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APRESENTAÇÃO

A globalização da economia impõe ao poder público novos paradigmas,
que requerem profunda reflexão para o estabelecimento de políticas públicas que
possibilitem a inserção positiva do Brasil no mercado mundial e a adequação das
estruturas institucionais, deforma a impulsionar a economia na direção de um
maior desenvolvimento.

Globalização implica eliminarfronteiras tarifarias e participar ativamen-
te do intercâmbio mundial de produtos e serviços, em sistema aberto, de livre
concorrência. Com o avanço desse sistema, consumidores de todo o mundo estão
sendo apresentados a novos bens e serviços das mais variadas procedências, po-
dendo optar por aqueles que mais lhes convenham. Essa escolha leva em conta
fatores corno aflincionalidade, o conteúdo tecnológico e opreço,flcando relegada a
questão da orient.

Para participar desse mercado, os países devem investir na adequação do
seu parque industrial e, especialmente, preparar a mão-de-obra para executar as
tarefas requeridas pelos novos sistemas de produção.

É imperativo, portanto, que o Brasil modernize todos os setores da econo-
mia, do primário ao terciário, e prepare recursos humanos para atuar nesse novo
contexto. É um desafio que temos de vencer se quisermos entrar no próximo milê-
nio corno membros do grupo das nações desenvolvidas.

Para tanto, épreciso equacionar, desdejâ, um dos paradoxos da globalização.
A rápida introdução de novos inodelos de produção, altamente tecnficados, causa,
num primeiro momento, grande redução depostos de trabalho, atingindo, defor-
ma intensa, os trabalhadores inenos qua%'icados.

Incumbe, pois, a todos nós, buscar soluções e empreender ações que tor-
nem essa transição menos traumática para os brasileiros e, no nosso caso, para os
mineiros.

Foram essas as razões que levaram a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a acolher proposta do deputado Paulo Piau, presidente da Comissão
de Política Agropecuária e Agroindustrial, de realização do "Ciclo de Debates
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sobre Implantação e Desenvolvimento de Empresas de Base TecnolÔica ' ocorri-
do em 9 de dezembro de 1997

As empresas de base tecnoló?ica, es/m/as a partir das incubadoras de
empresas ou dos parques tecnológicos, são uma resposta viável e síura à necessi-
dade de geração de postos de trabal/w e capacifiiçôo de recursos huimnws quega-
nm/am à sociedade a oferta  íle produtos e serviços de alto conteúdo cient(fico e
/ec/zol(iç-ico, apreços razoáz'ei. Nesse aspecto, a associoção necessdrzz das incidia-
tioras e parques tecnológicos COfii as institii4'õe5 de pesquia - universidades pú-
blicas eprivadas,fiindações e empresas - evidencio a excepcional condição di' Minas
Cerai para privilegiar esse modelo. As uniz'ers:dades e centros de pesquisa, por
estarem di:tribuídos pelas diversas micorrL riões do Estado,favorecem a deseja•'el
dissemitimiação dos iúcleos de empresas de base teciio14ica pelo interior do territó-
rio mineiro. Esse éinu/ito que vem ocorrem/o, Ivis 1í contamos com incubadoras
implantadas junto às sei/es de importantes instituições de pesquisa, nas Riões
Central, Mata, Sul i' Triàmigulo.

No ciclo de debates realizado pela Assembleia, mais de 100 técnicos, cien-
f,:çtas e representantes de associações e empresas de base tecnológi-a debateram
11/11 temi/rio prevuvmu'ntí' sugerido pelos próprios particuvantes. Foram analisadas
as everiências de mip/antação dessas empresas em Minas Gerais e t'im/ outras
unidades da Federação.

Esta publicação, que com muito 0/guu/lio a Assembléia Legisla/iva do Es-
lado de Minas Gerais traz à luz, traduz o conteúdo do ciclo e pretendi' contribuir
para o estabelecimnenlo de uma política estadual para o setor

Deputado Romeu Queiroz
P,sidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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ABERTURA DO CICLO DE DEBATES

Ivan Moura Campos
Secn!táno de Estado de Ciência e Tecnologia

Ângela Passi
Secretária adjunta municipal de Indústria e Comércio

Marco Antônio Tourinho Furtado
vice-,vitor da Universidade Federal de Juiz de Fora

Gilman Viana
P,rsidente do Sebrae
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Ivan Moura Campos
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

Um ciclo de debates como este é muito oportuno. O nosso trabalho
frente à Secretaria de Política de Informática e Automação, até há poucos
dias no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde tratávamos de política
industrial do setor de informática e telecomunicações, nos deu a oportu-
nidade de ver uma mudança muito grande de paradigma na relação entre
governo, mercado, ciência e tecnologia.

Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ainda se via certo
tipo de empresa ser criada em função de um desdobramento, de um resul-
tado produzido em laboratórios, sem necessariamente ter um objetivo de
mercado. Isso não é mais possível hoje em dia, principalmente para na-
ções em desenvolvimento como o Brasil.

Estabeleceram-se, então, dois paradigmas com os quais temos de
conviver. De um lado, temos o que é chamado de fechno/ogicpush, que é a
tecnologia empurrando o contorno do conhecimento e oferecendo novos
resultados que possam ser aplicados em produtos ou em processos. De
outro lado, está o que é hoje a força dominante, o inarke/ pool. o mercado
puxando, definindo necessidades sociais e as necessidades de consumo,
nem sempre necessidades sociais prementes. O governo precisa entender
profundamente esses dois mecanismos que estão em ação. O exagero em
qualquer dos dois lados pode levar ao desenvolvimento de políticas que
não são as mais adequadas.

Por exemplo, se se respeita demasiadamente um lado do espectro,
com relação ao /ee/mo/ogicpush, pode ocorrer o financiamento da oferta de
resultados tecnológicos sem a administração de uma demanda que lhe dê
vazão. Se fizermos pesquisas que sejam exclusivamente aquelas deman-
dadas, de forma imediatista, pelo mercado, corremos o risco de ter os gru-
pos acadêmicos, os talentos, trabalhando quase como um balcão de negó-
cios. A arte e a ciência de fazer política de ciência e tecnologia incluem a
procura - acho que estamos hoje em busca desse tipo de articulação entre
governo, empresariado e academia - de um equilíbrio adequado entre es-
ses dois paradigmas e esses dois princípios.
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Em um seminário de ciência e tecnologia, em Juiz de Fora, foi dito
um conjunto de frases que, parece, teve alguma repercussão: trata-se de
estabelecer uma diferença entre ciência e tecnologia, porque há aspectos
práticos que precisam ser considerados e que têm conseqüência sobre o
financiamento. Se o indivíduo está fazendo ciência, está avançando o co-
nhecimento da humanidade a respeito do mundo que nos cerca, do uni-
verso. Por essa razão, ele tem um compromisso e também um direito: ode
ser excelente em termos mundiais. Não existe ciência de segunda classe.
Ou o indivíduo participa da ciência com "C" maiúsculo, ou não estará
participando de forma alguma. O cientista tem liberdade temática, ele
avança o conhecimento a respeito do mundo que nos cerca, do universo
da natureza. Ele tem de estar trabalhando com princípios fundamentais.

O critério de julgamento, como eu disse, é a excelência. No entanto,
se ele está fazendo tecnologia, o critério de julgamento é a relevância em
primeiro lugar, depois vem a excelência. Eu consigo considerar perfeita-
mente alguma coisa menos do que excelente se for relevante para o desen-
volvimento social de um país. Por isso, é importante distinguir se um in-
divíduo está fazendo ciência ou tecnologia, para que não se perca o foco.
Tecnologia sem cliente é uma coisa inútil. Já a ciência não tem de se preo-
cupar com o cliente. A coordenação das atividades para promover o de-
senvolvimento científico e tecnológico é tarefa do governo, que tem de
colocar recursos do contribuinte para o desenvolvimento social da nação.

A administração do governador Eduardo Azeredo, o secretariado,
em particular este secretário de Ciência e Tecnologia, temos uma sensibili-
dade muito grande para a necessidade de encontrar o equilíbrio entre a
liberdade temática do pesquisador, que é um cientista, e a adequação das
atividades tecnológicas às demandas dos parques tecnológicos, para se
estabelecer um nicho mais adequado ecologicamente e mais propício às
empresas de base tecnológica. Não é uma coisa da moda, é uma questão
de sobrevivência para o nosso Estado e, em particular, para Belo Horizon-
te, que não tem nem área geográfica mais para expansão de empresas flO
sentido tradicional, pré-guerra. Essa é uma questão também de progresso
social, de geração de empresas, de empregos e de riquezas.

Parabenizo a Assembléia pela iniciativa, a todos os participantes e
promotores, e coloco-me, seja na Secretaria ou pessoalmente, como pro-
fessor universitário e cientista, à disposição de todos, não só no meu papel
institucional de secretário, mas também como pessoa interessada no
assunto.
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Ângela Passi
Secntdria adjunta municipal de Indúsln!a e Comé,vio

Em nome do prefeito de Belo Horizonte, da sua administração e
do povo de Belo Horizonte, quero cumprimentar o deputado Paulo Piau e
esta Casa pela iniciativa pioneira de fazer este encontro.

O perfil da nossa cidade, especificamente, conduz à busca de uma
tecnologia de ponta. Se realmente quisermos avançar na melhoria da qua-
lidade de vida do nosso povo, teremos de discutir, de participar de ciclos
de debates e principalmente de estabelecer políticas que visem transfor-
mar Belo Horizonte e Minas Gerais em referência, na qualificação de seu
parque tecnológico.

Fico muito feliz por estar nesta mesa com parceiros que efetiva-
mente colocam em prática essa política. E o caso do empresário Guilher-
me Emrich, com quem Belo Horizonte tem o privilégio de trabalhar em
conjunto na incubadora de biotecnologia, numa parceria muito proveito-
sa que envolve também o governo de Minas Gerais.

Estamos trabalhando também junto com as câmaras setoriais. Em-
bora o governo não esteja vendo isso com bons olhos, a administração
municipal quer, cada vez mais, propiciar essa discussão. Vamos divulgar e
expandir. Através das câmaras setoriais, trabalhamos com a incubadora
de informática, que é outra iniciativa de êxito. Estávamos com quatro
empresas incubadas e, neste ano de 1997, conseguimos passar para dez.

Temos de viver uma realidade entre o mundo dos sonhos e o mun-
do da objetividade. Temos de promover essas parcerias, que dão resulta-
dos efetivos e colocam a sociedade como beneficiária maior. Está aqui o
nosso companheiro presidente do Sebrae, dr. Gilman, que é um dos maio-
res incentivadores dessas parcerias. Quem está ganhando com isso é o
cidadão de Belo Horizonte, o cidadão de Minas Gerais.
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Marco Antônio Tourinho Furtado
Vice-ffitor da Universidade Federal de Juiz de Fora

Temos debatido sobre a contribuição da universidade para acelerar
o desenvolvimento tecnológico do nosso Estado, atuando em conjunto com
órgãos do governo de Minas, Como o BDMG e outros órgãos. Através de
parcerias entre instituições, governo e empresas privadas, podemos acele-
rar o processo de implantação e o desenvolvimento de empresas de base
tecnológica.

Este, ciclo de debates propicia justamente a aproximação desses
parceiros. E importante que a Assembléia continue mostrando essa coe-
rência e essa profundidade para fazer com que Minas Gerais, juntamente
com alguns poucos Estados, consiga implantar pólos de produção cientí-
fica e tecnológica, não apenas na Capital, mas também no interior.

Já temos pólos respeitáveis em nosso Estado. Que possamos acele-
rar a implantação de outros, através da parceria entre os Poderes Legislativo
e Executivo e organismos da sociedade, como o Sebrae e outros.

Que nesta oportunidade possamos encontrar uma forma de
viabilizar a implantação definitiva de empresas de base tecnológica volta-
das para a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento constituído
cm nossa sociedade.

14



Gilman Viana
Pnsidente do Sebrae

Gostaria de enfatizar que estamos tratando de empresas de base
tecnológica, e não de tecnologia ou de ciência. Sem empresa não haverá
que se tratar nem de ciência nem de tecnologia. Por quê? Porque o mundo
hoje caminha para gerar produtos com conhecimentos que sirvam à hu-
manidade, que sirvam ao consumo. Daí a necessidade de misturar gestão
com ciência e com tecnologia.

Esse é o papel indutor do Sebrae, ou seja, capacitação gerencial.
Precisamos gerir o conhecimento para que ele não fique apenas no belo
receituário, que fique dentro de um pragmatismo de resultado social, que
não beneficie apenas aquele que precisa da mão estendida, mas dê opor-
tunidade para quem pode multiplicar o efeito dos talentos.

Há um perigo muito grande na mudança que o mundo está nos
impondo: o de ficarmos a contemplar o que os outros estão fazendo, sem
nos preocuparmos com o que nós próprios podemos fazer. O tratamento
que damos à empresa, como núcleo de referência da tecnologia e da ciên-
cia, tem o sentido de sustentar a geração de um produto chamado riqueza,
que é exatamente o esteio da competição entre as nações.

As guerras acabaram, os foguetes balísticos estão indo para o mu-
seu. A concorrência hoje é de conhecimento. A oportunidade do mundo
está nas mãos de quem desenvolver tecnologia e conseguir agregar a ela o
conhecimento de gestão, para que a oportunidade seja distribuída a to-
dos.

Há uma coisa fantástica que desafia o Brasil: a quantidade de pes-
soas que têm o nível de escolaridade mediano e que entendem a ciência,
entendem a tecnologia, mas não têm a capacidade de gestão. Esse é o grande
desafio, e por isso a preocupação com a empresa de base tecnológica é
fundamental para o futuro.
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PALESTRA: EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Maurício Guedes
Presidente da Associação Nacional Promotora de

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas - Anprotec

Guilherme Einrich
Presidente da Fundação Biominas

DEBATES

17



Maurício Guedes
P,rsidente da Associação Nacional Promotora de Empreendimentos de

Tecnologias Avançadas - Anpmtec

Tenho certeza de que serão muitos os frutos deste ciclo de debates
para o Estado de Minas e para o País. Iniciativas como esta deveriam se
repetir no Poder Legislativo, que tem um papel fundamental nessa associ-
ação de esforços para unir ciência e tecnologia à atividade econômica e à
geração de emprego e de renda no País.

O secretário Ivan de Moura Campos, na sua apresentação inicial,
falou sobre o período anterior à Segunda Guerra, e curiosamente estou
começando no mesmo ponto da História.

Quero falar sobre dois jovens recém-formados numa universidade
americana, que fazem parte da pré-história de tudo o que estamos discu-
tindo aqui hoje. Não havia então o conceito de incubadora de empresas,
não havia o conceito de parque tecnológico, não havia sequer a percepção
de que a universidade e as instituições de pesquisa tinham um papel tão
importante na geração de renda e na atividade econômica.

Havia uma série de fatores especiais em torno desses dois jovens
estudantes da Califórnia. Um deles era o fato de que no local já existia
uma concentração importante de atividades de pesquisa. Outro, talvez o
mais importante, é que havia pessoas especiais. Uma delas, o diretor da
Faculdade de Engenharia, Frederico Terma, começou a estimular alguns
jovens a criarem empresas. Para isso, ofereceu espaços na Universidade
de Stanford, conseguiu uma bolsa da Fapemig californiana para OS estu-
dantes e fazia com que eles dedicassem algum tempo à criação de uma
empresa.

Iniciou-se, assim, em 1938, uma pequena empresa, baseada no co-
nhecimento científico que os jovens haviam adquirido na universidade.
Um deles escreveu um livro, há dois anos, sobre a história da empresa e
mais um anexo muito interessante: a cronologia da empresa. O primeiro
fato mencionado é de 1938; portanto, estamos na pré-história desses con-
ceitos. "Eu e meu companheiro começamos a nossa empresa com um in-
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vestimento de US$ 538", conta ele. O último fato mencionado nessa cro-
nologia é de 1995: "US$ 24 milhões de faturamento, 98 mil empregados,
US$60 mil doados à universidade". O livro todo é uma homenagem e um
reconhecimento ao papel fundamental que teve a universidade para a cri -
ação dessa pequena empresa.

Essa empresa, com US$ 24 milhões de faturamento - exatamente o
mesmo da Petrobrás -, foi iniciada com o capital fundamentalmente de
conhecimento científico. Esses dois jovens criaram a HP, uma empresa
conhecida de todos nós.

Anos depois, aconteceram fenômenos parecidos em outras partes
do mundo. As duas regiões onde iSSO ocorreu de forma mais evidente
foram Boston, nos Estados Undidos, e Cambrigde, na Inglaterra.

Cambrigde é uma cidade universitária que, já mais recentemente,
na década de 70, embora ainda não houvesse a conceituação sobre par-
ques e incubadoras, assistiu a um processo incrível de formação de peque-
nas empresas de base tecnológica. Uma das raízes desse processo era a
crise econômica vivida pela Inglaterra e a falta de perspectiva para os jo-
vens que saíam da universidade, gerando a centelha que iniciou um pro-
cesso de formação de empresas importantes na cidade. Camhridge, com
ROUCO mais de 200 mil habitantes, assistiu em uma década à criação de mil
empresas. O que é isso? Mil novas empresas em uma cidade de 200 mil
habitantes! São duas empresas por semana. Toda semana, durante dez anos.
Tal impacto numa cidade desse porte é suficiente para mudar toda sua
feição e sua cultura.

O último episódio que contarei, ainda como parte da pré-história
recente no Brasil, é o caso aqui de Minas, que recebeu um grande destaque
na imprensa nos anos 80. Presto uma homenagem ao líder do processo, o
prefeito Paulo Toledo, de Santa Rita do Sapucaí, que no início dos anos 80
começou a estimular jovens estudantes do Inatel, naquela cidade, a cria-
rem suas próprias empresas.

Paulo Toledo me contou, em meados dos anos 80, que quando as-
sumiu a prefeitura era procurado por muitas pessoas que lhe pediam em-
prego. Ele dizia: emprego não tenho, mas, se você quiser criar uma empre-
sa eletrônica, eu alugo uma casa, e você não paga aluguel durante dois
anos. Provavelmente isso é ilegal, de alguma maneira, mas ele teve a cora-
gem de fazer isso e começou a iniciar um processo de incubação de empre-
sas em Santa Rita do Sapucaí, que recebeu no Jornal do Brasil a publicação
de duas páginas inteiras, em 1996.
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Esse foi um processo importante que aconteceu no Brasil nos
primórdios do movimento que temos hoje em todo o País.

Atualmente, está bem consolidado o conceito desse instrumento.
O parque tecnológico está hoje claramente conceituado, em nível interna-
cional, como um empreendimento imobiliário que tem três característi-
cas. Primeiro, ele é concebido para estimular a criação e o crescimento de
novas empresas de base tecnológica, novos negócios baseados no conhe-
cimento científico; segundo, ele deve ter uma forte ligação - não apenas
formal, mas na própria operação do empreendimento - com uma univer-
sidade ou um instituto de pesquisas; terceiro, a administração deve estar
voltada para a transferência de tecnologia e a formação de recursos huma-
nos.

Isso é um tipo de empreendimento que seria impensável há duas
ou três décadas: um distrito industrial onde o operador não estaria preo-
cupado apenas com a segurança, a limpeza das ruas, o fornecimento da
energia elétrica, mas com a transferência de tecnologia e de recursos hu-
manos. Um empreendimento preocupado com um processo permanente
de geração de empresas, a partir do conhecimento científico. Isso é um
conceito extremamente moderno.

As incubadoras de empresas fazem parte desse mesmo conceito,
elas atendem basicamente ao primeiro item dessa conceituação de parque
tecnológico, porque são instrumentos voltados exatamente para o estímu-
lo à geração de empreendimentos.

Antes da década de 60 não havia nada, porque a Universidade de
Stanford, aquela dos dois jovens, criou em 1950 o primeiro parque
tecnológico, como veio a ser conceituado mais tarde. O parque de Stanford
deu origem a uma aglomeração de médias empresas, que se transforma-
ram em grandes empresas na região, e foi batizado mais recentemente
como Vale do Silício, conhecido por todos.

Nos anos 70, são criados os dois primeiros parques na Europa - um
em Edimburgo e outro no Sul da França, próximo a Nice, um
megaempreendimento numa enorme região.

Apenas na segunda metade da década de 80 é que começa um
crescimento acelerado do número de parques no mundo inteiro (Figura 1).
E nesse momento que no Brasil começam essas iniciativas, O CNPq gerou
alguns projetos pioneiros, exatamente no início da década de 80, e temos
em nosso país uma experiência que eu diria da maior expressão, em nível
internacional. Fomos os pioneiros entre os países em desenvolvimento,
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PARQUES TECNOLÓGICOS NO MUNDO

Fonte: IASP
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começamos quando o mundo acordava para a importância da associação
da ciência e da tecnologia com a atividade econômica.

Temos hoje, no Brasil, mais de 60 incubadoras de empresas funcio-
nando, cerca de dez parques tecnológicos iniciando suas operações. Esses
projetos estão distribuídos por todo o País, de Norte a Sul, e mais de 40
cidades brasileiras já têm empreendimentos de parques e incubadoras (Fi-
gura 2). Em várias delas, como Belo Horizonte, temos mais de um projeto.

É um tipo de empreendimento que está se distribuindo por todo o
Brasil e é algo absolutamente contemporâneo. Todos esses projetos, assim
como no Primeiro Mundo, têm seguramente menos de 15 anos. Diria que
80% têm menos de cinco anos de operação. A Biominas foi pioneira aqui
no Brasil, faz parte desses primeiros projetos. Minas tem uma quantidade
significativa de cidades onde já existem projetos em operação.

Qual a natureza jurídica desses empreendimentos? Estando aqui
na Assembléia, acho importante citar isso, até para corrigir uma informa-
ção que tem circulado no Brasil de maneira inteiramente errada. Ouço,
com alguma freqüência, que as incubadoras de empresas no Brasil depen-
dem de recursos públicos e que isso está errado - deveria ser um empre-
endimento privado. Acho que isso faz parte de um conceito errôneo de
que o que é público não serve, não funciona, e de que o que é privado
sempre vai dar certo. Como as incubadoras estão dando certo, as pessoas
acham estranho, ficam desconfortáveis com essa situação.

De fato, as incubadoras de empresas brasileiras são, em sua grande
maioria, custeadas com recursos públicos (Fiç-ura 3). As privadas, sem fins
lucrativos, são incubadoras operadas. É o caso de inúmeros outros proje-
tos que são operados por uma fundação de direito privado, mas que, na
verdade, são empreendimentos com uma conceituação de natureza públi-
ca e que são necessariamente mantidos com recursos, de alguma maneira,
de origem pública.

A situação é exatamente essa no mundo inteiro. É isso que precisa
ficar claro. As incubadoras de empresas são instrumentos essencialmente
de natureza pública, que servem para que a sociedade tenha a oportuni-
dade de gerar novas empresas e, talvez mais importante do que isso, que
ela perceba essa capacidade que tem. A incubadora de empresa deve ex-
plorar o efeito-demonstração daquelas empresas que estão sendo criadas.
O resultado da incubadora não é apenas uma ou duas dezenas de empre-
sas que estão nascendo dela, mas, mais do que isso, o impacto que o suces-
so daquelas empresas vai causar na sociedade como um todo.
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Então, são empreendimentos que devem ser mantidos com recur-
sos públicos. Nos Estados Unidos existem 550 incubadoras em operação,
enquanto nós temos 60. Mas cabe uma ressalva: nos Estados Unidos esse
movimento já se disseminou fortemente para outras áreas da economia
que não as áreas de base tecnológica. Apenas 30% das incubadoras ameri-
canas, portanto cerca de 160, são consideradas hoje incubadoras de base
tecnológica. No caso do Brasil, 80% são de base tecnológica. Portanto, nos-
so número não está tão distante do deles. Mas, de qualquer maneira, são
550 projetos nos Estados Unidos, dos quais apenas 12% são privados. To-
dos os outros são mantidos com recursos públicos. E é muito mais fácil
fazer incubadora para restaurantes ou empresas do setor gráfico do que
para eletrônica e tecnologia.

Gostaria de deixar claro o acerto, no caso brasileiro, de estarmos
investindo recursos públicos - como os do Sebrae, por exemplo, que são
originados de impostos - nesse tipo de empreendimento.

Como mencionei, no caso do Brasil, esse movimento está fortemente
ancorado nas universidades e em institutos de pesquisa. O título deveria
ser Universidade e Instituto de Pesquisa. 87% das incubadoras brasileiras
mantêm um vínculo formal ou informal com, pelo menos, uma universi-
dade OU instituição de pesquisa. Mais de 30 universidades brasileiras -
isso é um dado muito importante - já estão participando de incubadoras
de empresas. Têm sua própria incubadora ou estão associadas a uma.
Nessas mais de 30 universidades estudam cerca de 300 mil alunos. Temos
uma população universitária de 1 milhão e 600 mil estudantes.

Isso significa que 20% da população universitária brasileira já estu-
da num ambiente onde a própria instituição reconhece a sua importância
no processo de geração de empresas de base tecnológica. E um sinal de
revolução cultural no meio acadêmico. Há dez anos, seria impensável uma
universidade estimular a criação de pequenas empresas, ter instrumen-
tos, alocar espaço num prédio ou terreno. Era impensável especialmente
numa universidade pública. Trabalho na Universidade Federal do Rio de
Janeiro e sei como era complicado esse tipo de coisa.

Hoje, a situação é completamente diferente. O País está mudando,
existem vários fatores que levaram a isso, alguns de ordem internacional,
obviamente. Essa onda da globalização, que eu diria inevitável, na verda-
de ela dá aos países uma escolha de sermos apenas espectadores ou prota-
gonistas desse processo. A tecnologia desemprega sempre e continuará
desempregando. Desempregou quando surgiu a indústria automobilísti-
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ca, a indústria aeronáutica, a das telecomunicações, desempregou muita
gente. Em todos esses momentos, centenas de milhares de pessoas foram
desempregadas, exatamente pelo avanço tecnológico. Cabe a nós, em qual-
quer lugar do mundo, decidir se queremos assistir a esse processo de
extinção dos nossos empregos ou se vamos disputar também um espaço
no emprego que é gerado pelo desenvolvimento tecnológico.

Um dos instrumentos mais poderosos para isso são exatamente as
incubadoras de empresas e os parques. No caso das incubadoras, não ape-
nas pelo resultado direto que alcançam, mas pelo impacto que elas podem
causar na comunidade, estimulando muitos outros empreendedores a ini-
ciarem suas empresas. Temos hoje, no Brasil, 614 empresas nascendo den-
tro de alguma incubadora - esse dado é de uma recente pesquisa, conclu-
ída em setembro. Além dessas, 133 empresas já saíram com sucesso de
alguma incubadora, e temos mais 190 que são associadas a incubadoras.
Não estão e nunca estiveram dentro de uma, mas participam do seu pro-
grama. Somando esses três números, temos 937 empresas participando
desse processo no Brasil.

É um número pequeno comparado com os 4 milhões de empresas
que temos. São empresas absolutamente especiais, como aquela dos jo-
vens, que nascem como uma pequena empresa, com um investimento in-
telectual. No caso do Brasil, as 614 empresas atuam predominantemente
na área de software e de eletroeletrônica; em seguida, mecânica, serviços
especializados, química e biotecnologia. Esses segmentos respondem por
cerca de 80% das 614 empresas que estão nascendo hoje numa incubadora
brasileira.

Por tratar-se de experiência muito recente, a maioria das incubado-
ras não completou ainda o ciclo de formação de empresas. Temos casos
exemplares de sucesso. Citaria dois.

Um aconteceu em Curitiba, no Paraná. Em 1990, dois jovens enge-
nheiros que tinham terminado o mestrado em Engenharia Mecânica fun-
daram uma pequena empresa. Vejam, a tecnologia avança tão rapidamen-
te que perdemos a capacidade de perceber isso. Essa empresa foi criada na
incubadora do Tecpar - Instituto de Tecnologia do Paraná, Cetec
paranaense, e foi avaliada por um conjunto de membros do conselho como
um bom empreendimento, com boas chances de sucesso. Ela iniciou suas
atividades em 1990, para produzir um equipamento que tinha um merca-
do enorme no mundo inteiro, e tinha uma solução que possibilitava a pro-
dução desse equipamento com um custo mais baixo. Portanto, colocaria
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esse equipamento no mercado com um preço mais baixo que seus concor-
rentes. Tratava-se de impressora para telex. Hoje ninguém mais tem telex,
e os mais jovens nem sabem o que é isso. Com  oito meses que a empresa
estava operando, surgiu o fax, e o mercado começou a ser dizimado. Mas
o fundamental dessa história é que aqueles dois jovens paranaenses tam-
bém eram pessoas especiais. Disseram que sabiam fazer impressoras, en-
tão iriam fazer impressoras onde havia mercado. E começaram a produzir
niicroempressoras que são utilizadas para extratos bancários, ou em pon-
tos de vendas. Eles são os líderes na produção desse equipamento no Bra-
sil. A empresa se chama Dematec. Acabaram de fazer uma associação, há
duas semanas, com a Sitizen. Essa empresa está faturando US$ 10 milhões
por ano, dá emprego a 90 brasileiros e exporta para vários países. Para ter
esse faturamento, nos setores tradicionais da economia, uma pequena
empresa demora algumas gerações. Na área da tecnologia, isso é perfeita-
mente possível.

