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Financiamento de Empresas Nascentes – o caso da Incubadora 
Tecnológica do Instituto Gênesis da PUC-Rio 

 
 

INTRODUÇÃO 
A despeito da tão falada importância do conjunto das Pequenas e 

Médias Empresas (PME’s) para o processo de geração de riqueza nas 
economias mundiais, em geral, e para seus indivíduos, em particular (OCDE, 
2000; GEM, 2005); e da capacidade desses empreendimentos como criadores 
de novos empregos e como vetores de inovação em termos de produtos, 
processos e tecnologias que, em larga medida, acabam por influenciar a 
dinâmica competitiva dos diversos segmentos da economia (SCHUMPETER, 
1961), o fato é que quando considerados individualmente, têm experimentado 
dificuldades crônicas no que se refere: à administração geral; à administração 
financeiro-contábil, à mercadológica e a gestão tecnológica (BARROS, 1997). 

No que se refere ao contexto brasileiro, o custo social e econômico do 
insucesso precoce das empresas nascentes chega a quase 20 bilhões de reais 
em desperdícios financeiros, 2,5 milhões de postos de trabalhos extintos e 
773.000 empreendimentos encerrados, segundo as estimativas de um estudo 
divulgado pelo Sebrae, contemplando o período de 2000 à 2002 (SEBRAE, 
2004). 

De forma recorrente, os argumentos - inexistência de recursos 
financeiros e incapacidade gerencial - têm sido apontados como os principais 
responsáveis pelos problemas das PME’s.  

Assim, este trabalho incumbiu-se de investigar, ainda que de forma 
restrita, a disponibilidade de recursos financeiros para empresas de pequeno 
porte de base tecnológica nos seus primeiros anos de vida. Como forma de 
isolar o problema da deficiência gerencial, selecionou-se um conjunto 
específico de empresas, ligado a uma incubadora, cuja a taxa de sucesso, ou 
seja, sobrevivência durante o processo de incubação e até três anos após o 
desligamento da incubadora tem alcançado índices superiores a 70%3.   

Procurou-se responder as seguintes perguntas: (1) Existem recursos 
financeiros disponíveis para promover o processo de desenvolvimento de 
novos negócios no Brasil?  (2) Se existe, qual a origem e como estão sendo 
investidos estes recursos? 

Estruturou-se este trabalho em duas seções, de forma a se desenvolver 
uma seqüência lógica de eventos que conduzisse aos objetivos estabelecidos, 
cabendo, assim, a primeira seção apresentar uma breve revisão dos principais 
aspectos teóricos que deram origem as perspectivas de análise desenvolvidas 
ao longo do trabalho.  

A seção seguinte introduz a metodologia de pesquisa, bem como 
referencial empírico do trabalho, apresentando o perfil das empresas 
estudadas e as análises e interpretações dos dados coletados em campo, 
tendo como guia o referencial teórico utilizado.  

Por último, apresenta-se o desfecho do processo de investigação, 
representado pelas considerações finais do pesquisador. 
 
                                                 
3 De acordo com informações do relatório anual do Instituto Gênesis referente aos anos de 2003, 2004 e 
2005. 



 

Estratégia, Construção da Base de Recursos e Financiamentos 
O conceito de estratégia baseado no desenvolvimento de recursos - 

Resource-Based View (RBV), o qual teve sua origem na teoria econômica, 
explica como os recursos de uma empresa – competências e ativos -, 
direcionam seu desempenho num ambiente competitivo dinâmico (COLLIS & 
MONTGOMERY, 1995; BRUSH, GREENE & HART, 200).  

