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tam da maior conscientização das
populações locais quanto à necessi-
dade de serem adotadas medidas de
proteção do meio ambiente.

Essa onda de globalização,  ine-
vitável pela falta de um binário
político que lhe possa antepor resis-
tência, obriga os países a duas op-
ções: serem meros espectadores ou
protagonistas do processo. Para o
segundo caso, há um árduo caminho
a percorrer.

A tecnologia tende a trazer o
desemprego para a mão-de-obra sem
qualificação, fato muito visível nos
países em desenvolvimento, que
buscam sua inserção no mercado
mundial eliminando as restrições
alfandegárias; desemprega sempre,
quando são introduzidas inovações
no processo industrial. Em
contrapartida, com os novos mode-
los de produção, milhares de pesso-
as são empregadas exatamente para
exercer as novas tarefas impostas
pelo avanço tecnológico.

INCUBADORA DE EMPRESAS

A
partir da década de 80,
as indústrias nacionais,
principalmente dos pa
íses em desenvolvi
mento, passam a en-

frentar novos desafios, que decor-
rem da tendência cada vez mais forte
de globalização da economia.

Além das pressões políticas
exercidas pelos países mais ricos
para a globalização dos mercados e
a eliminação das barreiras tarifárias,
são também muito importantes, como
elementos que levam à
internacionalização da economia,
tanto a crescente exigência dos
mercados consumidores, antes regi-
onais, postos diante de uma diversi-
dade elevada de produtos similares
na aparência, porém, com conteúdo
tecnológico, qualidade e preço mui-
to diferenciados, como as restrições
impostas pela legislação ambiental
às indústrias  do Terceiro Mundo, em
geral altamente poluentes. Vale lem-
brar que as limitações legais resul-

Ciclo de Debates reuniu, na Assembléia Legislativa, técnicos, cientistas e representantes
de associações e empresários, para discutir a formulação de uma política de implantação
e de desenvolvimento de parques e incubadoras de empresas de base tecnológica
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Cabe aos gestores das políticas
públicas brasileiras e a todos nós
decidirmos se queremos apenas as-
sistir a esse processo de extinção de
empregos ou se vamos buscar alter-
nativas para criar aqui esses novos
postos de trabalho gerados pelo
desenvolvimento tecnológico.

Essa indagação fundamental vem
sendo objeto de estudos por parte da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais junto às comunidades cientí-
fica e tecnológica do Estado e do
País, a partir do Ciclo de Debates
�Implantação e Desenvolvimento de
Empresas de Base Tecnológica�,
realizado no dia 9 de dezembro de
1997.

O ciclo contou com a presença de
aproximadamente 120 técnicos, ci-
entistas e representantes de associ-
ações e de empresas de base
tecnológica, que discutiram um
temário sugerido previamente pelos
próprios participantes. Esse tipo de
evento é uma das formas de integração
do Poder Legislativo mineiro com os
diversos segmentos sociais,
objetivando colher subsídios para os
trabalhos legislativos, de forma dire-
ta e democrática.

A iniciativa de realização desse
ciclo, deflagrada por um  requeri-
mento do deputado Paulo Piau, le-
vou em consideração que uma das
respostas mais adequadas àquela
indagação seria o estabelecimento
de uma política consistente de im-
plantação e de desenvolvimento de
parques e incubadoras de empreen-
dimentos de base tecnológica, a qual
deverá estimular a criação e o cres-
cimento de novas empresas basea-
das no conhecimento científico, com
uma administração voltada para a
transferência de tecnologia e forma-
ção de recursos humanos.

Os conceitos de parques e incu-
badoras, dois instrumentos funda-
mentais de uma política para a im-
plantação e desenvolvimento de
empresas de base tecnológica, estão
hoje bem estabelecidos em nível

internacional. Os parques são enten-
didos como um empreendimento
imobiliário, com três características
básicas: são concebidos para estimu-
lar a criação e o crescimento de
novas empresas de base tecnológica
e novos negócios baseados no co-

nhecimento científico; devem ter
uma forte ligação, que envolva até a
própria operação do empreendi-
mento, com uma universidade ou um
instituto de pesquisas; e sua adminis-
tração deverá considerar sempre as
questões de transferência  de
tecnologia e de formação de recur-
sos humanos.