O segundo exemplo que vou citar está relacionado à criação de um
prêmio para empresas que passaram por incubadora, que se chama Em-
presa do Ano. Esse prêmio foi entregue em Salvador, no nosso encontro
anual, a uma empresa nascida em Fortaleza, no Ceará. Uma pequena em-
presa, criada por um inventor, que introduziu no Brasil o sistema de mui-
tas de trânsito eletrônicas, a propósito muito polêmicas em todo o País.
Essa empresa começou há quatro anos, está faturando US$ 10 milhões neste
ano e faturará US$ 15 milhões em 1998. A incubadora deu oportunidade
ao inventor de iniciar o seu negócio, mostrá-lo à sociedade e encontrar um
sócio empreendedor que tivesse o capital necessário para levá-lo adiante.
Aliás, o atual presidente da empresa, que foi o responsável por esse suces-
so, Francisco Baltazar, é uma pessoa extremamente agradável. Há pessoas
na platéia que estão rindo só de lembrar. Ele é um humorista nato. O anún-
cio do vencedor foi uma surpresa para todos, era segredo, foi feito no dia
da conferência, e no dia seguinte o vencedor deveria fazer uma palestra,
explicando o motivo do seu sucesso. A empresa vencedora nasceu da se-
guinte forma: o tal inventor, que se chama Bidu, foi levado à incubadora
da universidade por um professor que era colega do diretor da incubado-
ra, Afrânio Caveiro, e o apresentou dizendo que tinha dúvidas se o Bidu
era gênio ou louco, e que ele era a única pessoa que poderia esclarecer
isso. Bidu então explicou que tinha inventado um sistema que colocava
sensores na rua, multava o carro e tal, e queria iniciar uma empresa. O
Afrânio disse-lhe que o único problema era que ele só teria um cliente, o
Detran, e sugeriu-lhe que fosse até lá e explicasse a sua idéia. Se o Depar-
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tamento de Trânsito a achasse interessante e fornecesse uma carta confir-
mando isso, ele iria apoiá-lo, encontrar um espaço para ele na incubadora.
Passou uma semana, volta o Bidu, não só com a carta do Detran, mas com
caminhões e tratores para asfaltar a rua na frente da incubadora e fazer
um campo de provas dos equipamentos. O que mostra que ele é realmen-
te as duas coisas: louco e gênio. Francisco Baltazar entrou como sócio. Ele
fez um relato recente dizendo que não queria ser dono da empresa, que
tinha entrado como capitalista, mas começou a se envolver, a se encantar
com a idéia, e que tinha comprado toda a empresa por uma única razão:
ver-se livre do Bidu, porque não agüentava mais vê-lo inventando uma
coisa atrás da outra. Resumindo a história, o Bidu vendeu a sua parte,
continuou inventando, está com uma nova empresa, já com grande suces-
so, instalada na incubadora, vendendo equipamentos eletrônicos, princi-
palmente em São Paulo, e provavelmente encontrará um novo sócio para
levar essa idéia adiante.

Esse processo de geração de empregos e de rendas a partir da capa-
cidade inventiva das pessoas e da capacidade em ciência e tecnologia dos
países e das comunidades é que deve ser o objeto da nossa atenção. A
ciência e a tecnologia, que sempre andaram juntas, agora andam juntas
com a atividade econômica também.

Cabe a nós brasileiros a seguinte opção: vamos assistir a esse pro-
cesso de globalização, de desemprego tecnológico, passivamente, ou va-
mos lembrar que temos uma estrutura de ciência e tecnologia razoavel-
mente bem montada, que investimos, entre os países em desenvolvimen-
to, um valor que não é uma vergonha na área de ciência e tecnologia e que
podemos utilizar esse esforço para gerar empresas, empregos, gerar renda
e impostos. E isso que vai fazer o desenvolvimento do País.



Guilherme Emrich
Pri'.idiwh' d'i Fuiidiiçiio Bio,,,,,,as

O desenvolvimento tecnológico é uma prioridade, não apenas do
governo, mas de toda a sociedade e, portanto, desta Assembléia.

Vou apresentar minha experiência na Fundação Biominas e em
minha empresa, a Biobrás, para mostrar o que mudou nesses anos todos e
o que ainda precisa ser mudado.

Em meados da década de 60, Marcos Mares Guia se formou em
medicina na UFMG e recebeu uma bolsa da Fundação Rockfellei; para
fazer doutorado nos Estados Unidos. Na volta, recebeu uma doação da
Fundação Rockfeller para montar, na Universidade Federal de Minas Ge-
rais, um laboratório de enzimologia. No começo da década de 70, resolveu
dar um curso de pós-graduação em bioquímica para engenheiros quími-
cos. Naquela época, a palavra biotecnologia não era muito usada, e bio-
química era o termo mais conhecido. Foi através dessa idéia de levar a
uma área privativa da Escola de Medicina engenheiros químicos é que
nasceu a Biobrás, que durante 21 anos tive a honra de presidir. Isso porque

partir deste ano deixei a Presidência da empresa e passei a ser presidente
do Conselho de Administração, fechando um ciclo, vamos dizer assim, de
profissionalização da empresa.

Começamos a operar em 1976, com um capital de US$ 1.800.
Tínhamos conhecimento, mas não tínhamos recursos. Essa foi a razão
de irmos para Montes Claros, para a área da Sudene. Naquela época,
obtivemos a aprovação de um financiamento na Finep, mas não conse-
guimos fechar o contrato porque não tínhamos garantia para dar. Era-
mos formados há algum tempo, tínhamos apenas uma casa hipoteca-
da ao BNH. Não havia naquela época o fundo de aval do Sebrae, que
permite hoje o aval a empresas que estão nascendo. Esse sistema ainda
deixa alguma coisa a desejar em relação à operacionalização com o
Banco do Brasil e a Finep, mas é uma iniciativa que vai possibilitar o
nascimento de muitas empresas.

Em 1976, começamos a operar e rapidamente iniciamos a exporta-
ção, porque entendemos que só o mercado interno não seria suficiente
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para permitir nosso desenvolvimento. Começamos uma etapa de
internacionalização muito cedo. Em 1978, fizemos uma jínf venture com a
empresa americana Lily. Durante cinco anos tivemos essa joint venture e,
em 1983, recompramos a participação acionária dessa empresa e nos tor-
namos concorrentes.

Permanecemos esses 20 anos no mercado, competindo basicamen-
te com a alíquota de importação zero. Passamos a ter uma alíquota de
proteção, aliquota comum, no Mercosul. Antes disso, tínhamos virtual-
mente a alíquota de exportação zero e nos desenvolvemos, a ponto de hoje
o nosso principal produto concorrer com as duas maiores multinacionais,
uma americana e outra européia. Temos 80% do mercado brasileiro de
insulina e exportamos para cerca de dez países, com marca própria.

Qual a chave desse sucesso? De um lado, há um esforço muito
grande para desenvolver a tecnologia de gestão, de trabalhar com a quali-
ficação gerencial. Fazemos muita questão de que nosso pessoal encare a
educação como um processo continuado. Não basta a formação em curso
universitário, de mestrado ou doutorado. O problema gerencial é uma
questão de educação continuada. Esperamos que nosso pessoal anualmente
se recicle e se desenvolva.

Por outro lado, há uma cooperação muito intima com as universi-
dades, no exterior e no Brasil. Temos uma longa história de cooperação
com as universidades brasileiras, aliás, nascemos dentro de uma, a UFMG.
Temos um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos, associado a uma
universidade, onde o Marcos, "pai da criança" originalmente, hoje desen-
volve esse nosso esforço, de um novo processo de eventual cura do diabe-
tes, cujos resultados talvez demorem anos, mas estamos tentando. Acho
que essa é uma questão muito importante. Conseguimos o desenvolvi-
mento por meio desses dois ângulos: gestão e desenvolvimento tecnológico
em cooperação com a universidade. Essa é a regra que temos de tentar
seguir.

Mais recentemente, participamos da Fundação Biominas. No final
do primeiro governo Hélio Garcia, o atual vice-governador, Walfrido dos
Mares Guia, então secretário de Ciência e Tecnologia, começou a fazer,
pioneiramente no Brasil, os planos de estabelecimento de programas de
ação na área de alta tecnologia. E nasceu o chamado Programa Estadual
de Biotecnologia. Nos dois primeiros anos do governo Newton Cardoso,
esse programa não foi desenvolvido. Quando o secretário José Ivo se tor-
nou secretário de Ciência e Tecnologia, chamou-me para implantar o pro-
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grama iniciado no governo anterior. Começamos o chamado Biominas,
dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Muitas pessoas trabalharam
conosco naquela época, como o Afrânio, que hoje é diretor científico da
Fapemig, o Otto Jacob, pelo BDMG, e várias pessoas que nos foram em-
prestadas para começarmos o projeto.

Tive aí a minha primeira experiência de trabalhar para o Estado.
Depois, o José Ivo deixou a Secretaria, e todos os que estavam empresta-
dos voltaram aos órgãos de origem. Todo o programa morreu, e tivemos
que correr para não perder arquivos e documentos. Chegamos à conclu-
são de que só com recursos do Estado não conseguiríamos implantar um
esforço de desenvolvimento biotecnológico. Então, algumas empresas re-
solveram estabelecer uma fundação de direito privado, sem fins lucrati-
vos, que pudesse dar início à implantação de um esforço em Minas Gerais
na área de desenvolvimento de biotecnologia.

Começamos a operar e criamos um conceito interessante de incu-
bação virtual, que foi reconhecido pelas Nações Unidas, num recente se-
minário na China sobre parque tecnológico e incubação virtual. Estou in-
sistindo nesse ponto porque muitos acham que incubadora é um prédio
físico, e incubadora é muito mais que isso. Começamos a Fundação
Biorninas sem prédio físico. Começamos com o conceito de apoiar as em-
presas que estavam nascendo, sob todos os aspectos: do ponto de vista de
mercado, de contrato de financiamento, estrutura operacional, estratégia,
posicionamento de mercado, mas sem espaço físico.

Posteriormente, como não conseguimos mais sobreviver sem espa-
ço físico, o Cetec - Centro Tecnológico de Minas Gerais - ofereceu essa
alternativa, e chegamos a colocar cinco ou seis empresas operando dentro
do Cetec. Depois, surgiu a necessidade de um prédio próprio para poder-
mos colocar essas empresas. Em maio deste ano, graças a uma parceria
entre prefeitura, o governo do Estado de Minas Gerais e a Universidade
Federal de Minas Gerais, conseguimos então inaugurar essa nova incuba-
dura de base tecnológica em Belo Horizonte, no terreno ao lado do campus
do Cetec.

Essa é uma parceria interessantíssima, porque envolveu o governo
Federal, a Universidade Federal de Minas Gerais, a prefeitura e o governo
do Estado, passando por cima de questões político-partidárias menores.
Isso se deu em dois governos diferentes, na prefeitura e no governo do
Estado, e essa parceria foi possível porque as pessoas pensaram no inte-
resse maior do Estado. As empresas fundaram a Biominas, fundação que
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acabou criando uma incubação virtual. Nós éramos, há seis anos, pratica-
mente três, quatro empresas de biotecnologia operando no Estado. Hoje
somos cerca de 40. Isso mostra que o esforço deu resultado e, com
vinculação estreita não só com a Universidade Federal de Minas Gerais
mas com outras universidades, como as de Juiz de Fora, Viçosa, Lavras,
Triângulo Mineiro, estamos tentando abrir o quadro de atuação e conse-
guir que isso seja um exemplo bem sucedido por todo o Estado. Embora
não possamos ter incubadora de base tecnológica em todas as cidades do
Estado, vamos tê-las onde houver duas coisas: um núcleo forte universitá-
rio, com estudos de pesquisa, e vontade política, porque não se precisa
apenas de massa crítica do lado da universidade, mas também de vontade
política. Estamos falando de empresas de base tecnológica cuja localiza-
ção não ocorre em razão da existência de matéria-prima, mas de um co-
nhecimento gerado na universidade e de uma decisão política de
implementá-lo.

Mais recentemente, depois de inaugurar a incubadora, nós - quan-
do digo nós refiro-me à Fundação Biominas - estamos trabalhando para
estabelecer em Belo Horizonte um parque tecnológico. Estamos em nego-
ciação com órgãos do Estado para adquirir um terreno ao lado - outra vez
- do Cetec, uma região que já tem um centro de tecnologia, que é uma
incubadora de empresas de base tecnológica, para criar, talvez na última
área física possível em Belo Horizonte, um parque tecnológico que garan-
ta um espaço para empresas que saem da incubadora e que possa atrair
para Belo Horizonte outras empresas de base tecnológica. Como já foi dito
aqui, Belo Horizonte não tem espaço físico, e temos de nos contentar com
a manutenção da geração de tecnologia. Nem todas as fábricas que vierem
depois vão poder ficar aqui, mas, se conseguirmos manter aqui um núcleo
básico de criação de tecnologia, acho que isso já será suficiente.

Fizemos, no ano passado, um acordo com uma instituição muito
interessante, que é o Centro de Excelência de Massachussets, no Estado de
Massachussets, que durante muitos anos centrou as atividades de empre-
sas que atuavam na defesa americana. Com o fim da Guerra Fria, essas
empresas passaram a se reciclar, e o Estado compreendeu que deveria fa-
zer a mesma coisa, não em nível de uma cidade, mas em nível de um
Estado, ou seja, deveria tentar centralizar a criação de biotecnologia e de
tecnologias em geral. Assim, fizeram um Centro de Excelência, que é uma
corporação pública não estatal.

A Fundação Biominas é uma entidade privada, mas, no fundo, tem
uma função pública não-estatal. Acho que esse modelo vai ter de se gene-
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ralizar no Brasil. Entendemos que existem coisas que são privadas, coisas
que são estatais e coisas que são públicas.

Por meio desse acordo com Massachussets, ganhamos acesso a ati-
vidades desenvolvidas no MIT e a outras atividades universitárias em
Massachussets, o que reforça, eu acho, a possibilidade de cooperação en-
tre empresas e entre empresas e universidades.

Outra coisa interessante foi o surgimento, no atual governo Eduar-
do Azeredo, do conceito de missões tecnológicas, que, no fundo, são mis-
sões de desenvolvimento, chefiadas pelo Adair, cada uma com sua coor-
denação própria. A missão de biotecnologia, coordenada por Patrícia
Mascarenhas, diretora executiva da Fundação Biominas, tem o objetivo de
incentivar a criação de empresas, ou seja, continuar o que a Fundação
Biominas vem fazendo desde seu nascimento.

Entendemos que a pequena empresa de base tecnológica é que faz
a inovação tecnológica. No meu setor, de biotecnologia na área de saúde
humana, existem cerca de 100 produtos da biotecnologia moderna que
estão no mercado mundial hoje. O primeiro deles é a insulina genética,
meu principal produto. Foi descoberto em meados da década de 80. A
biotecnologia moderna surgiu na década de 80, e não existe nenhum pro-
duto de biotecnologia da área de saúde humana que tenha sido criado por
uma grande empresa. Sem exceção, no campo da biotecnologia da área de
saúde humana, todos os produtos nasceram de pequenas empresas liga-
das a universidades. As pessoas, muitas vezes, ao verem um produto flOVO
chegar ao mercado através de uma grande empresa, associam a inovação
àquela empresa. Mas não é verdade. A grande empresa apenas serviu de
instrumento para levar o produto ao mercado, pela capilaridade, pela base
de produção, etc., mas a inovação, sem exceção, pelo menos no meu cam-
po, vem da maneira a que me referi.

Por isso, temos de incentivar o surgimento de outras empresas de
base tecnológica. Uma parceria muito importante que a Fundação Biominas
estabeleceu desde a fase inicial, que chamávamos de incubação virtual,
foi com o Sebrae, que continua sendo a base através da qual estamos con-
seguindo qualificar os grupos de pesquisadores empresários. Um levan-
tamento 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 questões de gestão. E muito importante a concentração de esforços
na capacidade de gestão, principalmente em países como o nosso. Final-
mente, parece que vamos continuar a viver em estabilidade econômica,
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mas durante anos vivemos aos saltos, sem um horizonte claro de planeja-
mento, o que mostra, mais uma vez, a importância da capacidade de gestão.

Por outro lado, tomando meu próprio exemplo, a Biobrás começou
a se capitalizar a partir do investimento inicial de um grupo de sete pesso-
as, que se reuniram com US$ 1.800 de poupança, há 21 anos. Depois, con-
solidamos esse processo, e em 1980 abrimos o capital e nos tornamos uma
empresa de capital aberto. Nossa situação é muito interessante, porque
temos 500 empregados e mais ou menos 600 acionistas. Temos mais acio-
nistas do que funcionários. Atendemos a cerca de 400 mil pessoas, que
diariamente usam nossos produtos. O mecanismo de abertura de capital
foi muito importante em nosso caso, pois permitiu que consolidássemos o
processo, mas infelizmente, devido à década de 80, chamada a década
perdida, acho que do ponto de vista econômico, e não político, devido às
crises do petróleo, a bolsa se concentrou demais. Talvez tenhamos sido a
primeira e última empresa de base tecnológica que conseguiu se capitali-
zar no mercado de capitais. Infelizmente, de lá para cá, essas experiências
não se repetiram.

Estou tocando nesse ponto por quê? As empresas de base
tecnológica, quando começam, não precisam de financiamento, mas sim
de capital. A necessidade de financiamento vem numa etapa posterior,
quando já existe um projeto, uma fábrica e um produto, e se pode to-
mar dinheiro emprestado para pagar num determinado prazo, a juros
prefixados.

No mundo todo, a experiência bem-sucedida de empresas de base
tecnológica se dá por meio de um mecanismo chamado de venfiire capital,
em que se atrai o capital de risco de pessoas que tenham a capacidade de
inovação e de gestão da inovação. Temos feito um esforço para a criação
de venture capita/no Brasil. Não conseguimos até agora, mas estamos per-
to disso. Uma das razões de não termos conseguido até o momento foi a
inflação. No nível de inflação em que vivíamos, era muito difícil conven-
cer as pessoas a aportar recursos numa base mínima de sete anos, que é o
prazo de maturação exigido por essas empresas.

Há experiências mais recentes, mesmo em Belo Horizonte. No ano
passado e no atual, vimos a constituição de dois fundos de empresas emer-
gentes: um feito pelo BDMG com o CCF, e outro feito pelo BMG com o
banco Fator. Mas são fundos que objetivam participar de empresas já
estruturadas. De qualquer modo, isso é um passo importante para que
daqui a alguns anos esses fundos cheguem a empresas menores.
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Paralelamente, temos feito um esforço na Fundação Biominas com
a participação de outras entidades para fazer um fundo de ven/1/recflpital
que capitalize essas empresas iniciantes, as chamadas sfar/-ups.

Recebemos, formalmente, o apoio do BID para essa iniciativa e
estamos em fase de negociação. Esta semana o BID vai mandar o pessoal
de análise para discutirmos. Esperamos que no ano que vem possamos
dispor de um fundo da ordem de US$ 15 milhões a US$ iS milhões, que
permita a capitalização inicial de empresas não apenas na área de
biotecnologia, que é a área de lguat-u, mas nas áreas de alta tecnologia em
geral. Esse fundo não seria especificamente para as empresas localizadas
em Belo Horizonte, mas para aquelas da Região Centro-Sul do Brasil, por-
que ainda não temos massa crítica de empresas de biotecnologia, de
microeletrônica, de software em Belo Horizonte para termos um fundo
setorial localizado apenas aqui. Por isso, temos de abrir um pouco o leque,
o que é favorável, porque num fundo desses temos de garantir não só o
lado do empresário que vai receber recursos, mas o lado do investidor.
Esses são os dois esforços que estamos fazendo. Um deles é a formação de
z'en/ure capital, o outro é o parque tecnológico para Belo Horizonte. E mui-
to importante conseguirmos obter sucesso nesses dois quadros que se
complementam.

Não podemos esquecer que as empresas de base tecnológica são,
antes de mais nada, empresas que têm de sobreviver no mercado. ['ara
isso, elas têm de ter capacidade de gestão. Temos projetos de cooperação
não só com o Sehrae, mas também com a Fundação Dom Cabral. Estamos
iniciando um programa inédito no Brasil, com financiamento parcial do
Ministério de Indústria e Comércio, que é um programa de gestão
tecnológica para empresas de bases tecnológicas. Esse programa vai ter
um impacto muito grande. De outro lado, temos de estender a cooperação
com as universidades, que é onde educamos e formamos pessoas para
que elas tenham uma visão diferenciada. Na minha época, éramos forma-
dos para, quando nos graduássemos, trabalhar em uma estatal. O sonho
de qualquer um que se formava em química era ir para a Petrobrás.

Hoje vejo, com muito entusiasmo, que as pessoas estão se forman-
do com a idéia de constituir o próprio negócio, o que vai permitir, junta-
mente com outras medidas que estão sendo tomadas no Brasil, que en-
frentemos um outro problema, que é o desemprego tecnológico, além do
desemprego causado pela globalização. E muito animador ver nas univer-
sidades as pessoas fazendo cursos de empreendedorismo, pensando na
questão da geração de emprego.

36



Esses esforços feitos em Minas, particularmente na Fundação
Biominas, na Funsoft, no Pólo Santa Rita, numa atividade que está come-
çando a se desenvolver no Triângulo Mineiro, vão dar resposta ao desafio
desse momento. O modelo econômico que estamos vivendo hoje reflete a
realidade da globalização da economia. Gostando ou não, teremos de
conviver com esse processo. A inserção competitiva do Brasil na eco-
nomia mundial tem um custo. Muito desse custo vai ser diminuído na
medida em que encararmos firmemente o desafio de desenvolvermos
no Brasil uma estrutura de tecnologia com base em empresas ligadas à
universidade.
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DEBATES

Deputado Paulo Piau - Gostaria de perguntar ao dr. Maurício Guedes
como está esse ninkin em termos de Brasil, Como está o Estado de São
Paulo, que tem urna estrutura universitária e de pesquisa mais consolida-
da. Parece-me que aquele Estado tem um projeto de implantação de 50
incubadoras de empresas. O senhor tem conhecimento disso? Como é que
São Paulo está buscando a estruturação desse processo?

Maurício Guedes - Vale reforçar a idéia de que esse tipo de experiência
está se disseminando por todo o País. Temos projetos de excelência no que
se refere tanto às incubadoras como às empresas que estão surgindo desse
movimento em todo o País. Mas, quantitativamente, há uma concentra-
ção em alguns Estados, certamente no Sul do País, em Minas Gerais e no
Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul está fazendo um belíssimo trabalho.
O Sebrae daquele Estado tem um papel fundamental nesse movimento.
São Paulo tem uma situação peculiar. Além de ter um número elevado de
incubadoras em operação, existem dois projetos que poderão mudar esse
quadro estatístico dentro de um ano, duas propostas de criação de 50 no-
vas incubadoras a cada ano. Uma é conduzida pela Fiesp, Federação das
Indústrias, que tem um programa de 50 incubadoras, das quais 14 OU 15 já
estão em operação. E um projeto em que a Fiesp se associa às prefeituras e
monta esses empreendimentos. O Sehrae de São Paulo tem um projeto de
montar outras 50 incubadoras. De fato, São Paulo é realmente um país. E
um país mais próximo que acordou para esse movimento, e as lideranças
empresariais, representadas pela Ficsp, estão conduzindo esse processo
de uma maneira muito intensa.

Guilherme Emrich - Muito do esforço em São Paulo é dirigido para as
incubadoras em geral e não só para as empresas de base tecnológica. Mui-
to do esforço que o Sehrae e a Fiesp estão fazendo são direcionados para
incubadoras do tipo das que temos aqui, como a da Petrobrás, por exem-
plo. Isso é importante, mas no quadro de incubadoras de base tecnológica
penso que Minas Gerais tem um posicionamento muito bom. Algumas
das iniciativas tomadas aqui, tanto a Biominas, como o Pólo de Santa Rita,
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têm um peso significativo em termos de Brasil. Talvez na Fundação Biominas
existam cerca de 40 empresas que já se graduaram na incubação, o que repre-
senta mais que a soma das incubadoras de tecnologia específica.

Isso mostra que Minas Gerais tem um posicionamento bom no qua-
dro. Não quer dizer que temos de ficar satisfeitos com isso. Temos de con-
tinuar nessa competição. Estamos no ranking depois de São Paulo, na se-
gunda colocação de Estado industrializado no Brasil.

Maurício Guedes - Só para complementar, quero agradecer ao Guilher-
me a correção dos dados que apresentei. E absolutamente verdadeiro o
que ele disse. Esse movimento em São Paulo representa a difusão do ins-
trumento da incubadora para outras áreas.

Não tenho os números, mas tenho a impressão de que o Estado de
Minas, falando de ranking, com relação às incubadoras de base tecnológica,
está à frente do Estado de São Paulo em todas as áreas. Diria que Minas e
o Rio de Janeiro devem ser os Estados que têm o maior número de projetos
na área de tecnologia.

Guilherme Emrich - São Paulo é uma experiência grande e significativa
e que se compara com a Biominas e a Biorio. A São Carlos tem uma expe-
riência muito interessante também.

Deputado Paulo Piau - Temos a pergunta do prof. Maurílio Souza , do
CRITT, de Juiz de Fora: "Que Estado tem sido mais agressivo em investi-
mentos em mecanismos de transferência de tecnologia?"

Maurício Guedes - Minas Gerais, sem dúvida, foi o Estado que formali-
zou a criação de uma rede de incubadoras. Foi uma iniciativa importante.
Temos a nossa associação nacional, que presido atualmente, mas temos
assuntos que são locais, estaduais, como esta reunião aqui na Assembléia
Legislativa. As incubadoras em Minas perceberam isso e formalizaram a
criação de uma rede mineira de incubadoras. Isso é muito importante.

O Rio de Janeiro tem feito um trabalho importante. Na prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro foram iniciados esses investimentos há dez
anos. Houve uma interrupção, e nos últimos dois mandatos tem havido
uma atuação muito significativa na área de ciência e tecnologia.

A prefeitura do Rio tem patrocinado incubadoras de empresas, tem
viabilizado reformas e construção de prédios para isso. Será uma grande
parceira no empreendimento da maior importância que estamos inician-
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do agora, que é o parque tecnológico na Ilha do Fundão. Essa ilha é uma
área enorme, onde estão sendo alocados 350 mil metros quadrados para
esse projeto do parque tecnológico. Quem vai financiar toda a obra de
infra-estrutura é a prefeitura da cidade.

Santa Catarina tem um destaque nesses mecanismos de articula-
ção. É uma experiência muito significativa, principalmente em
Florianópolis, mas também em outras cidades. O quarto Estado que eu
destacaria é o Rio Grande do Sul, muito estimulado pela prefeitura de
Porto Alegre, que tem conduzido com sucesso o Projeto Porto Alegre,
Tecnópolis. Trata-se exatamente da percepção da tecnologia como um fa-
tor importante para o desenvolvimento econômico e social de toda a Gran-
de Porto Alegre.

Deputado José Maria Barros - Pergunta de Maurício Souza Gritti para o
dr. Maurício Guedes: "A mentalidade do empresário advindo das incuba-
doras tem alguma particularidade?"

Maurício Guedes - Sem dúvida alguma, tem. Todos os empresários são
tipicamente como aqueles dois jovens de quem falei inicialmente. Jovens
como aqueles que criaram a Biobrás, por exemplo. Trata-se de pessoas que
têm uma grande bagagem na área de ciência e tecnologia.

Quando falo jovens, refiro-me a jovens de qualquer idade, de 60 e
70 anos, inclusive um cientista russo. Cerca de 20% são mestres e douto-
res. É um número impressionante. Estamos, portanto, falando de um seg-
mento muito especial do setor empresarial brasileiro, mas pessoas com
esse perfil têm, em geral, uma certa distorção na percepção da economia.

Trabalho na COP, escola de pós-graduação em Engenharia, e o que
mais encontro são candidatos a empresários que estão fazendo mestrado
e que têm certeza absoluta de que têm na mão um produto com sucesso
garantido. Afinal de contas, aquilo foi sua tese de mestrado ou de douto-
rado, e eles farão quase que um favor à humanidade em iniciar um negó-
cio. Pensam que as pessoas vão fazer fila na porta para comprar seu pro-
duto.

Estou caricaturando um pouco a situação, mas é mais ou menos
essa a atitude desse tipo de empresário. Trata-se de pessoas que têm uma
certa bagagem técnica, muita vaidade intelectual, mas, infelizmente, uma
percepção errada de sua futura vida como empresário.

Cabe à incubadora, cabe ao Sebrae, cabe às instâncias que buscam
apoiar esse tipo de iniciativa moldar os empresários, oferecer-lhes a chance
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de errar e também a formação nas áreas que são críticas para o seu suces-
so: narketing, finanças, recursos humanos e relações interpessoais, áreas
essas em que esse tipo de empresário é normalmente muito fraco e nas
quais não teve formação e experiência. Realmente, eles diferem da média
dos empresários.

Guilherme Emrich - Uma grande dificuldade que enfrentamos é a de con-
vencer os mestres e os doutores da realidade do dia-a-dia. Começa pelo
fato de que na Incubadora Fundação Biomirtas nada é de graça. As pesso-
as pagam tudo, porque estamos usando não só recursos privados, mas
públicos também. Afinal, o trabalho tem de ser devolvido à sociedade.

Essa é uma forma de treinar as pessoas para a realidade que elas
vão encontrar depois: a de que o mercado não perdoa erro. Isso é o que
tentamos mostrar. Temos conseguido convencer. Até hoje, se não me falha
a memória, ainda não temos empresas que tenham fracassado por ques-
tão gerencial.

César Augusto Reis - Minha pergunta é dirigida ao dr. Guilherme. O se-
nhor poderia dizer alguma coisa a respeito da estrutura de gestão da Fun-
dação Biominas e sobre o fundo de recursos?

