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RESUMO 

 

Os países têm buscado mecanismos que promovam o desenvolvimento por 

meio de políticas públicas que beneficiem e estimulem os principais agentes 

responsáveis pela geração de renda no país.  Nesse cenário, as incubadoras 

de empresas têm se revelado como um mecanismo capaz de influenciar 

positivamente o desenvolvimento econômico e tecnológico da região onde 

estão instaladas, uma vez que apoiam a criação de empresas sólidas e de 

sucesso. Assim, baseado nos autores Medeiros e Atas (1994); Furtado (1986); 

ANPROTEC (2011), SEBRAE (2011) e Lalkaka (2003), Barboza et al (2017) 

propõe-se nesta dissertação de mestrado, o estudo das incubadoras de 

empresas como importante apoio na evolução das micro e pequenas 

empresas.Nesse contexto, a pesquisa possui como objetivo geral compreender 

o papel de uma incubadora de empresa e a necessidade de capacitação 

gerencial do empreendedor incubado, bem como analisar o Programa de 

Incubadora de Empresas na cidade de Franca (SP). Para tanto, o método 

utilizado é a pesquisa exploratória e descritiva, de cunho qualitativo, 

inicialmente baseada em dados secundários e, posteriormente, baseada em 

dados primários. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dois 

gestores responsáveis pela incubadora, no período entre 2001 a 2017, além de 

uma entrevista com um incubado. O estudo focalizou as incubadoras como 

agente indutor do fortalecimento das empresas nascentes e a participação 

delas no processo de preparação dos empreendimentos a fim de enfrentar a 

competitividade crescente dos próprios nichos mercadológicos. Além disso, a 

pesquisa enfocou a necessidade de capacitação gerencial dos 

empreendedores, cujas habilidades e competências são requisitos importantes 

na gestão e na realização dos objetivos. Por meio da coleta de dados primários 

verificou-se que o impacto foi pequeno junto às empresas incubadas, contudo, 

a Incubadora na cidade de Franca (SP) contribuiu para a compreensão do 

efeito do período de incubação e a importância de se ter capacitação gerencial 

no seu desenvolvimento, de modo a identificar as habilidades e suas 

dificuldades relativas às ações sob a orientação da incubadora.  

Palavras-chave: Desenvolvimento, Empreendedores, Capacitação Gerencial,     

Incubadora de Empresas, Políticas públicas.       



 
 

ABSTRACT 

 
Countries have sought mechanisms that promote development through public 

policies that benefit and stimulate the main agents responsible for generating 

income in the country. In this context, business incubators have proved to be a 

mechanism capable of positively influencing the economic and technological 

development of the region where they are based, since they support the 

creation of solid and successful companies. Thus, based on the authors 

Medeiros and Atas (1994); Furtado (1986); ANPROTEC (2011), SEBRAE 

(2011) and Lalkaka (2003), Barboza et al (2017) it is proposed, in this 

dissertation, the study of business incubators as an important support in the 

evolution of micro and small companies. In this context, the general objective of 

the research is to understand the role of a company incubator and the need for 

managerial training of the entrepreneur incubated, as well as to analyze the 

Business Incubator Program in the city of Franca (SP). For that, the method 

used is descriptive and exploratory research of a qualitative nature, initially 

based on secondary data and, later, based on primary data. Semi-structured 

interviews were conducted with two managers responsible for the incubator, 

between 2001 and 2017, in addition to a case study with an incubator. The 

study focused on incubators as an inducing agent for the strengthening of 

nascent companies and their participation in the process of preparation of the 

enterprises in order to face the increasing competitiveness of the marketing 

niche itself. In addition, the research focused on the managerial capacity of the 

entrepreneurs, whose skills and competences are important requirements in the 

management and achievement of the objectives. Through the collection of 

primary data it was verified that the impact was small with the incubated 

companies, however, the Incubator in the city of Franca (SP) contributed to the 

understanding of the effect of the incubation period and the importance of 

having managerial qualification in the their development, in order to identify the 

skills and their difficulties related to the actions under the guidance of the 

incubator. 

 

Keywords:. Development, Entrepreneurs, Management Training, Business 
Incubator, Public Policies 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As transformações e oscilações que ocorrem com a economia do país 

podem causar no ambiente empresarial vulnerabilidade, culminando em 

modificações necessárias para as empresas. Assim, para que essas 

organizações sobrevivam às mudanças impostas pelo mercado, elas precisam 

ser capazes, ter conhecimento de gestão para se estabilizar e ter sucesso. 

Nesse contexto, explica-se que a gestão pública promove programas que 

capacitam e auxiliam as micro e pequenas empresas, levando-as ao 

desenvolvimento e à sobrevivência no mercado de trabalho, por meio de 

capacitações e conhecimentos. 

Um dos apoios criado pela gestão pública para auxiliar esses 

empreendedores na gestão do negócio e para estimular a criação do novo 

empreendimento no Brasil, é a Incubadora de Empresas, que age como um 

componente auxiliando as empresas a se desenvolver positivamente e se 

manter no mercado com solidez. Visando alcançar resultados positivos a 

Incubadora proporciona aos empreendedores uma oportunidade de 

infraestrutura para receber e acompanhar empresas, facilitar os recursos, 

terem conhecimento em gestão de negócio e acesso a novas parcerias, por 

meio de ações da administração pública e parcerias, com o intuito de criar 

empresas mais consolidadas, geração de novos empregos e o 

desenvolvimento local. 

Pode-se dizer que as incubadoras de empresas são mecanismos 

importantes que podem ajudar na criação de novas organizações sólidas, 

especialmente porque, quando iniciantes, enfrentam problemas como a falta de 

capital fixo, inexperiência em gestão e conhecimento de mercado. Além disso, 

as incubadoras podem ser uma solução para o problema de mortalidade de 

empresas principiantes (STAMATOVIC, 2010).  

Especificamente, os objetivos principais das incubadoras de empresas 

são: o desenvolvimento econômico local, a reestruturação urbana industrial, a 

transferência de tecnologia, a inovação, a criação de novas empresas, 

oportunidades para grupos específicos de empresários, entre outros (AL-

MUBARAKI; BUSLER, 2011).  
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A busca pelo aumento da renda, da produtividade, por novas 

tecnologias, pela melhora da qualidade dos produtos e processos é contínua. 

Por trás dessa procura incessante está um país que almeja: desenvolver-se 

social e economicamente e dispor de alta capacidade tecnológica. Para que 

isso seja possível é necessário um esforço por parte do governo, responsável 

em criar políticas voltadas para o desenvolvimento; e do empresariado, que 

são peças fundamentais para que o objetivo de ser um país desenvolvido seja 

atingido. Além disso, as empresas se vêem cada vez mais instigadas a buscar 

caminhos que levem ao crescimento.   

Nesse contexto de empresas incubadas, Cysne (2006) comenta que a 

necessidade de desenvolvimento diretivo e tecnológico para conquistar a 

competitividade no mercado mundial faz parte das atividades cotidianas da 

empresa. Para tanto, a mesma deve possuir uma gama de serviços técnicos 

especializados, incluindo também serviços de informação.  Entretanto, 

percebe-se que muitas empresas, especialmente micro e pequenas empresas, 

apresentam ampla dificuldade em desenvolver atividades inovativas, devido ao 

difícil acesso às novas tecnologias, financiamentos, ao conhecimento científico, 

laboratórios e instituições que possam oferecer suporte ao empreendimento.  

Para facilitar o acesso das MPEs à inovação, além do apoio financeiro, 

devem-se construir ambientes inovadores juntamente com o setor privado 

empresarial e entidades que promovam ações de desenvolvimento, facilitando 

o acesso a serviços como tecnologias de produto e processo, conhecimento de 

novos materiais e insumos, análise do impacto ambiental, entre outros, 

buscando dessa forma, fortalecer o vínculo entre o sistema educativo e de 

pesquisa científica e as necessidades da base produtiva local 

(ALBUQUERQUE, 1998).  

Entre os mecanismos institucionais/empresariais que buscam, por meio 

da pesquisa, interação entre comunidade e universidade, transformando 

conhecimento em produtos, destaca-se o processo de incubação de empresas 

(MCT - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2000).  

A proeminência desta pesquisa implicará em entender qual o papel da 

incubadora no desenvolvimento das empresas, e pretende-se destacar a 

importância do poder público em promover ações para auxiliar empresas que 
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necessitam de apoio para alcançar o desenvolvimento e se manterem no 

mercado e, consequentemente, trazer crescimento econômico e social local. 

Para alguns empreendedores, o programa de Incubadora tem como 

objetivos importantes o apoio e a apresentação do empreendimento para 

futuros parceiros, fornecedores, investidores e para seu próprio crescimento.  

Porém, somente o espaço físico não é o suficiente para o desenvolvimento. 

Considera-se a capacitação técnica e gerencial de grande importância para o 

conhecimento adquirido pelo próprio empreendedor durante esse processo de 

incubagem. A partir de então, várias questões deverão surgir inicialmente na 

cabeça do empreendedor, como: Quem será seu público alvo? Será que o 

planejamento e seus conhecimentos serão suficientes para manter a empresa 

no mercado? Várias dúvidas e questões surgirão durante o processo de 

incubagem e após, e serão decisivas para o sucesso ou fracasso do 

empreendimento. A busca pelas respostas trará ao empreendedor um 

conhecimento considerável, e suas incertezas e riscos sobre o negócio 

diminuirão gradativamente, pois o mesmo saberá quais decisões tomar além 

de avaliar e analisar os riscos e oportunidades que tem o empreendimento. A 

partir dessas informações receberá contribuição para o desenvolvimento de 

sua capacitação técnica e gerencial dentro da Incubadora. 

A seguir, são elencados os objetivos dessa dissertação de mestrado. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL  

 
A pesquisa tem como objetivo geral: compreender o papel de uma 

incubadora de empresa e a necessidade de capacitação gerencial do 

empreendedor incubado, bem como analisar o Programa de Incubadora de 

Empresas na cidade de Franca (SP). 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Compreender o contexto das incubadoras de empresas. 

2. Compreender as circunstâncias da capacidade gerencial de 

empreendedores incubados e a gestão de pequenos negócios. 
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3. Detalhar as características do Programa da Incubadora de Empresas 

na cidade de Franca/SP. 

4. Caracterizar as empresas incubadas a partir de sua atividade no 

Programa de Incubadora de Empresas na cidade de Franca/SP. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa se justifica, pois cada vez mais os países têm buscado 

mecanismos que promovam o desenvolvimento econômico. Contudo, para que 

isso seja possível, é necessário que existam políticas públicas que beneficiem 

e estimulem os principais agentes responsáveis pela geração de renda no país.   

Nesse contexto, as incubadoras de empresas têm se revelado como um 

mecanismo capaz de influenciar positivamente o desenvolvimento econômico e 

tecnológico da região onde estão instaladas, uma vez que apoiam a criação de 

empresas sólidas e de sucesso. Entretanto, comparado com outros países 

como os Estados Unidos, o surgimento das incubadoras no Brasil pode ser 

considerado tardio. Foi apenas em meados da década de 80 que as 

incubadoras brasileiras passaram a funcionar. Portanto, ainda há necessidade 

de que as incubadoras de empresas sejam mais divulgadas como um 

organismo benéfico para o país.  

Nesse contexto, destaca-se como problema de pesquisa: Qual o papel 

da Incubadora no desenvolvimento das Empresas e o seu impacto no 

desenvolvimento local? 

 Assim, a pesquisa buscou analisar se o programa de Incubadora de 

Empresas influenciou na atitude dos empreendedores de forma positiva, 

contribuindo para sua colocação no mercado e capacitando com 

conhecimentos técnicos para a tomada de decisão em relação a como começar 

o seu negócio.  

Estruturou-se uma pesquisa em setes partes, a partir do panorama 

apresentado nesta introdução, elencadas, na sequência, com os objetivos e 

justificativa. Apresenta-se um referencial teórico abordando os temas: 

“Desenvolvimento” (3° seção) – será relacionado os aspectos gerais do 

desenvolvimento e suas diversas concepções relacionadas com o 

desenvolvimento econômico, desenvolvimento local, a relação das incubadoras 
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com as universidades. “Incubadora” (4° seção) – que, atrelada a um programa, 

auxilia e orienta as micro e pequenas empresas no desenvolvimento. “Gestão 

de Pequenos Negócios” (5° seção) - aborda sobre empreendedorismo e a 

importância da capacidade gerencial das micro e pequenas empresas. Na 

sequência, são apresentados os resultados obtidos no Programa de 

Incubadora da cidade de Franca (SP) e as referências. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse capítulo tem como escopo pautar os procedimentos metodológicos 

usados para o desenvolvimento da pesquisa. Serão apresentados: o tipo de 

pesquisa, os instrumentos de coleta de dados, as etapas da pesquisa, a 

análise dos dados, e por fim, o quadro síntese. 