De maneira genérica, o requisito fundamental para o estabelecimento de 
vantagens competitivas sustentáveis (GHEMAWAT, 1986; PORTER, 1989) 
ampara-se no estabelecimento de barreiras de entrada (GRANT, 1991) as 
quais, na abordagem proposta pela RBV, são construídas pela aquisição e 
desenvolvimento de recursos que sejam escassos, duráveis, difíceis de 
reproduzir, além de não serem facilmente comercializáveis (BARNEY, 1991; 
AMIT & SCHOEMAKER, 1993). Nesse sentido, um recurso pode assumir 
diferentes formas - tangível ou intangível (WERNERFELT, 1984) ou 
denominações - humanos, sociais, financeiros, físicos, tecnológicos e 
organizacionais (GRANT, 1991) 

Cada vez mais os tradicionais fatores de produção – máquinas, prédios 
e capital - tornam-se menos importantes que os recursos humanos e sua 
capacidade de gerar conhecimento e inovação, elementos essenciais para 
manutenção da continuidade das organizações (DE MASI, 1999). Além disso, o 
conhecimento e a capacidade de inovação, dentre outros recursos intangíveis 
(HALL, 1992), em boa parte encontrar-se-ão fora dos contornos das 
organizações (GNYAWALI & MADHAVAN, 2001) e terão que ser adquiridos ou 
acessados por meio de processos colaborativos com outras empresas e 
instituições - públicas e privadas – que atuam de forma complementar as 
competências encontradas nas empresas (MOORE, 2000).  

Assim, para que as empresas brasileiras nascentes de base tecnológica 
sejam capazes de construir uma base de recursos que promova um melhor 
posicionamento competitivo, não poderão mais depender, apenas, de seus 
próprios recursos – competências e ativos -, incluindo os financeiros. Nesse 
sentido, o fortalecimento da capacidade do gasto público, viabilizado por meio 
dos fundos setoriais e, também, dos investimentos privados, por meio dos 
fundos de investimento – venture capital, serão de fundamental importância na 
pavimentação da trajetória de desenvolvimento das empresas nascentes. Em 
outras palavras, estas empresas derevão inserir-se numa rede de 
relacionamentos com diferentes  instituições - públicas e privadas – capazes de 
auxiliar o financiamento do seu processo de crescimento. 
 
Etapas do Financiamento das Empresas 

A categorização apresentada adiante representa uma tentativa de 
síntese de diferentes formas de organização das etapas de financiamento de 
uma empresa, desde a concepção da idéia, passando pelas primeiras etapas 
de desenvolvimento, chegando até o momento em que a empresa abre seu 
capital e torna-se pública. 

 
 
 
                
 



 

Figura 1 – Etapas de Financiamento 

 
A Figura 1 exibe as diferentes etapas do processo de financiamento das 

empresas, as quais podem ser definidas em três modalidades: capital semente, 
capital de risco e private equity.  

Define-se capital semente, ou seed money, como o capital fornecido às 
empresas nascentes em estágio pré-operacional ou em início de operação, na 
forma de pequenos aportes financeiros para a construção de um protótipo, a 
condução de uma pesquisa de mercado, a elaboração de um plano de 
negócios e a contratação de executivos, dentre outros.  

Esse processo de financiamento inicial, também conhecido pelo termo 
bootstraping, caracteriza-se pelo levantamento de recursos nos quais o 
empreendedor conta com suas próprias economias, com a ajuda de parentes 
ou amigos, investidores anjo (BHIDE, 1992) ou, ainda, recursos públicos 
aportado pelos fundos de fomento, como os disponibilizados pela FINEP, 
Cnpq, FAPERJ, FAPESP etc. Raros são os investimentos de fundos de capital 
de risco nesse estágio de desenvolvimento das empresas. 

No que se refere ao capital de risco – investimentos temporários que 
financiam o crescimento da empresa - costuma-se categorizá-lo em diferentes 
estágios, ou rounds, de investimento: primeiro estágio; segundo estágio e 
assim sucessivamente até que a empresa faça uma oferta pública de suas 
ações – Inicial Public Offering (IPO). Esses fundos podem ser estruturados de 
diferentes maneiras: como um Fundo Mútuo de Investimento em Empresas 
Emergentes (FMIEE)4 ou como fundos de empresas – corporate venturing. 

A última fase de capitalização fica a cargo dos fundos de privety equity, 
geralmente representado por investidores institucionais com grande poder de 
investimento, por exemplo, fundos de previdência. 

A tabela a seguir apresenta um perfil resumido das três etapas de 
capitalização das empresas nascentes, anteriormente relacionadas. 