Guilherme Emrich - A Fundação Biominas é uma fundação de direito
privado, sem fins lucrativos. Foi constituída há seis anos por um certo
número de empresas, que fizeram o depósito na véspera do dia em que
Zélia Cardoso confiscou os recursos da poupança. Resultado: vivemos
basicamente de serviços prestados às empresas incubadas. E lógico que,
às vezes, como qualquer outra empresa, temos acesso aos programas do
RHAE - Recursos Humanos da Área Estratégica e aos recursos de admi-
nistração de projetos ligados à Fundação.

Por isso é que a Fundação tem de ter uma estrutura muito enxuta.
Temos poucas pessoas flO quadro permanente. Para ser mais preciso, so-
mos apenas dez. O resto do pessoal é adhoc, contratado para um projeto
específico e que tem remuneração enquanto o projeto dura.

Temos vivido experiências muito boas de cooperação com a Uni-
versidade, com a Fundação Dom Cabral, com o Sebrae, com a Fhemig, e
procuramos complementar nossa base fixa com pessoas que são empres-
tadas, como já disse, para projetos específicos.

É uma experiência muito gratificante a de conseguir administrar
uma entidade pública com um corpo bem reduzido de pessoas. Isso por-
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que não temos acesso a um fundo de recurso permanente. Ele vem por
prestação de serviço às próprias empresas incubadas ou associadas, ou
àquelas que já graduaram.

Eduardo Lopes - Estou aqui representando a Associação Comercial, aten-
dendo à solicitação do seu presidente, Francisco Américo Mattos, que,
desde a primeira reunião que tivemos com o Deputado Paulo Piau, julga
que esse assunto é da sua esfera.

Sou da Incubadora Tecnológica de Betim - Itebe -, portanto, um
"incubado". Sou também diretor de eventos da Associação Mineira de
Criatividade, que reúne inventores do Estado de Minas e que desenvolve
um programa de apoio à propriedade industrial, o Proesap.

Estou muito bem impressionado com o que está acontecendo aqui
hoje. E raro assistir a eventos como este.

Quero dizer até que algumas das angústias que eu trazia comigo
foram anuladas porque a perspectiva que se apresenta é promissora no
que concerne a uma melhoria de vida para aqueles que chamo de os "Bili
Cates" nacionais, que lá têm a situação que conhecemos, mas aqui ainda
passam fome. Já me disseram que essa expressão é muito dura, mas co-
nheço bem de perto essa realidade; conheço os inventores da nossa Asso-
ciação, conheço membros de incubadoras que ainda vivem o problema de
não saber o que irão comer no dia seguinte. Isso ainda é uma realidade
entre nós.

Alguns destaques importantes nessas comunicações de hoje nos
dão uma nova esperança. O que foi aqui apresentado responde à nossa
angústia e a uma necessidade de todos nós de que sejam estimuladas as
tentativas inovadoras. Em primeiro lugar, há a questão do Estado
incubador. Acredito que estamos vivendo um modismo altamente perigo-
so neste país quando combatemos veementemente a estatização. Ora, o
Estado tem sido sempre o grande incubador. O Estado gerou a Cia. Side-
rúrgica Nacional, a Petrobrás, a Cemig, a Usiminas, que, no meu entender,
foram empresas de certa maneira incubadas, em outros tempos. Acredito
que temos de ter muito cuidado com o que está acontecendo agora, com
essa euforia de desestatização. O Estado pode e deve continuar gerando
empreendimentos. Talvez, no passado, o erro tenha sido o de gerá-los e
permanecer com eles. O Estado deve gerar esses empreendimentos e
entregá-los à iniciativa particular assim que possível, tão logo o empre-
endimento esteja maduro, pronto para enfrentar o livre jogo do mercado.
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Minha sugestão era nesse sentido, e, em meu entender, por tudo
aquilo que foi apresentado pelos nossos conferencistas da Anprotec e da
Biominas e pelos demais apresentadores, ela veio encontrar aqui uma per-
feita acolhida. A questão da gerência, por exemplo, apresentada pelo dr.
Gilman, do Sebrae, é muito importante. Sobre isso, permitam-me fazer
aqui um depoimento. Estou na incubadora tecnológica de Betim e acho
que não obteremos sucesso sem urna boa gerência de negócios, que está
fazendo falta naquela incubadora. A solução da questão apresentada por
nosso amigo da Bahia é muito difícil. E muito difícil conciliar aquele espí-
rito permanentemente inventivo e criador com essa capacidade gerencial,
que é uma outra arte totalmente diferente. Acho frustrante tentarmos con-
ciliar essas duas características. Se o indivíduo é fortemente criativo, ele
deve continuar nessa função, pois esse é seu negócio. Já o outro, que é um
bom gerente, um bom administrador, um homem de marketing, de con-
quista de mercado, deve exercer o seu papel.

José Roberto dos Santos - Sou conselheiro do Conselho Regional de Ad-
ministração e assessor de planejamento do Conselho Regional de Enge-
nharia de Minas Gerais.

O dr. Ivan falou da necessidade de mudança de paradigma nessa
questão entre ciência e tecnologia, para tentarmos achar um ponto de equi-
líbrio. Gostaria de fazer uma pergunta aos componentes da Mesa. Fritjof
Capra, principalmente depois de ter lançado O Tao da Física e O Ponto de
Mutação, vem dizendo - e até fundou um instituto, onde busca fazer isso -
que os empreendedores devem ser criativos, mas buscando conhecimen-
tos até nos ensinamentos místicos. Quem leu O Tao da Física, principal-
mente, sabe disso.

Sou engenheiro e posso dizer que, de modo geral, nós, os enge-
nheiros, temos uma formação mais concreta e dificilmente nos permiti-
mos esse tempo de nos dedicarmos a questões mais sutis. Mas Capra pro-
cura mostrar que é possível conseguirmos a criatividade até mesmo por
meio da meditação. Os senhores conhecem, no Brasil, algum grupo que
esteja voltado para essa questão?

Guilherme Emrich - Em relação a questões místicas, eu diria que não.
Também sou engenheiro e tenho grande participação na Fundação Dom
Cabra!, de cujo Conselho sou membro, e sei que a Fundação tem-se de-
dicado muito a levar para a área de administração de empresas a questão
humanística. Essa é uma questão que tem sido muito ressaltada nos últimos
tempos: o papel da ética na administração. É esse o grupo que conheço.
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Em relação à questão mística, levantada pelo senhor, ainda tenho
uma série de desconfianças, porque as empresas que temos de adminis-
trar têm de viver no mercado, dentro da realidade do dia-a-dia. Ou seja,
devem respeitar a questão ética, mas sem desconhecer a realidade do dia-
a-dia de um mercado competitivo, em que, quando um vende, o outro
deixa de vender. Não vamos nos iludir, pensando que a questão seja mera-
mente acadêmica. Ela é maior do que isso: é urna questão de mercado.

Presidente - Afrânio Aguiar, da Fapemig, solicita ao dr. Maurício Guedes
que teça comentários sobre a taxa de fechamento de empresas e pergunta
se há estatísticas sobre isso.

Maurício Guedes - No caso do Brasil, ainda é cedo para termos estatísti-
cas sobre esse dado, que é da maior importância, porque a maior parte das
incubadoras ainda não completou o primeiro ciclo de criação de empre-
sas. No caso de nossa incubadora, temos 100% de sucesso - não houve
casos de fracasso -, mas isso não tem nenhum significado estatístico, por-
que é ainda muito cedo para acumularmos dados. Acredito que dentro de
três a quatro anos já teremos, no Brasil, uma bagagem que torne confiável
um levantamento desse tipo. Mas ternos vários indicadores.

De acordo com minha experiência, que acredito ser a mesma de
todos os dirigentes de incubadoras aqui presentes, tenho certeza absoluta
de que várias das empresas que hoje estão se desenvolvendo teriam
morrido se não estivessem numa incubadora. Algumas, aliás, teriam
morrido mais de uma vez. Tenho certeza disso.

Nos Estados Unidos, há urna experiência, pouco mais antiga, mas
muito mais numerosa do que a do Brasil. Lá, a estatística passa a fazer
sentido. Existe um levantamento da NBA, que é uma associação america-
na, indicando o seguinte: enquanto na economia americana a taxa de mor-
talidade das pequenas empresas é de 80%, existe um setor da econo-
mia em que a taxa de mortalidade das novas empresas é de 97%, em dois
anos. É um setor em que há um grande número de pequenas empresas, e
tenho a impressão de que no Brasil esse mesmo setor deve ter também
uma taxa de mortalidade dessa ordem. E o setor de restaurantes. Não te-
nho dados sobre Belo Horizonte, mas no Rio de Janeiro temos dois tipos
de restaurantes: o tradicional, que tem 20 anos de existência, e o restau-
rante que abriu ontem e vai fechar no próximo verão, dando origem a um
outro restaurante no mesmo lugar. E uma taxa de mortalidade impressio-
nante: 80%. Nas incubadoras americanas, a taxa de mortalidade é de ape-
nas 20%. Ela é muito menor e, por coincidência, inverteram-se os dados. É
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claro que é preciso lembrar que há uma seleção para o ingresso em qual-
quer incubadora. As empresas que estão no ambiente de incubadora têm
condições diferentes das de empresas que estão sendo criadas na econo-
mia como uni todo: além de passarem por uma seleção prévia, recebem o
apoio da incubadora, o que determina a redução drástica na taxa da mor-
talidade.

Guilherme Emrich - Você citou um fator que é chave. Além da seleção
prévia, é muito importante o apoio que a incubadora dá à questão da ges-
tão dos negócios. A incubadora, insistindo nesse ponto, é mais do que um
prédio físico. Ela é muito mais uma estrutura de suporte, de orientação no
desenvolvimento de gestão.

Presidente - Dionias Calaz, do Pólo Tecnológico de Santa Rita. "Como o
prof. Maurício e o dr. Guilherme avaliam a política tributária para empre-
sas de base tecnológica? O que pode ser feito para reduzir o nível de
informalidade das pequenas empresas de base tecnológica?"

Guilherme Emrich - A política tributária em relação a empresas de base
tecnológica é zero. Penso que ela não existe. Na verdade, existe mais re-
centemente, no Brasil, uma consciência do papel importante da pequena e
da micro empresas, e foram criados alguns mecanismos, como o Simples,
simplificação tributária, por exemplo, que surgiu agora. Ele não é dirigido
às empresas de base tecnológica, exclusivamente, mas a todo o universo
de pequenas empresas. Essa é uma novidade no Brasil, e o trabalho do
Sebrae foi importante para criar uma consciência de que a pequena e a
micro empresas têm um papel fundamental na economia. E a pequena
empresa que dá emprego, em todas as economias, e não a grande empre-
sa. Quem faz inovações tecnológicas são as pequenas empresas de base
tecnológica. Mas, infelizmente, vamos reconhecer que não existe no país
uma política tributária específica para o setor.

Maurício Guedes - Vou dar duas informações, antes de chegar à pergun-
ta. Recentemente, no Rio, fomos procurados por um grande banco de in-
vestimentos e pela Bolsa de Valores do Rio. O representante desse banco
disse o seguinte: "Há três ou quatro anos, eu não me interessaria por esse
assunto. Nós ganhávamos muito dinheiro na ciranda financeira e os in-
vestidores tinham "n" opções. Hoje, também não me interesso por ele,
porque temos muitas oportunidades na área da privatização, que, estando
em curso, dá um espaço enorme para bons investimentos, mas tenho a
certeza de que, dentro de três anos, vou precisar estar investindo em pe-
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querias empresas de base tecnológica, pois são elas que vão dar um retor-
no grande". E isso o que acontece nos Estado Unidos, e é esse o futuro das
grandes oportunidades de investimento.

Fizemos, há um mês e meio, um evento na Bolsa de Valores do Rio,
que coincidiu com a queda da bolsa de Hong Kong. Foi uma coincidência
curiosa, e até mesmo a demonstração de que estamos certos, de que preci-
samos apostar também em empreendimentos nacionais e em pequenas
empresas brasileiras. Tenho a certeza de que esses empreendimentos já
estão começando este ano. Duas empresas estão surgindo no Rio de Janei-
ro, O Sebrae nacional, de cujo Conselho sou membro, junto com o Gilman,
o Salej e o Marcos Pessoa, do BDMG - aliás, um conselho com uma alta
densidade de mineiros -, possivelmente estará estimulando a criação de
alguns desses fundos em Estados do Brasil que vão concorrer com as pri-
meiras propostas.

Certamente, Minas terá oportunidade de apresentar uma proposta
como essa que foi mencionada pelo Guilherme, ou algum outro projeto
desenhado para esse fim. Por isso, penso que vamos ter capital de risco
operando no Brasil, em breve. Um dos problemas para essa operação é
exatamente a política tributária. A estrutura tributária no Brasil é extrema-
mente confusa e prejudica os pequenos. Tanto é assim que ela joga muitas
empresas para a informalidade, inclusive empresas de base tecnológica.

Em certos setores onde é possível ser informal, como na área de
software, por exemplo, as empresas nascem na informalidade. O Poder
Legislativo tem um enorme papel a desempenhar nessa área. Certamente,
o segmento de pequenas empresas de base tecnológica pode e deve ser
tratado como um segmento diferenciado e, talvez, como um ambiente
adequado para fazer uma experiência piloto em certas áreas. Uma empre-
sa que vá interessar a outras empresas de capital de risco, a outros investi-
dores, não pode estar na informalidade e tem de funcionar de uma manei-
ra absolutamente legal e dentro de uma estrutura que o País defina como
tributária. Então, cabe, sim, ao Poder Legislativo deliberar sobre o que
deve ser feito para atender a esse segmento.

Minas, mais uma vez, está sendo pioneira nessa área. Não é um
projeto voltado para a empresa de base tecnológica, mas o Estado fez o
avanço mais importante depois do Simples, no que diz respeito ao trata-
mento do aspecto tecnológico das pequenas empresas em geral. Não te-
nho os detalhes, mas foi criada uma estrutura no Estado de Minas, através
da qual as empresas podem contribuir para um fundo, com uma parcela
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do valor que pagariam em impostos, e utilizar esse recurso para o desen-
volvimento tecnológico, se assim o quiserem. E um avanço importante, é
uma estrutura que está sendo estudada para, possivelmente, ser copiada
por outros Estados. De fato, são necessários um avanço e um tratamento
adequado, saudável e justo para essas empresas de base tecnológica.

Presidente - Nísio de Souza Armani, da Amic: "Considerando a impor-
tância dos inventores para o desenvolvimento tecnológico, a exemplo do
Bidu, solicitamos possibilidade de inserir-nos no conjunto das universi-
dades e institutos".

Maurício Guedes - Eu diria que essa possibilidade existe. Os inventores
que tenham uma atividade de base científica ou tecnológica, como é o
caso do Bidu e de vários outros, têm espaço nas universidades e nas insti-
tuições de pesquisas. Eles podem conseguir as suas parcerias, etc.

Na semana passada, o governo federal lançou um programa nacio-
nal em um evento realizado em Porto Alegre, chamado Inventiva Nacio-
nal. E um programa apoiado pelo Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo e pela Secretaria de Tecnologia Industrial, que pretende apoiar os
inventores, que formam um segmento especial dentro desse assunto so-
bre o qual estamos tratando. Normalmente, são pessoas físicas que traba-
lham isoladamente, mas que enfrentam, no mundo inteiro, uma série de
dificuldades para se desenvolver. Uma delas, que foi destacada, é o fato
de que o inventor, quase certamente, não é a pessoa indicada para trans-
formar o seu invento numa empresa, num negócio, porque ele é um in-
ventor, como o Bidu, que teve a sorte de encontrar alguém que levou adi-
ante a sua idéia, a sua invenção. As incubadoras podem oferecer essa opor-
tunidade para os inventores. Então, essa possibilidade existe. Claro que
estamos falando de inventos, de inventores que atuam em áreas de con-
teúdo tecnológico, com base científica. Eles podem procurar as universi-
dades, os institutos de pesquisas, e irão encontrar portas abertas para con-
versar.

Guilherme Emrich - Há abertura, sim. No entanto, no mundo de hoje, há
menos espaço para os inventores clássicos, ou seja, o lugar é reservado
para a pessoa que já está na universidade, com base científica, que tem
uma visão de trabalho multisetorial, pois nada mais é feito independente-
mente. Tudo se tornou muito complexo, e é difícil encontrarmos "Bidus"
hoje; encontramos grupos de "Bidus", que, em conjunto, estão fazendo
alguma coisa. A situação do inventor clássico - e a história da humanida-
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de está cheia de exemplos - vai ficar cada vez mais rara, em virtude da
complexidade das aplicações.

Presidente - Geraldo Duzi, Gado de Leite Embrapa, Juiz de Fora, para o
prof. Maurício Guedes: "Qual deve ser o vínculo dos interessados em cri-
ar uma empresa ou uma instituição incubadora? Existe legislação especí-
fica sobre incubadoras?"

Maurício Guedes - Não existe. Eu diria que felizmente não existe,
porque não é necessária uma legislação sobre incubadoras, é preciso
conceituar, estudar, pesquisar os conceitos. Marco Antônio Tourinho
fez uma belíssima tese sobre o tema, existem várias pessoas que estão
estudando o assunto.

Já foi destacado o fato de que a incubadora não é um prédio, mas
em dado momento ela precisa de um prédio. Mesmo para fazer a incuba-
ção virtual é importante que se tenha um prédio - a Biominas, por exem-
plo, percebeu isso e tem um belíssimo prédio, porque, tendo um local físi-
co, fica patente o símbolo da capacidade empreendedora daquela comu-
nidade. Com isso, pode-se expressar muito mais a missão da incubadora.
Mas a incubadora não é um prédio, é uma prestadora de serviços. E esse o
vínculo que os novos empresários devem ter. Eles devem ser clientes das
incubadoras.

Normalmente, eles ocupam um espaço físico dentro da incubadora
e são clientes dos serviços que a incubadora presta. Os mais importantes
vão desde a animação, para que os empresários que estão ali troquem ex-
periências, até a possibilidade de assessorias em áreas críticas para o su-
cesso das empresas, acesso a linha de financiamento, etc. E esse o vínculo.
Cada incubadora tem o seu próprio mecanismo de seleção das empresas,
com contratação dos serviços. Esse é um tipo de conhecimento bastante
consolidado no nosso País. A Anprotec faz vários eventos por ano, para,
exatamente, difundir e discutir essa experiência.

Presidente - Pergunta de Carlos Henrique Diniz, da Fundação Biominas,
para o dr. Maurício Guedes: "Como está acontecendo o trabalho da Co-
missão de Desenvolvimento Tecnológico do Sebrae nacional, que conta
com sua participação e coordenação?"

Maurício Guedes - Essa COmiSSãO é uma instituição sul gener:, que rece-
be um volume de recursos apreciável: 0,3% da folha de pagamento de
todas as empresas brasileiras. Metade desses recursos são alocados ao
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Sebrae nacional, o órgão central do sistema. 40% são distribuídos para os
Estados, proporcionalmente à população e à arrecadação do ICMS. Minas
Gerais é o segundo Estado nessa distribuição das receitas do Sebrae, e o
Rio de Janeiro é o terceiro. O primeiro é São Paulo, que este ano recebeu
cerca de R$ 80 milhões. Minas deve estar perto de R$ 30 milhões, e o Rio
de Janeiro está com R$ 27 milhões. O orçamento total é de R$ 550 milhões
para o Sebrae como um todo, para 1997.

O Sebrae nacional tem um Conselho que é composto por represen-
tantes de 13 instituições, das quais uma é a Anprotec. Algumas dessas
instituições são diretamente ligadas à tecnologia, como é o caso da
Anprotec e da Anpei - Associação Nacional de Pesquisas e Desenvolvi-
mento das Empresas Industriais - e a Finep, que é uma agência governa-
mental de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Essas três instituições
são intimamente ligadas à tecnologia.

A questão da tecnologia é muito presente nas discussões do Conse-
lho Deliberativo Nacional, que tem, entre outras, duas atribuições impor-
tantes: uma é definir diretrizes para a atuação dos Estados e outra é apli-
car a metade dos recursos que são arrecadados pela instituição.

Portanto, o Conselho Deliberativo tem possibilidade de impulsio-
nar muitos programas em nível nacional. Uma percepção do Conselho é a
de que a atuação do Sebrae não tem tido a dimensão esperada na área da
tecnologia, do ponto de vista da necessidade da economia brasileira.

Lembro mais uma vez que são as pequenas empresas que estão
gerando inovações em vários setores da economia, no mundo inteiro, e
que estão irrigando a economia com esses produtos inovadores. Portanto,
isso faz parte da missão do Sebrae, mesmo do ponto de vista legal.

A legislação que criou o Sebrae é taxativa na importância da atua-
ção do sistema para o desenvolvimento tecnológico das micro e pequenas
empresas em todo o País. Isso está expresso na legislação, de uma maneira
muito clara.

Em julho deste ano, foi proposta por um mineiro, Stefan Salej, que
representa a Confederação Nacional da Indústria no Conselho, a criação
de uma comissão para avaliar o sistema e propor uma mudança de atua-
ção na área de tecnologia. Participam dessa comissão, além da CNI, a
Anprotec, que está coordenando a comissão, a Anper e a Finep. Vamos
apresentar o nosso relato ao Conselho, agora, na reunião do mês de janei-
ro. Já está praticamente pronto esse trabalho. Uma das coisas mais impor-
tantes que vamos propor talvez seja que o Sebrae reformule totalmente a
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sua atuação junto às universidades brasileiras. Com  algumas exceções
honrosas, tem mantido um distanciamento muito grande do ambiente
universitário. E é flO ambiente universitário, entre 1,6 milhão de jovens
brasileiros que estão hoje nas universidades, que estão OS criadores de
empresas campeãs de amanhã. Não só empresas de base tecnológica, mas
até as lanchonetes. As multinacionais estão entrando em lojas de tortas no
Brasil. Como é que se podia imaginar isso há 10 anos? E do ambiente uni-
versitário que vão surgir as pequenas empresas vencedoras, tanto na área
de tecnologia como nos setores tradicionais.

O Sebrae precisa reformular a sua atuação junto a esse importante
segmento da sociedade, que são as universidades. Virão várias novida-
des, entre elas a proposta da comissão, que será submetida ao Conselho -
que é essa atuação na área do capital de risco, por exemplo.

Presidente - Esse número de 1,6 milhão universitários no Brasil é muito
pequeno, porque a Argentina, que tem pouco mais de 1/5 da nossa popu-
lação, tem exatamente o dobro de alunos em universidades.

Pergunta de Fernando Vieira, do Nutreve, de Alfenas, para o dr.
Maurício Guedes: "Qual o trabalho desenvolvido pela Anprotec no que
diz respeito à indústria de transformação, a partir de matéria-prima
reciclada e também na área ecológica?"

Maurício Guedes - A Anprotec não atua diretamente em nenhum setor. É
uma associação das incubadoras de empresas e parques tecnológicos no
Brasil. Somos uma associação bastante precoce. Completamos 10 anos de
existência, enquanto a associação americana tem li anos. Nós fomos cria-
dos no início desse movimento, o que é muito bom para o Brasil, porque
nós estamos possibilitando esse processo de aprendizado acelerado entre
as várias iniciativas.

A questão ecológica está presente em todos os parques tecnológicos,
cm todas as incubadoras de empresas. Todos eles têm, expressamente
mencionada, essa preocupação com restrições para atividades dentro das
suas instalações e para a seleção de empresas. Mas a Anprotec não tem
uma atuação em um setor específico. Esse tipo de preocupação é expressa
cm todos os programas de treinamento e seminários que realizamos.

Maurifio da Costa Souza - O Centro Regional de Inovação de Ciência e
Tecnologia - CRITT -, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora, tem
dentro dele uma incubadora de empresas. E, bem perto de nós, há a
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Embrapa, o Centro Nacional de Gado de Leite, do qual hoje o dr. Geraldo
faz parte. Estou muito esperançoso numa parceria entre Embrapa e CRITT,
para incubar ali empresas advindas de teses orientadas por pesquisadores
da Embrapa. Sem muito formalismo, creio que devemos ter vontade polí-
tica para fazer parcerias que possibilitem o desenvolvimento.

Deputado Paulo Nau - Na oportunidade, gostaria de dizer que a Assem-
bléia não está propondo hoje um evento puro e simples, que se encerrará
após esse debate. A Assembléia participará, efetivamente, junto ao Execu-
tivo e à iniciativa privada, de um programa que, esperamos, venha efeti-
vamente a se consolidar em Minas Gerais.

Temos programado, para o início de 1998, um fórum técnico muito
mais bem estruturado, com a participação de todos os institutos de pes-
quisa, para que possamos estudar detalhes. O objetivo deste encontro é
uma tomada de consciência, e esta Casa tem de se conscientizar da impor-
tância da ciência e tecnologia, porque fazemos parte do processo. Ques-
tões levantadas sobre capital de risco, incentivos do próprio governo do
Estado e sobre a parte tributária e fiscal nas empresas de base tecnológica
certamente serão tratadas no fórum. Em um dia apenas não teremos con-
dições de esgotar toda a complexidade que se apresenta.

Quero também dizer que Minas tem regiões, como a Zona da Mata,
com uma grande concentração de massa crítica em ciência e tecnologia,
como as Universidades Federais de Viçosa e de Juiz de Fora, unidades da
Epamig e da Embrapa. Essa região, ainda muito pobre, tem, talvez, nas
empresas de base tecnológica o seu grande instrumento. E algumas inici-
ativas já estão surgindo, como a CDI, em Viçosa, que é uma firma que
nasceu dentro da Universidade, pegando aí o seu conhecimento, e espa-
lhando seu produto para o Brasil inteiro. Nas diversas áreas de produção
de serviços, há condições de promover o desenvolvimento de uma região
considerada pólo, como é a Zona da Mata.

Gostei muito quando o dr. Guilherme Emrich disse que tem de ha-
ver massa crítica, mas tem de haver vontade política também. Esse é o
grande espírito desse primeiro encontro que estamos tendo aqui hoje. Na
parte da tarde, vou coordenar os debates e gostaria de contar com a pre-
sença de todos, porque vamos conhecer o que está sendo feito em Minas
Gerais. Pelo menos oito iniciativas estão acontecendo, e vamos ter uma
oportunidade muito boa de saber como cada uma delas está iniciando e
que visão têm do contexto.
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PAINEL: INCUBADORAS E PARQUES TECNOLÓGICOS
EM MINAS GERAIS

Maurflio Costa Souza
Rede Mineira de Incubadora de Empresas de Base

Tecnológica, Parques e Tecnópolis e Centro Regional
de Inovação e 1tansfencia de Tecnologia - CR177'

Carlos Henrique Diniz
Fundação Biominas

Elias Menezes de Oliveira
Incubadora Tecnológica de Betim - =BE

Elias Kailas
Pólo Teconológico de Santa Rita

Roberto Maia
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica

e Informática - INSOIT/BH

Renato A. E Nunes
Projeto Tecnópolis de Itajubá

Cláudio Furtado Soares
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Viçosa

César Augusto dos Reis
Univerdecidade - Uberaba
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Maurílio Costa Souza
Rede Mineira de Incubadora de Empnsas de Base Tecnológica,

Parques e Tecnópolis e Centro Regional de Inovação e
1i-ansfenncia de Tecnologia - CR17T

A idéia da Rede Mineira de Incubadoras de Empresas de Base
Tecnológica, Parques e Tecnópolis surgiu há dois anos, quando pessoas
ligadas principalmente a incubadoras de empresa viram a necessidade de
se estabelecer um fórum de debates para troca de experiências, com a fina-
lidade de elaborar projetos, já que o movimento era e é ainda extrema-
mente flOVO no Brasil.

Por outro lado, esse fórum não é corporativo. Não estamos lutando
por benefícios para as incubadoras. O objetivo da rede é a aproximação
entre os líderes de movimentos de fomento a empreendimentos de base
tecnológica e os agentes, atores desse desenvolvimento tecnológico, como
o Sebrae, a Secretaria de Estado, a Fiemg, através do IEL, para gerar uma
estrutura para a troca de experiências.

Destaquei três objetivos para nos associarmos:
O primeiro é analisar sistematicamente as experiências, identifi-

cando os pontos críticos. As experiências em Minas são recentes. Biominas
é uma das mais antigas. Temos experiências de um e dois anos de existên-
cia. E necessária ainda uma identificação clara dos pontos críticos. Se hoje
as empresas, numa incubadora, precisam de recursos financeiros, deve-
mos saber se se trata de um problema de gestão, administrativo ou políti-
co. Através da nossa vivência nesses empreendimentos, é possível come-
çarmos a fazer a análise dos pontos mais importantes que devemos defen-
der em comum e tentar formular soluções.

Em segundo lugar, contribuir para a capacitação em política e ges-
tão da inovação tecnológica. Por estarmos à frente de empreendimentos
de fomento ao desenvolvimento tecnológico, é extremamente necessária a
capacitação nessa política de gestão da inovação tecnológica.

Por fim, apoiar mecanismos de acesso à informação que contribu-
am para o desenvolvimento tecnológico. Considero extremamente impor-
tante a informação. E necessário estabelecer bancos de informação, é ne-
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cessário que não só os líderes de empreendimentos de base tecnológica
tenham acesso a essas informações, como também os empresários. Hoje
para o empresário, principalmente na área de inovação tecnológica, a in-
formação vale ouro.