Segundo Minayo (2001), a pesquisa pode ser formada por um motivo 

pessoal, quando a escolha do estudo é considerada de suma importância no 

trajeto profissional do pesquisador, e pode ser também pela sua instrução 

acadêmica de argumentos estudados, pela formação acumulada do conteúdo e 

nível de conhecimento específico do assunto, apontando algumas lacunas, 

com isso criando possibilidades de explorar e aprofundar o conhecimento, com 

o intuito de progresso metodológico e a relevância do problema. 

Minayo (2010) entende que a metodologia direciona um pensamento 

como consequência para a forma prática de se aproximar da realidade. Neste 

cenário, a metodologia possui um papel importante na teoria e no que se refere 

a elas, e alinhando com a existência do programa pesquisado. 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

 
O tipo de estudo realizado nesta pesquisa é de caráter qualitativo, pois 

foi observado o comportamento de um grupo de indivíduos, mas pode ser de 

apenas um indivíduo, uma organização ou grupo de organizações que estão no 

mesmo ambiente ou determinada situação. Para Minayo (2001), a pesquisa 

qualitativa é a compreensão dos significados através da compreensão, 

crenças, atitudes, valores e motivos, condizer com as relações e a 

profundidade de cada uma delas e não sendo reduzidas a qualidade, agilidade 

e simplicidade das variáveis. 

Foi desenvolvido, portanto, uma pesquisa exploratória e descritiva 

visando compreender a temática das Incubadoras de Empresas, para 

posteriormente analisar o Programa de Incubadora de Empresas na cidade de 

Franca (SP). 

Segundo Gil (2007), grande parte das pesquisas exploratórias, são feitas 

por um levantamento bibliográfico, composta por entrevistas com pessoas que 
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estão inseridas ao problema pesquisado e análise de exemplos que 

possibilitem a compreensão, com o intuito de proporcionar confiança com o 

problema pesquisado e torná-lo mais explícito. E a pesquisa descritiva 

conforme Trivinos (apud SILVEIRA; CORDOVA, 2009, p.35) tem o objetivo de 

“descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Dessa forma, 

esclarece-se que foi com essa proposta que a dissertação de mestrado foi 

realizada. 

2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas: a primeira, baseada em 

dados secundários, extraídos de livros, artigos científicos, pesquisas científicas, 

sites específicos, entre outras fontes encontradas; e a segunda, baseada em 

dados primários extraídos de entrevistas conduzidas pela pesquisadora, 

usando questionário ou roteiro semiestruturado. 

Os dados primários foram obtidos por meio de uma entrevista realizada 

com o empreendedor incubado, o qual se submeteu ao Programa de 

Incubadoras da Prefeitura Municipal de Franca (SP), cujo formulário de 

perguntas encontra-se no Apêndice A. Pretendia-se ouvir mais 

empreendedores incubados no ano de 2017, pelo fato de terem participado 

recentemente do programa, visando obter mais dados sobre a capacitação 

gerencial por meio da Incubadora de empresas, contudo, desde a data da 

qualificação tentou-se contato com incubados, mas, somente um se dispôs em 

responder o questionário elaborado. Ressalta-se, portanto, que a ausência de 

respostas desses empreendedores incubados, trata-se de uma limitação dessa 

pesquisa. 

Além, outros dados primários foram coletados a partir de entrevistas 

conduzidas com o gerente responsável pela Incubadora em Franca, no período 

de 2001 a 2007, que foi chamado de gerente A e também com o gerente, do 

período 2012 a 2017, que foi chamado de gerente B. Os questionários 

semiestruturados foram aplicados (pessoalmente) como técnica de coleta de 

dados, permitindo o contato face a face entre entrevistados e entrevistador. O 

roteiro encontra-se no Apêndice B. 
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Foram realizadas entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados 

como uma técnica adequada para que possa responder às inquietações. 

Conforme Lakatos e Marconi (2003), por meio das entrevistas semiestruturadas 

consegue-se investigar questões mais vastas para o entrevistador, 

proporcionando liberdade em um diálogo informal para os entrevistados. 

 

2.3   ETAPAS DE PESQUISA 

 

A pesquisa dividiu-se em quatro etapas para atingir seus objetivos: 

1. Levantamento teórico; 

2. Levantamento das ações ao município de Franca voltado ao 

Programa de Incubadoras de empresas; 

3. Descrição dos processos de gestão do Programa de Incubadora 

de empresas promovido pela Prefeitura Municipal Franca (SP). 

4. Verificar o Programa de Incubadora de Gestão, a partir da 

perspectiva de empreendedores incubados e levantamento de dados do 

empreendedor submetido ao programa. 

Na primeira etapa da pesquisa, realizou-se um levantamento teórico, a 

partir de dados secundários coletados em artigos científicos, livros e teses, 

relacionados aos temas desenvolvimento econômico e social, 

empreendedorismo, o conceito e o papel das incubadoras, além de 

informações sobre sua capacitação gerencial empreendedora e seu 

desenvolvimento. 

Na segunda etapa, investigou-se as ações da Prefeitura Municipal de 

Franca voltadas ao programa, assim como a atuação do município no contexto 

de pesquisa. Para obter esses dados, foi feita uma pesquisa documental junto 

à Prefeitura Municipal de Franca (SP) e realizada duas entrevistas com os 

responsáveis pelo Programa de Incubadora de empresas na cidade de Franca, 

chamados nessa dissertação de gerente A e B. As entrevistas foram 

semiestruturadas e elaboradas conforme o roteiro que consta no Apêndice B. 

 Na terceira etapa, realizou-se a descrição do Programa de Incubadoras 

promovido pela Prefeitura Municipal Franca (SP), com o apoio do Serviço 

Brasileiro de Apoio ás Micros e Pequenas Empresas – SEBRAE, desenvolvido 
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pela pesquisadora durante o período da pesquisa.  A coleta foi documental, a 

partir de dados secundários. 

Na quarta etapa, colocou-se em prática a entrevista com o 

empreendedor participante do Programa de Incubadoras de empresas do ano 

de 2017, com o objetivo de avaliar o programa, em profundidade, assim como 

também a gestão dos incubados, a partir do momento em que iniciaram sua 

vivência ao programa. Os critérios usados para a entrevistas foram estes: a 

princípio, entrevistar os empreendedores que estão incubados, observar suas 

atitudes e identificar mudanças durante o processo de incubagem. Porém, as 

entrevistas foram marcadas e desmarcadas várias vezes e apenas um 

incubado disponibilizou-se para a entrevista. O questionário utilizado para a 

mesma foi estruturado de acordo com o formulário presente no Apêndice A. 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados coletados foram analisados a partir de uma análise de 

conteúdo. Assim, tanto os dados obtidos do questionário com o empreendedor 

incubado, como os dados obtidos com os gerentes A e B, responsáveis pela 

Incubadora de Franca nos períodos pesquisados foram analisados por meio da 

análise de conteúdo. 

Assim, “a análise de conteúdo aparece como um conteúdo de técnicas 

de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2004, p. 33). Ao 

realizar a análise de conteúdo, pressupõe ao pesquisador três etapas: pré-

análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2004) 

Desta forma, essas orientações foram seguidas. Logo após as 

entrevistas, realizou-se a transcrição das mesmas, sendo feito, nesse 

momento, a pré-análise do material. Após, foi realizada a exploração do 

material, para em seguida, dar o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

Por meio das entrevistas foram analisados e transcritos como os 

Incubados eram selecionados e até mesmo como eram encaminhados para o 

mercado. A análise de dados permitiu descrever os processos de gestão do 
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Programa de Incubadora de empresas promovido pela Prefeitura Municipal 

Franca (SP), bem como verificar o Programa de Incubadora de Gestão, a partir 

da perspectiva de empreendedores incubados e levantamento de dados do 

empreendedor submetido ao programa. 

2.6 QUADRO SÍNTESE 

 
Visando facilitar a compreensão, foi elaborado o Quadro 1, a seguir, 

sintetizando o objetivo geral, os objetivos específicos, as etapas de pesquisa, a 

coleta de dados e as seções do trabalho, nas quais se encontram os conteúdos 

relacionados. 
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Quadro 1: Quadro Síntese da Pesquisa Desenvolvida. 

Objetivo Geral 
Objetivos 
Específicos Etapas de Pesquisa 

Coleta de 
dados Seção 

Compreender o papel 
de uma incubadora de 

empresa e a 
necessidade de 

capacitação gerencial 
do empreendedor 

incubado, bem como 
analisar o Programa de 

Incubadora de 
Empresas na cidade 

de Franca (SP). 
 
 

 

1.  Compreender o 
contexto das 
incubadoras de 
empresa 

Levantamento teórico 
Dados 

secundários 
Seção 3 

e 4 

2. Compreender as 
circunstâncias da 
capacidade gerencial 
de empreendedores 
incubados e a gestão 
de pequenos 
negócios 
 

Levantamento teórico 
Dados 

secundários  
Seção 5 

3. Detalhar as 
características do 
Programa de 
Incubadora de 
Empresas na cidade 
de Franca/SP. 

- Levantamento das 
ações do município de 
Franca voltadas ao 
Programa de 
Incubadoras de 
empresas; 
- Descrição dos 
processos de gestão do 
Programa de 
Incubadora de 
empresas promovido 
pela Prefeitura 
Municipal Franca 

Dados 
primários 

(entrevistas 
gerente A e B) 

e dados 
secundários 

Seção 6 

4. Caracterizar as 
empresas incubadas 
a partir de sua 
atividade no 
Programa de 
Incubadora de 
Empresas na cidade 
de Franca/SP. 
 

Verificar o Programa de 
Incubadora de Gestão, 
a partir da perspectiva 
de empreendedores 
incubados e 
levantamento de dados 
do empreendedor 
submetido ao 
programa. 

Dados 
primários 

(questionário) 

Seção 6 
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3.   DESENVOLVIMENTO  
 

Neste capítulo serão abordadas as questões sobre desenvolvimento 

como ambiente em que se inserem as incubadoras.  Desenvolvimento este que 

será considerado em seu aspecto amplo, contemplando não apenas a 

abordagem econômica, mas social e ambiental em sua discussão. 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO NO SENTIDO AMPLO  

 

O papel do Estado no desenvolvimento local fundamenta-se em 

processos e práticas na economia social sendo compostos por atores, agentes 

e instituições locais, os quais apoiam o crescimento e o progresso da 

sociedade (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO - OCDE, 1992). 

Vale destacar que o Estado exerce uma forte atuação na metodologia de 

criação e implantação de incubadoras de empresas, desde a infraestrutura 

básica até a construção de parques tecnológicos. É importante ressaltar que o 

Estado pode fomentar a criação de um ambiente facilitador e de apoio à 

promoção de empresas, como um suporte ao crescimento econômico. 

Para a NBIA (2001), incubadora de empresas é um programa que 

contribui para o desenvolvimento econômico, criado para acelerar o 

crescimento e o sucesso de empresas empreendedoras por meio de suporte 

empresarial. 

As incubadoras são um importante mecanismo de desenvolvimento 

regional, pois tem trazido resultados que colaboram para a economia e são 

consideradas empreendimentos impulsores para o desenvolvimento. 

Políticas Públicas voltadas para o empreendedorismo propõem-se a 

fomentar empreendedores que buscam inovações, para que possam gerar um 

impacto no crescimento econômico, movendo a economia para produtos com 

valor agregado. Ou seja, quando uma região tem vários empresários 

impactantes, há uma melhora no desenvolvimento econômico. Para que exista 

aperfeiçoamento no nível de vida desses empreendedores e na criação de 

empregos, são criadas políticas voltadas às micro e pequenas empresas. 
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  O desenvolvimento, contudo, não está somente ligado ao progresso 

materialista, mas também no sentido comportamental e pensamentos. A 

extensão humana ao desenvolvimento está basicamente ligada à valorização 

das pessoas em sua virtude, que presume crescimento econômico, e 

consequentemente supre as necessidades humanas (TORRAS, 1995). Quando 

os objetos não são focos e sim as pessoas, pressupõe o princípio básico do 

desenvolvimento à escala humana (MAX-NEEF et al., 1986). 

Pensando em concepção, quando se fala em desenvolvimento humano, 

alguns autores o associam à capacidade de produção. Entretanto, existem 

outras formas de tratar o desenvolvimento humano, uma delas será abordada 

nesta pesquisa por meio da capacitação dos empreendedores para seu próprio 

desenvolvimento e da sua empresa. 

Para Ferreira de Carvalho (1999), o conceito de desenvolvimento 

origina-se do latim (des – “para ênfase” + en – “para dentro”, interno + volvere – 

“mudar de posição, lugar”), cujo significado atual é fazer crescer, realizar a 

evolução.  

Ferreira de Carvalho (1999) diz o que se espera da capacitação; a 

promoção do desenvolvimento, tanto do indivíduo, quanto da empresa em que 

o mesmo esteja inserido. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

A teoria do desenvolvimento aborda a razão e os métodos do 

crescimento gradativo e rápido da produtividade do princípio do trabalho e suas 

considerações na organização da produção e na forma como se partilha e 

utiliza o produto social (FURTADO, 1986). No entanto, deve-se destacar que 

há diferenciação entre desenvolvimento e crescimento econômico. Para 

Schumpeter (1985), o crescimento econômico seria apenas a elevação da 

renda per capita, enquanto que o desenvolvimento circundaria transfigurações 

políticas e sociais.  