 
 

Tabela 1 – Modalidades de Capital de Risco 
 Capital Semente Capital de Risco Private Equity 
Volume de 
Investimento 

•  de R$ 10 mil 
a R$ 1 milhão

•  de R$ 1 
milhão a R$ 
10 milhões 

•  Acima de 
R$ 20 
milhões 

Característica 
do Investidor 

•  Investidores 
anjo 

•  Universidades

•  Fundos de 
investiment
o 

•  Fundos de 
investiment
o 

                                                 
4 Modalidade de Fundos regulamentados em 1994 que seguem a Instrução CVM 209  
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Fonte: JB Partners 



 

•  Governo -
fomento 

•  Investidores 
corporativos

Prazo de 
Maturação 

•  de 2 a 7 anos •  até 10 anos •  de 3 a 7 
anos 

Mecanismos 
de Saída 

•  Saída 
negociada via 
fusão com 
outras 
empresas 

 
•  Ou venda de 

participação a 
investidores 
da próxima 
etapa 

•  Saída 
negociada 
via fusão 
com outras 
empresas 

•  Ou venda 
de 
participação

•  Saída 
eventualme
nte 
negociada 

•  Geralmente 
a saída 
ocorre via 
abertura de 
capital 

Fonte: Adaptado de Inc Magazine. 
 

Panorama do Investimentos de Capital de Risco e Fomento no Brasil 
Os dados referentes aos investimento de capital semente no Brasil são 

fragmentados, além de contemplar um horizonte de tempo inferior a uma 
década, tornando a tarefa de acompanhamento da indústria, seja pela ótica dos 
investidores, seja dos investidos, uma tarefa de difícil execução (FINEP, 2005). 

As poucas informações públicas disponíveis foram disponibilizadas a 
partir de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Venture Capital 
(ABVCAP) juntamente com uma empresa internacional que acompanha o 
mercado de capital de risco - Thompson Venture Economics - contando, ainda, 
com apoio da FINEP e da Fundação Getulio Vargas. Os dados têm sido 
coligidos, semestralmente, desde o ano 2000, época da realização da 
sondagem sistematizada.  

O mercado brasileiro de capital de risco e private equity experimentou 
um declínio no período 2000/2002, seguindo uma tendência mundial, como 
resultado de condições econômicas adversas, tanto no cenário nacional quanto 
no mercado externo. A pesquisa da Thompson Venture Economics aponta um 
total de aproximadamente 1,5 bilhões de dólares aportados em 72 empresas 
em 2000 contra 342 milhões em 2002, com 77 investidas. Cabe ressaltar que, 
embora tenha havido uma redução no montante dos recursos, o número de 
empresas investidas aumentou. 

Das empresas investidas nesse período, as quais encontravam-se 
localizadas, principalmente, na região sul/sudeste (69%), aproximadamente 
metade classificava-se como não tecnológica. Em relação as demais, 46% 
estavam ligadas a negócios nas áreas de computadores, comunicação e mídia. 
Uma ressalva que chama atenção, diz respeito ao segmento de software e 
serviços para computadores, com pouco mais de 1% do total de investimentos 
no período 2000/2002, constrastando com o que ocorre nas economias 
desenvolvidas e, mesmo, em algumas em desenvolvimento.  

O relatório destaca, ainda, o ano 2002 como marco de investimentos 
consistentes em empresas de biotecnologia e saúde. Essa área, que havia sido 
detectada em 2000, com meros 300 mil dólares e duas empresas investidas, 
mas que dobrou em número de transações (cinco inversões), totalizando 19 
milhões de dólares em recursos aportados. 



 

Um dado que chama atenção no relatório apresentado pela Thompson, 
diz respeito ao estágio das empresas investidas, em sua grande maioria (58%) 
classificadas com empreendimentos em expansão. Segundo o próprio relatório, 
esta situação decorre dos altos riscos associados aos investimentos no Brasil, 
fazendo com que os recursos não cheguem as empresas nascentes  – aquelas 
que se encontram em estágio inicial de desenvolvimento. Neste ponto, cabe 
ressaltar que o relatório não é claro em relação aos parâmetros de 
classificação dos estágios, mencionando investimentos semente/startup, 
estágio inicial e estágio avançado, sendo este último distinto de expansão. 