Existem também alguns projetos específicos. Particularizando mais,
a gestão da inovação tecnológica consiste em desenvolver tecnologia de
gestão de incubadora, disponibilizando também o sistema de avaliação
dos resultados. Uma coisa que é sempre cobrada, e OS líderes de incubado-
ras estão conscientes disso, é que se ele está à frente de uma incubadora de
empresa, ele tem de gerar empresas. Para tanto, é necessário avaliarmos
como está o desenvolvimento das empresas que já estão dentro da incuba-
dora.

1-lá alguns trabalhos em nível nacional, e é necessário disponibilizá-
los para os órgãos gestores de incubadoras.

Outro objetivo específico -aí é muito mais um problema político e
interessante - é desenvolver projetos de inark'tzng em conjunto com as
cidades mineiras que são sede de incubadoras, parques, pólos e Tecnópolis.

Por fim, articular a aplicação de recursos financeiros em empreen-
dimentos de base tecnológica. Hoje, o capital de risco é uma idéia. Por
outro lado, talvez uma idéia muito mais sensata para empresas ainda na
incubadora seja o capital-semente. Essa idéia do capital-semente é uma
ação que a rede pode desenvolver, já que dispõe do BDMG. Estamos pen-
sando em discutir com ele a implantação do capital-semente para essas
microempresas que estão começando.

Dos mecanismos que temos para implementar a Rede Mineira, o
primeiro foi uma carta, em que estabelecemos quais eram as nossas inten-
ções. Essa carta foi assinada por um grupo. Depois disso, pensou-se na
instalação da secretaria, ainda com uma existência informal, para começar
a agilizar reuniões e troca de informações entre os futuros associados. Essa
secretaria foi instalada, ainda provisoriamente, com o apoio do IEL e pos-
sivelmente terá também o apoio do Sebrae nessa fase inicial. Esperamos o
apoio da Fapemig até que a rede adquira auto-suficiência.

A formalização da associação é importante para que possamos to-
mar algumas providências. Ela pode não ser importante quanto às ações
desenvolvidas, mas temos notado alguma dificuldade quanto à alocação
de recursos. Estamos fazendo uma proposta de associação que será repas-
sada a cada associado. A sede da associação, possivelmente, será no IEL,
aqui em Belo Horizonte.
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Basicamente pretendemos promover seminários para reflexão, aná-
lise e capacitação e também reuniões para planejamento. Essas reuniões
poderão ser por via da Internet.

Gostaria de perguntar ao Roberto Maia, gerente da Insoft, em que
fase estamos quanto à homepagee à lista de discussão.

Quanto às entidades hoje envolvidas, o grupo começou relativa-
mente pequeno, aumentou, e hoje demos uma parada quanto à expansão,
para que se possa formatar a rede e, a partir daí, admitir novos associados.
Hoje, entre os associados, temos BDMG, Secretaria de Estado, Efei de
Itajubá, Insoft-BH, Universidade de Uberaba, Tecnópolis de Uberlândia,
Gempuc - MG, Biominas, incubadora em que a Funarb é o órgão gestor,
Inatel, Sebrae, Itebe, Petrobrás, lel, Fiemg e Critt de Juiz de Fora. Estamos
em fase de implantação e o que temos de mais rico são os próprios empre-
endimentos, aqueles mais consolidados, mais bem definidos.

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia - Critt
é um organismo implantado na Universidade Federal de Juiz de Fora e
instalado em seu prédio, como fruto da vontade política da universidade.
Entre o projeto e a implantação passaram-se seis meses. Depois de oito
meses, já estávamos instalados em um galpão recém-construído, para uma
outra função. Aí estão instaladas não somente empresas da incubadora,
COO também alguns núcleos institucionais.

Em seu aspecto mais geral, o Critt é uma interface entre a compe-
tência das universidades e institutos da região com o setor produtivo ou
com as empresas. Prefiro falar com as empresas e com as indústrias. Pro-
dutivos, pelo menos suponho que todos nós somos.

Não é uma regalia do Critt, é um caminho a mais para essa transfe-
rência de tecnologia, uma ponte entre a universidade e a empresa.

É necessário que nessa ponte haja diversos parceiros. Ali estou re-
presentando o governo, como todos os agentes que promovem o desen-
volvimento tecnológico ou tenham a pretensão de apoiar a transferência
de tecnologia e a modernização das empresas.

Possivelmente, hoje, órgãos como a Fiemg e o Sebrae estejam mui-
to mais ativos do que o governo propriamente dito. Tanto o governo esta-
dual como o municipal ainda têm uma fraca atuação nesse movimento de
transferência de tecnologia. Por isso, elogio muito a iniciativa do deputa-
do Paulo Piau para sensibilizar os governos estadual e municipal para
apoiarem esse tipo de associação. Acho importante, também, que sejam
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definidos mecanismos para esse apoio. Minas é enorme, Minas são mui-
tas, e a regionalização, talvez, seja o fator mais importante.

É preciso regionalizar nossa administração muito mais para que a
região se faça representar no Estado do que o Estado na região. As neces-
sidades da região têm de ser administradas pela região, tendo no Estado
um intermediador. Os municípios são importantes em alguns movimen-
tos mais metropolitanos. Quando se atinge, no entanto, um caráter regio-
nal, talvez uma administração regional seja muito mais importante.

Dentro desse espírito, é importantíssimo um órgão como o Critt,
que vai fazer a gestão dessa convivência, compatibilizando as atitudes do
meio universitário e do setor empresarial. Tempo para a universidade é
uma coisa e tempo para a empresa é outro. A linguagem da universidade
é completamente diferente da linguagem da empresa. Estou convencido
de que esses órgãos gestores são de extrema importância.

O Critt procura atuar sempre de forma coerente. Se temos uma
empresa na incubadora, preocupamo-nos não apenas com que os sócios
daquela empresa se tornem ricos, mas também com que haja uma ação em
sintonia com o estabelecimento de uma infra-estrutura municipal de ins-
talação de empresas de produtos de alto valor agregado. E necessário tam-
bém que essas empresas estejam instaladas em cidades com uma boa qua-
lidade de vida, não só no nível tecnológico, mas também quanto à saúde e
à cultura e com possibilidade de ter uma infra-estrutura para o desenvol-
vimento agroindustrial. Nesse ambiente é que as ações do Critt são desen-
volvidas. Poderia haver ainda diversos círculos de diversos outros órgãos,
e o Critt seria um deles.

O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia é um
órgão institucional da Universidade, aprovado pelo Conselho Universitá-
rio. E interessante que nós estejamos inventando as coisas, enquanto o
Critt é um órgão da Universidade, institucional, que usa fundação parale-
la para compatibilizar a parte financeira. Temos, por exemplo, a incubado-
ra de Viçosa, que é da fundação e usa a Universidade. São dois caminhos,
que no fundo chegam aos mesmos objetivos, mas de forma diferente. Isso
é importantíssimo, porque estamos descobrindo esses mecanismos e é
preciso muita reflexão, muita lucidez, para saber quais deles funcionam
melhor.

O mecanismo que hoje é bom para transferência de tecnologia é a
incubadora de empresa. Uma incubadora de empresa, dentro de uma uni-
versidade, implementa a transferência imediata de tecnologia no colidia-
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no. Considero que transferência de tecnologia não é nada óbvio, é extre-
mamente difícil, e diversos centros não estão conseguindo realizá-la.

O Critt tem um conselho superior composto por 15 membros e 11 entida-
des, e urna delas é a Universidade. E um conselho institucional, cujos membros,
em sua maioria, são externos. Posso dizer a eles claramente: aqui vocês têm urna
oportunidade de intervir institucionalmente na Universidade.

Quanto às linhas de atuação do Critt, temos programas
institucionais. Uma necessidade extremamente importante da região é a
tecnologia de alimentos. As empresas precisam muito de assessoria na
área alimentar e agroalimentar, mas não adianta ter uma atividade pontu-
al. E preciso atuar em toda a cadeia.

Hoje, por exemplo, o Critt trabalha junto com outras instituições
como o Scbrae, a Emater e as prefeituras, para implementar um programa
de fomento à fruticultura na região, com uma função apenas tecnológica.
Mas é fundamental que haja toda essa cadeia instituída, com todos os par-
ceiros atuando nos seus devidos pontos.

A incubadora de empresas de base tecnológica, devido às necessi-
dades da região, tem dois núcleos instalados no Critt: um de assistência
na área agroalimentar e outro na área de instrumentação e automação.

Por fim, temos também a preocupação de articular e agilizar a com-
petência de universidades e institutos de pesquisa da região. Temos como
empresas da incubadora a Geratec, que trabalha na área de software de
gestão agropecuária; a Preditec, que trabalha na área de manutenção
preditiva; e a SIN - Soluções Informatizadas para Negócios, que é uma
empresa que está sendo instalada agora.

Há pouco tempo abrimos um edital, e entraram mais quatro em-
presas, que estão ainda está em fase de instalação: a GDE - Desenvolvi-
mento Empresarial, que pretende usar a engenharia da informação para
prestar assessoria às empresas na área de gestão; a Dynamic Cad, que é
uma empresa que está entrando agora na área de projetos de engenharia
civil; a Bio Organic, que é uma empresa na área de biotecnologia; e o Labo-
ratório Life, que é uma empresa já instalada, que trabalha com equipa-
mentos eletrônicos. Ela não pertencia à incubadora, e começamos a traba-
lhar com ela na modernização do equipamento. Até que chegou uma hora
em que se tornou inevitável a transferência de tecnologia que eles tives-
sem dentro do próprio centro.

A idéia do Critt também é tornar a incubadora um pouco difusa. É
induzir a demanda a partir da atuação desses núcleos institucionais do
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tipo de eletrônica e automação, eletroeletrônica. Atendendo às necessida-
des da região, incubamos aquelas empresas com potencial para gerar pro-
dutos de alto valor agregado. Dessa forma, estaríamos atuando também
na comunidade, como agentes de uma preincubação, induzindo a deman-
da. A incubadora do Critt não tem uma fronteira indefinida. Isso não quer
dizer que as incubadoras com fronteiras bem definidas tenham mais valor
ou menos valor, mais eficácia ou menos eficácia. Estou apenas descreven-
do um modelo do Critt.

Laboratório Químico Farmacêutico Barros e Tecnológicas são duas
empresas cujo departamento de desenvolvimento estamos incubando.
Especialmente o Laboratório Barros é interessante, porque eles estão den-
tro do Departamento de Química, no laboratório utilizado anteriormente
pela Quiral, empresa na área de química que hoje está no 7' 1CM do muni-
cípio. Essa empresa saiu da Universidade antes da existência do Critt e foi
também um argumento para a própria instalação da incubadora e a
formalização do processo de incubação.

Aqui estariam dois núcleos institucionais, porque se a demanda é
razoável, pode-se usar a competência da Universidade. Mas, às vezes, é
importante que haja engenheiros para trabalhar nessa transferência. O
pesquisador participa dos programas, pode até coordená-los cientifica-
mente, mas o tempo dele é diferente do tempo da indústria. Esses núcleos
têm sido uma boa experiência, no sentido da interface entre empresa e
competência da Universidade, funcionando 24 horas por dia.

Temos, ainda, o núcleo agroalimentar e, finalmente, o núcleo de
eletrônica. Temos trabalhado com microempresas, temos usado muito o
Patmarn - Programa de Apoio Tecnológico a Micro e Pequenas Empresas.
Nos dois núcleos há um programa, sob certos aspectos, modesto, mas de
extrema eficácia para as microempresas. Estamos muito satisfeitos por ter-
mos sido credenciados para executar esse programa, que é financiado pelo
Sebrae e pela Finep e tem sido uma experiência muito interessante para
nós.

Outro ponto importante é o da auto-susteiitabilidade. À medida
que eu estabelecer muito bem as minhas fronteiras, pode ser que eu seja
auto-sustentável. Mas, à medida que as minhas fronteiras sejam difusas,
que eu trabalhe não só como uma empresa pequena, como também com
programas institucionais, a minha auto-sustentabilidade não é óbvia. Pro-
gramas institucionais são caros e não geram recursos. Portanto, o desen-
volvimento tecnológico regional tem de ser subsidiado.
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Carlos Henrique Diniz
Fundação Biominas

A Fundação Biominas tem uma atuação em duas áreas distintas.
Uma delas é a incubadora de empresas e a outra é a prestação de serviços
para empresas associadas. E uma organização de direito privado, com fi-
nalidades públicas, voltada para o desenvolvimento tecnológico e empre-
sarial em biotecnologia e áreas correlatas.

Ela foi criada em 1990, com o objetivo de promover essa integração
universidade-empresa e suprir de tecnologia as empresas do setor, que
tinham e ainda têm uma carência muito grande e que dependem, em grande
parte, da universidade para seu desenvolvimento.

Quanto às áreas de atuação, a primeira é a de apoio à criação de
empresas de base tecnológica. E importante citarmos isso, porque não existe
apenas a incubadora: esse apoio antecede à incubadora, propiciando o
aparecimento dos diversos convênios de cooperação, que motivaram as
entidades participantes a constituírem a incubadora. Esse apoio é um sis-
tema de incubação virtual, que é uma maneira de darmos suporte e estí-
mulos a empreendedores que ainda estão em fase de pesquisa ou desen-
volvimento, sem condição de assumir um espaço na própria incubadora.

A segunda é a gestão da incubadora de empresas de base
tecnológica. A questão da missão de biotecnologia faz parte de um con-
junto de missões tecnológicas, estabelecido pelo governo do Estado. A
Biominas tem essa coordenação executiva, que é exercida pela Patrícia
Mascarenhas.

Há também um programa de gestão tecnológica, com a Fundação
Dom Cabral, que está sendo oferecido às empresas associadas e incuba-
das. Há ainda os projetos do Finep, tanto para empresas incubadas, como
associadas, de cuja elaboração a Biomrnas participa com um contrato de
risco, o que significa que se o projeto tem sucesso e é aprovado, a Biominas
recebe uma participação. Se nada acontece, o risco foi da Biominas, não há
nenhum ônus para a empresa que se candidatou. Por sorte nossa, estamos
tendo 100% de aceitação desses projetos.
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Essa área de capacitação de recursos humanos se desenvolve de
acordo com as necessidades das empresas associadas, voltada para aspec-
tos de atendimento à legislação do Ministério da Saúde e do Ministério da
Agricultura, específica para essas empresas de base tecnológica.

Promoção de negócios e cooperação é a participação em feiras. Re-
centemente, tivemos aqui o Tecmart, em Belo Horizonte, e a Biominas teve
um estande com diversas empresas associadas, incubadas, participando
das rodas de negócios.

Finalmente, a gestão técnica e administrativa de outros projetos -
uma das finalidades primeiras da Biominas - hoje reduziu-se bastante,
tendo em vista a abertura de mercado, que possibilita a importação, com a
gestão do projeto de pesquisa e desenvolvimento, por meio de uma enti-
dade sem fins lucrativos, possibilitando a importação de equipamentos
sem ônus para as empresas.

Atualmente, a Fundação congrega 33 empresas vinculadas, sendo
16 empresas associadas, que já participam do mercado, e 17 incubadas,
das quais 5 estão instaladas na incubadora e 12 estão no sistema virtual.
Estamos em processo de admissão de mais 3, e uma já está deixando a
incubadora.

Um projeto bastante especial foi o da Dia med- La tino-América,
empresa inaugurada recentemente, próxima ao Aeroporto de Confins, e
que atua na área de diagnóstico de sangue. Durante o período de incuba-
ção, ela fez o treinamento do pessoal e também obteve o licenciamento
dos produtos no Ministério da Saúde. Isso facilitou muito para a empresa,
pois após a inauguração não houve o período da "posta em marcha", e ela
pôde funcionar em plena capacidade. É uma nova forma de atuação, que
não estamos chamando de incubação de empresa, mas de incubação de
indústria. A empresa tinha uma necessidade específica, que a incubadora
procurou suprir.

O prédio da incubadora, inaugurado em junho de 1997, tem uma
configuração bem apropriada à sua finalidade, com áreas privativas das
empresas e áreas de uso comum.

A frente do prédio, na parte inferior, é de uso comum à área admi-
nistrativa de serviços. A parte superior é destinada à seção laboratorial, na
área de química e biologia.

A incubadora é resultado de uma parceria. A Biominas tem como
principal finalidade desenvolver parcerias. A parceria mais bem sucedida
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até o momento é a própria construção e implantação da incubadora, com a
participação dos governos do Estado, do município, da UFMG, em con-
junto com o Finep, o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o apoio
inestimável, até o momento, do Sebrae e da Fapemig. Esse conjunto de
instituições, que acreditam no projeto da Biominas, é que possibilitou que
essas empresas fossem implantadas e que os resultados logo aparecessem.

Outro aspecto que gostaria de destacar é um levantamento recente
que fizemos na Biominas. Ele não está completo, considerando as parcerias
que estão sendo desenvolvidas dentro do grupo de empresas vinculadas à
Biominas. O que podemos perceber é que, já a partir da inauguração da incu-
badora, houve um desenvolvimento muito grande dessas parcerias.

As parcerias são divididas em três categorias: tecnológicas, comer-
ciais e mistas, subdivididas em dois grupos: nacionais e internacionais. As
tecnológicas atuam no desenvolvimento de parcerias entre empresa e uni-
versidade e entre uma empresa e outra, visando a uma transferência de
tecnologia. A comercial atua, inicialmente, no aproveitamento de uma
empresa que tenha tecnologia e outra que tenha a capilaridade do merca-
do, o sistema de distribuição. A mista congrega uma ou outra alternativa.
Temos 7 contratos em nível nacional e 5 contratos em nível internacional,
o que é bastante representativo no conjunto de pouco mais de 30 empresas
vinculadas à Biominas.

Foi demonstrada pelas autoridades aqui presentes na parte da
manhã a importância da criação de um parque tecnológico em Belo Hori-
zonte.

A primeira etapa seria a recuperação econômica regional; a segun-
da, obviamente, a criação de novos negócios, principalmente ligados a
produtos de alto valor agregado, a geração de novos empregos qualifica-
dos, evitando o desemprego tecnológico, a agregação de competitividade
dos produtos locais, comercialização da tecnologia, considerando a
comercialização do resultado das pesquisas desenvolvidas nas universi-
dades para a sociedade. Finalmente, um desenvolvimento cultural, apro-
ximando dois grandes grupos da sociedade: o grupo gerador de conheci-
mento, que é a universidade, e o grupo gerador de renda, que são as em-
presas.

63



Elias Menezes de Oliveira
Incubadora Tecnológica de Betim - =BE

A Incubadora Tecnológica de Betim - Itebe - foi formalizada em
1995, através de um termo de cooperação firmado entre a prefeitura de
Betim, que representava o governo, a Petrobrás, que dava uma visão em-
presarial e técnica ao empreendimento, o Sebrae de Minas Gerais, cuja
principal finalidade, entre outras, era trazer a esse projeto o seu conheci-
mento, a sua tecnologia, no apoio às pequenas empresas, e a Universida-
de Federal de Minas Gerais, que fornecia suporte tecnológico.

Ela foi criada, inicialmente, com uma previsão de dois anos de in-
cubação, prorrogáveis por mais um ano. Houve, inicialmente, um objeti-
vo multissetorial, porque englobava projetos nas mais diversas fases, com
empresas formadas e com empresas ainda em formação.

Em fevereiro de 1996, houve o primeiro processo de seleção, e fo-
ram escolhidas sete empresas, uma das quais apresentava um produto
acabado.

Em novembro de 1996, houve uma ampliação do grupo, com a en-
trada de novos parceiros. Foi quando começaram a participar também o
Instituto Euvaido Lodi, da Fiemg, e a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais. Já em 1996, tivemos, então, a primeira empresa, a Clima
Engenharia, faturando e já se firmando no mercado.

Em maio de 1997, tivemos um segundo processo de seleção, inclu-
indo mais seis empresas, com produtos praticamente prontos. A incuba-
dora vinha num ritmo de preparação de toda uma base de trabalho, mas
senti que faltava uma vontade maior dos participantes para fazer com que
houvesse uma realização efetiva de todos os projetos.

As dificuldades eram as mais diversas possíveis. Nós flOS reuni-
mos e estabelecemos um autodesafio, que chamamos de Pacto dos 100
Dias, que seria o prazo suficiente para implantar as 13 empresas do pro-
grama, fazendo com que pelo menos 3 delas tivessem produtos lançados
no mercado, faturando. Isso não foi fácil. No início, houve uma perplexi-
dade da maior parte dos componentes do grupo, porque havia várias pen-
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dências ainda pela frente, mas o desafio foi aceito, e dali em diante colo-
quei-me inteiro nesse programa, buscando todos os parceiros e a aprova-
ção junto à Feam, à prefeitura de Betim, levantando recursos, para que
esse pacto pudesse se firmar nesses 100 dias. A prova disso é que todo dia
de manhã, ao chegar à refinaria, pergunto quantos dias faltam. Hoje, já
perguntei, e faltam 66 dias. E um trabalho que estamos fazendo,
energizando o grupo. O desafio foi bem aceito pelos componentes, e agora
estamos deslanchando.

O que é o Pacto dos 100 Dias? Esse programa é de apoio institucional.
A Regap coube a cessão da instalação física. Estamos cedendo dois galpões
de 500 metros quadrados, um antigo campo de futebol, móveis, equipa-
mentos, utilidades, representadas por vapor, energia elétrica e ar compri-
mido. A gerência, em tempo integral, exercida pela Fátima - que é da nos-
sa equipe de desenvolvimento de produtos e novos mercados -, ficou
disponível exclusivamente para esse programa, nesses 100 dias, com total
isenção de custos. A Petrobrás, através da refinaria, da nossa administra-
ção, assumiu todos os custos, de forma a viabilizar o pacto. Cedemos ain-
da computadores ligados à Internet e telefones.

À prefeitura de Betim coube o acesso das empresas incubadas ao
Prodem, que é um programa que permite uma linha de financiamento
junto ao Banco do Brasil, viabilizando recursos imediatos para que a em-
presa pudesse sair da fase inicial. Coube também a ela o encaminhamento
de projeto de lei de apoio à ciência e à tecnologia, bem como a construção
de um edifício-sede para essas incubadoras, no centro industrial de Betim,
que deve ficar pronto até agosto de 1999. Conversamos com o prefeito
Jésus, e esse prazo foi antecipado para fevereiro. Essa lei é fruto de um
trabalho de peregrinação entre o Executivo e o Legislativo municipal. Tive
uma audiência com os senhores vereadores, levei-os à refinaria para co-
nhecerem o projeto. A lei foi votada em regime de urgência, em um dia.
Essa incubadora talvez seja a primeira a ter licença do órgão ambiental
para instalação e operação. Essa foi uma segunda pedra no caminho, que
tivemos de remover. Depois de falar com o secretário de Estado do Meio
Ambiente, coube uma participação muito firme, muito determinada e ob-
jetiva do presidente da Feam, sr. Maurício Andrés, a quem manifesto gra-
tidão pela aprovação, em regime extraordinário, dessa licença para im-
plantação e operação da empresa. Trata-se de urna licença provisória, que
foi necessária porque a refinaria tem todas as suas operações licenciadas
pelo órgão ambiental.
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Ao Sebrae-Minas Gerais coube a consultoria tecnológica, através
do Patman, o assessoramento, no que diz respeito à propriedade industri-
al, impressão de material, divulgação, logomarca, etc.

O JEL alocou 15 estagiários, e a PUC-Minas Gerais encarregou-se
da criação de fotolitos, fo/ders, cartões de visita, pasta para os executivos,
apoio e orientação em inarketing, para o início desse trabalho.

A UFMG fez o trabalho de consultoria tecnológica, que está em
andamento, estendendo-se a todos o compromisso de divulgação e acom-
panhamento.

A 66 dias do término do pacto, a licença ambiental já estava conce-
dida, com os recursos para este ano já alocados pela prefeitura e os recur-
sos para o próximo ano já inseridos no orçamento, através de lei.

No 70' dia, obtivemos essa licença. No 800 dia, tivemos a primeira
dessas 11 empresas, já faturando. O Pacto dos 100 Dias já começou a acon-
tecer.

A meta desse pacto era lançar um produto mais factível até 12 de
fevereiro de 1998. Em nosso caso, no mínimo três produtos. O empresário,
nesse período, tem de conhecer e respeitar o seu cliente preferencial e,
acima de tudo, vender, colocar o produto no mercado.

Não foi fácil para todos OS flO5SOS parceiros no negócio, que aqui
estão presentes. Foi preciso estabelecermos normas muito firmes para que
tudo isso viesse a acontecer. Não poderia haver atraso no cumprimento
do cronograma, pois o prazo era exíguo.

Mais de duas alterações no cronograma, por problemas do incuba-
do, eram o sinal para que ele recebesse cartão vermelho. Mais de quatro
ausências flOS trabalhos conjuntos da Itebe também ensejavam o cartão.
Tínhamos um compromisso muito firme, essa foi a regra do jogo, e cum-
primos a contento.

Depois do estabelecimento dessas regras, dois empresários deci-
diram sair, acharam que o emprego era uma coisa mais segura, que não
podiam se arriscar muito. Nós não flexibilizamos. As empresas que estão
ali hoje são a Plantaminas, no ramo de biotecnologia aplicada a projetos
de produção de mudas de plantas; a Emes, que trabalha com produtos e
serviços voltados para o monitoramento de ambientes limpos, hospitais,
salas cirúrgicas, laboratórios avançados (esse é um projeto com uma área
de aplicação muito forte nas prefeituras, principalmente das pequenas ci-
dades, que têm a necessidade de esterilização desses ambientes,
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notadamente ambientes de pequenas cirurgias); a VKM, que trabalha com
o desenvolvimento de produção de alto-falantes; a Avancer, que lida com
cerâmicas avançadas, aplicadas ao ramo de microeletrônica; a Badan, que
trabalha com o desenvolvimento e a transferência de novas tecnologias
entre o Brasil e a Bélgica; a Quemisul, que trabalha com projetos de produ-
tos farmacológicos; e a Clima Engenharia. Essa foi a empresa que primei-
ro faturou e agora, no Pacto dos 100 Dias, entra com um outro projeto, que
é um sistema para resfriamento de leite nos processos de pasteurização.

Temos ainda a THR, que apresenta soluções em estruturas espaci-
ais para mobiliário e construção civil; a Objetual, que trabalha com for-
mas, objetos e mobiliários em argamassa armada; a Química Weber, que
oferece soluções para uso em pequenas fundições, implicando melhoria
de rendimento; e a Remasque - Betim, com a produção de carvão ativado,
a partir de matéria-prima da nossa refinaria.

Esses são os nossos projetos, esses são os desafios. Até esse mo-
mento, o cronograma do chamado Pacto dos 100 Dias corre normalmente,
adiantado em relação a alguns pontos. E eu afirmo: ele foi possível graças
à determinação, à vontade, à capacidade empreendedora desses parceiros
que compõem esse trabalho, aos quais eu agradeço aqui, nesse momento,
e faço votos de mais trabalho.
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Elias Kailas
Pólo Teconológico de Santa Rita

Sobre o Pólo Tecnológico de Santa Rita, já existem alguns relatos,
publicados em anais de eventos, e algumas teses na área acadêmica.

É importante destacar que houve, naquela comunidade, num mo-
mento oportuno, um investimento considerável na área da educação téc-
nica, com a criação de algumas escolas. Depois, houve um processo de
interação muito forte com o setor produtivo, que propiciou um fenômeno
de industrialização com tecnologia de telecomunicação e de eletrônica.

Esse pólo tecnológico seria uma referência para qualquer pólo: uma
estrutura acadêmica, gerando algum tipo de conhecimento regularmente
absorvido por uma estrutura produtiva.

Sua estrutura acadêmica é constituída pela Escola Técnica de
Eletrônica, pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, que forma en-
genheiros de telecomunicações, e pela Faculdade de Administração e
Informática, orientada basicamente para informática na área de enge-
nharia e por um colégio tecnológico. Essa estrutura de ensino envolve
2.200 alunos, 160 professores, 20 ambientes de laboratório, alguns dos
quais abrigam mais de um ou dois laboratórios. Temos, ainda, 10 gru-
pos de desenvolvimento, trabalhando em áreas específicas de teleco-
municações e de eletrônica, como, por exemplo, gerência de rede de
telecomunicações, softwares de engenharia aplicados a empresas de te-
lecomunicações e um grupo de optoeletrônica, voltado também para
aplicações em telecomunicações.

Existe ainda uma estrutura produtiva, constituída por 60 pequenas
empresas de base tecnológica, todas elas geradas naquele ambiente aca-
dêmico.

Há um momento em que essa incubação é informal, não há ne-
nhum mecanismo que regule a atividade da incubação. Ela simplesmente
se dá nos laboratórios, por estímulo de um professor, por iniciativa isola-
da de um grupo de alunos, eventualmente, nos laboratórios, ou mesmo
numa república.
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A partir dos anos 80, especialmente agora, esse processo já está re-
gulamentado, já está formalizado. Hoje temos uma estrutura de incuba-
ção com três incubadoras. Cada escola tem a sua. No conjunto, elas abri-
gam 12 projetos em incubação. Na incubadora do Inatel temos hoje 6 pro-
jetos: 4 na Escola Técnica de Eletrônica e 2 na Faculdade de Administração
e Informática. O conjunto desses projetos envolve a participação direta de
50 alunos, aproximadamente.

Temos uma entidade promotora do desenvolvimento de software. É
um projeto que está, não formalmente, mas conceitualmente muito próxi-
mo dos programas do Softex. Ele se inspira um pouco nesse programa,
embora não estejamos formalmente vinculados, mas recebemos alguma
orientação funcional, especialmente do grupo que está em Campinas.