Vale ressaltar que tal empreendi-
mento  seria impensável há duas ou
três décadas. É  uma espécie de
distrito industrial onde o operador do
empreendimento não estaria preo-
cupado apenas com a segurança,
com a limpeza das ruas, com o
fornecimento da energia elétrica,
mas, principalmente, com aquelas
tarefas relativas à aquisição e à trans-
ferência de tecnologia e com a forma-

ção de recursos  humanos. Os parques
devem preocupar-se em atrair e
aglutinar empresas cujo capital básico
é o conhecimento científico. As in-
cubadoras de empresas  fazem
parte desse mesmo conceito e aten-
dem basicamente ao primeiro item
citado, porque são instrumentos
voltados exatamente para o estí-
mulo à geração de novos empre-
endimentos.

No Brasil, mesmo com a falta de
uma política setorial, já existem 614
empresas incubadas. Desse total,
cerca de 80% atuam nas áreas de
�software�, eletroeletrônica, mecâ-
nica, serviços especializados, quími-
ca e biotecnologia. Essas empresas
que estão nascendo hoje nas incuba-
doras brasileiras representam um
interessante processo de geração de
empregos e de rendas a partir da
capacidade inventiva das pessoas. A
ciência e a tecnologia sempre anda-
ram juntas. Agora, o que se busca é
a sua aproximação também com a
atividade econômica. Vale lembrar
que o País tem uma estrutura de
ciência e tecnologia razoavelmente
bem montada. Os valores investidos
aqui, se comparados aos de outros
países em desenvolvimento, são con-
sideráveis, ainda que insuficientes.

Mas, se há uma estrutura razoá-
vel, quais são os entraves enfrenta-
dos pelas empresas de base
tecnológica? Alguns desses aspectos
foram abordados pelo empresário
Guilherme Emrich, da Biobrás, em
sua palestra. Segundo ele, levanta-
mento feito nos EUA, há alguns anos,
mostrou que 80% das falências de
empresas de base tecnológica não se
deviam a questões de tecnologia,
mas, sim, a problemas de gestão.
Então, é muito importante a concen-
tração de esforços na capacidade de
gestão, principalmente em países
como o nosso. Não basta a formação
universitária, com mestrado ou dou-
torado. O problema gerencial é uma
questão de educação continuada.
Outro aspecto interessante é que as
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empresas de base tecnológica, quan-
do começam, não precisam de finan-
ciamento, mas, sim, de capital. Os
recursos para o financiamento vêm
numa etapa posterior, quando já
existe um projeto, uma fábrica e um
produto. No momento inicial, essas
empresas precisam de capital. No
mundo todo, as experiências bem-
sucedidas de captação de recursos
para empresas de base tecnológica
utilizam um mecanismo chamado de
�venture capital�, em que se atrai
capital de risco de pessoas que
tenham a capacidade de inovação e
de gestão da inovação.

Por último, é importante lembrar
as palavras do secretário de Estado
de Ciência e Tecnologia de Minas
Gerais, Ivan de Moura Campos, du-
rante a abertura do ciclo de debates

da Assembléia Legislativa: �Estabe-
leceram-se, então, dois paradigmas
com os quais nós temos que conviver
hoje. De um lado, o technologic
push, que é a tecnologia empurran-
do o entorno, o contorno do conhe-
cimento e oferecendo novos resulta-
dos que podem ser aplicados em
produtos ou em processo; de outro,
e hoje esta é a força dominante, o
chamado market pool,  que é o
mercado puxando, definindo neces-
sidades sociais e de consumo, nem
sempre prementes. O governo pre-
cisa entender esses dois mecanis-
mos com bastante profundidade. O
exagero em qualquer dos dois lados
pode levar ao desenvolvimento de
políticas que não são as mais adequa-
das. Por exemplo, o respeita dema-
siado ao technologic push pode fi-