Os economistas vêm discutindo sobre desenvolvimento econômico há 

muito tempo, assim os economistas clássicos e os neoclássicos fundamentam 

que o desenvolvimento econômico está baseado em dois fatores principais: 
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capital e trabalho. Sendo assim, esses pensamentos cooperaram para a 

formação da teoria do desenvolvimento econômico.  

Na visão dos economistas clássicos, a teoria do desenvolvimento 

aborda como e o que constitui o aumento da produtividade do fator trabalho, 

quais consequências têm sobre a organização da produção e na maneira que 

ela é aplicada e transferida ao produto social. Fundamenta o produto social 

como o produto total por unidade de tempo derivado da força de trabalho de 

um agrupamento, e consta-se que a teoria do desenvolvimento abrange o 

aspecto da produção. Então, para os economistas clássicos, os componentes 

da produção são classificados em: terra, capital e trabalho. Para tanto, os 

economistas neoclássicos acreditam que o desenvolvimento econômico é 

embasado por uma função produção que admite todas as associações 

prováveis de fatores, de maneira que, quando possível tecnicamente, 

quaisquer combinações de capital e trabalho, a remuneração de cada fator 

será determinada pela produtividade marginal desse fator (FURTADO, 1986). 

Ao discutir a teoria do desenvolvimento econômico, Schumpeter (1985) 

apoia-se na teoria do empresário, pois, para ele, a atividade desenvolvida pelo 

mesmo seria o propulsor do desenvolvimento econômico, sendo realizado por 

meio do aperfeiçoamento no processo produtivo. Portanto, para facilitar as 

ações do gestor, conta-se com o sistema de crédito, permitindo-lhe alcançar 

recursos necessários para seu negócio. (FURTADO, 1986). 

Bresser Pereira (2006) acredita que o desenvolvimento econômico é um 

método que se baseia em um histórico de crescimento mantido pela renda ou 

valor adicionado por habitante, por consequência traz melhorias no padrão de 

vida da população e decorre da sistemática acumulação de capital e da 

incorporação de conhecimento ou progresso técnico à produção. 

Particularmente, o desenvolvimento econômico regional é definido por 

um conjunto de ações integradas que são administradas pelo poder público e 

trazem para uma região a capacidade de obter inovação suficiente para 

influenciar a dinâmica econômica, social, tecnológica e a qualidade de vida. Ao 

passo que o desenvolvimento regional ocorre por meio da fomentação da 

atividade empresarial caracterizada pela produção e transmissão, ao uso e 

aplicação intensiva de ferramentas da gestão voltadas para o desenvolvimento 

de municípios e regiões (ANPROTEC, 2011; SEBRAE, 2002).  
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Um dos instrumentos fundamentais que os governos usam para 

fomentar o espírito empreendedor e o crescimento econômico é a política 

pública (HALABÍ e LUSSIER, 2014 apud BARBOZA et al, 2017).  

É oportuno acentuar que as políticas públicas estruturadas voltadas para 

o setor de MPEs no Brasil é recente. Ao longo da história, passaram por várias 

crises econômicas na década de 80, e somente na década de 90 onde o 

neoliberalismo econômico entrou no universo empresarial passou a ter maior 

atenção (SARFATI, 2013 apud BARBOZA et al, 2017). 

Sarfati (2013 apud BARBOZA et al, 2017) fala que as políticas públicas 

de estímulo ao empreendedorismo devem ser listadas e relacionadas às 

atividades empreendedoras, por meio de políticas que regem e estimulam os 

empreendedores (SARFATI, 2013 apud BARBOZA et al, 2017).  

Referente às políticas criadoras de estímulos, o autor aponta que estão 

relacionadas às atitudes que promovem diretamente ações empreendedoras e, 

consequentemente, influenciam no desenvolvimento em que elas estão 

inseridas. 

Lalkaka (1997) comenta que para ter um país forte e desenvolvido na 

área de produção, deve-se ter alguns elementos para desenvolver a 

capacidade e competitividade são: 

● Economia nacional estável com um bom desempenho 

macroeconômico; 

● Políticas que estimulem o sistema de inovação e removam as 

barreiras do mercado; 

● Técnicas de gestão, juntamente com sistemas para desenvolver e 

facilitar nas tomadas de decisão; 

● Flexibilidade nos mecanismos de financiamento e crédito para as 

organizações;  

● Infraestrutura física e técnica de informação, serviços de apoio como 

garantia de qualidade e consultoria. 

Marcovitch e Silber (1996) esclarecem que o principal objetivo da política 

de gestão empreendedora é promover empresas que tenham relacionamentos 

produtivos entre fornecedores e clientes, entre empresas e associações, visto 

que tudo isso auxilia o aperfeiçoamento contínuo da produção. Quando é 

constituído o ambiente empresarial, sobretudo de MPEs, a interação 
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estratégica entre o setor público, empresarial privado e entidades que prestam 

serviços às empresas é decisiva para garantir o acesso a estes serviços de 

apoio à produção e promover a contribuição inter empresarial 

(ALBUQUERQUE, 1998).  

A seguir apresentam-se elementos fundamentais para que ocorra o 

desenvolvimento local.  

 

3.3 O PAPEL DO DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

Segundo o Comitê Econômico e Social das Comunidades Europeias 

(COMITÊ, 1995), idealiza-se o desenvolvimento local como um meio de 

propulsionar a economia e de fomentar a sociedade local, com sustentação em 

utilizar os recursos intrínsecos, visando o crescimento da economia, a geração 

de emprego e o avanço da qualidade de vida. Observa-se que na Europa 

existe uma preocupação com a criação de novos empregos e renda, manifesta 

dano aspecto contundente também no Brasil. Dowbor (1996) explica que não 

se deve pensar no desenvolvimento somente por uma “lógica economicista”, 

mas também como uma estratégia de ação local, no contexto econômico e 

social do Brasil, deve se conceituar o “problema da necessidade na criação de 

novos empregos e renda”.  

De fato, não se pode afirmar que o desenvolvimento local é a única 

solução para a crise do desemprego, não corresponde à geração de emprego e 

renda, posto que não tenha sido o ponto de alguns projetos (práticas sem 

fundamento teórico) que levam apontamento do desenvolvimento local. 

 Para Mahbub Ul Haq (1978), o desenvolvimento deve ser uma ação 

confrontando as mais desagradáveis formas expostas da pobreza, visando à 

igualdade de opções e não de renda. A oportunidade de escolha, o direito à 

autonomia e a condição das pessoas de priorizarem e buscarem por condições 

de vida melhores é a essência do conceito de desenvolvimento humano. De 

acordo com Rozas (1998), o desenvolvimento local é um sistema comunitário à 

volta de um planejamento para o crescimento, por uma concepção de 

construção social, e assim constituindo um instrumento fundamental de 

natureza que guia e orienta e de superação da pobreza. Contudo, não se trata 

somente de atender às carências materiais, mas também de identificar e 
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promover qualidade, capacidade e competências já existentes na comunidade 

local. Conforme Yunus (1998), não se pode resolver o problema da pobreza de 

acordo com o “marco teórico” que auxiliou ou consentiu em sua formação. 

Defrontar e superar a pobreza têm sido a temática do desenvolvimento local 

pensado e praticado na América Latina.  

O desenvolvimento local não é uma prescrição com medidas exatas e 

padronizadas para se seguir ou ser aplicadas em qualquer lugar. Trata-se de 

uma estratégia de ação adequada ao local, com estimativas e conceitos 

humanistas que poderá ter grandes chances assertivas. O desafio é o de 

consolidar uma nova “cultura de desenvolvimento” no local, cujo objetivo 

primordial é a elevação do estado de bem-estar humano em todas as suas 

dimensões (psicossocial ambiental e econômica). Nessa perspectiva, superar 

as diversas formas assumidas pela pobreza exige um olhar mais adaptado e 

humanitário do próprio desenvolvimento, pede-se uma visão mais arrojada da 

respectiva da pobreza, a fim de compreender os fatos historicamente 

determinado se como a realidade é sustentada e ligada por relações 

socioeconômicas e políticas. 

Assim como Capra (1982), acredita-se que criando um modelo de 

desenvolvimento voltado para valorização humana, em um contexto que 

quebra paradigmas, sem dúvida, ainda existe um caminho longo para ser 

percorrido. Nesta sequência de pensamento, por mais que seja complexo, será 

imprescindível rever alguns princípios para que o desafio seja enfrentado sem 

ter adversidades. 

Quando o assunto é sobre desenvolvimento, deve-se destacar a 

necessidade dos países possuírem políticas efetivas em apoio às empresas 

iniciantes. Domingues (2010) explica que o estímulo ao desenvolvimento de 

inovações no meio acadêmico é o efeito da percepção dos empresários quanto 

à necessidade de novos produtos para o crescimento e desenvolvimento 

empresarial, exposto no tópico a seguir. 

3.4 RELAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE-EMPRESA-GOVERNO 

Cysne (1996), nessa perspectiva, discorre que a prevalência econômica 

dos países desenvolvidos tem grande influência na capacidade em desenvolver 
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e organizar a produção do conhecimento em instituições que são estabelecidas 

para este fim. Dessa forma, há uma forte relação entre a autonomia gestora e 

econômica de um país e sua capacidade para desenvolver pesquisas 

científicas visando criar soluções para problemas econômicos e sociais. 

As instituições de ensino superior são indispensáveis não só para 

formação de recursos humanos, mas também na geração de conhecimentos 

técnico e científico para o desenvolvimento socioeconômico no ambiente de 

inovações (CHIARINI; VIEIRA, 2012). 

Nesse cenário, Leite (2011) ao verificar os elementos que influenciam as 

pequenas empresas na área de inovação, certifica que a presença de mestres 

e doutores envolvidos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nessas 

associações tende a influenciar positivamente determinados fatores voltados à 

competitividade, qualidade de bens e serviços ofertados, aumento da 

capacidade produtiva, etc. 

Similarmente, Cassiolato e Lastres (2005) consideram que as novas 

políticas de inovação, por meio de atividades voltadas ao P&D e estímulo aos 

empreendedores, criam-se, disseminam e cooperam nas áreas de pesquisa, e 

promovem o reforço do enredo de pequenas e médias empresas e o 

desenvolvimento de atividades consideradas estratégicas para o crescimento 

econômico doméstico.  

Vedovello (2000) esclarece a ausência de suporte por parte das fontes 

de financiamento tradicionais para empreender pesquisas, com isso tem aberto 

espaço para que instituições de ensino e pesquisa busquem no setor produtivo 

uma nova fonte de recursos financeiros. 

Para que ocorra a efetiva aprendizagem e inovação, é imprescindível a 

construção de formas ordenadas de interação entre a universidade, os centros 

de apoio ao desenvolvimento das empresas e o governo. O alinhamento 

estratégico das políticas desses três elementos é extremamente importante 

para que se obtenha um sistema nacional robusto e capaz de alavancar o 

desenvolvimento do país (WANDERLEI, 2010). 

Os autores Sábato e Botana (1968) fizeram uma análise que serve de 

referência nos dias atuais, pois apontam alguns fundamentos para que os 

países latino-americanos se voltem para a pesquisa científica superando o 

subdesenvolvimento dessa região.Um dos fundamentos esclarece que o uso 



 

apropriado dos recursos natur

capital requer pesquisas específicas de cada país. Outro fundamento explica 

que, para que exista transformação nas economias latino

satisfazer a necessidade de industrialização e exportação 

manufaturados, é preciso ter maior potencial tecnocientífico desses países. E, 

por fim, neste fundamento destaca que a ciência estimula a mudança social 

(SÁBATO e BOTANA, 1968).

Sábato e Botana (1968) ilustram por meio de um triângulo a relação

entre o governo, universidades e empresas. Para esses autores, a interação 

entre esses três elementos é a condição fundamental para o desenvolvimento 

de uma sociedade. Figura 1, a seguir, apresenta o triângulo de Sábato e 

Botana. 

 

Figura 1 – Triângulo de Sábato e Botana

 

Fonte: Adaptado de Sábato e Botana (2011, p. 224)
 
 

Sobre o que concerne ao terceiro vértice (empresas), tem como objetivo 

primordial restaurar o sistema de produção, insertar melhorias nos produtos, ou 

pela busca de um novo mercado, obj

indústria (SÁBATO e BOTANA, 2011). Encontra

ajustado entre as vértices de forma vertical, porém a principal perspectiva de 

sua ação é o triângulo, em que se é conduzida pela posição do governo,

define as políticas e o destino dos recursos. 

apropriado dos recursos naturais, das matérias-primas, da mão de obra e do 

capital requer pesquisas específicas de cada país. Outro fundamento explica 

que, para que exista transformação nas economias latino-americanas a fim de 

satisfazer a necessidade de industrialização e exportação 

manufaturados, é preciso ter maior potencial tecnocientífico desses países. E, 

por fim, neste fundamento destaca que a ciência estimula a mudança social 

(SÁBATO e BOTANA, 1968). 