Temos agora um escritório municipal - o Provale -, destinado à
promoção do desenvolvimento econômico da cidade, localizado no pré-
dio da prefeitura. É uma iniciativa nova.

O importante desse escritório, cuja atuação é ainda um pouco dis-
creta, é que ele sinaliza para nós a participação do poder público munici-
pal no estímulo às empresas de base tecnológica, especialmente nas pe-
quenas cidades. Esse é um dado novo, que abre espaço para reflexão, por-
que, de fato, o poder público municipal começa a encontrar agora mais
um espaço de atuação, que é a promoção das pequenas empresas de base
tecnológica.

O projeto Pólo Tecnológico Santa Rita começa com alguns investi-
mentos desenvolvidos pela própria comunidade e depois se sustenta, ao
longo dos anos, com o apoio do governo. Mas a questão da manutenção
desse projeto foi sempre problemática para nós. Era preciso pensarmos
em mecanismos de auto-sustentação.

Nessa linha de desenvolvimento, fizemos, recentemente, há dois
ou três anos, um projeto de cooperação técnica internacional com o gover-
no da Alemanha, envolvendo, na época, recursos de US$ 7,5 milhões, sen-
do cerca de US$ 3,5 milhões de apoio do governo da Alemanha (Fzura 4)
e pouco mais de US$4 milhões de contrapartida das instituições e da pre-
feitura local, das instituições de ensino, das empresas e através da associ-
ação industrial (F,ura 5). Esse projeto foi planejado para ser realizado em
duas fases. A primeira delas termina em março de 1998, já foi avaliada, os
resultados considerados positivos, e já estamos qualificados para a segun-
da fase, com duração prevista para três anos, com um período aproxima-
do de seis meses de fase ou! - saída do processo.
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É um projeto que inclui investimentos na área de laboratório, trei-
namento de professores e empresários, na área de consultoria técnica para
empresas, na área de estudos de infra-estrutura urbana para o município.
A idéia é criar mecanismos de auto-sustentação para o pólo. O objetivo
seria termos, ao final do período, empresas competitivas, atuando com
sucesso nos mercados regionalizados. Isso pressupõe uma estrutura aca-
dêmica boa e atualizada, laboratórios atualizados, enfim, infra-estrutura
urbana, todo esse conjunto de equipamentos necessários para realizar um
projeto desse numa cidade de pequeno porte.

Esse projeto tem uma repercussão efetiva no ambiente produtivo
de Santa Rita. O testemunho dos próprios empresários é muito bom. Há
uma mudança radical na cultura empresarial local. Os empresários são
expostos a treinamento no exterior, a uma série de programas de desen-
volvimento do "empreendedorismo" aqui no Brasil, e há uma interação
muito forte entre empresários e professores que estão no mesmo progra-
ma. Os resultados são bastante produtivos, e acreditamos que, ao final
desse projeto, tenhamos aquele pólo definitivamente consolidado, na
medida em que essa consolidação signifique mecanismos de auto-susten-
tação.

A contrapartida nacional é basicamente em termos de pessoal, que
é disponibilizado para realizar esse projeto: salários de professores, em-
presários, técnicos, esse conjunto de pessoas envolvidas no projeto, e na-
turalmente o custo de facilidades, a utilização de laboratórios e algumas
despesas operacionais.

O que estamos trazendo para a consideração dos senhores? O co-
mentário mais pertinente é o propósito deste seminário. Há toda uma sé-
rie de programas acadêmicos que convergem para a criação e o fortaleci-
mento de empresas de base tecnológica. Já deixamos essa mensagem re-
centemente no Seminário Mineiro de Ciência e Tecnologia, em Juiz de Fora,
mas é uma discussão que gostaríamos de fazer com o mundo acadêmico e
empresarial e, sobretudo, com o mundo político. Que tipo de empresário
estamos desenvolvendo? Estamos consolidando uma empresa de base
tecnológica, com alguns requisitos que todos nós conhecemos, mas a ge-
rência dessa empresa tem algumas exigências que são absolutamente in-
dispensáveis para que possamos conduzir o desenvolvimento com suces-
so. Sabemos que são empresas que acumulam conhecimento, que aumen-
tam a produtividade, que reduzem a participação da mão-de-obra e que
têm um desafio de pensar um mecanismo mais agressivo e desafiante de
distribuição desse resultado. Se não for assim, criaremos um desequilíbrio
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muito grande na sociedade. O objetivo é fortalecer a empresa de base
tecnológica, desenvolvendo, ao mesmo tempo, um perfil de empresário
com disponibilidade para enfrentar o desafio da redistribuição da rique-
za, que seja capaz de discutir um novo pacto social.

Gostaríamos de ressaltar o nosso compromisso com o desenvolvi-
mento da região. Só nos vemos ali dentro de um projeto regional. Há toda
uma história de mais de 37 anos de trabalho na área de telecomunicações,
de integração permanente no setor produtivo, especialmente na área de
educação continuada. O fluxo de engenheiros de campo do sistema Telebrás
para dentro do Inapel é permanente, e isso criou e fortaleceu esse espírito
empreendedor no engenheiro. Temos a convicção de que só podemos cres-
cer e nos sustentar num projeto de desenvolvimento regional, reservan-
do-nos a prerrogativa de que somos uma liderança nesse processo, no se-
tor de telecomunicações.

Temos aproximadamente 3.600 ex-alunos trabalhando no setor de
telecomunicações. Temos alguns projetos inovadores nessa área, especial-
mente na gerência de rede em óptica-eletrônica e estamos preparados não
só para pensar, mas também para dar uma grande contribuição a um pro-
jeto regional de desenvolvimento.

73



Roberto Maia
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Informática

Nossa incubadora tem apenas dois anos de existência. Em Minas
Gerais, são nove incubadoras nas divisões de informática, química, biolo-
gia e flOVOS materiais, duas das quais estão cm Belo Horizonte: a Biominas
e a Soft BH, nossa incubadora de informática, com dez empresas incuba-
das, instalada na Avenida Afonso Pena, 4.000,3° andar. Sua criação iniciou-se
em 1993, quando um grupo de mais ou menos sete empresas se reuniu para
essa finalidade. Nessa mesma época, veio o programa Soft Teks para Belo
Horizonte. Houve urna série de percalços, e somente em janeiro de 1996 a
incubadora foi inaugurada oficialmente, sendo que em março desse mesmo
ano entraram as primeiras cinco empresas incubadas.

As entidades que criaram a incubadora foram a Funsoft - associa-
ção de empresas que fazem software e hardware -, a Frodabel - compa-
nhia de processamento de dados da cidade de Belo Horizonte -, o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Sebrae-MG, a Secretaria de Esta-
do de Ciência e Tecnologia, a Secretaria Municipal de Indústria e Comér-
cio e a Universidade Federal de Minas Gerais.

Vocês podem ver uma coisa interessante: é consenso que uma boa
incubadora tem de estar baseada em três pilares, que são universidade,
Estado e iniciativa privada. A nossa incubadora tem essa base, o que nos
permite navegar entre o governo, a iniciativa privada e a universidade.
Além dessas entidades, que formam a diretoria da incubadora, temos a
Funsoft especificamente como gestora, ou seja, por contrato ela é a adm.i-
nistradora da incubadora. Fui contratado para administrar a Incubadora
Mineira de Informática. Já estamos criando outras parcerias, como, por
exemplo, com o Instituto Euvaido Lodi. Em 1998, nosso programa de
markt'/,,,ç' e planejamento estratégico é atrair muito mais parceiros.

Como qualquer outra incubadora, oferecemos uma série de servi-
ços a empresas iniciantes. O papel da incubadora é basicamente captar
empresas nascentes, com bom potencial de crescimento de projeto de em-
presa, e injetar nelas todas as informações, tudo o que seja necessário ao
seu desenvolvimento.
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O que entra numa incubadora são projetos de cientistas - pessoas
que entendem muito sobre biotecnologia, informática, eletroeletrônica, mas
que não conhecem quase nada sobre markeuinS, negociação de vendas, re-
cursos humanos e administração financeira. Um dos papéis da incubado-
ra é injetar nessas empresas nascentes, durante os 24 meses em que ficam
incubadas, uma série de informações e dar a elas uma série de facilidades
para que elas sobrevivam no mercado: laboratórios de informática, audi-
tório, salas de treinamento, salas de reuniões, instalações telefônicas, pon-
tos de energia elétrica, utilização de telefones e fax, secretária e effice-boy,
convênios com bibliotecas, orientação gerencial básica, ligações com a
Internet, busca de financiamentos, orientação sobre importações, legaliza-
ção de produto e propriedade industrial, cursos e treinamento, divulga-
ção em narkeÉing, participação em feiras e eventos de informática.

Na incubadora, estamos com 11 vagas, 10 empresas incubadas e
uma vaga disponível. No início de 1998 cinco empresas se graduarão, sai-
rão da incubadora. A coisa mais importante para as empresas incubadas
não são facilidades que as incubadoras lhes possam dar, mas sim a união
e convivência entre elas, empresas que estão nascendo com toda dificul-
dade, umas ajudando às outras. Essas cinco empresas estão alugando um
andar inteiro num prédio na Savassi para continuarem juntas, fazendo
uma estrutura muito parecida com a que eles encontram na incubadora
hoje, e terão uma secretária, um bege estarão as cinco num andar inteiro.
Estão montando uma associação de ex-empresas incubadas em sofi para
manterem o mesmo estado. Vão continuar com um fino cordão umbilical
com a nossa incubadora. Ainda continuaremos passando algumas coisas
para elas.

Para que um projeto entre numa incubadora, passa por um funil
muito apertado, e somente projetos que comprovem viabilidade técnica,
comercial e financeira é que conseguem entrar. No nosso processo, que é
similar ao de muitas outras incubadoras, divulgamos um edital na im-
prensa e fazemos palestras em universidades e centros de processamento
de dados de grandes empresas. Os interessados fazem um miniprojeto,
apresentam, nós avaliamos os projetos com reais possibilidades, as em-
presas fazem um curso para negócio - elaborado pelo Sebrae-MG - com
duração de uma semana. No meio desse curso, muitos candidatos agrade-
cem pela oportunidade e vão embora. Os que completam o curso têm 20
dias para preparar um plano de negócio consistente e, por fim, apresen-
tam-se para uma comissão julgadora, composta por duas pessoas da área
acadêmica e duas da área empresarial. As vagas são preenchidas com os
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projetos vencedores. Em nossa incubadora, não preenchemos vagas, mas
escolhemos o melhor projeto. Se houver 10 vagas e só um projeto for viá-
vel, somente esse vai entrar, e é por isso que vocês viram que há uma vaga
sobrando.

Dos 10 projetos que tenho lá, todos voltados para a informática,
todos software, tenho a Cirius, que faz software para clínicas oftalmológicas,
a Easvsistems, que faz química, biologia e geografia para vestibular, num
projeto muito bom, e está fazendo 30 mil CD-Roms de propaganda de
markcf/n para a Localiza Rent-a-Car. A terceira empresa é a Multimed
House Alfabeto Animado, sofi para auxilio na alfabetização da criança,
empresa que fechou. Dos 20% das empresas que fecham, mesmo estando
na incubadora, esse é um exemplo de fracasso.

Um dos maiores fatores de fracasso em empresas ou projetos no-
vos é a quantidade excessiva de sócios. É diferente fazer um projeto na
faculdade e ganhar nota de professor e ajuntar cinco ou seis amigos e fazer
uma empresa, em que todos entendem profundamente sobre informática
e poucos entendem sobre administração e gestão empresarial. Nessa em-
presa houve erros tanto do lado da incubadora, por não acompanhar di-
reito esse projeto, quanto do lado dos empresários.

A Kiness Informática faz sojI para acompanhamento de atletas, de
academias de ginástica e até de clubes de futebol e está fechando um con-
trato com o Clube Cruzeiro. Dotorcis faz um sof/ware com base tecnológica,
bem técnico, para desenvolvedores de software para manejo de granjas de
suínos. Eram três sócios e depois entrou um quarto sócio. A empresa era
conhecida como a empresa dos três porquinhos. Um fato interessante é
que um dos SÓCiOS tinha tudo para ser um ótimo economista e administra-
dor, pois é filho do ex-ministro Paulo Haddad e é o veterinário desse pro-
jeto. Havia portanto três pessoas da área de informática e uma da área de
veterinária, combinação que produziu um projeto de muito sucesso.

Magiware é um sqt1zi ''re de automação de postos de combustíveis.
É uma empresa de Montes Claros, que atendia a 8 postos apenas. Veio
para Belo Horizonte no começo de 1997, entrou numa incubadora e hoje já
está atendendo a mais de 40 postos aqui em Belo Horizonte. A Unus tam-
bém produz um software para desenvolvedores de sof/wares para constru-
ção de bibliotecas de classes.

Finalmente, temos a Doc Informática, que tem três produtos: a Doc
Charme, que é um software para vendas tipo Natura e Avon, a Doc Rodo-
viário, que é um softwaivirttegrado para empresas de transporte, e a Doc Test
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Drive, usado por clínicas que revalidam exames de motoristas. O interes-
sante nesse caso é que eles não estavam preparados para o sucesso. As
empresas sempre estão preparadas para o insucesso, o desastre e a queda.
Esse caso foi de um sucesso estrondoso na Fenasoft de São Paulo. Uma
holdingde sete transportadoras, que atendem à Caterpila, à Sadia e à Hering,
pediu a implantação desse software em todas as sete transportadoras e nas
empresas de todos os seus clientes. Eles não estavam preparados e estão
tentando montar uma estrutura em São Paulo. Entraram com três produ-
tos, e quando um está baixo o outro está sustentando a empresa. Uma
empresa que entra com um produto só fica muito dependente, e a tendên-
cia de não ir para a frente é maior.

A incubadora tem estrutura como qualquer outra e é um projeto
vencedor, mas não consegue ser auto-suficiente, pois é um programa de
apoio a projetos nascentes. Dizer que uma incubadora tem de arranjar di-
nheiro por si só é uma falácia, porque ela não consegue isso em curto pra-
zo. Além disso, existem perfis diferentes. Uma empresa formada apenas
por técnicos em informática dificilmente consegue deslanchar. E preciso
que ela tenha uma pessoa de marketing ou de administração financeira.

Por mais esforço que a incubadora faça para injetar conhecimentos
nesses técnicos, eles se arrastam, enquanto que uma empresa que tem uma
pessoa de marke/íng, administração ou administração financeira deslancha
muito mais. O terceiro ponto é prestar atenção nas empresas nascentes,
com grande número de sócios, que entram para uma incubadora. Quando
perguntamos como vão sobreviver durante um ano, se não têm dinheiro
para isso, dizem que o pai vai garantir, etc. Mas, depois de seis meses,
estão sem dinheiro e começam a fazer consultoria fora, mestrado ou douto-
rado para ganhar bolsa, e o projeto começa a se arrastar ou a andar devagar e,
se não houver um acompanhamento da direção da incubadora, ele su-
cumbe. Esse foi o caso daquela empresa que afundou, que é a Multimédia.

Por último, fiz uma palestra em Lavras, onde falei sobre
empreendedorismo. A pessoa tem de ser empreendedora, ter casos na fa-
mília de pessoas empreendedoras, existe todo um estudo e uma matéria
sobre empreendedorismo na Universidade Federal de Minas Gerais. De-
pois da palestra, vários estudantes me procuraram para dizer que não ti-
nham ninguém da família que tivesse sido empreendedor, nenhum co-
merciante, nenhum caso de "empreendedorismo" em suas famílias. E me
perguntaram: "Será que nunca seremos empreendedores e nunca vamos
aprender a empreender"? Fiquei sem saber o que responder e estou pro-
curando essa resposta. Será que é possível ensinarmos às pessoas a serem
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empreendedores de sucesso ou será que as pessoas já nascem com isso? O
empreendedorismo é muito mais importante do que a estruturação de uma
incubadora. Porque a estrutura física, orgânica da Insoft, fizemo-la em 24
meses e, agora, vamos acompanhar muito as empresas incubadas, mas
vamos acompanhar muito mais as pessoas que estão desenvolvendo os
nossos projetos. De nada adianta eu criar, como técnico, um iogurte que fique
seis meses fora da geladeira sem estragar, se não conseguir vender esse pro-
duto, lançá-lo no mercado. O importante é eu conseguir administrar a minha
empresa. Em relação às empresas que estão saindo da incubadora, se vocês
me perguntarem quantas restarão daqui a um ano, eu diria que aqueles 20%
Vão morrer - acho que 13 vão sobreviver com sucesso.
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Renato A. E. Nunes
Projeto Tecnópolis de Itajubá

Inicialmente, este painel estava intitulado Incubadoras e Parques
Tecnológicos, mas tomei a liberdade de alterá-lo um pouco, incluindo a
Tecnópolis, porque este é o projeto que temos em Minas Gerais.

Nossa visão da incubadora de empresas enquadra-a em um pro-
cesso de desenvolvimento local e regional. Assim, sempre que falarmos
de incubadora, ela deve ser encarada como um instrumento desse proces-
so, que, em Itajubá, chamamos de Projeto Tecnópolis de Itajubá.

A viabilidade de um projeto depende de várias circunstâncias, in-
clusive das características da localidade onde ele é desenvolvido. Em nos-
so caso, é possível mudar completamente a face da nossa cidade - daqui a
pouco, mostrarei algumas de suas características. Talvez isso não seja tão
possível em uma cidade grande, uma metrópole com mais de 1, 2 ou 10
milhões de habitantes, mas em nosso caso acreditamos que sim.

O Projeto Tecnópolis tem como um de seus subprojetos o projeto
da incubadora, e eu gostaria de aproveitar, aqui, as palavras do prof. Elias
Kailas, porque, ao fim de tudo isso, também o projeto em Itajubá visa inte-
grar-se a um projeto de desenvolvimento regional, começando com uma
aliança entre Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, expandindo-se para toda a
região.

O Projeto Tecnópolis de Itajubá vem sendo considerado um projeto
estruturante, para promover desenvolvimento local e regional compatível
com a realidade do flOVO paradigma histórico da sociedade do conheci-
mento: educação de excelência, como o pilar sagrado da cidadania; inova-
ção, como o motor da competitividade; e ciência e tecnologia, como os
novos fatores de produção, de geração e de distribuição da riqueza e de
geração da igualdade social. Isso pode parecer um discurso, mas não o é;
daqui a pouco, citarei alguns fatos que ilustram que as coisas começaram
a acontecer em Itajubá.

Essa é uma definição de Tecnópolis, já conhecida de todo o País.
Na realidade, trata-se de uma definição da Escola Brasileira de Tecnópolis,
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que nasceu, se não me engano, dos trabalhos do prof. Roberto Spolidoro:
uma região que usa os seus diferenciais em ciência e tecnologia para pro-
mover, principalmente por meio da inovação, o seu desenvolvimento in-
tegrado e a sua participação competitiva nos mercados globalizados da
era do conhecimento - essa nova era na qual todos vivemos, mas que não
sabemos muito bem como vai terminar.

Uma Tecnópolis fundamenta-se em potencial humano, cm quali-
dade de vida, no sistema universitário, em pesquisa de qualidade, em ca-
pacidade empreendedora e em perspicácia para a inovação. E usa esses
diferenciais para estruturar o seu desenvolvimento nesses novos padrões,
aumentar a densidade dos diferenciais corretos, para atrair o tipo adequa-
do de investimentos e empreendimentos e para promover a qualidade de
vida. Em termos conceituais, isso seria basicamente o que estamos enten-
dendo como o Projeto Tecnópolis de Itajubá.

Algumas características da nossa cidade são fundamentais para se
entender o que estamos dizendo aqui. A cidade está no Sul de Minas, a 260
km de São Paulo, 300 km do Rio de Janeiro e 480 km de Belo Horizonte.
Localiza-se a 70 km da Rodovia Presidente Dutra e a 60 km do possivel-
mente principal eixo de desenvolvimento do País nos próximos anos, que
é a Rodovia Fernão Dias duplicada. Isso é extremamente importante, por-
que há previsões de investimento nesses dois eixos de dezenas de bilhões
de dólares, nos próximos dez anos. Temos de aproveitar essa oportunida-
de. Nós não estamos na beira das rodovias, estamos a 60 km de cada uma
delas, e isso tem de ser cuidado com extremo carinho. Pode ser uma gran-
de oportunidade, e é hoje a região de melhor PIB do Estado. Temos cerca
de 80 mil habitantes, e certos projetos são factíveis em determinadas loca-
lidades e menos factíveis em outras. Temos uma boa rede de escolas pri-
márias e secundárias, ocupando o 4" lugar no Estado. Temos escolas
profissionalizantes como o Senai, o Sehrae, o Sesc, o Crepi, que é uma
nova configuração de centro original de profissionalização.

Dispomos de seis faculdades, entre as quais a Escola Federal de
Itajubá, que nos dá um indicador invejável, com todo o cuidado da análise
de indicadores de 900 PhD por milhão de habitantes, quando em todo o
País esse número não chega a 250. São cerca de quatro vezes mais, no que
se refere a pesquisadores em nosso município.

Constatamos, através de atividades realizadas pelo Projeto
Tecnopólis, há três meses, que ainda existem 3% de analfabetos e que ¼
das famílias vive em estado de pobreza. Não é possível falar do desenvol-
vimento da Tecnópolis sem olhar essa situação.
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Vários dos projetos, como por exemplo a instalação de uma incu-
badora, tiveram de ser sacrificados em benefício de projetos emergenciais,
utilizando ciência, tecnologia e educação, para que pudéssemos trazer es-
sas pessoas para o mercado e fornecer-lhes a justiça social, na medida do
possível. São números superiores a médias de todo o Estado. Temos duas
escolas de engenharia e uma de medicina no município. Itajubá possui os
diferenciais certos. O Projeto Tecnópolis nunca foi de uma instituição in-
dividualizada, como a Escola de Engenharia de Itajubá, mas de parceria
com a comunidade científica local, tendo como fulcro inicial a comunida-
de empresarial local, através da Associação Comercial.

Tivemos enormes dificuldades no início da concepção do projeto,
que contou com a participação de um conjunto de outras entidades esta-
duais e federais, entre as quais o IAL e o Sebrae. Tudo isso deu origem a
uma proposta da criação do sistema municipal de tecnologia. Quando o
País reduz seus investimentos em ciência e tecnologia, o que a nosso ver é
mortal, o município de Itajubá - e outros como o de Vitória - sai na contra-
mão e cria o seu sistema municipal, dispondo-se a investir em ciência,
tecnologia e em outros fatores de desenvolvimento.

O Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia foi criado por lei
municipal de 1994, e chamo a atenção para os moldes em que foi monta-
do. Criou-se um Conselho Municipal, do qual cinco membros são, obriga-
toriamente, de fora do município, das comunidades científica, empresari-
al e de agência de fomento. Tivemos algumas dificuldades locais quanto à
criação do fundo, por causa da interpretação de nossa Câmara de Verea-
dores. Finalmente, foi possível vincular a receita para criar o Fundo Muni-
cipal de Ciência e Tecnologia. Tornou-se até uma situação interessante. A
União e os Estados podem vincular receitas, mas as unidades menores,
onde as coisas realmente acontecem, não podem ter essa vinculação. Sei
que hoje essa vinculação não é o instrumento fiscal para se promover o
desenvolvimento. Mas, em alguns casos, ainda tem utilidade relativamente
grande, de forte incentivo. Temos, portanto, o Fundo Municipal de Ciên-
cia e Tecnologia e o Ambiente de Apoio. Esse Ambiente de Apoio está
todo estruturado para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a
geração de riquezas, através dos sistemas. Uma rede integrada de ensino
em todos os níveis, como ponto de honra para todo o sistema. Se não con-
seguirmos fazer isso, é melhor não fazermos nada. Estamos trabalhando
muito para isso.

A partir de julho do ano que vem, vamos fazer um festival de in-
verno de educação em Itajubá, com programações interessantíssimas, e
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posso adiantar que vai haver um sistema de treinamento para professores
de 1° grau, em Física e Matemática, utilizando o tema "música". Parece
estranho, mas é urna idéia muito interessante que vamos realizar a partir
do ano que vem. E por meio desse sistema de educação que o sistema de
formação de empreendedores pretende levar a idéia do cidadão empreen-
dedor até o ensino fundamental. Não é mercantilismo. É idéia do cidadão
empreendedor, o que não significa que o indivíduo vá ter de vender algu-
ma coisa. Evidentemente que o conjunto de mecanismo de transferência
em tecnologia seria a nossa parte mais atrasada do sistema. Nesse sistema
de incubação de empresas está prevista pelo menos uma incubadora de
empresas de base tecnológica, que foi o início de tudo, um parque
tecnológico.

Estamos trabalhando no sistema de educação a distância, que en-
volve também as entidades municipais, principalmente para investir em
educação no 1` e 20 graus. Todo esse sistema tem de ser feito em parcerias
e não somente através de uma ou duas instituições. Finalmente, temos a
existência do espaço urbano. Durante três meses trabalhamos com um
grupo de sete consultores, e foi feito um macrozoneamento de todo o
município, onde estão estabelecidos os locais para os distritos industriais
convencionais. Em itajubá, não existe muito espaço para isso. O Parque
Tecnológico tem uma área que está sendo reservada. As instituições de
ensino superior, que hoje contam com um total de três mil estudantes uni-
versitários, precisam evoluir, por metas impostas por nós mesmos. isso
para cerca de 10% da população do município, com uma meta mínima
para que esse sistema todo se auto-sustente. Isso significaria passar de
três mil para nove mil estudantes universitários em cinco anos. A primei-
ra análise que as pessoas fazem sobre esse desafio é de que é impossível.
Mas existem formas não convencionais de se conseguir isso. São grandes
desafios, mas não são assustadores.

Depois desses três meses de trabalho, o projeto fundamenta-se na
educação como base, na ciência e na tecnologia, gerando empreendimen-
tos, como eixo de todos os sistemas de informação e comunicação e que
tem como subproduto um sistema de entretenimento, turismo científico e
cultural. Temos diversos tipos de turismo, como o de altitude, o do circui-
to das águas, e propomos complementar isso com turismo científico e cul-
tural, utilizando um conjunto de instrumentos, cujos projetos já estão pron-
tos. Nesses três meses de trabalho, identificamos como uma das fraquezas
desse nosso sistema empresarial - e isso é muitas vezes válido no interior
- que os pequenos empreendedores da agropecuária vão ser varridos do
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mapa se algo não for feito com urgência, como venda de terras, entrada do
Mercosul e outras medidas. Uma cidade com 80 mil habitantes está com
problemas semelhantes a uma cidade com 10 milhões de habitantes. Nós
não queríamos isso. Está sendo estruturado todo um sistema de apoio para
a parte da agricultura, a geração de negócios através das propostas comer-
ciais para a região e evidentemente a atuação em busca de mercadorias,
que são dois eixos de participação comunitária fundamental nesse tipo de
projeto. Em Itajubá está começando a ocorrer uma coisa interessante. Va-
mos contabilizar, hoje, cerca de cinco mil horas de trabalho gratuito de
cidadãos itajubenses. Trabalham porque acreditam que o projeto pode dar
certo. A bola de neve está começando a crescer. Estamos com alguns proje-
tos com fundos locais, como alguns municípios estão fazendo, e pretende-
mos carimbar parte do dinheiro gerado naquela região, para ser investido
na própria região. Através dos fundos locais, podemos fazer esse
direcionamento.

A sociedade civil organizada é outro ponto do projeto. É comum
que a sociedade eleja, por exemplo, um prefeito, e depois deixe para ver o
que vai dar. Nós não deixamos tudo na mão do prefeito não. Todos parti-
cipamos para ajudar. Estamos dizendo: "O prefeito é você, mas eu tam-
bém sou prefeito, todos são prefeitos para ajudar. Toda empresa que vai a
Itajubá é recebida por uma delegação, pelo prefeito, pelo secretário de Ci-
ência e Tecnologia - cuja secretaria foi criada agora -, por um representan-
te da comunidade científica e tecnológica e um representante da comuni-
dade empresarial. A negociação é feita com essas pessoas. A comunidade
acadêmica é representada. A última empresa que foi a Itajubá foi contatada
pela própria Faculdade de Engenharia.

Está havendo toda uma mudança de postura em relação à socieda-
de civil organizada. Nosso prefeito esteve hoje aqui pela manhã para par-
ticipar de tudo, e isso significa uma atitude.

Temos também o problema da integração regional, pelo qual
estamos extremamente interessados. Para fazer essa cooperação regional,
que não é simples, temos de aprender a cooperar, competindo. No mundo
de hoje, não há alternativa. Temos de fazer nossas alianças, para que o
projeto de Itajubá e o de Santa Rita consigam impulsionar o desenvolvi-
mento regional, porque de outra forma o sistema vai ficar atravancado,
como ocorreu até hoje. Esse é um fato que nos aflige bastante.

O projeto hoje tem uma organização básica e tem um conselho co-
munitário consultivo, que acabou de ser montado, com representantes de
todas as forças do município. Tem um gerente de operações, contratado
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pela prefeitura, encarregado de gerenciar os planos setoriais de desenvol-
vimento. O plano diretor não é mais um monte de papel colocado na mesa
de um prefeito de interior. Há um conjunto de idéias de transformação
municipal que se enquadra em todo o projeto de desenvolvimento. Os
cidadãos de Itajubá serão chamados para investirem no projeto. Criaram-
se mecanismos para que os cidadãos, através de painéis ou de sistemas
informatizados, tenham acesso ao que está havendo com os projetos: o
quanto foi investido e como foi aplicado o dinheiro. Assim, todos poderão
ter confiança no que está sendo feito. Alguns projetos emergenciais foram
feitos nas áreas de comunicação, mobilização dos sistemas social e
ambiental, educação, ciência e tecnologia e empreendimentos.