A seguir esta classificação, temos algo como para 3% investimentos 
semente/startup (84 milhões de dólares); 5 % para estágio inicial (140 milhões 
de dólares) e 7% para estágio avançado (196 milhões de dólares). As fusões e 
aquisições ganham destaque como uma rubrica importante, sendo responsável 
por 13% dos investimentos realizados ou 371 milhões de dólares, 
aproximadamente. 

O ano de 2003 marcou a retomada dos investimentos, com um aumento 
de 7% no total de recursos aportados (451 milhões de dólares) em relação a 
2002. Mais uma vez, as empresas não tecnológicas, como friza o relatório, 
captaram a maior parte dos recursos (86%). Dentre os setores que mais 
receberam investimentos, destacam-se os de energia, serviços públicos e 
transporte. Fazem parte desse grupo os investimentos realizados na Gol 
Transportes Aéreos, América Latina Logística, Companhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL) e MPX Termoceará, dentre outras.  

Como no relatório anterior, que tabulava o período 2000/2002, o do ano 
de 2003 aponta um total de 8% dos investimento realizados na categoria 
capital semente, ou seja, algo como 36 milhões de dólares, contudo, não 
apresenta maiores detalhes sobre empresas e montantes.  

O modelo de financiamento baseado em capital de risco tem se 
mostrado adequado as necessidades das PME’s, principalmente as de base 
tecnológica, as quais identificam-se em termos de perfil de risco, prazo, porte e 
custo com esses recursos (BOTELHO et al., 2003). Contudo, esses recursos 
não têm alcançado as empresas nascentes, ficando essa função a cargo dos 
fundos setoriais. 

Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia (FSCT), os quais têm sido 
responsáveis pelo financiamento de boa parte das empresas nascentes de 
base tecnológica, representam o estabelecimento de um novo padrão de 
financiamento para o setor, sendo um mecanismo inovador de estímulo ao 
fortalecimento do sistema de C&T nacional. Seu objetivo é garantir a 
estabilidade de recursos para a área e criar um novo modelo de gestão, com a 
participação de vários segmentos sociais, além de promover maior sinergia 
entre as universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo (FINEP, 2005). 

A tabela a seguir apresenta um panorama dos repasses realizados pelos 
fundos setoriais no últimos três anos. 

 
Tabela 2 – Liberações Efetuadas Pelos Fundos Setoriais Nas Regiões 

UF/Região 2003 2004 2005 
Total Região Centro 
Oeste 

23.461.039,53 30.595.259,88 80.225.665,56 

Total Região Nordeste 25.566.953,70 62.919.352,90 68.510.725,03 
Total Região Norte 8.913.188,40 11.637.979,37 25.159.104,17 



 

Total Região Sudeste 114.888.481,04 164.659.152,61 202.303.037,16 
Total Região Sul 53.311.415,67 76.894.545,61 52.665.012,44 
FINEP (*) 90.288.201,13 123.358.029,48 197.383.428,01 
Cnpq(**) 82.375.489,00 118.967.654,91 127.150.487,94 
ANP - 22.478.812,67 15.000.000,00 
Total Global 399.537.297,97 619.300.787,43 768.397.460,31 

Fonte: FINEP 
(**)CNPq - Repasses para implementação de ações da Finep e CNPq no âmbito dos 
Fundos Setoriais; 
(*)FINEP - Valores referentes aos novos Instrumentos Verde-Amarelo. 
 
Estes fundos setoriais, criados a partir de 1999, são instrumentos de 

financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no País. 
Há 16 deles, sendo 14 relativos a setores específicos, como: CT-PETRO, CT-
ENERG, CT-HIDRO, CT-MINERAL, CT-Info, CT-Aero, CT-Espacial, CT-Saúde, 
CT-Agro; e dois transversais - um é voltado à interação universidade-empresa 
(FVA – Fundo Verde-Amarelo) e outro destinado a apoiar a melhoria da infra-
estrutura de Instituições Científicas e Tecnológicos (ICTs -Infra-estrutura). 