Sábato e Botana (1968) ilustram por meio de um triângulo a relação

entre o governo, universidades e empresas. Para esses autores, a interação 

entre esses três elementos é a condição fundamental para o desenvolvimento 

de uma sociedade. Figura 1, a seguir, apresenta o triângulo de Sábato e 

Sábato e Botana 

Fonte: Adaptado de Sábato e Botana (2011, p. 224) 

Sobre o que concerne ao terceiro vértice (empresas), tem como objetivo 

primordial restaurar o sistema de produção, insertar melhorias nos produtos, ou 

pela busca de um novo mercado, objetivando reorganizar e modernizar a 

indústria (SÁBATO e BOTANA, 2011). Encontra-se em um fluxo de demandas 

ajustado entre as vértices de forma vertical, porém a principal perspectiva de 

sua ação é o triângulo, em que se é conduzida pela posição do governo,

define as políticas e o destino dos recursos.  
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Dessa forma, cabe ao governo encarregar-se do papel de conduzir os 

demais atores, entendendo as Infraestruturas Científicas e Tecnológicas, suas 

potencialidades para atender as necessidades regionais, aperfeiçoando o 

sistema produtivo. A utilização e inclusão do conhecimento existente entre os 

atores estão apoiados na percepção das vértices, com propósito de melhorias 

e inovações, os quais respondam às demandas de desenvolvimento regional. 

O diálogo deve ser fortalecido de uma forma horizontal, onde os cientistas e 

empresários dialoguem e se entendam. Os autores apontam outro ponto, em 

que um dos resultados positivos deste modelo é a permanência dos 

pesquisadores na região, evitando o egresso entre os atores, distanciando a 

interação entre os mesmos (SÁBATO e BOTANA, 2011). 

As relações que estão dentro de cada ponta têm como objetivo básico 

instruir as instituições a incorporar, elaborar e converter necessidades em um 

produto final, ou seja, é a inovação científica. As relações que se estabelecem 

entre as pontas podem ser inter-relações verticais, entre o governo e a 

universidade, ou entre o governo e a empresa, ou inter-relações horizontais, 

entre a universidade e a empresa.  A relação vertical governo-universidade 

demonstra que as universidades são dependentes da ação do governo, 

principalmente no aspecto de alocação de recursos. Já a relação governo-

empresa depende basicamente da capacidade de percepção de ambas as 

pontas acerca das possibilidades de uso do conhecimento existente para 

incorporá-los a novos sistemas produtivos (SÁBATO e BOTANA, 1968). 

Cabe ressaltar que, originalmente, o estudo do triângulo de Sábato e 

Botana foi realizado em 1968 e reeditado em 2011. Na publicação utilizada 

nesta pesquisa, os argumentos apresentados pelos autores, tanto no ano de 

1968 quanto no ano de 2011, têm grande importância e procurou destacar a 

necessidade da interação entre universidade e empresa, como condição 

fundamental para o desenvolvimento da sociedade, mostrando ainda ser útil na 

reflexão sobre o papel a ser desempenhado pelos atores (vértices) do modelo. 

Em 1996, destaca-se também, o modelo da Hélice Tríplice apresentado 

por Etzkowitz e Leydesdorff (1996). Este modelo aborda a relação entre a 

universidade e outras instituições produtoras de conhecimento, a indústria e o 

governo (ETZKOWITZ, 2002). Tais funções atribuíam-se ao governo: recursos 

para suprir as necessidades básicas da sociedade, incentivos fiscais, além da 
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contribuição à ciência. Ao passo que as empresas, industriais ou não, por meio 

de parcerias com o governo, encontravam apoio. O modelo da tríplice hélice 

não descarta os atores governamentais, as empresas e suas funções, apenas 

insere a universidade junto com as esferas já existentes, e esta acrescenta 

conhecimento e inovação ao modelo (ABDALLA et al., 2009).  

Porto (2000) explica que o apoio entre universidades, institutos de 

pesquisa e empresas é uma forma de reunir oportunidades e competências, 

buscando reduzir as dificuldades e incertezas que as empresas enfrentam em 

alcançar seu desenvolvimento. Além do que, o entendimento sobre processos, 

produtos e mercados é essencial na composição em termos de gestão de uma 

empresa. As decisões sobre como utilizar e trocar os conhecimentos existentes 

e como obter novos conhecimentos auxiliam na melhoria da capacidade 

competitiva e inovadora da empresa (OECD, 2005). 

Para complementar, Vedovello (2001) menciona que as universidades 

são geradoras de conhecimento científico e recursos humanos altamente 

qualificados, e concedem ao menos parte desse acervo para empresas. Para a 

empresa, essa interação pode colaborar com o aumento na capacidade 

competitiva da empresa, através de suas atividades inovadoras. Já as 

universidades podem obter recursos financeiros adicionais para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa. Conforme a autora é nesse sentido 

que universidades e empresas têm sido instigadas a promover e fortalecer 

seus vínculos. 

Deste modo, as incubadoras de empresas “representam a 

materialização de alguns processos de modificação das relações da 

universidade com a sociedade, especificamente no que diz respeito à 

constituição de empresas no interior de centros acadêmicos” (DOMINGUES, 

2010, p.152).  
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4.   AS INCUBADORAS 

 

Neste capítulo, serão abordados os principais elementos em torno da 

incubadora de empresa, foco dessa dissertação de mestrado. Inicialmente, 

apresentar-se-á o conceito, sua história, seus objetivos, sua classificação e 

seus benefícios. 

 

4.1 CONCEITO 

 

O Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas conceitua 

as incubadoras como um programa que estimula o desenvolvimento de micro e 

pequenas empresas ou empresas prestadoras de serviços. Para isso, existe 

um espaço físico construído ou adequado onde os empreendedores sejam 

incubados temporariamente (ANPROTEC, 2011). 

Medeiros e Atas (1994, p.325) agregam ao conceito a ideia de finalidade 

das incubadoras. Mencionam que a incubadora é um espaço “especialmente 

configurado para transformar ideias em produtos, processos ou serviços”.   

Assim, as incubadoras de empresas são instituições que proporcionam locais 

de apoio benéfico para a criação e o desenvolvimento de empresas (AHMAD , 

2014; BERGEK e NORRMAN , 2008; BOLLINGTOFT e ULHOI, 2005; 

BOLLINGTOFT, 2012; BRUNEEL et al.,2012; LESÁKOVÁ,2012 ; SOETANTO 

e JACK, 2013 apud BARBOZA et al, 2017). As incubadoras têm a imagem de 

serem agentes de apoio ao fortalecimento de empresas recém-nascidas 

(BERGEK; NORRMAN, 2008 apud BARBOZA et al, 2017).  

Para que o papel da incubadora seja efetivo, elas ofertam serviços que 

são capazes de fortalecer os empreendimentos, com intuito de minimizar as 

taxas de mortalidade e aumentar as taxas de empresas com sucesso. Uma das 

facilidades oferecidas são os espaços físicos, tanto espaço compartilhado 

quanto espaço individual, pois isso proporciona a redução de custo de cada 

incubado.  

As estruturas de uma incubadora geralmente são organizadas por 

recepção, serviços de escritório, salas de reuniões, salas de conferências, 

estacionamento e instalações para as operações das empresas 

(BOLLINGTOFT, 2012; BRUNEEL et al., 2012; LESÁKOVÁ, 2012; RATINHO e 
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HENRIQUES, 2010; SOETANTO e JACK, 2013 apud BARBOZA et al, 2017). 

Além da estrutura, a incubadora oferece aos incubados atividades 

desenvolvendo aprendizados e proporcionando capacitação gerencial, 

normalmente em formatos de consultorias individuais e treinamentos 

(BOLLINGTOFT, 2012; BRUNEEL et al., 2012; LESÁKOVÁ, 2012; RATINHO e 

HENRIQUES, 2010; SOETANTO e JACK, 2013 apud BARBOZA et al, 2017). 

 

4.2 A ORIGEM 

 

O primeiro referencial teórico de processo de incubação que se tem 

notícia apareceu nos Estados Unidos, mais precisamente na década de 50. 

Nesse período, posteriormente ao fechamento de uma das unidades da 

Massey Ferguson, Joseph Mancuso adquiriu as instalações da fábrica e a partir 

deste momento, iniciou a sublocação do local para pequenos negócios e 

empresas que estavam surgindo, dando-lhes além de uma infraestrutura, 

também um serviço de marketing, vendas, contabilidade (ANPROTEC, 2011). 

A partir da década de 70, contando com o apoio do Instituto de 

Tecnologia de Massachussets e também das Universidades de Stanford e 

Harvard, nascem na região conhecida como Vale do Silício, na Califórnia, 

incubadoras de empresas que tinham como objetivo primordial incutir nos 

acadêmicos egressos das universidades, o espírito de empreendedorismo e 

inovação, fazendo da região um celeiro notório de talentos, principalmente na 

área de tecnologia (ANPROTEC, 2011). 

No Brasil, um pouco mais tarde, no início da década de 80, apareceram 

as primeiras iniciativas de incubadoras de empresas, criando-se naquela época 

fundações tecnológicas em Campina Grande (PB), São Carlos (SP), Manaus 

(AM), Porto Alegre (RS). Porém, foi em 1984 depois da implantação da 

Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, que, de fato, surgiu a 

primeira incubadora de empresas no Brasil (ANPROTEC, 2011). 

Segundo Campos (2010), verifica-se que as incubadoras de empresa 

nascem de interesses e ideias partilhadas comumente por certas entidades ou 

representações governamentais e educacionais. 

Um bom exemplo dessa situação é com relação ao interesse nascente 

da iniciativa dos representantes governamentais, partindo da inserção das 
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incubadoras em programas que visam promover o desenvolvimento 

empresarial e econômico em uma determinada região. 

Em consonância a essa realidade, acontece a promoção por centros de 

pesquisas e universidades que depositam nas incubadoras a oportunidade de 

descobrir novas formas de se empreender, e de transferir conhecimento que se 

transformarão em inovação. Existe ainda o interesse por parte da iniciativa 

privada, que busca novas formas de se empreender, investir em novos 

negócios e oportunidades de diversificar seus ramos de atuação. 

Nota-se que as incubadoras de empresas por meio da criação de 

empreendimentos, trazem contribuições significativas para o desenvolvimento 

social. Baseando-se nesse contexto, Santa Rita e Baêta (2005) esclarecem 

que a falta do contínuo surgimento de empresas inovadoras tem como 

resultado para o sistema econômico uma carência de dinamismo 

imprescindível para que haja um processo de desenvolvimento mais efetivo. 

Para se ter uma ideia da importância das incubadoras no 

desenvolvimento empresarial e no empreendedorismo no Brasil, verifica-se que 

muitas empresas, tanto entre residentes quanto não-residentes, promoveram a 

geração de aproximadamente 30 mil empregos diretos no ano de 2016 (IBGE, 

2016). Além do mais, a partir do surgimento das primeiras incubadoras, já se 

graduaram aproximadamente 1.500 empresas respondendo por um 

faturamento de mais de 1,6 bilhões ao ano e gerando aproximadamente 13.500 

empregos diretos (ANPROTEC, 2016). 

 

4.3 OBJETIVOS DAS INCUBADORAS 

 

Inicialmente, “o objetivo geral das incubadoras é acelerar o processo de 

criação de MPEs que tem como característica a inovação, pelo elevado 

conteúdo tecnológico de seus produtos, processos e serviços, assim como pela 

utilização de modernos métodos de gestão” (MCT, 2000, p. 19).  

Para Dornelas (2002, p. 33), o objetivo primordial de uma incubadora de 

empresas “deve ser a criação de empresas de sucesso, financeiramente 

viáveis, e que mesmo após deixarem a incubadora, mantenham-se em 

constante desenvolvimento e competitivas em seu mercado”. 
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No cumprimento de seus objetivos, a incubadora estará trazendo 

contribuições positivas para diminuir a taxa de mortalidade de empresas 

iniciantes e, como resultado, contribuirá para o desenvolvimento regional onde 

o empreendimento encontra-se instalado. 

Com isso, ganham destaque os objetivos primordiais das incubadoras 

de empresas, sendo eles o desenvolvimento econômico, a comercialização, o 

empreendedorismo e também a criação de empregos nos locais onde elas se 

encontram instaladas. 

Conforme explanam Hackett e Dilts (2004, p. 45), além das incubadoras 

terem a utilidade de facilitadora de desenvolvimento para novas empresas em 

sua fase inicial, garantindo toda infraestrutura necessária como “espaço de 

escritório, serviços compartilhados e assistência empresarial”, trata-se de uma 

rede de pessoas e organizações abrangendo o pessoal da incubadora, a 

assessoria e também a comunidade universitária envolvida nesse contexto. 

Vedovello (2000, p. 89), todavia, destaca outras duas questões 

fundamentais que podem ter relação com a “localização das empresas em uma 

incubadora”. 