Permito-me ressaltar aqui como foi a criação do foro municipal das
instituições do ensino superior, coisa que, à primeira vista, parece trivial,
mas fl() é. Temos uma instituição federal e cinco particulares, e os interes-
ses não são sempre concorrentes entre esses tipos de instituições. Elas es-
tão definindo suas áreas prioritárias de atuação, de forma que possamos
passar de três mil para nove mil estudantes universitários em cinco anos.
A Escola Federal de Engenharia de Itajubá acaba de criar sete novos cur-
sos de graduação, num momento de crise, em que o governo não permite
contratar pessoas, nem sequer os aposentados. Quer dizer que é possível
fazer as coisas, mesmo dentro de crises. Ainda estamos querendo criar
novos cursos.

Quanto a projetos na área de cultura, entretenimento comércio e
turismo, dependem de acesso para transporte, que não existe. Dissemos
ao secretário estadual de obras, numa reunião com vinte cidadãos
itajubenses, que a operação tapa-buracos na BR-459 não é aceitável para
nossa comunidade, nem para a comunidade de Santa Rita, nem para as
comunidades vizinhas da BR-459.

O conselho municipal definiu, há algum tempo, que a incubadora
será inaugurada no dia do aniversário da cidade, ano que vem, no dia 19
de março, e o sistema de formação de empreendedores está em desenvol-
vimento.

Gostaria de mostrar que o projeto das incubadoras não é um proje-
to isolado, mas integrado a toda essa visão de participar de um processo
de desenvolvimento socioeconômico e tecnológico municipal, através de
incentivo e de apoio à criação de empresas, visando a uma integração mais
ampla que promova o desenvolvimento dos municípios da região.

Vou dissecar alguns aspectos, e é simples planejar, mas não é sim-
ples colocar os planos em prática. Atuar com espírito empreendedor é
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normal hoje em dia. Privilegiar a integração com a comunidade local, em
harmonia com a política local e regional, é mais um elemento da integração.
Deve-se direcionar o desenvolvimento científico e tecnológico para o bem-
estar social. Nós já estamos fazendo isso, estamos criando programas de
educação para criação de empregos.

A incubadora tem algumas áreas definidas para a sua atuação em
eletroeletrônica, informática, comunicação, engenharia e outras áreas a que
estamos dando apoio. Vamos aprender a fazer parcerias com instituições
de pesquisas regionais, com o poder público local, a Associação Comercial
de Itajubá, o Sebrae, entre outros. A capacidade atual, com seis salas, é
sufuciente para seis empresas residentes, e o número de empresas associ-
adas há de ser determinado pelos projetos e pela capacidade de apoio.

Temos um conjunto para secretaria e gerência, uma sala de desen-
volvimento e um espaço imunizador, que será ao mesmo tempo um espa-
ço de sinergia, mas também de divulgação de cultura e, principalmente,
dos artistas dos municípios. Tudo isso envolve um respaldo de educação e
cultura. E a utilização da ciência e da tecnologia como instrumentos para
promover o desenvolvimento sustentado, a qualidade de vida e o bem-
estar social. Acreditamos que com isso estamos construindo uma cidade
empreendedora, e essa é realmente nossa visão.

Gostaria de fazer um apelo em nome do projeto de itajubá e, tenho
certeza, em nome de vários outros projetos, pelo interior deste Estado de
Minas, que é um Estado do tamanho da França. Gostaria que se olhasse
com muito carinho a possibilidade de descentralizar o sistema estadual
de ciência e tecnologia, que tem 90 ou mais de seus instrumentos localiza-
dos na Capital. E impossível que hoje, com novos moldes de desenvolvi-
mento sustentado, o sistema de tecnologia esteja totalmente centrado na
Capital.
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Cláudio Furtado Soares
Incubadora de Em,nrsas de Base Tecnológica de Viçosa

A Universidade Federal de Viçosa tem urna história de empreendi-
mentos sem a existência de incubadora. Se voltarmos um pouco no tem-
po, vamos verificar que temos uma grande empresa, a Agroceres, que foi
criada a partir da universidade de Viçosa. Um professor da Universidade
iniciou o seu trabalho e gerou a Agroceres.

A relação universidade/empresa é uma coisa que estamos tentan-
do compreender. Sabemos que é urna relação difícil e, com todo esse traba-
lho de incubadora, esperamos que daqui a algum tempo possamos apre-
sentar uma solução. Acreditamos que, com a formação empresarial a par-
tir da universidade, esse relacionamento seja facilitado.

Em 1993, tivemos a honra de ser indicados para participar de um
curso sobre incubadora de empresas em Florianópolis. Após o curso, o dr.
Maurício nos falou: "Criar a incubadora é fácil. Eu endosso essa idéia. Só
que criar uma incubadora de empresas de base tecnológica no interior do
Estado de Minas, na Zona da Mata, é menos fácil que numa capital, num
grande centro empresarial, e menos fácil que no Sul de Minas, que tem um
forte ambiente empresarial."

A Universidade de Viçosa é reconhecida científica, tecnológica e
academicamente, e achamos que criaríamos uma incubadora rapidamen-
te. Mas, com o tempo, sentimos que não tínhamos capacitação para con-
duzir um projeto dessa forma. Teríamos de compreender mais sobre ges-
tão da inovação, gestão do empreendimento, desenvolvimento tecnológico,
e aí fomos bater à porta da COF, que tem uma grande capacidade nesse
setor. Fui para lá fazer o meu doutorado na área de inovação tecnológica e
engenharia de produção. Tenho a honra de estar sendo orientado pela pro-
fessora Anne Marie Maculan e pelo prof. Yiolan, e estamos copiando deles
o modelo de incubadora.

Nesse período, passamos a defender o projeto. Todo projeto de ino-
vação passa pela idealização, pela defesa, pela decisão e pelo desenvolvi-
mento. Assumimos a defesa do projeto e colocamos em discussão na Uni-
versidade toda a documentação. As pró-reitorias, os conselhos, os
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colegiados superiores discutiram, e, no ano passado, em 1996, tivemos a
aprovação de um regimento da incubadora pelo Conselho Universitário.
A Universidade Federal de Viçosa tem um regimento, aprovado pelo Con-
selho Universitário, que permite a incubação de empresas por estudantes
e professores da UFV e de outras universidades, por técnicos administra-
tivos locais e de fora e por empreendedores da iniciativa privada, desde
que tenham projetos inovadores, apresentem características empreende-
doras e sejam selecionados pelo conselho da incubadora. E um conselho
constituído por empresários e por acadêmicos. A incubadora está aberta.

Foi feito um convênio de cooperação mútua com a Fundação Artur
Bernardes, para que a Funarbe fosse a gestora do projeto. A Funarbe vem
empregando recursos, alugou uma área, e estamos procurando meios para
dividi-la entre as empresas. A Universidade também cedeu um espaço,
em local nobre, embora pequeno, para abrigar as primeiras empresas. Ce-
deu também a mão-de-obra, e estamos trabalhando nesse projeto.

Gostaria de mencionar alguns números, que nos estimularam a in-
vestir nesse projeto e a assumir sua defesa. Citamos alguns números da
Universidade, como ponto forte para atrair empreendimentos de base
tecnológica. Embora não sejam suficientes, são 25 cursos de graduação e
31 de pós-graduação, sendo 19 de mestrado e 12 de doutorado, além de 9
cursos de especialização. O corpo docente é constituído por 34 pós-douto-
res, 318 doutores, 339 mestres, 54 especialistas e 57 graduados. Encontram-
se em treinamento 151 professores, sendo 62 no exterior. Temos 7.708 alu-
nos matriculados, sendo 372 em doutorado, 739 em mestrado, 5.351 em
graduação, 458 em especialização, 778 no 2° grau.

Esse quadro de pessoas especializadas, aliado aos profissionais li-
berais, aos aposentados da Universidade - que não são poucos e que estão
disponíveis também naquele mercado -, faz com que tenhamos um ambi-
ente no qual, de uma maneira formal, conseguimos nos relacionar facil-
mente com esses profissionais, marcando horário com eles na Universida-
de, e também de maneira informal, no fim de semana, no clube, no chur-
rasco. Estamos sempre em contato com pesquisadores. Esperamos que esse
ambiente, com a pressão da globalização, da abertura, torne-se atrativo
para empresas que ali queiram instalar um laboratório de desenvolvimento
de produtos, não uma grande unidade de produção, mas pequenas unida-
des de desenvolvimento de produtos.

No meu trabalho de identificação do potencial da Universidade,
levantamos, no período de dez anos, todos os projetos registrados no Con-
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selho de Pesquisa e os separamos por área: ciências agrárias, ciências bio-
lógicas, ciências exatas, ciências humanas. Encontramos, ao final de dez
anos, 3.088 projetos. No ano passado, foram registrados 940 projetos. Se
pensarmos que uma pequena porcentagem desses projetos pode ser de
pesquisa aplicada, teremos o nosso estoque de pesquisas aplicadas po-
dendo se transformar em produtos e serviços.

Levantei também, nesse período, o relacionamento da Universidade
com empresas. Por meio da Fundação Artur Bernardes, elaboramos um grá-
fico, que mostra como vem aumentando esse relacionamento. Temos outra
instituição, a SIF, que é a Sociedade de Investigações Florestais, e uma insti-
tuição de transferência de tecnologia, constituída por empresas do setor flo-
restal, que também teve atuação constante ao longo desse período.

Nossa incubadora foi criada formalmente no ano passado e rece-
beu as primeiras empresas incubadas agora, em agosto. Foram empresas
que apresentaram projetos em janeiro, fevereiro, março, e que passaram
por um processo de preparação do plano de negócios. Em agosto inaugu-
ramos a incubadora, com empresas instaladas em local ainda improvisa-
do. Em quatro salas iríamos abrigar oito pessoas, sendo duas salas para
cada empresa, uma salinha de reuniões e um pequeno banheiro. Para oito
pessoas estava bom. Só que hoje já temos 30 pessoas envolvidas nessas
duas empresas: estudantes, programadores. Não posso nem chegar lá per-
to porque eles estão querendo mais espaço. O conselho da incubadora
definiu, na última reunião, que elas podem alugar sala na cidade. Ficamos
um pouco preocupados, porque podemos começar a perder o controle,
mas me parece que Santa Rita começou assim também. Com  o projeto que
temos na Finep, que já foi enquadrado no FNDCT e para o qual já apre-
sentamos um plano de negócio - a última notícia que temos é de que foi
aprovado, mas está na dependência do pacote econômico -, esperamos
conseguir os recursos e fazer a adaptação do espaço que foi cedido pela
Fundação para abrigar essas empresas.

Como instituição parceira temos o Sebrac, que desde o início parti-
cipa de alguma forma. Ultimamente ele tem participado no oferecimento
de cursos. Ele cobra a metade, nós realizamos o curso, e os estudantes
pagam a outra parte. Já realizamos este ano três cursos, dois de iniciação
empresarial e um de ,,,arketin. A Associação Comercial de Viçosa e a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas também são parceiros e fazem parte do nosso
conselho deliberativo. Os dois presidentes fazem parte desse conselho.
Não desembolsaram nada, não tiveram condições ainda, mas contribuem
na seleção das empresas, nas entrevistas com os proponentes. Já foi dito
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que a prefeitura municipal é um parceiro indispensável. Não consegui-
mos ainda realizar essa parceria, mas o prefeito mostra muita boa-vonta-
de quanto ao projeto. As prefeituras do interior são ainda carentes de re-
cursos, e não conseguimos delas um grande apoio financeiro.

Esperamos ter esse projeto da Finep aprovado, para adaptação da
área. AAnprotec sempre nos passa informações privilegiadas, como passa
para as outras incubadoras. São informações importantes para o nosso
desenvolvimento. Estamos também vinculados à Rede Mineira, que sem-
pre nos ajuda.

As empresas atualmente incubadas são as seguintes: a MCM, que é
uma empresa constituída por três administradores de cooperativas, re-
cém-formados, e por um estudante de informática. Ela se propõe a prestar
assessoria de gestão e informatização de cooperativas. Eles contam com o
apoio do Departamento de Economia Rural e do Departamento de
Informática. Procuramos sempre fazer a vinculação ao departamento, para
que ele também tenha uma certa cumplicidade com essas empresas.

O primeiro trabalho deles foi a organização de uma cooperativa
dos produtores de aguardente da região de Ponte Nova a Ubá. Os produ-
tores de aguardente resolveram formar uma cooperativa para padronizar
e comercializar a cachaça com o mesmo padrão. Ela já está assessorando
também a criação de cooperativas de crédito da Associação Comercial, da
Câmara de Dirigentes Lojistas, de funcionários da Fundação. Já há algu-
mas cooperativas criadas e outras sendo organizadas na região, pela em-
presa, que está também apoiando outras cooperativas de fora. São quatro
empreendedores bastante interessados.

Há também a Agromedia Software, que é uma empresa constituída
por dois professores do Departamento de Engenharia Agrícola e por dois
professores do Departamento de Solos. Os quatro, que têm doutorado, asso-
ciaram-se a um empresário do ramo de informática e produzem software para
manejo de solos, irrigação. Essa foi a proposta inicial. Já estão comercializando
o Sisda, que é um software para assessoria de gestão na área de irrigação. Já
fizeram outro na área de educação ambiental, comercializaram-no com o
Ministério do Meio Ambiente e conseguiram um bom projeto. Está quase
pronto um outro projeto, na área de plantas medicinais, e essa empresa está
cada dia contratando mais profissionais. Eles estão usando a mão-de-obra de
estagiários e estudantes de informática nesse trabalho.

Há a Labgene, que já está selecionada, mas não foi incubada. Ela é
constituída por dois pesquisadores da área de biotecnologia, com douto-
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rado, e dois estudantes de doutorado. Ela se propõe a trabalhar na área de
DNA, identificação de paternidade humana - existem dois laboratórios
no Brasil -, identificação de paternidade animal - não há nenhum no Bra-
sil - e marcadores moleculares de sementes. Segundo eles, na hora de ex-
portar sementes, esse certificado de qualidade será muito importante, e
também será o primeiro do Brasil.

Temos projetos em fase de seleção. A Emagem é uma empresa que
se propõe a fazer manutenção preventiva de máquinas agrícolas. A NVS é
uma empresa que pretende promover um s/wppinç virtual. A Zootec é uma
proposta de dois estudantes de mestrado em zootecnia na área de assesso-
ria zootécnica a fazendas.

Já imaginamos, também, um sistema de desenvolvimento
tecnológico. Não existe nada formalizado. A incubadora de empresas de
base tecnológica sozinha não vai fazer muita coisa em nível de desenvol-
vimento tecnológico. Precisamos gerenciar o processo como um todo.
Outras iniciativas que acontecem na região precisam ser gerenciadas para
que consigamos chegar ao mesmo objetivo, que é o desenvolvimento
tecnológico, a inovação.

Temos, portanto, a incubadora de base tecnológica, suas ramifica-
ções, os treinamentos, a vinculação à Rede Mineira de Incubadoras, bem
como a vinculação à Anprotec.

Em 1993 tínhamos uma empresa júnior, hoje temos 12. Isso vem
fortalecer o ambiente de empreendimento dentro da Universidade. E es-
sas empresas contam sempre com OS professores do departamento. E lógi-
co que elas fomentam o ambiente de empreendimento, não geram empre-
sas para a incubadora, mas criam o ambiente empresarial no meio acadê-
mico.

Temos o Projeto Reúne, coordenado pelo Departamento de Admi-
nistração. Começou a ser oferecida nesse semestre a disciplina de
Empreendedorismo para quatro cursos da Universidade. A intenção é de
que, através do Reúne, que é um programa ligado ao Softex 2000, possa-
mos oferecer essa disciplina, num futuro próximo, para todos os cursos da
Universidade. Essa é a intenção do Departamento de Administração. E o
critério de seleção para os estudantes cursarem essa disciplina é que eles
apresentem a idéia de um negócio, que eles vão desenvolver durante o
decorrer do estudo da disciplina Empreendedorismo.

O capital, os fundos alternativos de investimento são uma coisa
que nos preocupa mais em médio do que em curto prazo. Das duas em-
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presas que estão incubadas, uma apresentou necessidade de capital de
R$15 mil. Abrimos uma linha de crédito no Banco do Brasil, pois era mais
fácil. Eles tinham prestado uma assessoria lá informalmente e consegui-
ram o dinheiro para comprar os equipamentos de que precisavam, sem
precisar de financiamento. Não estavam incubados ainda.

A Agromedia também teve capital próprio para iniciar o seu em-
preendimento e está em contato com o BDMG, na expectativa de um fi-
nanciamento futuro. Pensamos em outras alternativas e estamos preocu-
pados com isso. Tivemos a oportunidade de participar de uma missão na
Europa, no ano passado, e verificamos que lá os institutos de previdência
privada são os que mais investem em empresas de base tecnológica. A
ação de uma empresa de base tecnológica se valoriza rapidamente. Esse é
o pensamento deles.

No Sul, temos uma experiência, que talvez possamos copiar ou
imitar de alguma forma, em que a comunidade está se mobilizando para
juntar um capital para o desenvolvimento. Eles recolhem mensalmente
uma quantia de cada pessoa que quer participar do empreendimento e, ao
final do ano, têm capital para apoiar esses empreendimentos, para em-
prestar para essas empresas, para adquirir ações, enfim, um fundo de par-
ticipação.

Em nível de interação regional, não questionamos a vontade políti-
ca, mas a falta de conscientização da comunidade para demandar projetos
dessa natureza. Acreditamos que o trabalho de divulgação regional, de
mostrar o que é a incubadora, de despertar a comunidade para isso, é que
vai gerar uma demanda da comunidade e vai resultar em maior vontade
política.

Em nível de interação regional, o que fizemos na região de Viçosa?
Partimos para as agências de desenvolvimento. A orientação do prof. Tiolan
foi de que teríamos de desenvolver esse projeto em nível regional e de que
a incubadora teria que atingir a região, senão não conseguiríamos apoio
para o parque tecnológico, que é um passo futuro, e também porque senão
criaríamos a empresa e ela iria para outra região. E temos de segurar essas
empresas na região. Procuramos as agências de desenvolvimento. Fomos
a Ubá, que tinha uma agência de desenvolvimento. Fui convidado para
um almoço empresarial, e um diretor do sindicato da indústria de móveis
se interessou em vir a Viçosa. Convidamos um professor da COP, que está
orientando uma tese na área do complexo moveleiro, e ele foi a Viçosa, a
essa reunião, com o seu orientado e também com três professores da área
de tecnologia da madeira. Fizemos uma reunião muito produtiva. Acerta~
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mos unia outra reunião, que aconteceu ontem em TJbá, onde visitamos
algumas empresas, uma grande, uma média e uma pequena. Houve a pre-
sença do IEL, do Senai, do Sindicato, de outros empresários, e eles estão
interessados numa aproximação maior com a Universidade, coisa que não
aconteceu em outros momentos. Através dessa iniciativa da incubadora,
estamos conseguindo levar OS pesquisadores até OS empresários e, quem
sabe, pela proposta de ontem, o IEL se prontificou a financiar um diagnós-
tico das necessidades das empresas e depois levar isso para as universida-
des, para ver o que pode ser feito.

O reitor já mostra disposição de designar uma comissão para estu-
dar a proposição de um parque tecnológico para abrigar essas empresas.
A Funarbe tem uma unidade de transferência de tecnologia. Viçosa está
também, no momento, com uma comissão mobilizada para elaborar um
plano diretor. E lógico que uni empreendimento dessa natureza tem de
fazer parte desse plano diretor. As pessoas que estão coordenando esse
plano têm de pensar no desenvolvimento tecnológico a partir da Univer-
sidade. Foi instalado há 15 dias o Balcão Sebrae em Viçosa. E toda uma
estrutura que está acontecendo e que precisa ser gerenciada para impulsi-
onar esse desenvolvimento tecnológico.

Já fomos a Ponte Nova, procuramos a administração regional, abri-
mos uni espaço na agência de desenvolvimento e apresentamos o projeto
de incubadora para os empresários locais. Ponte Nova hoje é um municí-
pio que detém uma grande atividade na área de suinocultura, que tam-
bém tem afinidade com a Universidade. Amanhã devemos receber o pes-
soal da agência de desenvolvimento de Ouro Branco, Congonhas e Lafaicte,
e os prefeitos de Capela Nova e de Entre Rios, que querem conhecer o
empreendimento.

Com a capacitação dentro da Universidade para orientar uma in-
cubadora de empresas de base tecnológica, criamos também uma
capacitação para orientar, no município que tiver interesse em instalar um
distrito industrial, uma incubadora nas áreas para as quais ele tenhavoca-
ção, não de base tecnológica, mas de empresas tradicionais. Com  isso, con-
seguimos despertar o ambiente empresarial e melhorar a capacitação des-
sas empresas, o treinamento de mão-de-obra. Acreditamos que, dessa for-
ma, estaremos impulsionando o desenvolvimento regional.

Em breve, teremos outros projetos. Esperamos que haja uma libe-
ração de recursos, para que possamos adaptar a nossa área, senão vamos
ficar com as empresas na cidade e com uma coordenação muito difícil, e
precisamos gerenciar isso.



César Augusto dos Reis
Univerdecidade - Uberaba

Como presidente da Agência de Tecnologia e Negócios - Agenet -,
que é a entidade gestora do parque tecnológico de Uberaba, denominado
Univerdecidade, vou expor aqui um subprojeto do grande projeto que é a
Tecnópolis Uberaba. Estamos desenvolvendo lá um projeto amplo, que
envolve toda a comunidade. Mas, devido ao tema desse ciclo de debates,
vamos nos restringir a expor o subprojeto, que é o do parque tecnológico -
já implantado fisicamente - e a sua gestão, através da Agência de Tecnologia
e Negócios.

O Centro Tecnológico Getúlio Vargas está implantado na área que
era antigamente chamada de fazenda-modelo de Uberaba. Há o laborató-
rio de geoprocessamento da Uniub, a Universidade de Uberaba. O pro-
grama de incubadora de empresas está ainda em fase de estruturação. Nesse
ciclo de debates temos tido retratos diferentes do que sejam programas de
empresas de base tecnológica. Em Uberaba, o programa de incubadoras
está ainda em fase de implementação. Por outro lado, já temos o parque
tecnológico implantado.

No parque industrial de Uberaba, temos três distritos industriais
totalmente implantados e estruturados. Naquela grande abordagem de
Tecnópolis, essa é a face da sociedade industrial. A transição para a socie-
dade do conhecimento é exatamente o salto da Tecnópolis. Há o pólo cien-
tífico de medicina, e temos lá a Faculdade Federal de Medicina, que é um
centro de referência em medicina tropical, já com uma atividade de pes-
quisa extremamente desenvolvida. Há a rede de educação. Roberto
Spolidório foi o consultor da implantação do Projeto Tecnópolis, e nesse
trabalho foi feito um inventário da nossa rede de educação e dos nossos
níveis de qualidade de vida, que são extremamente adequados para o Pro-
jeto Tecnópolis. Quanto à rede de informações, fazemos parte da Rede
Minas, do Cenapad.

A equipe inicial do projeto foi composta pelo prefeito anterior, Luís
Guaritá Neto; Roberto Spolidório, que atuou como consultor; Flávio
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Ferreira, que foi o arquiteto que fez o planejamento urbano, juntamente
com o Zulema; e o Paulo Piau Nogueira, que é o flOSSO companheiro que
preside os trabalhos aqui e - para aqueles que não sabem - não é Deputa-
do, é pesquisador da Epamig, no exercício do mandato de Deputado
Estadual.

Quanto ao nome do parque tecnológico - Univerdecidade -, trata-
se de um jogo de palavras para tentar, num termo só, transmitir todo o
alcance do projeto. Cada pedacinho dessa palavra está fazendo um apelo
a uma realidade.

A região é cortada pelo Rio Uberaba, que é o manancial que abaste-
ce a cidade de água potável e que é um afluente da Bacia do Rio Grande.
Não é por acaso que aquela área foi escolhida para a implantação do par-
que tecnológico, na verdade, um grande trabalho, um pacto selado entre o
governo municipal da época, a sociedade organizada, a Embrapa, que é
proprietária da área, e a Epamig, comodatária. Epamig e Embrapa esta-
vam, como estão ainda, situadas na fazenda experimental Getúlio Vargas.
Com o crescimento urbano da cidade, essa grande área, de mais de 700
hectares, foi sendo aos poucos cercada pelos assentamentos urbanos. E
havia riscos de que governantes, não muito éticos, que são sempre um
risco para a sociedade, levados naturalmente pela ambição da valorização
daquelas terras, partissem para assentamentos urbanos e até para outras
iniciativas danosas.

Para que aquela área verde fosse preservada e pudesse abrigar o
parque tecnológico, foi feito um convênio, por meio do qual se realizou
uma permuta entre o município, a Embrapa e a Epamig. Foi cedida para a
Embrapa e a Epamig uma área equivalente àquela que fora transferida
para o município, de modo que ambas pudessem continuar com suas ati-
vidades de pesquisa agropecuária fora daquela região, já praticamente
dentro da mancha urbana.

A partição das áreas é a seguinte: de áreas verdes são 300 hectares;
áreas destinadas às atividades de base tecnológica, 376 hectares; e área de
serviços públicos, 75 hectares.

No governo anterior foi implantada toda essa infra-estrutura. Foi
urna grande obra, feita num momento muito adequado, no final do gover -
no anterior, quando havia recursos para isso. Houve uma parceria com o
Estado, e se deixássemos para fazer neste ano, em São Paulo, com a carên-
cia de recursos que todos os municípios brasileiros estão vivendo, não
seria possível.
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Temos uma série de imagens do local. A Black & Decker está lá, e
considera que o condicionamento de seus empregados deve passar pelo
trabalho no parque tecnológico. Da mesma forma, quando saem do servi-
ço, condicionam-se para voltar para casa. E, à esquerda, temos o eixo da
050, que é a rodovia do prosseguimento do sistema Anhangüera-Bandei-
rantes, hoje em duplicação, que serve para o sistema de cargas do Distrito
Industrial II. Também foi planejada a integração da ciência e da tecnologia
com a atividade industrial do distrito.

Uma preocupação muito grande que tivemos na implantação des-
se parque foi a de não torná-lo simplesmente um parque tecnológico, so-
mente habitado por pesquisadores, pelo pessoal de pesquisa e desenvol-
vimento, para evitar a figura da torre de marfim, do palácio de cristal,
alienando aqueles que habitam o parque da comunidade. Para que isso
não acontecesse, houve uma preocupação em dotar o parque de área de
lazer, quadras esportivas, um centro olímpico, além de um cartódromo.
Temos também uma pista de aeromodelismo. A avenida central chama-se
Avenida da Tecnologia e lembra um pouco o Lúcio Costa e o Niemeyer,
com o projeto de Brasília. O arquiteto quis simbolizar o significado místi-
co, pois, ao fim da tecnologia, temos ainda uma barreira, que é a barreira
da morte.

Em Uberaba temos um trabalho pioneiro da Embrapa no desen-
volvimento de sementes, como a de soja. Neste ano já foi desenvolvida e
testada com sucesso uma variedade que é resistente ao menatóide, que,
como todos sabem, é uma grande ameaça às lavouras de soja, e essa vari-
edade dispensa o uso de defensivos. Isso para fazer referência a apenas
um produto de pesquisa do Centro Tecnológico Getúlio Vargas.

Desenvolvemos também um projeto de parceria verde, para reflo-
restar uma área que, embora estivesse com pesquisadores, estava degra-
dada. A maior parte dela era um pasto e agora está sendo recomposta. Um
dos projetos desenvolvido com sucesso foi o da criação da linhagem do
gado gir leiteiro, elaborado pelo IEF. Já celebramos duas parcerias com
empresas que já começaram o reflorestamento, com projetos empresariais
em implantação.

A Consiste é uma empresa, já atuante no mercado, que decidiu ins-
talar lá a sua equipe de geração de software. O projeto da estação de irradi-
ação de alimentos está em franco progresso, e devemos ter a instalação do
irradiador no Distrito Industrial II, com finalidades comerciais de irradiar
frutas. Temos também um projeto de fruticultura que terá uma parte des-
tinada à pesquisa. Não por acaso, ele está situado no Distrito II, junto des-
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se parque tecnológico, dos pesquisadores da Embrapa e da Epamig, que se-
rão usuários do tempo destinado à pesquisa dessa estação de irradiação.

Quanto aos programas públicos, há toda uma preocupação de que
esse parque tecnológico esteja dentro do contexto do grande projeto de
Tecnópolis, que envolve toda a comunidade. Daí, os programas privados,
em parceria com o poder público, e os projetos futuros.

O parque, inaugurado em 1996, está a 1,5 km do centro, com acesso
pela BR.

O projeto Tecnópolis vem apoiar as instalações já existentes em
Uberaba, que já dispõe de três distritos industriais.

Temos ainda o Distrito III, que é um grande pólo de fertilizantes e
defensivos. A Sofertil está em fase de ampliação. O investimento é de US$
1 bilhão. Temos lá a Petrobrás, que é sede de uma base de distribuição de
derivados, associada ao poliduto Paulínea-Brasil.

Finalmente, temos a agência de tecnologia dos negócios, destinada
a administrar esse parque tecnológico, o que chamamos de gestão. Essa
agência foi estruturada da seguinte forma: é uma sociedade civil de direi-
to privado, de caráter tecnológico, de negócios sem fins lucrativos. Atua
na Tccnópolis de Uberaba, mas com a ênfase toda especial no parque
tecnológico.