Os recursos dos fundos são oriundos de contribuições incidentes sobre 
o resultado da exploração de recursos naturais pertencentes à União, parcelas 
do Imposto sobre produtos industrializados de certos setores e de Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que 
remuneram o uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de 
tecnologia do exterior. Os recursos dos fundos setoriais, em geral, são 
aplicados em projetos selecionados por meio de chamadas públicas, cujos 
editais são publicados nos portais da FINEP e do CNPq (FINEP, 2005). 

Os resultados apresentados mais adiante demonstram a importância 
desses recursos para as empresas nascentes de base tecnológica, 
principalmente quando comparados com os resultados da Thompson Venture 
Economics, ou seja, o capital de risco não tem chegado as empresas 
nascentes, essa demanda tem sido suprida por recursos dos empreendedores 
e de sua rede de relacionamentos, bem como pelos Fundos Setoriais de 
Ciência e Tecnologia. 

 
Método de Pesquisa 
 

Dada a ausência, ou pouca disponibilidade de informações 
sistematizadas sobre investimentos realizados nas empresas nascentes 
brasileiras, uma investigação exploratória, com enfoque prioritariamente 
qualitativo, mostrou-se adequada. Desta forma, esse levantamento caracteriza-
se mais por seu viés descritivo, não preocupando-se em implementar um 
tratamento estatístico apurado.  

Quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como documental, 
telemática, bibliográfica, utilizando, ainda, como recursos de investigação de 
campo, os métodos – aplicação de questionários e estudo de casos (YIN, 
1994). 

A escolha das empresas tecnológicas para a realização da pesquisa 
deveu–se ao fato de empreendimentos nascentes de base tecnológica, 
geralmente, demandarem altos investimentos iniciais, serem intensivos de 
capital intelectual, estarem expostos a competição internacional, além de 



 

apresentarem-se como os preferidos dos investidores de risco, tendo em vista 
o potencial de ganhos elevados.  

O trabalho foi conduzido junto a incubadora tecnológica do PUC-Rio, 
entre o final de 2004 e durante o primeiro bimestre de 2005, contando com um 
universo de 24 empreendimentos, dos quais 17 encontravam-se em estágio de 
incubação e os demais em pré-incubação5. Estas empresas têm como principal 
foco de atuação os seguintes segmentos: recursos humanos; educação à 
distância; sistemas de tomada de decisão; telecomunicações; tecnologia de 
entretenimento; energia e meio ambiente. 
 
Coleta de Dados 
 

No que se refere ao levantamento de dados para o entendimento da 
estrutura da indústria de capital de risco no Brasil, utilizou-se como principais 
fontes de investigação: jornais, revistas especializadas, material de divulgação, 
publicações acadêmicas, bem como alguns estudos realizados por instituições 
comerciais, órgãos de pesquisa e/ou fomento, além de universidades, enfim, 
instituições que atuam ou têm interesse nos segmentos de investimentos, 
relação universidade/empresa, ciência, tecnologia e inovação, 
empreendedorismo e também políticas públicas. 

Dentre o conjunto das instituições consultadas, destacam-se, 
principalmente: FINEP, Cnpq, SEBRAE, Associação Brasileira de Capital de 
Venture Capital (ABVCAP), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).  

No que tange as empresas, a pesquisa teve como universo um total de 
24 empreendimentos. As empresas foram selecionadas tendo em vista seu 
enquadramento na categoria micro e pequena empresa6 e acessibilidade, dado 
o relacionamento dos pesquisadores com a incubadora tecnológica da 
universidade.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário de pesquisa 
encaminhado pela Internet. Do conjunto das empresas, 17 retornaram 
questionários válidos para fins da pesquisa, ou seja, aproximadamente 71%. A 
investigação teve como sujeito os sócios dos empreendimentos. 

Os dados foram tabulados com auxílio da planilha eletrônica Excel. Cabe 
ressaltar que, no que se refere ao tratamento estatístico dos dados, não houve 
uma preocupação de desenvolver-se um trabalho apurado, dada as 
características descritivas da pesquisa. 