A primeira questão diz respeito à consolidação das ligações e relações 

entre as empresas que estão localizadas na incubadora. A segunda questão 

relata o avanço da dinâmica interna das empresas como resultado mais visível 

do trabalho realizado em equipe e do compartilhamento do mesmo espaço 

físico. 

São questões que tornam o ambiente favorável ao empreendedorismo e 

também para o desenvolvimento de pequenas empresas, buscando inclusive, 

uma transformação cultural nesses empreendimentos. 

 

4.4 TIPOS DE INCUBADORAS 

 

A classificação das incubadoras de empresas pode ser por meio do tipo 

de empresas incubadas ou pelo seu ramo de atividade. De acordo com 

Rodrigues (2010), as incubadoras são classificadas em incubadoras de 

empresas fechadas e de empresas abertas. Na primeira classificação 

compõem-se as empresas que possuem espaço individual, em que cada uma 

possui seu módulo, mas há espaços coletivos a serem utilizados por todos. Já 
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na segunda classificação, estão as organizações que não necessitam estar 

instaladas em um mesmo local.  

Fundamentalmente, as incubadoras de empresas são classificadas 

como: exposto no quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – Tipos de Incubadoras 

TIPO DE INCUBADORA DESCRIÇÃO 

Incubadora de empresas de 
base tecnológica 

Onde os produtos, processos ou serviços resultam de 
pesquisa científica e a tecnologia representa alto 
valor agregado; 

Incubadora de setores 
tradicionais 

São empreendimentos vinculados a setores da 
economia que possuem tecnologias amplamente 
difundidas; 

Incubadora mista 
Abriga empresas de base tecnológica e de setores 
tradicionais; 

Incubadora setorial Abriga apenas um setor da economia 

Incubadora cultural Abriga empreendimentos na área da cultura 

Incubadora social 
Onde o empreendimento provém de projetos sociais, 
vinculados aos setores tradicionais, cujo 
conhecimento é de domínio público; 

Incubadora agroindustrial 
Apoia empreendimentos de produtos e serviços 
agropecuários; 

Incubadora de cooperativas 
Auxiliam cooperativas em processo de formação 
instaladas dentro ou fora do município 

Fonte: texto retirado ANPROTEC; SEBRAE, 2012. 

 

Em geral, as incubadoras são diretamente administradas pelo governo, 

podendo ser em esfera local ou nacional. Porém, existem casos em que 

universidades ou instituições sem fins lucrativos assumem a administração da 

incubadora (VEDOVELLO, 2000) 

Entretanto, verifica-se que as características das incubadoras de 

empresas variam conforme a região ou país onde estão instaladas. Ao analisar 

o processo de incubação nos Estados Unidos, China e Brasil, Chandra e 

Fealey (2009) ressaltam as características das incubadoras de empresas 

nesses países.  
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Os Estados Unidos possuem o maior e mais antigo sistema de 

incubação de empresas, e a maioria das incubadoras atua sem fins lucrativos e 

são filiadas às Universidades. A China possui um sistema de incubação de 

empresas bem desenvolvido e conta com o apoio fundamental do governo por 

meio da canalização de recursos. No Brasil, o cenário de incubação de 

empresas é vasto, variado e complexo, com muitos modelos de incubação, 

alguns dos quais evoluíram como consequência das necessidades específicas 

locais, tais como a redução da pobreza.  

De acordo com a NBIA - National Business Incubation Association 

(2011), o processo de incubação de empresas acelera o desenvolvimento das 

mesmas e proporciona aos empresários uma série de recursos e serviços, 

como assistência técnica e consultoria para as novas empresas, auxílio na 

obtenção de financiamento, serviços de suporte tecnológico, espaço físico, etc. 

Para abrigar as empresas, as incubadoras dispõem de uma gama de 

serviços e facilidades como: 

a) Espaço físico individualizado para instalação de escritórios, laboratórios, 

etc.; 

b) Espaço físico compartilhado, como sala de reuniões, secretaria, serviços 

administrativos, área para demonstração de produtos e processos; 

c) Recursos humanos e serviços especializados que auxiliam as empresas 

incubadas em suas atividades de gestão empresarial e financeira, gestão 

da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços, 

contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, 

engenharia da produção, etc.; 

d) Capacitação, formação e treinamento dos empresários empreendedores; 

e) Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades que desenvolvam 

atividades tecnológicas (MCT, 2000). 

Nesse sentido, Campos (2010) considera as incubadoras de empresas 

como prestadoras de serviços e analisa o funcionamento da incubadora como 

uma relação tipo provedor e usuário. A incubadora é provedora de recursos 

seguindo na direção dos empreendedores, que são os usuários. Entretanto, 

para chegar à maturidade, a empresa incubada transcorre vários estágios até 

que esteja preparada para enfrentar o ambiente competitivo.  
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Freitas e Mendes Junior (2009) explicam que o processo inicia-se pela 

pré-incubação, momento em que ocorre o estímulo ao empreendedorismo e a 

preparação dos projetos que tenham potencial de negócios. Quando a empresa 

está incubada, ela desenvolve produtos ou serviços inovadores, além de 

receber apoio técnico, gerencial e financeiro. A empresa é considerada 

graduada quando passa pelo processo de incubação e alcança 

desenvolvimento suficiente para sair da incubadora, devido ao seu 

conhecimento e gerenciamento consolidados durante o período de incubação. 

 

4.5 BENEFÍCIOS DAS INCUBADORAS  

 

É necessário frisar que as incubadoras têm muitos benefícios a oferecer 

não apenas para as empresas que se encontram incubadas, mas também para 

os atores inseridos no contexto de desenvolvimento. Tem-se como um bom 

exemplo dessa situação, a sinergia que emerge entre empresa e cliente a partir 

do trabalho desenvolvido nas incubadoras viabilizando e promovendo 

dinamismo, além do acesso ao denominado capital. 

Segundo o Poder Público, a incubadora é um importante instrumento de 

superação das lacunas do mercado, promovendo geração de emprego, de 

renda e impostos, assim como o desenvolvimento e contribuindo para legitimar 

ainda mais o compromisso político para com as pequenas empresas no país. 

Segundo institutos especializados em realizar pesquisas nesse 

segmento e também universidades, a incubadora pode contribuir para a 

consolidação e amadurecimento dos relacionamentos estabelecidos entre 

universidade e indústria, buscando oferecer oportunidades valiosas de 

aprendizado, de troca de experiências entre alunos e professores, sendo um 

momento precioso para que todo o conhecimento estudado seja colocado em 

prática. 

Em se tratando da comunidade no entorno da empresa, estabelece-se 

um vínculo que promove o aumento da autoestima, o pensamento corporativo 

e a cultura empresarial e consequentemente, através dos empregos 

promovidos, tem-se o crescimento da renda local. Ainda, em se tratando da 

comunidade internacional, criam-se novas oportunidades de intercâmbio 

cultural, comercial, transferência de conhecimento e de tecnologia por meio do 
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estabelecimento de acordos, associações e alianças no âmbito comercial 

(LALKAKA, 2003). 

Segundo Stamatovic (2010) “a função social das incubadoras é 

incentivar o empreendedorismo e aumentar a participação dos empresários na 

economia da região, incluindo jovens, mulheres e também outros grupos 

específicos”. 

No momento em que há uma analogia entre estas e os Parques 

Tecnológicos, as incubadoras evidenciam-se enquanto “instrumentos mais 

limitados em termos físicos, embora talvez mais flexíveis com relação ao 

objetivo das atividades permitidas” (VEDOVELLO, 2000, p. 10). 

É fundamental ressaltar, conforme a opinião de Domingues (2010, p. 

56), que “a incubadora de empresa é vista enquanto ambiente propício para 

qualificar o empreendedorismo, o qual, por sua vez, é a concepção norteadora 

a ser potencializada na incubadora”. 

Um dos aspectos mais fundamentais no transcorrer do processo de 

incubação é exatamente a sinergia que surge não apenas entre empresas 

incubadas, mas também em relação à comunidade local onde a empresa e a 

incubadora encontram-se instaladas com o objetivo de promover a geração de 

emprego e renda beneficiando a todos os envolvidos (BERMUDEZ, 2000). 

 

4.6 POR QUE IMPLANTAR UMA INCUBADORA? 

 

Ao buscar respostas para a pergunta enunciada no título obtém-se a 

seguinte conclusão: para promover e estimular a criação de micro e pequenas 

empresas. As incubadoras contribuem para o desenvolvimento 

socioeconômico, e na medida em que são capacitadas, incentivam novos 

empreendimentos, gerando uma grande parte da produção, além de criarem 

uma parcela dos postos de trabalho no país. 

De acordo com as informações do SEBRAE (2011), no Brasil, as 

estimativas apontam que a taxa de mortalidade das micro e pequenas 

empresas que passam pelas incubadoras vem reduzindo, atingindo níveis 

comparáveis aos europeus e norte-americano.O SEBRAE (2011) aponta uma 

taxa de mortalidade acima de 80%às empresas nascidas fora do ambiente de 

incubadora, antes de completarem seu primeiro ano e as incubadas. 
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Existem várias razões que causam a elevada taxa de mortalidade, 

porém o SEBRAE (2011) identificou o gerenciamento como a principal 

problemática. Outras razões, citadas pelo Sindicato da Micro e Pequena 

Indústria do Estado de São Paulo – SIMPI, que não deixam de ter relevância, 

são as dificuldades burocráticas pelas quais as micro e pequenas empresas se 

deparam, que incluem uma complexa legislação, acarretando custos altos com 

tributação, produção e comercialização. Há ainda, as dificuldades comas 

concorrências em mercados oligopolizados, cujas empresas grandes narram as 

formas de pagamento, prazos para os produtos e fornecimento de insumos. 

Além disso, outro problema sofrido pelas micro e pequenas empresas é 

a taxa de juros dos empréstimos, pois para as organizações de grande porte as 

exigências são menores devido às garantias reais. O micro empresário 

geralmente não pode oferecer, deixando de ter acesso ao crédito. Para 

completar essa delimitação das micro e pequenas empresas, há o obstáculo ao 

acesso da tecnologia para inovação de produtos e melhorias no processo de 

produção. 

Umas das principais contribuições solucionadas pelas empresas são: 

a) capacidade gerencial dos empresários; 

b) inserção de tecnologia aos produtos e processos da empresa. 

Além disso, as incubadoras também podem minimizar os resultados 

desfavoráveis dos outros problemas apontados, e provavelmente, maximizar a 

aplicação dos custos, recursos humanos, financeiros e materiais de que 

dispõem os micro e pequenos empresários, assim contribuindo para a 

sobrevivência das empresas que passam pelo processo de incubação. Além de 

incentivar o empreendedorismo e propagar a viabilidade de se criar um negócio 

próprio, com chances reais de sucesso, a incubadora reage também como uma 

nova opção à busca de empregos. 

As empresas de micro e pequeno negócio que surgem no mercado sem 

o apoio das incubadoras têm menores chances de englobar inovações em seus 

processos de produção ou de prestação de serviços. Os empresários dessas 

organizações, geralmente, têm seu tempo consumido pelo trabalho do dia-a-

dia, encaram dificuldades financeiras, possuem um quadro de recursos 

humanos reduzido, regularmente recrutados da própria família, na maior parte 

sem especialização e capacitação para incorporar inovações à empresa. 
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Confrontando a essa situação, o ambiente de uma incubadora é um local ideal 

para as empresas iniciantes, tendo em vista que, além do apoio técnico-

econômico, há uma cooperação criada pela concentração dos empreendedores 

que têm como foco o sucesso empresarial.  

Para uma cidade ou região, os benefícios decorrentes da instalação de 

uma incubadora são muitos. Acontece a participação e a supervisão de 

recursos locais já disponíveis e o aparecimento de novos negócios. Em relação 

à expansão do número de postos de trabalho, apesar de que as empresas 

fortes em tecnologia absorvam pequenos contingentes de mão-de-obra, no 

longo prazo, porventura estejam com resultados satisfatórios concluem por 

gerar empregos diretos e indiretos.  

Além disso, a longo prazo será notado um aumento gradual na 

arrecadação local de impostos, na proporção em que as empresas se 

solidificarem e desligarem da incubadora, graduando-se e passando a 

participar agressivamente no mercado. Além do mais, pequenas indústrias 

regionais em decadência, mas que mostrem algum potencial de recuperação 

poderá ser revigorado e criar possibilidades de se manter competitivas se suas 

empresas tiverem a oportunidade de se instalar em uma incubadora. Embora o 

retorno financeiro não seja atingido em curto prazo, o que seria desejável, esse 

não é o objetivo principal das incubadoras, mas sim os investimentos 

realizados na sua instalação, bem como os custos consequentes de seu 

funcionamento, quais podem ser compensados pelos benefícios acima 

descritos. 

 

4.7 INCUBADORAS DE EMPRESAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Três forças interligadas entre si estão mudando o ambiente econômico. 