Estamos em uma platéia esclarecida. Embora seja neófito na área,
já aprendi a diferença entre Tccnópolis e parque tecnológico. Tecnópolis é
o grande projeto e o parque tecnológico é a área física. Vamos ver como é
estruturado, como essa agência funciona por meio desses órgãos.

Vou começar pelo Conselho Deliberativo Fiscal e Diretoria, porque
o Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável é exatamente aquele
apelo regional, e estrategicamente optamos por instituir o Conselho
Deliberativo, que envolve entidades e instituições da comunidade, o Con-
selho Fiscal, do qual sou presidente, e a Diretoria Executiva. O diretor
técnico é o pesquisador da Embrapa que desenvolveu a variedade de soja
resistente ao nematóidc. E o diretor comercial é um engenheiro eletricista,
mas integrado a uma família de origem chinesa, dedicada a atividades
agropecuárias de excelente qualidade. Como se pode ver, até mesmo na
composição da diretoria, estamos vendo a associação entre o poder públi-
co, entidade de pesquisa e empresário privado.

Essa foi a comissão precursora, a equipe que planejou e instituiu
essa agência de tecnologia e negócio. Procuramos ter uma comissão extre-
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mamente representativa, liderada pelo nosso deputado, e da qual partici-
pam a Cemig, o município de Uberaba, a Universidade de Uberaba, que é
uma universidade privada, a Embrapa, a Assembléia Legislativa, na pes-
soa do deputado, e a Epamig; fundadores e instituidores, que comparece-
ram apoiando essa instituição.

A intenção da sociedade organizada de Uberaba, ao criar o Conse-
lho Deliberativo, é manter a cidadania em exercício, garantindo que essa
instituição seja realmente destinada à pesquisa e ao desenvolvimento, como
sede de empreendimentos de base tecnológica, atendendo também enti-
dades de fora de Uberaba. Temos lá a ABCZ - para os que não conhecem,
é uma entidade famosa -, a nossa Associação Comercial, a Associação
Mineira de Criadores que se dedicam ao gado leiteiro, uma cooperativa
de empresários rurais do Triângulo Mineiro, que vai ser parceira da Genete
na instalação do radiador de alimentos, a Faculdade de Zootecnia, a Nova
Indegenética, que é uma empresa privada - na verdade, é uma central de
coleta de sêmen, de inseminação artificial e de transplante de embriões,
de altíssima qualidade -, uma empresa privada da construção civil, oSin-
dicato Rural de Uberaba, a Epamig, a Faculdade de Medicina do Triângu-
lo Mineiro, a Prefeitura Municipal de Uberaba, a Universidade de Uberaba,
a Embrapa, com dois representantes, a Prefeitura e a Universidade Fede-
ral de Viçosa. Tivemos a preocupação de não nos restringirmos somente à
nossa comunidade, à nossa região.

O Conselho Regional, estrategicamente, foi deixado para o final.
Por quê? Trata-se de organizar e estruturar a gestão. A estruturação e a
criação da Genete e a sua formalização como pessoa jurídica ocorreram há
dois meses. Estamos vivendo ainda esse processo e planejamos para o
primeiro trimestre do ano que vem a realização de um grande encontro
regional, em que teremos a adesão das comunidades que pertencem à re-
gião do Vale do Rio Grande, que é liderada por Uberaba, naturalmente,
mas que vai consagrar a adesão da nossa região, dos municípios, das for-
ças locais, das demais empresas instaladas naquele município. Há uma
preocupação em que o projeto Tecnópolis de Uberaba e até mesmo o seu
parque tecnológico não sejam algo restrito ao limite urbano da cidade,
simplesmente ao município. O município de Uberaba não quer ser um
buraco negro. Queremos nutrir toda aquela região e crescer juntamente
com ela.
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Maurício Susteras
Ge,v'nte da Divisão de Pivjetos Especiais do Sebrae-São Paulo

Vamos apresentar um programa desenvolvido pelo Sebrae - São
Paulo, o Programa Paulista de Criação de Desenvolvimento e Consolida-
ção de Empresas de Base Tecnológica.

O Sebrae já atua com empresas de base tecnológica, especificamen-
te com a questão das incubadoras-empresas, desde 1992, quando foi cria-
da a Divisão de Tecnologia no Sebrae-São Paulo. Uma das preocupações
que tínhamos na época era a estabilidade dessas incubadoras. Elas vinham,
viviam, morriam, dependendo dos bons humores do Sebrae e de seus di-
retores. Notamos que o programa não estava consolidado e que não traba-
lhava com o elemento fundamental na questão da incubadora, que é o
próprio empreendedor.

Pelas experiências internacionais e nacionais, com apoio da
Anprotec e principalmente do Pactec, que é quem gerencia a incubadora
de São Carlos - a mais velha do nosso sistema -, estabelecemos um pro-
grama que foi aprovado pelo nosso conselho. Ele é centrado na questão da
incubadora, e a nossa meta é termos, até o final de 1998, 50 incubadoras de
base tecnológica funcionando em São Paulo, as quais chamamos de em-
presas de base tecnológica.

Deixamos isso bem claro, porque estamos também desenvolvendo
outras incubadoras em parceria com a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo, porque nosso objetivo é apoiar toda empresa que usa a
tecnologia, que usa o conhecimento para agregar valor a seu produto, a
seu processo ou a seu serviço. Temos casos de empresas atuando em seto-
res tradicionais, mas usando a tecnologia para ter o diferencial, para ter o
pizis, para ter aquilo que vai diferenciá-la das outras.

Essa foi uma grande experiência, porque, se as empresas incuba-
das não tiverem um diferencial, podem até sobreviver enquanto estive-
rem incubadas, porém, quando vão para o mercado, com certeza vão mor-
rer. Essa foi a preocupação do Sebrae. O moi us central foi montar uma rede
de 50 incubadoras no Estado de São Paulo, seguindo as etapas do projeto.
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Inicialmente, procuramos informar o empreendedor. Houve casos
em que tínhamos a incubadora e não tínhamos quem incubar, ou, quando
tínhamos quem incubar, não tínhamos um projeto razoável. Atualmente,
desenvolvemos um projeto desde o banco escolar. Neste momento, em
1998, podemos dizer até algumas coisas a mais sobre o que fazemos:
estamos investindo na formação do jovem empreendedor, atuando desde
a escola técnica até à universidade.

A segunda fase é a empresa júnior, a empresa jovem. Acreditamos
que o empreendedor se forma na escola. Temos alguns números sobre a
questão da incubadora, a questão financeira e a questão da comercialização
dos produtos.

O primeiro projeto é o da formação de jovens empreendedores. O
que nós pretendemos? Qual o conceito básico desse projeto que foi todo
desenvolvido em São Paulo e está disponível para todos os sistemas? O
Sebrae e OS produtos resultantes desse projeto estão disponíveis para to-
dos os parceiros, para todos os senhores. Queremos formar a cultura em-
preendedora, dando ao jovem a condição de pensar como empreendedor.
Aguçar a sua capacidade de empreendedor é uma aprendizagem, é urna
capacitação real, bem como adquirir o conhecimento de gestão do empre-
endedor, elaborar o plano de negócio e montar o seu próprio negócio.

A metodologia inicial com que trabalhamos foi desenvolvida com
o apoio de uma série de universidades nacionais e internacionais. Cita-
mos algumas delas: a Universidade de São Paulo, a Fundação Getúlio
Vargas, a Unicamp, a Universidade Federal de Santa Catarina e algumas
universidades do exterior. O modelo que estamos adotando é de um pes-
quisador inglês - muitos dos senhores conhecem -, o Bulton, que basica-
mente trabalha o seguinte: eu formo a pessoa, dou a idéia, caso, e aí a
incubadora teria sucesso. É com isso que trabalhamos.

Desenvolvemos todo o curso de formação de empreendedores. Esse
foi o primeiro modelo, e nós o desenvolvemos em 180 horas. Basicamente
ele é feito em três grandes grupos. A primeira parte é a de treinamento
motivacional, e é nesse treinamento que começamos a tirar OS vários "nãos"
que a pessoa teve durante a vida. Parodiando o Pedro Bloch, que disse
que todas as crianças são gênios, e que nós que lhes tiramos a genialidade,
eu diria: todos nós nascemos empreendedores, mas os "nãos" que recebe-
mos durante toda a nossa vida e que dizemos a nossos filhos, às vezes,
anulam essa capacidade.

O segundo módulo é o do planejamento de negócios, e o terceiro é
a parte da construção da empresa. O jovem termina o curso realmente
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como empreendedor. Não é um curso convencional, não é apenas uma
sensibilização. É uma formação de fato. São 180 horas. Esse curso trabalha
com aquilo de que o jovem gosta. Trabalha com jogos, numa forma
interativa. Todas as apostilas são na linguagem desses jogos. Trabalhamos
com vídeo, com jogos por computadores, softwares, simulação empresari-
al. A formação do jovem inclui um estágio em uma empresa. Ele vive,
durante dois anos, obviamente na forma de um jogo empresarial, em uma
empresa. Só como exemplo: uma das situações que ele teve de enfrentar
como gerente de uma empresa - em nível de software, é óbvio - foi a que
aconteceu recentemente, ligada ao movimento da bolsa externa, que in-
fluenciou a nossa bolsa e gerou uma alta de juros. E ele tem de se virar
para não quebrar, para não ter de buscar dinheiro no mercado, e assim por
diante. Isso ele aprende em nível do jogo.

O que aconteceu durante esse curso? Ele foi aplicado durante um
ano. Não tínhamos experiência com esse público de jovens de 15 a 25 anos
e chegamos à conclusão de que esse material deveria ser readequado para
três grandes públicos: o primeiro, a própria universidade, que criou um
curso de 180 horas para o jovem de 15 a 18 anos ou mais. Para o segundo
nível técnico, tivemos de adequá-lo para 100 horas, porque o jovem é muito
dinâmico. 180 horas é muito para ele. Ele tinha necessidade de mais infor-
mações. Em seguida, o curso de 180 horas passou a ser dado em 90 horas.
Tivemos de dobrar a carga horária semanal. Obviamente isso introduziu
alguns problemas, que foram corrigidos gradualmente.

Tivemos também de criar um curso, a pedido da própria Secretaria
de Emprego e Relação de Trabalho do Estado de São Paulo, como parte de
um projeto de requalificação do pessoal que está sendo desenvolvido em
São Paulo - os senhores devem estar acompanhando, por exemplo, a ques-
tão do ABC, que é uma questão crítica, em que estamos atuando. Não
adianta requalificar a pessoa para ser um empregado, porque não existe
emprego. Você tem de requalificá-lo em habilidades específicas, é verda-
de, mas tem de requalificá-lo também em habilidades de gestão. Por isso,
readequamos esse curso também para 40 horas, para alguém que já atue
no mercado, que já tenha algumas noções nesse nível. Então, esse jovem
empreendedor - e o jovem aí vale, por enquanto, dos 15 aos 80- dispõe de
três tipos de módulos: 180, 100 e 40 horas.

Na fase piloto, trabalhamos com 25 escolas técnicas, 5 faculdades
de tecnologia e 9 universidades privadas, e o total de alunos que concluí-
ram efetivamente o curso foi de 4.128. Temos em São Paulo 4.128, senão
empreendedores, pessoas com empregabi lida de. É o que buscamos aqui.



Na distribuição em nível estadual, obviamente há alguns pontos
em branco, como o Vale do Ribeira, o Pontal do Paranapanema, onde
estamos desenvolvendo um projeto agora para 1998, atacando esses casos
específicos. Nossa meta para o ano que vem é de treinar 70 mil jovens no
Estado de São Paulo todo. Já iniciamos algumas ações, por exemplo, todas
as escolas do Senai no Estado de São Paulo estão sendo treinadas e estão
introduzindo em seus currículos o curso de formação de jovens empreen-
dedores.

Nessa primeira fase, capacitamos as pessoas a serem empreende-
doras ou a terem empregabi lida de. Existe uma fase em que o jovem vai
atuar como empresário, vai aprender a ser empresário, antes de sê-lo efe-
tivamente. É a questão da empresa júnior, mas é também a questão de
empresas jovens. Empresas jovens são as empresas júnior no segundo grau.
Temos já empresários de 15 e 16 anos, que já desenvolveram um sffware
auto-implantativo, auto-explicativo sobre como elaborar um plano de ne-
gócio. Foram quatro garotos de 15 anos, que viraram se/etii provider da
flhicfl)Sítu'iflr

Queremos, com isso, que o jovem atue de duas formas. Primeiro,
em um estágio, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos no cur-
so e, segundo, desenvolvendo o espírito empreendedor, porque a empre-
sa jovem e a empresa júnior trabalham em forma de empresa, com todos
os estatutos e normas. Como se organiza uma empresa com garotos de 15
anos se a Constituição diz que só pode gerir empresas quem tiver mais de
21 anos? Atualmente já se fala em 18 anos.

Importante: para não ficar algo muito teórico, o Sebrae/São Paulo
faz um convênio com cada uma dessas empresas jovens. Contratamo-las
por 2 mil horas durante um ano. Para quê? Para que ela atenda a pelo
menos 100 pequenas empresas ao longo desse ano. Ela vai atrás da peque-
na empresa, faz uma auditagem, verifica quais são suas necessidades e
resolve a questão da pequena empresa, obviamente sempre assistida pelo
professor e pelo Sehrae. Atualmente, temos cerca de 86 empresas juniores
em São Paulo e estamos com 15 empresas jovens. São empresas de garotos
de ISa 18 anos.

Há também uma preocupação muito grande de criar um banco de
dados, de informações. O curso de formação de empreendedores, entre
outras coisas, também ensina como buscar uma boa idéia, como trabalha-
lá, como selecioná-la, como fazer um tirai,, .torm, técnicas que o auxiliem a
buscar uma boa idéia, a transforma-lá em um negócio.
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O modelo Bulton previa exatamente: forma-se o empreendedor, tem-
se uma boa idéia, casa-se isso e cria-se a incubadora. Todos conhecem o
que é uma incubadora, mas acho que valeria a pena falarmos sobre as
competências, quer do Sebrac, quer da comunidade.

Quero deixar muito claro, primeiro, que a incubadora não é do
Sebrae. Ela é sempre é da comunidade. Fala-se muito na comunidade, e
isso é real. Por que morriam as incubadoras de 1992 a 1995, no Sebrae?
Porque a comunidade não a tinha assumido como sendo dela. Era uma
incubadora do Sebrae. No momento em que o Sebrae sai, a empresa mor-
re. A idéia é de que a incubadora é da comunidade. O Sebrae é um
facilitador, é mais um agente de modificação da cultura.

Falando em cultura, já estamos iniciando todo o envolvimento para
oferecer a cultura empreendedora a garotos de 7 a 11 anos e de 11 a 15
anos. Já estamos trabalhando com isso, e estamos contando com o apoio
de uma instituição internacional - International Council of SmaU Business
-, que tem atuado nesse tipo de público-alvo no Canadá, nos Estados Uni-
dos, em Taiwan e na França. Gostaríamos de obter parceiros para
disponibilizar para esses garotos de 7 aos 15 anos essa cultura empreende-
dora. Não se pretende que eles saiam vendendo, como foi dito aqui. Não.
Trata-se de traduzir para ele uma realidade muito atual, que ele vai en-
frentar na vida dele, que é a questão do empreendorismo.

Qual é a função do Sebrae na pré-implantação? Nós começamos
com a pré-implantação, e depois vocês vão ver o porquê da quantidade de
incubadoras que temos em funcionamento e em implantação.

Inicialmente, articulamos com os municípios os parceiros locais:
sempre procuramos a associação comercial, a universidade local, a escola
técnica local, os sindicatos, enfim, todos aqueles que possam colaborar
para que o projeto se torne realidade, para a implantação do programa.
Disponibilizamos todos os meios necessários para estudar a viabilidade
da incubadora: todas as informações, todos os bancos de dados existentes,
para se identificar o empreendedor. E feito o edital, e a comunidade é in-
formada da existência da incubadora. Todos os interessados passam por
aquele curso de 40 horas. Eles saem do curso com o plano de negócio
montado, mas não é um curso de plano de negócio. Quero deixar bem
claro isso. Mexemos com o comportamental. Ensinamos um pesquisador
até a ler revista em quadrinhos. E só um comentário rápido: uma das par-
tes do plano comportamental ensina o pesquisador a ler revistinha do Walt
Disney, do Pato Donald, etc., em que ele possa identificar a oportunidade

105



de negócio. No começo, obviamente, existe resistência. Depois, vai-se tra-
balhando, trabalhando. Tudo isso é o comporta menta l.

Para divulgar a metodologia atualizada cm implantação de gestão
de incubadora, temos um manual, que foi feito cm parceria com Israel,
onde estivemos recentemente. Israel tem uma rede de 28 incubadoras
tecnológicas, que estão tendo um sucesso muito grande. Eles flOS ajuda-
ram a fazer todo esse manual de implantação e de gestão de uma incuba-
dora.

Providenciamos recursos para os parceiros para que o município
realize o projeto. Comentou-se aqui sobre o levantamento de potenciais
socioeconômicos da região. Isso é muito importante. O Sebrae - São Pau-
lo, ou o de Minas, qualquer Sebrae, tem um programa chamado Proter,
programa de emprego e venda, que visa exatamente prover recursos para
que a comunidade, por meio de levantamentos de potenciais
socioeconômicos, decida por onde vai caminhar a sua região. Existem re-
cursos para isso.

Metodologia de implantação são todos os documentos necessári-
os, os estatutos, o edital, enfim, tudo aquilo que é necessário para implan-
tar a incubadora. Acompanhamos todos os trabalhos, quer por meio do
Sebrae, quer em parceria com as universidades. As principais universida-
des do Estado de São Paulo, como a USP, a Unef e a Unicamp, atuam em
parceria com o Sehrae na questão das incubadoras.

Após a implantação, passamos ao Conselho de Orientação. Como
foi dito aqui, o Sebrae é um dos elementos desse conselho. As outras enti-
dades da região são envolvidas para orientar como se faz o curso, o plano
de negócio e sobre todos os instrumentos. Aportamos até recursos que
chamamos de enxoval básico. No primeiro ano da incubadora, o Sehrac
fornece recursos para que o empreendedor possa começar a movimentar a
incubadora.

Falarei rapidamente sobre mais alguns itens: a questão da
contratação do gerente. O gerente é o campeão. Aprendemos isso com a
prática desenvolvida, quer pela Protec, quer pelo que vimos em outros
países: a figura principal da incubadora chama-se gerente. Se ele não for
um campeão, a incubadora está fadada ao insucesso.

Em seguida, acompanhamos a operacionalização da incubadora,
providenciando desde consultoria até o acesso à página da lnternet-Sebrae-
São Paulo, a partir de janeiro de 1998. O endereço do Sebrae contém exata-
mente informações sobre a incubadora. Apresentamos a incubadora e as
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empresas incubadas, com seus produtos e serviços. Mantemos reuniões
de acompanhamento, o constante treinamento do gerente, em vários as-
suntos, porque, volto a dizer: a figura principal da incubadora é o gerente.

Qual é a competência da comunidade local? Ela tem de fazer estu-
dos para detectar essas oportunidades, através do Proder. Fornecemos re-
cursos e metodologia, mas é a comunidade que assume a iniciativa. Não é
o Sebrae que faz pela comunidade. E a comunidade que faz por si.

A entidade gestora deve ter um Conselho de Orientação, envol-
vendo todas as entidades que possam colaborar, com sucesso, com a sele-
ção da empresa e com o apoio financeiro necessário. Nós somos parceiros.

Temos 15 incubadoras no Estado de São Paulo, em funcionamento
de fato, com 149 empregos gerados. A taxa de sobrevivência das empresas
incubadas é de 75%. Estamos melhorando um pouco, com uma série de
medidas e com a ajuda do curso de formação de empreendedor. Estamos
implantando mais 35 incubadoras, sendo que 16 delas estarão em funcio-
namento, com certeza, nos meses de janeiro e fevereiro de 1998, e as outras
19, até o final do ano.

Na questão da articulação financeira, o Sebrae está preocupado com
a questão de recursos e tem feito, tanto em nível de Sebrae nacional como
estadual, convênios com entidades financeiras, quer para capital de giro,
quer para investimento, quer para investimento tecnológico, pelo Finep,
pelo RAHE, quer para capitalização.

Falou-se muito sobre a questão da EPC, Empresa de Participação
Comunitária, em que um grupo da comunidade se capitaliza durante um
certo tempo - normalmente são dois anos -, gerando um fundo a ser apli-
cado em empresas com um bom plano de negócios e um bom produto.
Normalmente essas empresas são as incubadoras. O nosso papel é de ca-
sar, de ensinar como se monta uma EPC, ajudar todo o processo de monta-
gem da EPC e depois fazer o casamento das empresa incubadas com as
EPCs.

Estamos buscando um capital de risco. Aquilo é o city money, e aqui
é o capital de risco. Já há algum tempo se planeja que o Sebrae de São
Paulo, o de Minas e o do Rio de Janeiro montem esse fundo emergente
com a participação de bancos de investimento, como o BNDS e Finep e
outros. Pretendemos, no começo de 1998, ter esse fundo emergente traba-
lhando para impulsionar essas empresas. Por meio do EPC, temos o City
monev, e por meio dos fundos emergentes, temos o aporte de capital de
risco.
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A parte de comercialização seria a última etapa. A preocupação do
Sebrae é ajudar as pequenas empresas na comercialização de seus produ-
tos. Por causa disso, criou um Centro de Comercialização Tecnológico em
São Paulo, no World Trade Center, um núcleo mundial, que trabalha com
a comercialização de produtos e serviços e que ajuda o empresário a
comercializar o seu produto: como se faz um marke/ing, como se faz a pro-
paganda, como se faz uma venda. E um si/ou' room, um escritório virtual,
com todos aqueles mecanismos necessários para comercializar o produto.

Essa é uma das formas de se contornar a dficuldade com a
comercialização, não é a única. Temos feito rodas de negócio, quer no País,
quer no exterior. Estamos levando, por exemplo, empresas de software que
vieram de incubadoras para uma roda de negócios em Israel. Acabamos
de voltar da África do Sul, para onde levamos sete empresas de incubado-
ras do Estado de São Paulo. Foram feitos, na África do Sul, por essas em-
presas, negócios na ordem de US$ 9 milhões. E fato concreto. Estamos
atuando não só na questão do CCT, mas numa série de outros treinamen-
tos que auxiliem a comercialização desses produtos e serviços.

O que é o CCT? É toda essa parte de suou' room, como se faz um
catálogo, a página da Internet, enfim, tudo que possa ajudá-lo na busca de
novos mercados para OS seus produtos e para seus serviços.

Isso que apresentamos aqui não é do Sebrae-São Paulo: é do siste-
ma Sebrae. E não é só do sistema Sebrae: é de todos vocês.

Colocamo-nos sempre à disposição de todos para qualquer troca
de informação, para parcerias e intercâmbios, porque acreditamos que a
incubadora-empresa, com essas precauções, com essas medidas que estão
sendo tomadas, realmente é uma das formas de conseguirmos gerar em-
pregos e renda no País.
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Marta Araújo Tavares Ferreira
UFMG - C77T

A atribuição que me coube foi falar um pouco sobre o apoio da
UFMG às empresas de base tecnológica.

Pelas exposições anteriores sobre as empresas de base tecnológica
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, já pudemos constatar um
pouco da atuação da UFMG, que contribui também com uma parte signi-
ficativa dos incubados. Estamos, portanto, presentes nos outros projetos.

Gostaria de ressaltar alguns aspectos, que são característicos da atu-
ação da UFMG e que a diferenciam de outras instituições. Muitas vezes,
os projetos se iniciam muito antes de chegarem à empresa incubadora.
Começam no primeiro ano de graduação, no segundo, no terceiro, nessa
formação ao longo de todo o curso universitário, de toda a trajetória de
cada um na Universidade. Nós, da UFMG, temos tentado agir nesse cam-
po também, tendo em vista duas grandes percepções atuais: a necessida-
de de cada vez mais apoiar o desenvolvimento de uma cultura empreen-
dedora - o que já foi tão bem explicado, desde os mais tenros anos, o que
dirá na graduação - e também, num outro aspecto, a necessidade da difu-
são de uma real cultura científica e tecnológica no Brasil. Temos, hoje, uma
criatividade muito grande em outros campos: nas artes em geral, na litera-
tura em particular, e mesmo em campos mais profissionais, e eu fico me
perguntando: como poderá ser o nosso país no momento em que conse-
guirmos canalizar toda essa criatividade também para a criação científica
e tecnológica, valorizando a arte que já existe?

Seguindo esses dois grandes objetivos, falaremos sobre a interação
entre a UFMG e as pequenas empresas. Não vou falar só das empresas de
base tecnológica, pois elas são parte de um grupo maior, que são as peque-
nas empresas; a seguir, vamos ver que são um subgrupo muito especial.

A UFMG, por meio das iniciativas individuais de seus professores,
em projetos de pesquisa e extensão, já conta, em matéria de interação com
as empresas em geral, com uma larga experiência, que muitas vezes é des-
conhecida de boa parte da sociedade e, o que é pior, não se encontra
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devidamente registrada, sendo dificílimo retratá-la, porque é difícil
recuperá-la. Muitas vezes, temos de ir de um a um para descobrir essa
riqueza da história de interação da UFMG.

Gostaria, entretanto, de falar sobre três formas de atuação, volta-
das especificamente para as pequenas empresas desenvolvidas na UFMG.
Tive a felicidade de participar desse processo e fiquei convencida do gran-
de potencial de atuação da Universidade na construção de um sistema
econômico mais propício à inovação tecnológica, à aprendizagem, à plena
valorização de nossa inteligência, em particular dos nossos jovens, que
hoje encontram tanta dificuldade de se colocar em posições à altura de
suas expectativas, do seu conhecimento, da sua capacidade.

A UFMG participa como fundadora e membro do Conselho
Deliberativo Diretor das três incubadoras de base tecnológica da Região
Metropolitana de Belo Horizonte: a lnsoft, a Itebe e a Biominas.

As incubadoras de base tecnológica têm por objetivo apoiar a cria-
ção e o desenvolvimento inicial de empresas que se caracterizam pelo alto
conteúdo de conhecimento de sua atividade, diminuindo, assim, sua taxa
de mortalidade nos primeiros anos, que é naturalmente elevada. Pelo
menos é esse o grande objetivo.

Para tanto, além de assegurar o acesso compartilhado a espaço e a
serviços de apoio, tais como manutenção, limpeza, telefonia e segurança,
as incubadoras buscam também facilitar o acesso dessas empresas aos
insumos que contribuam para sua competitividade - como informação
tecnológica e mercadológica -, ao financiamento, ao treinamento de seus
recursos humanos, aos serviços técnicos, a laboratórios, à cooperação e à
transferência de tecnologia.

As incubadoras se destinam a empresas de base tecnológica, e po-
deríamos nos perguntar: por que tudo isso é feito, todo esse trabalho, toda
essa infra-estrutura para apoiar esse tipo específico de empresa, se talvez
pudéssemos usar os mesmos meios, o mesmo tempo e os mesmos recur-
sos humanos para apoiar outros tipos de empresas? O que elas têm de
especial? Elas têm algumas características especiais, e uma delas é real-
mente a possibilidade de agregar valor na forma de conhecimento e dife-
renciar a sua atuação.

Isso leva à segui-ida característica, que é o grande potencial de cres-
cimento. São empresas sobre as quais alguns estudiosos dão o exemplo de
que, se uma em muitas centenas realmente conseguir vingar, crescer em
todo seu potencial, já terá valido para a sociedade, já terá trazido retorno
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suficiente. Mas elas têm uma terceira função, que para mim é a mais im-
portante e que deve ser mais cuidada. É que essas empresas, na maior
parte das vezes, funcionam COO verdadeiras abelhinhas. E uma imagem
que já usei outras vezes, mas de que gosto muito. São verdadeiras abelhas
do sistema de produção. Elas fertilizam, elas trazem o novo: novas exigên-
cias de qualidade e de desempenho e, muitas vezes, a exigência de
criatividade, que se difunde por todo o sistema.

Esse potencial de irrigação, de novidade, de criação, é extremamente
valioso, para nós que estamos em um momento de tantas mudanças em
nosso país e que aspiramos realmente a ter um sistema de produção que
integre não só a execução, a manufatura, mas também a criação e a inteli-
gência.

A presença da UFMG nas três iniciativas locais bem indica sua com-
preensão quanto ao papel que pode desempenhar no processo, embora o
como fazê-lo seja ainda matéria de questionamento e de construção diá-
ria, a partir das demandas apresentadas pelas diferentes gerências de in-
cubadora e pelas empresas incubadas.

Temos alguns exemplos disso, e os amigos da Iteb e podem com-
provar que são interações que já acontecem entre empresas incubadas e
diversos departamentos da Universidade, como o de Engenharia de Es-
truturas, o de Engenharia Mecânica, que foi o caso mais recentemente re-
latado, e muitos outros de outros centros. E um trabalho que hoje ainda é
resolvido caso a caso, mas que já está em processo de sistematização.

Uma providência se mostra talvez a mais urgente: a Universidade
precisa se conhecer melhor para poder participar de redes de interação
tecnológica: conhecer seu rico patrimônio, representado pela competên-
cia de seus professores e pesquisadores e pelos resultados obtidos em suas
atividades, capazes de contribuir para a competitividade das empresas. A
experiência internacional indica que as pequenas empresas são o melhor
vetor de transferência do conhecimento tecnológico desenvolvido com o
concurso das universidades em direção à sociedade, que é exatamente esse
papel de "abelhinha" das empresas de base tecnológica.

