura de que, tanto entre jovens quanto entre pessoas maduras as dificuldades 
para conseguir emprego cresceram.  
 
O número só caiu para as faixas entre 25 a 39 anos (de 51% para 47%) e para aqueles com 
mais de 50 anos de idade (14% em 1999 para 9% em 2003), indica a pesquisa Sobrevivência 
e Mortalidade das Empresas Paulistas de Um a Cinco Anos, realizada pelo Sebrae-SP a partir 
de uma amostra de 2 mil empresas formais.  
 
Do outro lado, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 
denominada Economia Informal Urbana (Ecinf), divulgada em 2005, indicava que o número de 
MPEs na informalidade em 2003 era mais que o dobro daquelas com personalidade jurídica 
constituída. O estudo detectou a existência de 10,3 milhões de empreendimentos informais. Os 
empregadores representavam 12% desse total. Os trabalhadores por conta própria somavam 
88%, e o total de pessoas ocupadas alcançou 13,8 milhões.  
 
Na raiz dessa explosão de micro empresas está o baixo crescimento do país, que se arrasta 
por mais de duas décadas, ressalta o economista Márcio Pochmann, professor do Instituto de 
Economia (IE) e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) 
da Unicamp.  
 
Em estudo intitulado "Economia do Micro Empreendimento Informal no Brasil", Pochman 
ressalta que "dos 2,7 milhões de proprietários de micro empreendimentos com até cinco anos 
de atividade, havia 43% que tinha sido dispensado do emprego anterior ou impossibilitado de 
viver devido ao baixo rendimento auferido". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 abr. 2006, Especial Micro e pequenas 
empresas, p. F2. 