São elas: evolução do mercado tecnológico, o espírito empresarial e o espírito 

competitivo. Estas forças são acompanhadas por mudanças sociais e 

econômicas, pelos desequilíbrios nacionais e internacionais e pela 

preocupação em criar empresas para estimular o crescimento (LALKAKA, 

2003). Já há algum tempo os fatores de produção tradicionais está dando lugar 
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a um novo paradigma caracterizado pela flexibilidade, mobilização de recursos 

e gestão da qualidade (LALKAKA, 1997). 

No Brasil, a abertura comercial da economia ocorrida no início da 

década de 90, aumentou ainda mais a preocupação das empresas, 

especialmente as MPE’s, em manter a capacidade competitiva de seus 

produtos e serviços. A busca pelo aumento da qualidade e da produtividade, 

além da redução de custos, passou a ser ainda maior. Como consequência, a 

inovação e o uso de novas tecnologias tornaram-se fundamentais para as 

empresas manterem-se competitivas em seu mercado. Miranda et al.(1998) 

complementam que o aumento da competição global, embalado pela 

preferência do consumidor, tem feito com que os ciclos de vida dos produtos 

sejam cada vez menores, pois a renovação dos produtos é fundamental. Como 

consequência, aumenta cada vez mais a busca por agentes inovadores que 

possam atender os anseios do mercado. 

Essas transformações moldaram um novo cenário, em que as empresas 

passaram a serem movidas por uma busca constante de novas ideias 

inovadoras e novos métodos para maximizar sua produção, etc. Para 

sobreviver e prosperar nessa era de mudanças, os países e empresas 

necessitam de políticas de apoio, além de uma boa infraestrutura. 

Contudo, muitas empresas, especialmente as de pequeno porte, não 

apresentam condições físicas ou organizacionais suficiente para enfrentar esse 

ambiente competitivo proposto pelas transformações das últimas décadas. No 

entanto, como uma forma de amparo, surgiram juntamente com estas 

mudanças, políticas de apoio voltadas a essas empresas que se apresentam 

mais frágeis diante de tais transformações, e que, nem por isso, perdem sua 

importância para a estrutura produtiva e o desenvolvimento de um país. 

Nesse sentido, as incubadoras de empresas tem se mostrado como um 

importante mecanismo para promoção do desenvolvimento econômico. Elas 

trazem para a cidade ou região onde se instalam muitos benefícios, como a 

mobilização e a organização de recursos locais já disponíveis, surgimento de 

novas oportunidades de trabalho e, na medida em que as empresas deixam as 

incubadoras e passam a participar efetivamente do mercado, ocorre um 

aumento na arrecadação local de impostos. Já para as pequenas indústrias 

regionais em decadência, mas que ainda apresentam possibilidade de 
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recuperação, a incubadora pode ser uma alternativa para que sejam 

revitalizadas e mantenham-se competitivas (MCT, 2000). Logo que as regiões 

decidem acelerar seu desenvolvimento, observa-se o aumento das ações de 

criação de incubadoras de empresas ou parques tecnológicos (LAHORGUE e 

HANEFELD; 2005). 

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento as políticas que 

apóiam as MPEs são promovidas para que haja crescimento econômico e 

social, visto que na maioria dos países as MPEs representam a maioria das 

empresas e dos postos de trabalho (SCARAMUZZI, 2002). 

Deve-se ressaltar também, que as incubadoras de empresas estimulam 

o empreendedorismo o qual é fundamental para o desenvolvimento econômico, 

pois é uma fonte de oportunidades de emprego e idéias inovadoras. A 

formação de novas empresas, além de gerar novos postos de trabalho, distribui 

renda e gera oportunidades para toda a população (GRECO et al., 2010).  

Além disso, as incubadoras promovem a transferência de conhecimento 

entre universidades e empresas. Nesse contexto, Etzkowitz (2002) explica que 

a incubação de empresa, tendo em seu núcleo a Universidade como fonte de 

novas ideias e formas de gestão, é um exemplo do modelo da hélice tripla, 

onde ocorre a relação universidade – indústria – governo. 

Ao discorrer sobre as incubadoras de empresas, Oliveira (2010) explica 

que no sentido de impacto econômico no desenvolvimento da região ou do 

município, pode-se considerar como um efeito direto a arrecadação de 

impostos municipais. Ao passo que, indiretamente, as incubadoras de 

empresas geram empregos qualificados, formam novos empresários na região 

onde está instalada, e em consequência favorecem que o lucro fique detido 

com os cidadãos da região, colaborando para o desenvolvimento regional. 

Desse modo, Stamatovic (2010) argumenta quão importante é que as 

autoridades compreendam a necessidade de estabelecer incubadoras de 

empresas para reanimar as economias locais, além de criarem condições para 

o funcionamento da incubadora.  
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5.   GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS 

 

Neste capítulo será abordada a gestão de pequenos negócios e, de 

maneira específica, o empreendedorismo, as micro e pequenas empresas e a 

gestão de negócios, tendo em vista que os incubados são necessariamente 

pequenos negócios. 

 

5.1 EMPREENDEDORISMO 

 

“A palavra ‘empreendedor’ é de origem francesa (entrepreneur) e surgiu 

no século XIV” (ZEN e FRACASSO, 2008).  Existem várias definições no meio 

acadêmico para este termo, com diversos enfoques abordando o tema, como 

no econômico, no cultural e no meio histórico.  

Em 1800, Jean Baptist Say (1767-1832), considerado por Filion (1999) 

como o “pai do empreendedorismo”, insere a visão de desenvolvimento 

econômico como resultado de novos e diferentes empreendimentos, migrando 

de setores menos produtivos para setores mais produtivos e com melhor 

rendimento. 

Na década de 90, começa a surgir em grande proporção o 

empreendedorismo em vários países, e com isso criam-se políticas públicas 

voltadas para este segmento.  

O empreendedorismo pode ser definido como a tentativa de criação de 

um novo empreendimento, podendo ser uma atividade autônoma, uma nova 

empresa, ou a expansão de uma empresa existente, por um indivíduo, grupos 

de indivíduos ou por empresas já estabelecidas (GEM, 2001). Ao discorrer 

sobre a importância do empreendedorismo, Vedovello (2000) explica que para 

a concepção de novas empresas, além de criar um dinamismo baseado em 

mudanças tecnológicas, é preciso haver mudanças comportamentais. 

Destaca-se “a importância de desenvolver empreendedores que 

contribuam com o país no seu crescimento e que gerem possibilidades de 

trabalho, renda e investimentos, dado que nada acontece sem pessoas com 

perfil empreendedor, com visão e disposição para mudanças.” (GRECO et al., 

p.28, 2010), uma vez que é o empreendedor quem “transfere recursos de áreas 
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de baixa produtividade e rendimento para áreas de produtividade e rendimento 

mais elevados” (DRUCKER, 2005, p.37). 

Para Schumpeter (1985), empreendimento é a realização de novas 

combinações no ambiente produtivo, sendo o empresário o responsável por 

realizá-las. Ao discorrer sobre a função do empresário, Schumpeter (1961, p. 

161) explica: 

 

A função do empresário é reformar ou revolucionar o sistema de 
produção através de uma invenção ou, de uma nova possibilidade 
tecnológica para a produção de uma nova mercadoria ou fabricação 
de uma antiga em forma moderna, através da abertura de novas 
fontes de suprimento de materiais, novos canais de distribuição, 
reorganização da indústria, e assim por diante. 

 

Nesse contexto, o “empresário é o dirigente e executor da reorganização 

dos fatores de produção no nível das empresas” (BRESSER PEREIRA, 1962, 

p. 4). Entretanto, para Bresser Pereira (1962), o desenvolvimento econômico 

não é função exclusiva das decisões tomadas pelo empresário. Porém, esse 

mesmo autor não descarta que é característico do desenvolvimento o 

aparecimento de novas empresas que geram investimentos e emprego. 

O modelo adotado pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2016) 

avalia as condições nacionais gerais e as condições estruturais que podem 

estimular ou conter a atividade empreendedora. A capacidade organizacional 

para aprender e inovar está associada com fatores internos e externos à 

empresa, tais como o intercâmbio com fornecedores, clientes, associações 

industriais e órgãos públicos. Ao mesmo tempo, tais interações podem ter 

resultados positivos excedendo os benefícios das próprias empresas, 

influenciando o contexto econômico onde atuam (VAZ, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2 - Modelo conceitual do GEM 
econômico 

 

 
Fonte: IBPQ (2016, p. 110)  

 

A figura 2 apresenta, por meio de um modelo conceitual, a relação entre 

o setor empreendedor e o crescimento econômico.

As condições nacionais gerais exercem um papel crítico na concepção 

de um ambiente favorável ou restritivo à atividade empreendedora. Essas 

condições compreendem os aspectos demográficos e pontos relacionados à 

integração do país na economia mundial, às políticas

mercado financeiro, aos níveis de desenvolvimento tecnológico, ao mercado de 

trabalho e gerenciamento.

Já a Inovação e Empreendedorismo, são divididas em noves pontos 

principais: 

Modelo conceitual do GEM – o setor empreendedor e o crescimento 

 

A figura 2 apresenta, por meio de um modelo conceitual, a relação entre 

o setor empreendedor e o crescimento econômico. 

ições nacionais gerais exercem um papel crítico na concepção 

de um ambiente favorável ou restritivo à atividade empreendedora. Essas 

condições compreendem os aspectos demográficos e pontos relacionados à 

integração do país na economia mundial, às políticas e serviços do governo, ao 

mercado financeiro, aos níveis de desenvolvimento tecnológico, ao mercado de 

trabalho e gerenciamento. 

Já a Inovação e Empreendedorismo, são divididas em noves pontos 

● Apoio financeiro: considera a disponibilidade de 
recursos financeiros para as empresas novas e em 
crescimento, incluindo doações e subsídios.

● Política Governamental: analisa até que ponto as 
políticas governamentais (tributos e regulamentações) 
incentivam o surgimento de novas empresas.

● Programas Governamentais: avalia a presença de 
programas diretos que buscam apoiar 
empreendimentos novos ou em crescimento.

● Educação e Treinamento: analisa se a capacitação 
para a criação ou gestão de novos empreendimentos 
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Apoio financeiro: considera a disponibilidade de 
ecursos financeiros para as empresas novas e em 

crescimento, incluindo doações e subsídios. 
Política Governamental: analisa até que ponto as 
políticas governamentais (tributos e regulamentações) 
incentivam o surgimento de novas empresas. 

entais: avalia a presença de 
programas diretos que buscam apoiar 
empreendimentos novos ou em crescimento. 
Educação e Treinamento: analisa se a capacitação 
para a criação ou gestão de novos empreendimentos 
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está sendo incorporada aos sistemas educacionais e 
de treinamento. 

● Transferência de Tecnologia: avalia se a pesquisa e o 
desenvolvimento levarão a novas oportunidades 
empresariais, além de analisar qual a disponibilidade 
desses recursos para novas empresas.  

● Infraestrutura profissional e comercial: verifica se 
serviços contábeis, comerciais, tributários, etc., estão 
disponíveis para a promoção de novos 
empreendimentos. 

● Barreiras à entrada no mercado: avalia até que ponto a 
inflexibilidade e a instabilidade dos acordos comerciais 
podem afetar a entrada das novas empresas no 
mercado. 

● Acesso à infraestrutura física: analisa se não há 
discriminação com empresas novas, com relação a 
recursos físicos, como comunicações, transporte, 
serviços de utilidade pública, etc. 

● Normas culturais e sociais: analisa se as regras 
culturais e sociais encorajam ou não, os indivíduos a 
administrar um negócio ou atividades econômicas 
(GEM, 2009). 

 
Nos últimos anos o Brasil apresentou uma evolução com relação a 

programas de apoio aos empreendedores, além do grande marco em 2006, 

com a aprovação da Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

Além disso, a pesquisa GEM 2016 revelou que, no Brasil, os pontos mais 

desfavoráveis ao empreendedorismo estão ligados a políticas e programas do 

governo, serviços educacionais, financeiros, de ciência e tecnologia e da 

regulação da competição no país (GRECO, 2010).  

 

5.2 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

“As micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de 

sustentação da economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade 

geradora de empregos, quer pelo infindável número de estabelecimentos 

desconcentrados geograficamente” (KOTESKI,2004, p. 16). 

No Brasil, entre os anos de 2000 e 2010 as MPE’s criaram 6,1 milhões 

de empregos com carteira assinada. Ou seja, o número de postos de trabalho 

nessas empresas passou de 8,6 milhões, no ano de 2000, para 14,7 milhões 

no ano de 2010. Nesse mesmo ano, as MPEs foram responsáveis por 99% dos 

estabelecimentos, 51,6% dos empregos formais privados não agrícolas no país 

e aproximadamente 40% da massa de salários (SEBRAE, 2011). 
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De acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, no ano de 2010 o Brasil já contava com 6,1 

milhões de empresas distribuídas entre os diversos setores da economia. 

Desse total, 10,73% pertencem ao setor industrial, 4,46% ao setor da 

construção, 51,53% são empresas comerciais e 33,28% são pertencentes ao 

setor de serviços (SEBRAE, 2011). 