nanciar a oferta de resultados
tecnológicos sem o cuidado neces-
sário de administrar uma demanda
que lhe dê vazão. De outro lado,
pesquisas voltadas exclusivamente
para as demandas do mercado levam
ao risco de se ter os grupos acadê-
micos trabalhando quase que como
um balcão de negócios a serviço do
imediatismo do mercado. A arte e a
ciência de fazer política de ciência e
tecnologia implicam uma perma-
nente procura. Estamos hoje em
busca desse tipo de articulação entre
governo, empresariado e academia;
estamos em busca de um equilíbrio
adequado entre esses dois
paradigmas e esses dois princípios.
Tecnologia sem cliente é uma coisa
inútil. Ciência não tem que se preo-
cupar com o cliente, tecnologia sim.

AAssembléia Legislativa organi
zou um encontro envolvendo
todas as instituições, públicas

e privadas, que desenvolvem ou trans-
ferem tecnologia. O objetivo foi dar
um impulso ao projeto de incubadoras
de empresas no Estado de Minas Ge-
rais, a exemplo do que vem acontecen-
do nos países desenvolvidos.

Minas Gerais possui um aparato
institucional e de profissionais envol-
vidos com Ciência e Tecnologia inve-
jável. São 12 universidades e faculda-
des, vários institutos públicos e priva-
dos de pesquisa, gerando conheci-
mento, que é o principal insumo para
o desenvolvimento econômico e soci-
al de um povo.

Cabe ao governo do Estado, como
já está sendo manifesto, associar-se a
todos esses cérebros privilegiados e
promover o nascimento de novas em-
presas e novos empresários. Novos
serviços e novos produtos poderão
ser a base do desenvolvimento local,
regional e estadual.

A incubadora de empresas é um

espaço reservado, acoplado ao insti-
tuto de pesquisa, que abriga as no-
vas iniciativas tecnológicas e as no-
vas iniciativas pessoais e empresari-
ais. Ali, o incubado recebe toda a
orientação técnica, gerencial e de
mercado que prepara a empresa/
semente para competir, lá fora, no
mundo dos negócios.

A realidade nos mostra que o
emprego formal, de carteira assina-
da, está cada vez mais reduzido. O
jovem estudante, o recém-formado,
poderá ter à sua disposição um ins-
trumento de trabalho, não tendo que
ser necessariamente um empregado.
Da mesma forma, cada membro da
sociedade poderá deixar de ser em-
pregado e se tornar patrão ou mes-
mo aperfeiçoar o seu sistema de
produção da incubadora de empre-
sas.

Dessa forma, Minas Gerais pode-
rá colocar novos serviços e novos
produtos à disposição da comunida-
de, sobretudo diminuindo a depen-
dência da importação.

Encontro impusiona projetos de incubadoras de Empresas
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A coordenação das atividades no
sentido de promover o desenvolvi-
mento científico e tecnológico é um
papel que o Governo tem, ao colocar
recursos do contribuinte para o de-
senvolvimento social do País; dessa
forma é preciso perseguir, com um
afinco obsessivo, a questão de en-
contrar o foco.�

Incubadora � As incubadoras de
empresas de base tecnológica têm
por objetivo apoiar a criação e o
desenvolvimento de novas empre-
sas por meio de suporte tecnológico,
administrativo e operacional, a custo
subsidiado e racionalizado. Visam,
também, oferecer o impulso inicial a
boas idéias, locais e nacionais,
para geração de produtos e servi-
ços, propiciando respaldo básico
para sua maturação e pleno desen-
volvimento.

As incubadoras podem ser
visualizadas como centros de negó-
cios. Nelas, empresários inovadores
são acolhidos, e a eles são oferecidos
treinamento e consultoria especi-
alizada em marketing, planejamen-
to, qualidade e finanças, entre ou-
tros. As empresas incubadas com-
partilham entre si os custos de loca-
ção e de infra-estrutura física, admi-
nistrativa e operacional, como secre-
taria, vigilância e limpeza.