Adicionalmente, foram realizadas algumas entrevistas semi-
estruturadas, com base em contatos pessoais, com duração de 40 minutos, 
conduzidas pelo pesquisador junto aos sócios fundadores de 5 empresas. 
Estas entrevistas buscaram levantar informações mais detalhas sobre alguns 
pontos abordados pelo questionário, especialmente aqueles referentes as 

                                                 
5 A incubadora tecnológica da PUC-Rio têm um sistema de desenvolvimento de empresas composto por 
três etapas: (1) pré-incubação – fase em que trabalha-se com o conceito do negócio, com duração de até 
um ano; (2) incubação – fase de desenvolvimento do protótipo, teste do conceito e início da operação, 
com duração de até dois anos e meio; (3) pós-incubação – fase de desenvolvimento do negócio.   
6 Tendo em vista a disponibilização de linhas financiamento e baseado na receita operacional bruta anual, 
o BNDES classifica as empresas da seguinte forma: microempresas – até R$ 700 mil; pequenas empresas 
– de R$ 700 mil até R$ 6,125 mil; médias empresas – de R$ 6,125 mil até R$ 35 milhões. Classificação 
válida para indústria, comércio e serviços. 
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aplicações dos recursos recebidos e sua importância para o desenvolvimento 
da empresa. 

 
Análise dos Resultados 

Cerca de 82% das empresas (14) que participaram da pesquisa declarou 
já ter recebido algum tipo de investimento público. As demais informaram que 
ainda não haviam sentido a necessidade de captar recursos ou que estavam 
estudando as fontes de financiamento mais adequadas ou, ainda, que não 
tinham encontrado financiamento que atende-se as suas necessidades.  

Do total das empresas, oito, ou 47,6%, tiveram acesso a apenas um 
recurso enquanto as demais (35,2%) obtiveram entre 2 e 4 recursos.  

A grande maioria dos recursos (45,5%), em quantidade, não em valor, 
revelou-se de origem própria - capital investido pelos sócios e/ou rede de 
relacionamentos – também conhecido como love money. As outras fontes de 
recursos dividem-se entre Finep (31,8%) seguida pelo Cnpq (13,4%), Sebrae 
(4,5%) e Lei da Informática (4%), representada no gráfico por outros, conforme 
Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 – Origem dos Recursos 
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Os recursos públicos (R$ 983.000,00) se caracterizam com a grande 
fonte financiadora dos negócios avaliados nesta pesquisa, sendo praticamente 
80% maior que os recursos privados ou particulares (R$ 548.000,00), embora 
estes sejam mais numerosos. O Gráfico 2 a seguir apresenta uma comparação 
dos totais desses recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 2 – Total dos Recursos 
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Do total dos recursos provenientes de fontes governamentais, cerca de 

75% foram de valores superiores a R$ 50.000,00. Os 25% restantes, foram 
aplicados em duas empresas em fase de pré-incubação, na realização de 
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE´s, contando com verbas 
da Finep no valor de R$10.000,00 por empresa. 

 
Gráfico 3 – Recursos Públicos 
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Quanto aos recursos provenientes de investimentos próprios (Gráfico 4), 
15% foram da ordem de R$10.000,00, 63% valores entre R$ 10.000,00 e R$ 
50.000,00, 15% valores entre R$50.000,00 e R$ 100.000,00 e 7% valores 
superiores a R$ 100.000,00.  
 

 
 
 
 
 



 

Gráfico 4 – Recursos Privados 
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A maior parte dos recursos (31%) destinou-se à compra de 
equipamentos, conforme mostra o Gráfico 5. Como segunda maior destinação 
aparece o capital de giro (23%), seguido pela contratação de pessoal (20,5%), 
pesquisas e EVTE’s (15%) e transferência de tecnologia (2%). O campo outros 
(7,6%) engloba as seguintes rubricas: desenvolvimento de produtos, mais 
especificamente software, gastos com pedidos de patentes e gastos com o 
Instituto Gênesis (aluguel, telefone, etc). 