Contudo, deve-se ressaltar que ainda as MPE’s enfrentam muitas 

barreiras para conseguir financiamento, falta de incentivo fiscal, entre outros. O 

financiamento pode ser um fator determinante para a inovação nas MPEs, no 

entanto, para essas empresas a obtenção de financiamento externo é mais 

difícil do que para as grandes empresas (OECD, 2005). Em consequência, 

muitas vezes essas entidades não conseguem lidar com essas dificuldades e 

acabam perecendo. 

De acordo com Netto (2006), o nicho de mercado, ou seja, o mercado 

onde a empresa pode atuar é um fator limitante ao desenvolvimento das 

pequenas empresas de base tecnológica no Brasil. Isso decorre da inexistência 

de investimentos de grande porte por um período mínimo adequado (de quatro 

a sete anos). Esse tempo é necessário para que haja evolução das habilidades 

técnicas e administrativas da equipe para diversificar, desenvolver e 

comercializar projetos e serviços com alto valor agregado. Outro ponto limitante 

provém da necessidade de o pouco dinheiro obtido com vendas, ser reinvestido 

na empresa para pagar os custos fixos (salários, aluguel, telefone, internet, 

etc.).  

Para Lastres et al. (2003) existem quatro conjuntos de ações 

fundamentais para a criação de pequenas empresas. O primeiro conjunto está 

voltado para a cultura empreendedora e o empreendedorismo. O segundo 

refere-se a serviços de apoio que geralmente incluem serviços de consultoria, 

programas de capacitação e informação. O terceiro conjunto relata as formas 

de financiamento oferecidas para a criação e desenvolvimento de MPE’s. O 

quarto conjunto faz referência à simplificação da burocracia de prazos e 

procedimentos, por exemplo. 

Similarmente, Lalkaka (1997) aponta algumas dificuldades enfrentadas 

pelo empresário que deseja constituir uma pequena empresa: 
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 Espaços apropriados para local de trabalho exigem arrendamento de 

longo prazo e empresários iniciantes, geralmente, não conseguem 

crédito suficiente para financiar essa dívida; 

 Muitas vezes os empresários dispõem apenas de habilidades técnicas e 

carecem de habilidades voltadas à gestão de negócios e marketing; 

 Em setores em que a tecnologia evolui rapidamente, é necessário 

realizar licenciamento de tecnologias ou acordos de propriedade 

intelectual, e tudo isso demanda habilidades específicas; 

 Empresas de base tecnológica, em muitos casos, têm implicações 

sociais e ambientais que devem ser administradas com cuidado; 

 Entrar em um nicho de mercado exige inteligência de mercado, além de 

um bom plano estratégico. 

Nesse sentido, Melo (2010) explica que os mecanismos de mercado são 

inadequados para induzir o aumento de investimentos em inovação. A 

interferência direta do Estado é imprescindível para criar um ambiente mais 

favorável para que as empresas ultrapassem os níveis mínimos de 

investimento em inovação. 

Dessa forma, o fato de um micro ou pequena empresa possuir vínculo 

com uma incubadora ou um parque tecnológico “afeta positivamente a 

manutenção da sua participação no mercado, a flexibilidade de produção e a 

sua capacidade de se enquadrar em regulações e normas-padrão relativas ao 

mercado interno e externo” (LEITE, 2011, p. 240). 

 

5.3 CAPACIDADE GERENCIAL 

 

As pessoas com espírito empreendedor são motivadas por uma paixão, 

se satisfazem em ser diferente dos demais, se esforçam para ser referenciadas 

e imitadas, buscam reconhecimento e esperam deixar sua mensagem para 

outras pessoas se espelharem. Visto que os empreendedores estão 

modificando os conceitos, seu comportamento empreendedor e até mesmo seu 

processo devem ser pesquisados, analisados e compreendidos (DORNELAS, 

2001, p. 19). 
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Para Drucker (1987), a busca pelas mudanças constantes é uma das 

características dos empreendedores, considerada como uma oportunidade a 

ser enfrentada e explorada, entretanto, isto nem sempre é visto pelos outros. 

São pessoas que pensam diferentes, criam algo novo ou transformam algo 

com valor, não limitam o seu negócio a uma organização unicamente 

econômica. Uma das características essenciais é serem inovadores, com 

capacidade para lidar com os riscos e inseguranças nas tomadas de decisões. 

Apesar disso, não podemos considerar como um caráter o espírito 

empreendedor, pois necessita que o empreendedor tome decisões, para isso 

deverá ter conhecimentos técnicos para que se possa aprender uma melhor 

forma de empreender. 

De acordo com Farrel (1993), o empreendedor é aquele que manuseia 

suas estratégias de uma forma simples, essencial, podendo sempre fazê-las. 

Também, determina que os empreendedores são instigados na ideia de focar 

em seus produtos e clientes, o que dá o sentido de empreender e sentir-se 

orgulhoso naquilo que faz. Além disso, menciona que as necessidades 

estariam ligadas ao espírito empreendedor, induzindo à criação de novos 

produtos ou serviços, à construção de um negócio, ao comportamento por uma 

competição, mesmo sendo apenas um colaborador. 

A partir da década de 90, a economia e o sistema produtivo das 

organizações ficaram cada vez mais intensas e exigentes em relação aos 

conhecimentos formais, pois no passado, só a experiência já era o suficiente. 

Sendo assim, de acordo com Bessone (2000), o destaque sobre 

empreendedorismo nasceu por consequência das mudanças rápidas da 

tecnologia, e não por causa de um modismo. Além do mais, levou os 

empresários antigos de mercado a mudar seus padrões tornando-se 

competitivos. 

Segundo Dolabela (1999), os empreendedores são considerados motor 

da economia, responsáveis por mudanças. Pessoas que buscam a inovação, 

conseguem identificar algo e criar novas oportunidades de negócios, 

sobrepõem e interligam novas ligações de métodos para retirar melhores e 

maiores vantagens em suas inovações."Um empreendedor é uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visões." (DOLABELA, 1999, p. 28). 
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Pode ser também definido o empreendedorismo como um indivíduo que 

produz equilíbrio, podendo se deparar ao um cenário de caos e encontrar uma 

solução positiva, isto é, criar oportunidades dentro do contexto em que se está 

inserido (HIRZNER,1973). 

Para que o desenvolvimento de um empreendedor aconteça conforme 

ele almejou, necessita de apoio principalmente nos primeiros anos de 

existência, sendo assim recebem auxílio necessário para seu crescimento 

dentro de uma incubadora de empresa e a necessidade de capacitação 

gerencial do empreendedor incubado. 

 

A cada dia que passa, mais e mais pessoas se convencem de 
que o capital humano é um dos principais fatores do 
desenvolvimento, e que um dos principais elementos do capital 
humano é a capacidade das pessoas fazerem coisas novas, 
exercitando a sua imaginação criadora – o seu desejo, sonho e 
visão – e se mobilizando para adquirir os conhecimentos 
necessários, capazes de permitir a materialização do desejo, a 
realização do sonho e a viabilização da visão. Isso tem um 
nome: chama-se "empreendedorismo". Empreendedorismo 
está sempre ligado à inovação e depende da liberdade das 
pessoas para criar e da sua ousadia de inventar (FRANCO, 
2002). 

Destaca-se em desenvolvimento local, uma economia baseada em 

pequenas empresas, tal posicionamento pode ser encarado como uma espécie 

de que colocação pública se quer o desenvolvimento, pois a economia de 

pequenos negócios contribui para a localidade na forma de empregos, renda e 

impostos. 

 Neste tipo de orientação em termos de políticas públicas, o papel do 

empreendedor é relevante, e, por isso, conhecer suas motivações e 

expectativas no que diz respeito à abertura de novos negócios é importante. 

Observa-se que a possibilidade de se ter o projeto incubado influencia a 

decisão dos empreendedores de abertura do próprio negócio. 
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6.A INCUBADORA DE EMPRESAS NA CIDADE DE FRANCA (SP) 
 

Neste capítulo, será apresentado a trajetória do Programa de Incubadora 

da cidade de Franca. A análise dos resultados da pesquisa está associada aos 

objetivos traçados pela pesquisadora os quais foram obtidos por meio de 

entrevistas realizadas com os responsáveis do programa, parceiros, empresas 

graduadas e consultores participantes. 

 

6.1 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DA INCUBADORA 
 

Com base nas entrevistas, verificou-se que o programa foi desenvolvido 

pela Prefeitura de Franca (SP) no ano de 2001, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento, com o objetivo de gerenciar e regulamentar empresas 

incubadas do setor de indústria e serviços que possuíam inovação em seus 

produtos e processos. Empresas essas dos vários segmentos da indústria local 

e de serviços relacionados com a indústria. Priorizou-se também o incentivo a 

diversificação econômica local, dando oportunidades a novos segmentos 

industriais que estavam surgindo na cidade.  

A Incubadora de Empresas de Franca foi criada com o objetivo apoiar a 

formação e a consolidação de micro e pequenas empresas, inclusive as de 

bases tecnológicas, promover o empreendedorismo em suas ações, apoiar a 

aplicação de capital empreendedor e além do direcionamento de linhas de 

investimentos às demandas das Empresas Incubadas. A Incubadora buscou 

intercâmbio com entidades nacionais, internacionais de fomento à inovação, à 

tecnologia e ao empreendedorismo, apoiou a captação de recursos de órgãos 

de fomento para aplicação em ações que beneficiem as Empresas Incubadas, 

para promover a diversificação, do ramo de atividade e atuação das Empresas 

Incubadas. 

Quando deu início às atividades, em 2001, a Incubadora contava com o 

apoio da Prefeitura Municipal da Cidade de Franca (SP) no processo de 

construção e instalações do prédio para a incubação de empresas. Recebia 

apoio também, inicialmente, do SEBRAE e da FIESP, para o controle e a 

avaliação das ações do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial.  
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Até 2017, o Programa contava com 16 empresas residentes divididas 

em calçados masculinos, infantis e esportivos, acessórios e modelagem para 

calçados, sistemas para informática, bolsas e acessórios em couro. Para os 

empreendedores terem acesso à incubadora, era realizado um processo 

seletivo com apresentação de plano de negócios da empresa. Após aprovação 

e entrada, a empresa poderia permanecer por dois anos, com direito à 

infraestrutura, apoio técnico, administrativo e de serviço às empresas, cabendo 

a elas apenas uma taxa simbólica de R$ 100,00 (cem reais), por mês, para 

cobrir despesas com água e luz.  

Além do mais, no local, os empreendedores contavam com apoio para 

aprender a administrar, de forma que o negócio ficasse mais lucrativo e 

sustentável, por meio dos consultores do SEBRAE(Serviço Brasileiro de Apoio 

às Pequenas e Micro Empresas). Capacitações eram oferecidas nas áreas 

administrativas, comercial, financeira e produtiva, além de todo suporte para o 

desenvolvimento da empresa.  

Desenvolvido em parceria pelo SEBRAE, pela FIESP e pela Prefeitura 

Municipal de Franca, o programa Incubadora de Empresas perdeu um dos 

pilares de funcionamento. Responsável pelo gerenciamento do programa, a 

FIESP deixou de apoiar a Incubadora no final de 2008, por motivos não 

esclarecidos na época, de acordo com a entrevista feita com o gestor da 

Incubadora deste período. 

A Prefeitura de Franca, em 2009, juntamente com o SEBRAE e ACIF 

reinauguraram o prédio da Incubadora de Empresas, localizado na Vila Chico 

Júlio. Foram investidos, aproximadamente, de R$ 70 mil (setenta mil reais), 

com novas pinturas e banheiros reformados. 

A ACIF ficou à frente da gestão do projeto, sendo o novo gestor da 

Incubadora, enquanto que o SEBRAE foi responsável por dar às empresas 

suporte, assessoria e consultoria. À Prefeitura, coube custear aluguel e a 

manutenção do prédio ocupado pelos empresários. 

No ano de 2011, a prefeitura assumiu e retomou a gestão da Incubadora 

de Empresas e, desta vez, sem os parceiros dos dois últimos anos, a ACIF, 

deixando a gestão por questões políticas e o SEBRAE por razões 

desconhecidos. 
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A Prefeitura de Franca, em 2014, formatou o projeto da incubadora de 

empresas, com sua atuação totalmente voltada ao público de empresários 

terceirizadores do setor coureiro-calçadista. Segundo o gerente da Incubadora, 

havia no ano de 2014 mais de 1.100 empreendedores que precisavam de 

apoio e orientação. Porém, o espaço físico da Incubadora de Empresas, 

possuía apenas capacidade para atender oito empresas de banca de pesponto, 

que, antes trabalhavam em locais improvisados, como garagens, ou alugados 

por valores que inviabilizam a lucratividade dos banqueiros. 

No local, antes oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento, os 

pespontadores tinham um espaço de trinta e três metros quadrados, banheiros, 

cozinha, compressor de ar e todos os equipamentos necessários para executar 

o trabalho. O espaço era suficiente para colocar quatro máquinas de pesponto 

e as mesas de colação. 