Os principais parceiros que apói-
am a criação e dão suporte ao desen-
volvimento de incubadoras no Brasil
são as entidades de fomento cientí-
fico e tecnológico, como a Fapemig;
os bancos de desenvolvimento, como
o BDMG; os centros de pesquisa e as
universidades; as associação empre-
sariais, como a Fiemg; o Sebrae; e o
poder público, que age como indutor
desse processo (prefeituras e secre-
tarias de Estado).

Experiências � A importância do
desenvolvimento de novas
tecnologias em todo o mundo fez
com que governos, universidades e
centros de pesquisa investissem em
incubadoras de empresas, parques e

pólos tecnológicos. Dessa forma, a
bem-sucedida experiência america-
na  do início da década de 50
impulsionou esse movimento. Além
dos EUA,  também o Canadá, o Japão,
o México, a Inglaterra e a França
iniciaram um processo de implanta-
ção de empresas de geração e uso
intensivo de tecnologia.

Existem hoje,no mundo, aproxi-
madamente, 1.300 empreendimen-
tos dessa natureza, entre parques,
pólos e incubadoras de empresas de
base tecnólogica. Nos EUA, cerca de
40% desses empreendimentos são
públicos, 13% estão vinculados a
universidades, e 12% são financia-
dos por instituições privadas.

No Brasil, esse movimento é
relativamente recente. Foi a partir da
década de 80 que ocorreram as
primeiras experiências de apoio a
empresas de uso intensivo de
tecnologia, no formato de incubado-
ras. Ao longo dos anos, essas inicia-
tivas têm tido graus diferenciados de
êxito devido, principalmente, à gran-
de dificuldade encontrada pelos
empreendedores de obter apoio
institucional e financeiro para o de-
senvolvimento de projetos. Hoje,
estão em atividade mais de 60 incu-
badoras de empresas de base
tecnológica, tendo como principais
áreas de atuação a informática, a
química e a eletroeletrônica.

Rede Mineira de Incubadoras � A
Rede Mineira de Incubadoras tem o
objetivo de apoiar as entidades pro-
motoras de Empreendimentos de
Base Tecnológica (EBT), criando
empregos, gerando riquezas e cola-
borando para o desenvolvimento de
Minas Gerais, em consonância com
as diretrizes do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI).

Para tanto, a rede pretende fo-
mentar o intercâmbio entre incuba-
doras, parques e tecnópolis do Esta-
do; promover mecanismos de trans-
ferência de tecnologia entre univer-
sidades, centros de pesquisa e em-
presas de base tecnológica; desen-
volver projetos ligados ao fomento
de incubadoras, parques, polós e
tecnópolis, inclusive identificando
áreas de cooperação; e realizar cur-
sos, encontros, seminários e
workshops ligados a assuntos de
interesse setorial.

A concepção de uma rede de
convivência e troca de experiências
foi motivada pela premente neces-
sidade de integrar as ações de apoio
ao desenvolvimento de empreendi-
mentos de base tecnológica em Mi-
nas Gerais. A Rede Mineira de Incu-
badoras possibilitará a capacitação
industrial e, como conseqüência, a
consolidação de mecanismos eficien-
tes de crescimento da competitividade
da indústria mineira.

Associação desenvolve programas de treinamento
de equipes de empresas de bases tecnológicas

Criada em 1987, a Associação
Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos de
Tecnologias Avançadas (Anprotec)
tem como objetivos disseminar, no
País, o projeto de parques, incuba-
doras e empreendimentos de base
tecnólogica. A entidade procura
multiplicar essas experiências, esti-
mular a parceria entre as universi-
dades, centros de pesquisa e em-
presas, além de criar instrumentos

de suporte financeiro para as em-
presas emergentes.

A associação desenvolve pro-
gramas regionais de treinamento e
eventos voltados para o aprimora-
mento das equipes que trabalham
com empresas de base tecnológica,
além de promover, anualmente,
dois eventos nacionais: o �Seminá-
rio Nacional sobre Parques
Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas� e um workshop  temático.
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