Para que a Universidade se conheça melhor, é necessário que ela se
dote de um sistema de informações, que não só apóie o gerenciamento de
sua rotina, mas que seja, também, a base de seu desenvolvimento estraté-
gico, monitorando a evolução de seu ambiente científico, tecnológico, po-
lítico, regulamentar, a fim de alimentar seus projetos de pesquisa, ensino e
extensão e informando sobre suas insuficiências internas e sobre suas
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potencialidades. Está em curso na UFMG, embora em sua fase inicial, o
projeto de um sistema de informações estratégicas sobre a oferta, a de-
manda, as competências, as iniciativas em andamento e os possíveis par-
ceiros, que viabilizem uma interação mais ágil.

Certamente serão necessárias também regras claras sobre os direi-
tos de propriedade industrial. A Comissão de Propriedade Intelectual está
discutindo regras mais claras para toda a UFMG nesse campo e também
para o acesso a recursos laboratoriais, para cursos de extensão e para a
participação de professores em atividades de assistência técnica e pesqui-
sa. Muitas vezes, essas regras existem, mas não São pensadas - nem para a
pequena empresa e o que se dirá para urna empresa ainda em gestação? -,
levando cm consideração suas especificidades e a grande esperança de
geração de empregos e de renovação da atividade econômica que elas re-
presentam para o País.

A experiência acumulada na breve história das incubadoras locais
forma hoje a base para a elaboração de uma política universitária de apoio
às empresas incubadas, que é o próximo desafio a ser enfrentado pela nova
reitoria.

O segundo tipo de iniciativa desenvolvida na UFMG, no campo do
apoio ao nascimento de pequenas empresas, é o que se convencionou dia-
mar "formação de empreendedores".

Nos anos de 1992, 1993 e 1994 foram realizados pelo Departamento
de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da UFMG, com apoio
do Scbrae, três workshcps sobre formação de empreendedores, com a parti-
cipação de três professores canadenses, especialistas no assunto, e com a
presença de professores universitários, vindos de todos os cantos do Esta-
do de Minas Gerais.

Tais works/zcps floresceram em iniciativas de cursos de formação de
empreendedores em universidades de todo o Estado, como as de
Uberlândia, Viçosa, Montes Claros, Itajuhi, para citar apenas algumas, e,
em alguns casos, contribuíram para o desenvolvimento de projetos de in-
cubadoras e parques tecnológicos e mesmo para a constituição de políti-
cas municipais de apoio à ciência, à tecnologia e à inovação.

Na própria UFMG, introduziu-se, a partir de então, uma disciplina
de formação de empreendedores, no curso de ciência da computação, e
módulos de formação de empreendedores foram oferecidos pela Escola
de Engenharia. Os projetos de criação de empresas na disciplina do Curso
de Ciência da Computação foram selecionados por um júri especialmente



designado, tendo os melhores sido apoiados financeiramente, para se tor-
narem projetos de empresa.

A iniciativa do DCC foi uma das precursoras da idéia de introdu-
ção de uma disciplina de formação de empreendedores nos cursos de gra-
duação em Ciência da Computação em todo o País, apoiada pelo progra-
ma oficial Softex 2000, de incentivo à exportação de software. Originou-se
daí o programa Reúne, que traz a Belo Horizonte professores dos cursos
de computação de todo o Brasil para se habilitarem a ministrar disciplina
em empreendedorismo em seus respectivos cursos e assim apoiar a cria-
ção de empresas que valorizem a competência no campo da criação de
software.

A UFMG, por meio da iniciativa de seus professores, mostrou-se
pioneira e apontou caminhos. A experiência acumulada pode ser mais um
passo em direção ao apoio à geração de empresas e renda, à transferência
de tecnologia, à formação de empreendedores.

Vivemos uma realidade em que uma parte não negligenciável de
nossos alunos, uma vez formados, não encontra colocação no mercado de
trabalho, ou encontra colocação que não corresponde ao seu potencial de
conhecimento e inteligência.

Nessas condições, pode-se mostrar extremamente interessante a
criação de um verdadeiro programa de apoio ao desenvolvimento de em-
preendedores. O aluno poderia cursar disciplinas para o desenvolvimen-
to de comportamentos, a aquisição de competência gerencial específica e
o acesso a informações legais, reguiatórias, financeiras. E necessário que
ele seja apoiado no desenvolvimento de um projeto de empreendimento
em seus aspectos técnicos, comerciais, gerenciais e financeiros, ao longo
de todo o seu curso de graduação. Tal aprendizado contribuiria certamen-
te para a formação de cidadãos mais bem preparados para atuar com espí-
rito de iniciativa, em diferentes campos de atividade e conhecimento, não
só naquele de atividade empresarial.

Gostaria de lembrar o dinamismo das empresas juniores da UFMG,
terceiro campo que vou abordar. A UFMG conta hoje com diversas delas
em atividade, associadas a diferentes cursos de graduação. São elas: a
UFMG Consultoria Júnior, associada à Faculdade de Ciências Econômi-
cas; a Juniores Produção, dos alunos de Engenharia de Produção; a CPE,
da Engenharia Elétrica; a RH, da Psicologia; a VET Júnior, da Escola de
Veterinária; e a Computação, do Departamento de Ciência da Computa-
ção. Existem muitas outras, sendo que a mais antiga já conta com cinco
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anos de existência. No Estado de Minas Gerais existem hoje aproximada-
mente 50 empresas juniores. Muitas outras estão em fase de constituição
na UFMG, tais como as empresas juniores dos alunos da Engenharia Ci-
vil, da Engenharia de Minas, da Biblioteconomia e do Departamento de
Comunicação.

Como se vê, o fenômeno não está restrito apenas às áreas de ensino
da ciência e da tecnologia, mas se difunde por toda a Universidade.

1-lá um projeto de criação de um núcleo multidisciplinar das em-
presas juniores da UFMG, a fim de facilitar a cooperação entre elas, em
suas relações com o mercado e na condução de seus projetos.

As empresas juniores surgiram na Europa, como uma forma de
aproximar o graduando da realidade profissional, contribuindo para sua
formação. Segundo o atual presidente da Federação das Empresas Juniores
do Estado de Minas Gerais - Fejeng -, que é aluno da Escola de Engenha-
ria da UFMG, as empresas juniores brasileiras têm uma particularidade
própria, muito importante: têm por clientes as pequenas empresas.

A empresa Júnior Produção tem como clientes principalmente
subfornecedores de grandes empresas industriais, contando de 20 a 50
assalariados. Elas procuram, na empresa júnior, assistência para a implan-
tação de técnicas gerenciais, como padronização e 5S, a fim de continua-
rem atuando como fornecedoras daquelas grandes empresas.

Vou citar aqui um dos casos relatados por uma dessas empresas.
Uma pequena empresa declarou ter dobrado sua produção e triplicado
seu número de funcionários através do concurso da empresa júnior cm
questão. Essa empresa júnior envolve cerca de 50 alunos de graduação,
trabalhando com uma previsão de faturamento de R$5() mil para 1997. É
interessante notar que as pequenas empresas conseguem, através das
empresas juniores, a assistência para se candidatarem a linhas de financi-
amento, à capacitação tecnológica existente, como é o caso do recurso ao
Patine, programa financiado conjuntamente pelo Sebrae e pela Finep.

A participação numa empresa júnior conta com estágio curricular,
dando origem a numerosos trabalhos de fim de curso de graduação. As
empresas juniores ainda utilizam a infra-estrutura dos departamentos,
salas, telefones e fax. Os projetos desenvolvidos pelas equipes de alunos
devem ser coordenados por professores orientadores. Assim, as empresas
juniores são, muitas vezes, a porta de entrada para um primeiro contato
entre o professor e a pequena empresa e a construção de relações entre
ambos.
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A efervescência das empresas juniores foi coroada em agosto últi-
mo pela realização, em Belo Horizonte, do 50 Energy, primeiro fórum in-
ternacional de empresas juniores, que contou com a participação de diver-
sos representantes de empresas juniores européias. Desse encontro, resul-
tou um acordo de intercâmbio entre associações de empresas juniores do
Brasil e da Europa, o que possibilitará aos alunos brasileiros a realização
de estágios em empresas juniores européias. Portanto, professores de de-
partamentos da UFMG têm apoiado a criação de empresas juniores por
seus alunos, que têm se mostrado capazes de estabelecer pontes de
interação universidade-pequenas empresas, valorizando, em prol da soci-
edade, a competência de todos os envolvidos nos projetos.

Resta ainda pensar numa política da UFMG que apóie essas inicia-
tivas, guardando seu caráter dinâmico, criativo e inovador, evitando que
projetos sejam conduzidos sem a devida orientação e sem corresponder às
competências específicas dos envolvidos.

Espero ter, através desses exemplos, ilustrado a riqueza das experi-
ências vividas hoje na UFMG em matéria de interação com o mundo da
pequena empresa, em particular com as empresas de base tecnológica.

Para apoiar essas e outras formas de interação da UFMG com o
setor empresarial, foi criada a Coordenadoria de Transferência e Inovação
Tecnológica da UFMG - CTIT -, que tem, entre seus programas de ação, o
Ebetec, cujo objetivo específico é apoiar o desenvolvimento de empresas
de base tecnológica da UFMG, em colaboração com a mesma.

Aqueles interessados em interagir com a UFMG para apoiar o
florescimento de empresas de base tecnológica, em toda Minas Gerais,
têm hoje, na CTET, uma porta de entrada privilegiada.
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Paulo Roberto Petrochi
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais

Não vou falar sobre linhas de financiamento do BDMG ou sobre as
peculiaridades de taxas de juros, pois creio ser mais importante a oportu-
nidade para caracterizarmos melhor quais seriam as necessidades de cada
segmento, em termos de aporte de recursos financeiros. Deveríamos defi-
nir bem o que dispomos hoje, para que possamos fazer um paralelo entre
o que temos e a real necessidade dessas empresas. Essas seriam nossas
metas de trabalho.

Vemos que essas empresas de base tecnológica têm, nos conheci-
mentos, seu principal insumo e utilizam pessoal com elevada qualificação
científica e tecnológica.

Tendem a urna concentração espacial, de modo que possam usar,
em escalas, certos recursos, como competência tecnológica, científica, qua-
lidade de vida, disponibilidade de recursos para investimentos de risco,
etc. Têm sempre uma interação intensa com centros de conhecimento e
pesquisa. Geram produtos de elevado valor agregado, com impacto rele-
vante na estrutura econômica. Esses produtos têm ciclo de vida curto, de-
vido à evolução rápida do conhecimento e dos métodos de aplicação
tecnológica.

Grande parte da receita dessas empresas resulta de novos produ-
tos, com um OU dois anos de mercado.

São empresas cujos investimentos refletem um maior grau de in-
certeza cm relação aos investimentos tradicionais. A incerteza quanto a se
conseguir desenvolver o produto pretendido, quanto ao sucesso do mes-
mo no mercado e o retorno que vai gerar também é característica dessas
empresas.

Estão em setores de informática - tanto hardu'are quanto so//ware -,
de biotecnologia, química fina, flOVOS materiais, mecânica de precisão OU

de combinações desses setores, como a optoeletrônica, a automação e a
mecatrônica.
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Outra característica dessas empresas é que são um fenômeno re-
cente, principalmente no Brasil, tendo uma grande dependência de capi-
tal de risco, conhecido muitas vezes como zieni ar capitai. Para nós, esse
termo é mais apropriado, porque todo o capital é de risco, mesmo o finan-
ciamento. Essa terminologia já é adotada. Por isso, gostamos de mencio-
nar ambas.

São empresas que têm um grande impacto socioeconômico, não só
pela geração de empregos de alta renda, como também pelos produtos de
alto valor agregado, dando grande contribuição à estrutura econômica e à
qualidade de vida. No entanto, para que possam ter condições adequadas
de surgimento e consolidação, dependem muito da conjuntura
socioeconômica. Basta lembrar que, no período de inflação elevada, era
mais difícil implantar uma empresa com esse nível de risco.

Estão muito ligadas a fatores culturais em termos de
empreendedorismo, à cultura empreendedora, portanto a razões históri-
cas. É notório que nos Estados Unidos há uma disponibilidade muito maior
para o risco do que aqui. Lá, o empreendedor que investe duas OU três
vezes, insistindo na busca do sucesso, é considerado corajoso. Aqui, no
primeiro insucesso, é condenado a não ter outras portas abertas, mesmo
no mercado financeiro. O fator cultural é importante para gerar investido-
res. O próprio sistema financeiro, a estrutura, a maneira de o sistema fi-
nanceiro encarar os investimentos, a evolução científica e tecnológica do
ambiente, a legislação, tudo isso são fatores importantes.

O sistema nacional de inovação, em última instância, é a maneira
como interagem esses fatores e o aparato oficial, em termos de universida-
des, de regulamentação de instituições físicas ou procedimentos na socie-
dade. Mesmo nos Estados Unidos, onde há condições favoráveis, grande
parte do capital de risco está concentrado na Califórnia, na área da Baía de
São Francisco. Isso mostra que a conjunção de fatores é importante para
que esse tipo de empreendimento tenha oportunidade de surgir e de se
consolidar. No Reino Unido, onde já se fala disso há muito tempo, as em-
presas de capital de risco acabam dividindo seu portfólio de aplicações
em empresas dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, por-
que muitas vezes inexiste até uma massa crítica suficiente. Lá, foi necessá-
rio mudar também todo um aparato legislativo para permitir um maior
dinamisno nesse setor.

A tentativa do BDMG de operar com empresas de base tecnológica
surgiu em 1990, através de um plano estratégico de atuar fortemente na
transformação da estrutura agrícola do Estado, modificando-a para uma

117



estrutura industrial mais forte, baseada na geração de empregos e traba-
lhando em empresas de grande porte e na cultura de substituição de im-
portações. Isso forma uma cultura.

Detectou-se, em 1990, a necessidade de um preparo interno para lidar
com essas empresas de base tecnológica e com o fenômeno da tecnologia. Já
foi dito que, entre falar e fazer, há uma distância.Encontramos algumas difi-
culdades. Em 1992 é que efetivamente se constituiu um núcleo tecnológico,
porque não se sabia exatamente como encaixar o projeto dentro da estrutura
do banco. Ao mesmo tempo em que as pessoas se preparavam, tentavam
entender a problemática da capacitação tecnológica e buscar melhor compo-
sição dentro da estrutura organizacional dos bancos.

Em 1996 e 1997, esse projeto se consolidou. Em 1995, seu funciona-
mento, que era informal, tornou-se uma divisão, a menor unidade formal
dentro do banco. Nesse período, então, houve um xeque-mate. As divi-
sões iam acabar numa simplificação da estrutura do banco. Entre 63 car-
gos de gerência, ficaram somente 22. Ou desaparecia a Divisão de Desen-
volvimento Tecnológico ou ela se consolidava como departamento. Deci-
diu-se que era importante mantê-la. Ela se tornou departamento e faz ani-
versário agora no dia 1°. Foi nosso primeiro ano de atuação.

O banco, de certa forma, já financiou esse tipo de empresas. Tenho
clientes de empresas de base tecnológica que são atendidos pelos departa-
mentos setoriais mais afeitos a suas atividades. Hoje, procuramos caracte-
rizar essa atuação, definindo que o setor é de grande incerteza. O BDMG
paga os seus custos através do retorno de suas operações. Normalmente,
os nossos spreads são muito baixos em relação ao mercado financeiro, fi-
cando um balanço entre o risco e a capacidade de autofinanciamento.

Há a questão da intenção e da prática. Temos uma série de dificul-
dades, que persistirão, até conseguirmos mudar os processos e a maneira
de avaliar os projetos. Há uma série de filtros. Dentro dos filtros normativos,
esses projetos têm de ser adaptados, no que se refere tanto à legislação de
um modo geral quanto às normas operacionais internas. Existem ainda os
filtros culturais, ou seja, uma cultura voltada para grandes investimentos
de impacto, nos quais são aplicadas altas quantias, gerando centenas de
empregos. De repente, na mesma mesa, discutimos investimentos peque-
nos e que não têm um impacto imediato. As vezes, fica difícil, ainda que
as pessoas queiram. Por isso, é necessária uma preparação. Felizmente,
estamos tendo sucesso.

Criamos uma unidade de desenvolvimento, que hoje é aceita e re-
conhecida como importante, embora estejamos ainda aprendendo a atuar
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nesse setor. Existem também os filtros conjunturais. Às vezes, é muito mais
palatável, em qualquer fórum ou em qualquer instância, falar em grandes
projetos, que atendam à indústria tradicional. E difícil concentrar a mes-
ma quantidade de esforço, tempo e tensão em coisas que não são tão trans-
parentes.

Os recursos disponíveis hoje são de financiamentos tanto do BNDES
quanto da Finep. Essas vias estão abertas a qualquer empresa dentro da
modalidade tradicional, incluindo análise do projeto, desde a viabilidade
mercadológica e econômico-financeira até a capacidade empresarial. Como
já disse antes, temos empresas de base tecnológica como clientes. Temos
os fundos estaduais, como o PROIM - Programa de Indução e Moderniza-
ção e o Pró-Indústria, que é um financiamento para capital de giro, surgi-
do em função do acréscimo de ICMS gerado na ampliação ou na instala-
ção de uma empresa. A rigor, qualquer uma dessas modalidades pode ser
usada por uma empresa de base tecnológica.

Os recursos desejáveis deveriam ser segmentados em dois grupos.
Em primeiro lugar, as empresas nascentes deveriam estar em incubado-
ras, e mesmo assim já seria um risco muito grande. Se elas estiverem fora
de incubadoras, o risco é ainda maior. O fato de estarem em incubadoras
significa que as empresas já passaram por uma triagem e que contam com
um suporte em termos gerenciais, jurídicos, contábeis e de marketing. Para
essas empresas nascentes, o ideal seria o capital-semente. No capital-se-
mente, optamos de preferência por um capital de investimento através da
EPC ou de subvenção mesmo. Por quê? Porque se trata de baixos volumes
de recursos. O ideal seria uma subvenção. Se aplicarmos dinheiro em for-
ma de financiamento, o custo de acompanhamento superará o retorno que
poderíamos ter. Por isso, é melhor dar esse dinheiro, aplicar sem retorno,
através de uma seleção rigorosa, que envolva entidades pesquisadoras, a
questão técnica, a visão negocial, abrangendo um grupo eclético. Em ter-
mos de incentivos fiscais, considerando que os volumes arrecadados seri-
am muito pequenos, é preferível isentar essas empresas do tributo. Há a
questão do apoio à própria incubadora, para que ela continue fazendo
esse papel de suporte às empresas.

Vamos passar às empresas emergentes, aquelas que já passaram da
fase inicial de consolidação. Quando uma empresa está na incubadora,
não sabemos nem se vamos chegar a um produto. Nessa fase, pelo menos
ela já chegou a um produto que tem condição de ir ao mercado. Aí, a ques-
tão é começar a ascendência da curva.

Outra modalidade interessante seria o retorno conforme o desem-
penho, ou seja, uma forma de financiamento em que haveria um risco
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embutido, mas, se houver massa crítica de empresas, poderemos traba-
lhar com um portfólio de risco, com aquela estatística que todos conhece-
mos. Por exemplo, de cada 10 empresas de base tecnológica, uma tem ab-
soluto sucesso, sete desaparecem, etc. Aquela que vai muito bem paga o
conjunto. Isso pode ser feito. A empresa retornaria o financiamento Con-
forme o seu desempenho. Aquelas de sucesso poderiam pagar pelo risco
geral. Poderia haver também modalidades sem rembolso, e isso já existe
no acordo BDMG-Fapemig. A Fapemig coloca parte dos financiamentos
para desenvolvimento de produto nas instituições de pesquisa, nas uni-
versidades.

Deveria haver incentivos fiscais pela agregação de valor que tra-
zem para a economia, pela arrecadação de impostos de maneira indireta,
pela geração de empregos de alta renda, pelo decorrente consumo e pelo
aspecto estratégico. Poderia haver o financiamento normal para uma em-
presa que já tenha um leque de produtos, que já tenha um fluxo de caixa
mais ou menos plausível. Nesse caso, essa empresa poderia contar com o
financiamento normal, caracterizado por volumes médios. Pelo que te-
mos sentido, de modo geral, são volumes médios na faixa de 200 a 300 mil
de senha. Mais uma vez, teremos de ter uma seleção rigorosa para esses
investimentos. A solução seria um misto de tudo isso, ou seja, fazer uma
engenharia financeira usando todos esses recursos.

Quanto às empresas nascentes, a garantia, que é o que aparece como
problema, é conseguida com a linha PEG da Finep, que acopla ao financi-
amento até 90% do total necessário. 90% têm como garantia um fundo
especial, e a empresa entra com um mínimo de garantia real. Assim, há o
envolvimento empresa-empresário. O Famp, resultante de fundos oriun-
dos do Sehrae, funciona com a ABDE - Associação Brasileira de Institui-
ções Financeiras de Desenvolvimento. De certa forma, a questão das ga-
rantias poderia ser resolvida por esses meios.

O volume de financiamento supera a capacidade das empresas. No
caso do Famp, poderíamos usar o PMI'E, que é um programa do BNDES
para rrucro e pequenas empresas. Ele financia até 90% do investimento e
entra com garantias suplementares, mas o financiamento mínimo é de R$
20 mil. Muitas vezes, a empresa nem quer esse dinheiro todo, ela quer
menos. Isso é só para o caso das empresas nascentes. No caso do AMPG, o
financiamento mínimo é de R$ 30 mil. Temos tido alguns contatos com
empresas em incubadoras. Em princípio, elas se entusiasmam. Algumas
empresas que consideramos de base tecnológica, da área de equipamen-
tos médicos, estão fora da incubadora. Têm um projeto, o empresário diz
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que é grande, mas, na verdade, o valor está abaixo dos valores mínimos
com os quais operamos. Há um risco elevado para a empresa e o
financiador.

A questão da garantia é resolvida, mas o empresário tem de apre-
sentar a garantia real. Ele não precisa dispor de garantias reais, e, no caso
do AMI'G, não há exigência de praticamente nenhuma, há o Fundo, mas
este não é um seguro de crédito ou um aval. Se a empresa não pagar, o
Fundo cobre, mas, depois, vai executar a empresa para obter o ressarci-
mento. Elimina-se o problema na hora da garantia, mas não se elimina o
risco do empresário no insucesso. Ele começa uma empresa e não sabe se
o produto irá ao mercado. Muitas vezes, ele prefere não arriscar, mesmo
com um financiamento nessa modalidade.

O adequado seria um capital de risco na fase inicial. Mas temos de
ver quem vai assumir isso, já que não é comum no Brasil a cultura do
empreendimento de risco, como acontece em outros países. O BDMG po-
deria fazer isso, mas com que recursos? Normalmente, ele é um repassador
de recursos, mas tem de balancear o risco, porque seu custeio é feito com o
retorno da aplicação. Talvez, numa questão do portfólio, isso poderia ser
feito. O ideal seria que houvesse recursos orçamentários e que não hou-
vesse o risco. O banco poderia trabalhar como gestor, envolvendo unida-
des de todo o País. Ele bancaria com o seu próprio risco, mas não teria o
risco da operação em si. Essa é uma questão a ser discutida.

No caso das empresas emergentes, aquelas que já chegaram a um
produto que esteja a ponto de decolar no mercado, as garantias estariam
asseguradas, por via da Ampeg e do Famp, mas só haveria financiamen-
tos com reembolso e com os respectivos encargos. Isso é difícil para a em-
presa e para o próprio financiador, em função do risco característico. No
caso do empreendimento de risco mesmo, falta massa crítica para aquele
portfólio, um conjunto de empresas que arcaria com o risco da aplicação
total. Hoje os financiamentos do banco estão disponíveis para as empre-
sas de base tecnológica. Muitas vezes, há caso de recusa por parte das
próprias empresas, por causa dos riscos e das garantias que têm de apre-
sentar e dos volumes mínimos incompatíveis. Temos, na maioria das ve-
zes, intenção de emprestar, as empresas gostariam de tomar os recursos,
mas muito abaixo do limite mínimo com que os Fundos operam.

Vemos que uma das soluções seria o convênio entre Fapemig e
BDMG. Sob flOSSO ponto de vista, foi uma composição excelente. Houve
dois editais em 1996. Neste ano não houve nenhum. Acreditamos que isso
é um produto em maturação. Há uma série de sugestões para simplificar
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esse produto. Não foi possível implementar tudo isso, não pudemos lan-
çar um edital este ano. Seria extremamente válido um esforço para conti-
nuarmos nessa linha. Esse é também o ponto de vista da Fapemig. Para
nós, a continuidade desse produto seria imprescindível como um dos ins-
trumentos para facilitar o nascimento e a consolidação das empresas de
base tecnológica-

0 ideal seria que, no financiamento ideal, pudéssemos operar sem
risco financeiro, para que não houvesse o conflito daquele empreendimento
de altíssimo risco. Seriam recursos de baixos volumes, principalmente para
as empresas nascentes, que proporcionariam a geração de uma massa crí-
tica de empresas, à medida que novas empresas fossem surgindo, se con-
solidando e criando empregos qualificados. Com o sucesso da empresa,
haveria empregos de alta renda, o que provocaria uma elevação da renda
de um modo geral, devido à qualificação do pessoal empregado e ao valor
agregado dos produtos.
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ENCERRAMENTO DO CICLO DE DEBATES:

Deputado Paulo Nau
Presidente

Gostaria de agradecer a todos os que tiveram a paciência de ficar
aqui até este horário. Isso mostra que há pessoas que acreditam no
paradigma desse conhecimento. Quando se fala em incubadora de em-
presas, de empresa de base tecnológica, vemos que existe uma dificulda-
de real dentro das próprias instituições de pesquisa, no meio dos pesqui-
sadores e professores. No mundo da Assembléia Legislativa, a compreen-
são também é muito mais difícil.

Se fizermos uma pesquisa na sociedade sobre o que é incubadora
de empresa, certamente vamos ver que perto de 100% da população des-
conhece o que isso significa. As informações trazidas aqui hoje foram fan-
tásticas. E o início de um trabalho efetivo que Minas Gerais vai empreen-
der. Tudo isso vai ser divulgado para a sociedade. Vai ser uma oportuni-
dade boa para que possamos entender melhor a matéria. Esta Casa é a
repercussão da sociedade. Acreditamos que isso acontecerá.

Fico imaginando o quanto é difícil pensar numa empresa dessa
natureza se as empresas tradicionais, sobretudo as pequenas e as médias,
estão nesse fogo cruzado da nossa economia, que é complicada e mal
dirigida. Num país em que a balança comercial é negativa sucessivamen-
te, podemos dizer que a economia é mal administrada. Imaginem o quan-
to essa importação exacerbada pode estar afetando as nossas empresas. É
claro que temos de enfrentar a situação das universidades, dos institutos
de pesquisa, dos empresários e do próprio governo. Nós é que temos a
obrigação de contar isso tudo para o resto da sociedade. Minas Gerais tem
uma grande massa crítica em termos de ciência e tecnologia. Precisamos
dizer à sociedade que isso deve mudar. Como já foi dito aqui, poderemos
estar sendo preparados para ser um país de vantagens comparativas e
mão-de-obra barata, ao invés de competirmos com os empregos de alta
remuneração e com a tecnologia de ponta. Isso pode ficar do outro lado. O
Brasil é grande, e acreditamos que tudo vai acontecer da melhor maneira.
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Às vezes, a presença dos deputados nos eventos não é grande, mas
devo dizer a vocês que a Assembléia Legislativa de Minas vota. Como o
povo tem sensibilidade, o deputado também é sensível. Queremos, com
este evento, dar um pontapé inicial para o fórum que acontecerá em 1998.

Aproveitamos esta oportunidade para um primeiro contato, res-
saltando que, dentro dos institutos de pesquisa e das universidades, deve
haver um esforço para trazer aqui aquelas pessoas que estejam diretamente
relacionadas com a geração de conhecimentos. Assim, poderemos discutir
os instrumentos de política de reforço à criação e à implementação das
empresas de base tecnológica. Acreditamos nisso, porque isso é que está
direcionando os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Todos quere-
mos que nosso país esteja na lista dos desenvolvidos.

No final do ano que vem, acontecerá um grande evento nacional
em Belo Horizonte, envolvendo as incubadoras e as empresas de base
tecnológica. No final do fórum do ano que vem, queremos pelo menos
uma proposta de um programa mineiro de incentivo às incubadoras e às
empresas de base tecnológica. Se conseguirmos isso, penso que estaremos
dando um grande passo em relação ao capital-semente, à carga fiscal e
tributária que incide sobre essas empresas e aos programas de incentivo
fiscal. Há uma grande faixa a ser trabalhada.

Gostaríamos de reforçar os nossos agradecimentos a vocês, colo-
cando esta Casa à disposição de todos. Temos várias comissões de assun-
tos temáticos, e cada instituição aqui presente poderá usar e divulgar al-
guma ação concreta sobre o tema.
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A Assembléia Leglsíafiva do Estado de Minas
Gerais promoveu a realização do "Cklo de Debates sobre

Implantação e DesenvoMmer,to de Empresas de Base

Tecnológica",em 9 d dezembro de 1997. No ckb de

debates, mais de 100 técnicos, cientistas e representantes

pelos parflciantes. Foram analisadas as experí&icias de
frnplankic'k- r1t'Yc	A	'- -.
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