 
Gráfico 5 – Recursos por Rubrica 
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Quando perguntados sobre a importância dos recursos para o 
desenvolvimento da empresa, cerca de 64% dos entrevistados o qualificaram 
como sendo essencial, 28,5% como sendo muito importante e 7% como sendo 
importante. Nenhuma das empresas classificou o investimento como 
indiferente. 



 

Cabe ressaltar que a classificação acima refere-se aos recursos 
governamentais, uma vez que tal pergunta não se enquadra nos investimentos 
próprios. 

Gráfico 6 – Classificação dos Recursos 
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Ainda em relação aos recursos públicos, quando questionados sobre 
sua adequação as necessidades, 71,4% dos empreendedores consideraram 
que os valores obtidos haviam atendido às suas expectativas. Em outras 
palavras, os empresários avaliaram que as metas definidas para o uso do 
recurso foram atendidas. A grande maioria da empresas (94%) mostrou-se 
interessada na obtenção de novos aportes.   

Onze dos dezesete empreendimentos entrevistados (64,7%) tiveram 
acesso aos recursos por iniciativa própria. O Instituto Gênesis foi responsável 
por servir como agente identificador dos recursos em 35% dos casos.  
 
Considerações Finais 

Os resultados indicam que boa parte dos empreendimentos 
contemplados na pesquisa, entre incubados e pré-incubados na Incubadora 
Tecnológica do Instituto Gênesis, tiveram acesso a alguma fonte de 
financiamento no estágio inicial do negócio. 

Embora o número de recursos obtidos junto a fontes privadas seja maior 
que os governamentais, estes ainda se caracterizam como mais 
representativos (R$ 983 mil reais), uma vez que em termos de valores são 80% 
maiores que os primeiros (R$ 548 mil reais). 

Tais investimentos demonstraram ser de grande importância para os 
empreendedores, sendo destinados principalmente para: compra de 
equipamentos - 31%; capital de giro – 23%; e contratação de pessoal – 20,5%. 
Percebe-se também a existência de investimentos significativos em pesquisas 
e EVTE’s, ferramentas de fundamental importância para os empreendedores, 
uma vez que possibilitam investigar e validar a viabilidade de novos produtos e 
serviços junto ao mercado alvo.  

O Instituto Gênesis foi responsável pela mediação dos recursos em 
apenas 35% dos casos. Tal situação decorre da alta incidência de recursos 
particulares no processo de financiamento dos empreendimentos, casos em 



 

que o Instituto não tem ingerência.  De certa forma, tais resultados demonstram 
existir um bom espaço para a atuação do Instituto no incentivo à captação de 
recursos e financiamentos. 

Não se verificou a existência de recursos provenientes de fundos de 
capital de risco ou private equity no estudo realizado. Embora a amostra esteja 
restrita a incubadora da PUC-Rio, acredita-se que situação semelhante esteja 
ocorrendo em outros clusters de empresas de base tecnológica em todo o país, 
uma vez que pouco, ou quase nada, se ouve falar desse tipo de investimento 
em empresas nascentes. Os resultados da Thompson Venture Economics, de 
certa forma, reforçam essa desconfiança. A demanda de capital por parte das 
empresas nacentes tem sido suprida por recursos dos próprios 
empreendedores e de sua rede de relacionamentos, bem como pelos recursos 
públicos, conforme foi possível observar. 

Finalmente, como sugestão para novas pesquisas, seria interessante 
realizar estudos periódicos e de maior amplitude, em diferentes regiões do 
Brasil, bem como aumentar o conjunto de questões a serem abordadas na 
investigação, como forma de se ter uma visão mais refinada do processo e 
financiamento das empresas nascentes de base tecnológica. Um melhor 
entendimento desse processo pode, além de ajudar no desenvolvimento de 
uma legislação que permita que o capital privado, nas formas descritas nesse 
trabalho, alcancem as startups, que novas e mais fontes de recursos públicos 
venham a ser direcionados para estas empresas. O fortalecimento da 
capacidade do gasto público, que venha somar-se aos fundos setoriais, aliado 
com investimentos privados – venture capital e private equity -, serão de 
fundamental importância para promover o desenvolvimento das empresas 
nascentes de base tecnológica, tornando-as cada vez mais mais competitivas.  
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