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Resumo: 

O propósito desse artigo é apresentar as características mais relevantes de um 

conjunto de pequenas empresas de base tecnológica localizadas no CIETEC - Centro 

Incubador de Empresas Tecnológicas, da USP São Paulo. A análise dessas 

características permite identificar os fatores que configuram facilidades e obstáculos à 

obtenção de financiamento. Entre os fatores facilitadores estão a infra-estrutura do 

Centro e determinadas habilidades dos empreendedores. Entre os obstáculos enfrentados 

estão, principalmente, a natureza e o ciclo de maturação dos produtos/ serviços e o perfil 

acadêmico dos sócios fundadores. 

A conclusão do estudo é que as empresas de base tecnológica do CIETEC têm 

mais facilidade - embora também haja dificuldades - na busca por financiamento 

público do que financiamento no mercado privado de crédito e capitais – especialmente 

seed e venture capital. A intensa utilização de financiamento público por essas 

empresas é, por vezes, fator desestimulante para a inserção no mercado, uma vez que as 

empresas ficam acostumadas a sobreviver com recursos públicos. É comum o medo das 

empresas em ter seus projetos recusados no âmbito de algum órgão de fomento. De fato, 

quando isso ocorre, as empresas são obrigadas a parar a pesquisa e desenvolvimento dos 

produtos/serviços, retardando o processo de desenvolvimento. 

Na pesquisa de campo realizada com investidores foram encontradas duas 

possíveis soluções para o problema: i) o fornecimento gratuito, pelo CIETEC, de um 

curso de gestão de EBTs nos moldes do realizado pela Fundação Dom Cabral,  em Belo 

Horizonte, MG; ii) a elaboração de uma cartilha, a partir das informações obtidas na 

pesquisa, dos maiores erros cometidos pelas empresas durante a elaboração de pedidos 

de financiamento para projetos tecnológicos.  
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