E, no ano de 2017, houve uma interrupção por tempo indeterminado, 

onde todos os incubados foram retirados da estrutura, para que o Programa 

sofresse uma reestruturação, tanto na parte física quanto no estilo do projeto, 

passando de Incubadora tradicional para Incubadora tecnológica. Essas 

informações foram relatadas pelo atual gestor do Programa. A inauguração 

ainda não foi definida, pretende-se dar início até no final do primeiro semestre 

de 2018. Entretanto, isso dependerá do planejamento do projeto e de novos 

parceiros, ainda não encontrados pela Prefeitura.  

 

6.2 OS OBJETIVOS DO PROGRAMA  

 

 A análise do período de incubação tem por objetivo avaliar, em termos 

técnicos e gerenciais, a contribuição da incubadora, a capacitação empresarial, 

a intensidade e qualidade da assistência ou apoio oferecido às empresas e a 

capacidade da incubadora, através dos serviços oferecidos, para a promoção 

do desenvolvimento do negócio. 

Foram considerados, dentre outros, fatores tais como tempo destinado 

às empresas, disponibilidade, qualidade e utilização dos recursos, bem como a 

qualidade e capacitação da equipe gestora da incubadora. 

Verificou-se a teoria de acelerar o processo de criação de micro e 

pequenas empresas caracterizadas pela inovação tecnológica, pelo elevado 
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conteúdo tecnológico de seus produtos, processos e serviços, bem como pela 

utilização de modernos métodos de gestão. Por meio da entrevista feita com o 

gestor do programa o Gerente B, os objetivos específicos fizeram referência às 

expectativas locais onde foi instalada a incubadora. Sendo eles: 

● Capacitar os empreendedores; 

● Estimular a associação entre pesquisadores e empresários; 

● Estabelecer uma cultura empreendedora; 

● Gerar empregos; 

● Apoiar a introdução de novos produtos, processos e serviços no 

mercado; 

● Promover a agregação de conhecimento e a incorporação de 

tecnologias nas micro e pequenas empresas; 

● Reduzir a taxa de mortalidade de novas micro e pequenas empresas; 

● Consolidar micro e pequenas empresas que apresentem potencial de 

crescimento; 

● Promover a interação entre micro e pequenas empresas e instituições 

que desenvolvam atividades tecnológicas; 

● Manter a diversificação de ramos de atividades nas Empresas 

Incubadas obedecendo ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) 

para as Empresas distintas da área calçadista e afins. 

O Programa representou de fato destaque no desenvolvimento do 

empreendedorismo, em virtude do trabalho favorecendo melhorias a 

empreendimentos diversificados ou na área calçadista, empresas sem base de 

negócios e com pouco ou nenhum suporte administrativo, em busca de 

capacitação e crescimento, e para que estes objetivos fossem concluídos com 

êxito, o Programa deveria ter padronizações, e estabelecer regras e normas 

entre as partes da organização. 

É importante destacar que no ano de 2001, quando iniciado sua 

instalação na cidade de Franca, não existia nenhuma norma ou legislação, 

somente no ano de 2005, depois de algum tempo de funcionamento, surgiu a 

primeira lei para padronizar o trabalho do programa de incubadora de 

empresas na cidade de Franca/SP, conforme demonstra o trecho destacado a 

seguir. 
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LEI Nº 6.399, DE 19 DE AGOSTO DE 2005. 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a FIESP - 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para a 
administração de um Núcleo de Desenvolvimento Empresarial 
- Projeto Incubadora, no Município de Franca, e dá outras 
providências. 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio 
e eventuais termos aditivos com a FIESP - Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo, objetivando a cooperação 
mútua para a administração de um Núcleo de 
Desenvolvimento Empresarial - Projeto Incubadora, no 
Município de Franca. 

CLÁUSULA SEGUNDA -  Dos Compromissos dos Signatários 

I - Caberá ao Município: 

a. Locação do imóvel situado em Franca, à Rua Antônio 
Bernardes Pinto, nº 3.366, Vila Chico Júlio, para uso 
da FIESP na implantação do Núcleo de 
Desenvolvimento Empresarial - Projeto Incubadora. 

b. Despesas com a infraestrutura necessária no prédio 
locado, prédio e instalação para abrigar as empresas 
que serão admitidas no Projeto e pagamento do IPTU. 

c. Promover, conjuntamente com a FIESP, o 
recrutamento dos empresários interessados no Projeto 
Incubadora. 
 

I - Caberá à FIESP: 

a. Promover, conjuntamente com o Município, o 
recrutamento dos empresários interessados no Projeto 
Incubadora, cabendo-lhe, ainda, realizar o processo de 
seleção que indicará os empresários admitidos; 

b. À exceção das deteriorações naturais causadas pelo 
uso e pelo tempo, a FIESP obriga-se a manter as 
instalações do Projeto Incubadora em perfeito estado 
de conservação e limpeza, inclusive respondendo 
pelas exigências dos Poderes Públicos e cumprindo as 
determinações do Serviço Sanitário; 

c. Adequar e promover a distribuição dos espaços entre 
os empresários admitidos no Projeto Incubadora, que 
serão cedidos em regime de permissão, sendo vedada 
a transferência para terceiros, do direito que lhes foi 
outorgado; 

d. Coordenar as atividades técnicas e administrativas 
referentes ao Núcleo de Desenvolvimento Empresarial 
- Projeto Incubadora; 

e. Manter a supervisão, o controle e a avaliação das 
ações do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - 
Projeto Incubadora; 

 

Após estabelecer a Lei nº 6.399/2005, normatizou-se as obrigações e 

direito de cada parte, tanto da Prefeitura quanto do parceiro FIESP em relação 



59 
 

aos treinamentos, controle e a evolução das empresas incubadas. Como já 

apresentado nos tópicos anteriores, a parceria com a FIESP permaneceu de 

2001 até 2008, depois desta data, a FIESP encerrou a relação existente com o 

programa.  

Em 2009, ACIF passou a ser parceira e permaneceu até o ano de 2013. 

Após esse período, a Prefeitura assumiu o programa sem nenhum parceiro na 

gestão, exceto pelo SEBRAE, que ministrava cursos e palestras, porém, sem 

acompanhamento constante.  

Em 2017, foram encerradas as atividades do programa, devido à falta de 

profissionais para o acompanhamento diário dos incubados, falta de 

treinamento e incentivos, pois o gestor somente fiscalizava não tendo 

conhecimentos técnicos e formação acadêmica para criar indicadores que 

mostrasse a evolução dos incubados. No ano de 2018 a prefeitura 

reestruturará a parte legislativa de acordo com o próximo parceiro do 

programa. 

 

6.3 PROCESSO DE INCUBAÇÃO 

 

Neste item, será explicado como a empresa era selecionada para o 

processo de incubação, no período 2001 a 2017, ressaltando que, no ano de 

2018 algumas regras serão alteradas.  

O Programa de incubadora de empresas, neste período, buscou difundir 

os seus objetivos e funções na sociedade, tendo em vista atrair potenciais 

clientes, como jovens que desejavam iniciar o seu negócio, estudantes, 

pesquisadores, empresários que estavam com empresa estabelecida, mas que 

viam na incubadora uma oportunidade para incorporar inovações. Uma dessas 

estratégias era a publicação de Editais para a convocação de empresas. 

O processo de seleção levava em consideração o contexto e as 

características específicas da incubadora de empresas e de seus parceiros. 

Dessa forma, era importante considerar a missão, a visão e os objetivos, além 

de observar o propósito e o foco da incubadora. Os elementos a serem 

considerados na seleção era o nível de maturidade do projeto e as expectativas 

de evolução de cada empresa, isto determinava de que forma (como) a 

incubadora prospectava novas oportunidades para geração de 
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empreendimentos inovadores. Depois disto, a incubadora qualificava os 

potenciais empreendedores para apresentação de propostas de 

empreendimentos inovadores, incluindo a utilização de, pelo menos, um 

indicador para a verificação dos resultados.  

Para fazer esta análise, o gerente A da incubadora possuía qualidades e 

habilidades pessoais que incluíam espírito empreendedor e tendência para a 

liderança. O gerente era o principal responsável por imprimir um ritmo de 

negócios às atividades da incubadora. A capacidade gerencial em administrar 

suas ações era determinante para o êxito da incubadora em configurar-se de 

fato como uma “vantagem” para as empresas que abrigava. Os serviços e 

facilidades que compunham o ambiente favorável à criação e à consolidação 

de empresas, tais como o apoio gerencial/administrativo/técnico e de 

infraestrutura e que eram intrínsecos ao conceito de incubadora, deviam estar 

disponíveis com eficácia e coerência e apenas uma estrutura gerencial 

adequada poderia providenciá-los. A incubadora formava sua equipe de 

gestão, ou pelo menos contratava o gerente, e incorporava-o ao processo já 

nas etapas iniciais de planejamento.  

Antes de iniciar o processo seletivo, a incubadora contava comum a 

metodologia de apoio à definição de estratégias, metas e ações para o 

desenvolvimento pessoal do empreendedor. A incubadora oferecia apoio para 

que cada empreendedor desenvolvesse o seu Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, com o intuito de assegurar que os empreendedores incluíam o 

desenvolvimento pessoal como um dos eixos do crescimento do negócio.  

A incubadora utilizava profissionais parceiros (SEBRAE) para auxiliarem 

os empreendedores na elaboração do Plano de Desenvolvimento do 

Empreendedor. O gerente da incubadora possuía papel importante na 

orientação dos empreendedores para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento do Empreendedor. 

Era importante que a incubadora verificasse se o Plano de 

Desenvolvimento do Empreendedor correspondia aos demais planos 

elaborados (tecnológico, financeiro, de mercado e de gestão). 

Depois de todas as estratégias definidas iniciavam a abertura do edital 

para encaminhamento de propostas de empreendimentos. 
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A análise do projeto dos empreendedores realizava-se por meio de uma 

banca de avaliação das propostas, em que era feita uma entrevista com os 

proponentes, de forma a avaliar o perfil empreendedor e a sintonia da equipe. 

A incubadora poderia utilizar profissionais dos parceiros para participarem do 

processo de seleção. Essa ação ampliava o foco de visão sobre os 

empreendimentos e estreitava os laços entre as instituições. O gerente da 

incubadora acompanhava todo o processo de seleção, garantindo o bom 

andamento, mesmo não participando como avaliador. 

A avaliação ocorria, continuamente, observando se a qualidade dos 

empreendimentos selecionados estava em sintonia com as expectativas da 

equipe de gestão da incubadora e dos parceiros. 

Os critérios utilizados para seleção dos empreendimentos estavam 

imprescindivelmente, em sintonia com a missão, a visão e os objetivos da 

incubadora. 

Quando a incubadora não utilizava editais para selecionar 

empreendimentos, mantinha-se um amplo programa de divulgação, garantindo 

que os interessados compreendessem que poderiam enviar propostas a 

qualquer momento. 

A incubadora possuía um conjunto de procedimentos e documentos que 

garantiam a transparência e estabeleciam as condições dos direitos e deveres 

da incubadora e dos empreendimentos/empreendedores, com relação à 

prestação de serviços, aspectos comerciais, acesso a informações, dentre 

outros.  

Para a convocação dos candidatos, a incubadora geralmente publicava 

um edital de seleção regulando a apresentação de propostas. Era desejável 

que o edital apresentasse os seguintes tópicos:  

1. Objetivo e condições do Programa de Incubação;  

2. Número máximo de vagas;  

3. Critérios e candidatos elegíveis;  

4. Lista dos Documentos exigidos;  

5. Compromisso dos participantes;  

6. Processo de Seleção;  

7. Taxas de inscrição (e de participação em curso preparatório, se houver);  

8. Datas de divulgação dos resultados e condições gerais 
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O conceito de incubadora pressupunha a adoção de critérios bem 

definidos para a admissão de empresas a participar do processo de incubação 

e de regras que administravam a saída das empresas, quando se esgotava o 

prazo previamente estipulado para a incubação. Os critérios de admissão 

definiam a elegibilidade de uma empresa para participar do processo de 

seleção.  

São eles:  

● A vocação da incubadora, ou seja, as incubadoras tecnológicas 

aceitarão somente empresas intensivas em tecnologia e conhecimento, 

as tradicionais aceitarão somente empresas ligadas aos setores 

tradicionais da economia e as mistas admitirão ambas. 

● Uma vez recebidas as propostas dos candidatos, parte-se para a análise 

daquelas cujas empresas atendam aos critérios de elegibilidade.  

No Brasil, a maioria das incubadoras, após uma etapa de pré-seleção, 

que geralmente incluía uma ou várias entrevistas, auxiliavam as empresas no 

esboço do Plano de Negócios, por meio de um curso preparatório, e somente 

depois os analisavam.  

O curso e a elaboração do Plano de Negócios funcionavam como um 

processo de conscientização da capacidade empresarial e empreendedora do 

candidato e, ainda, das possibilidades de êxito e dos riscos envolvidos no 

negócio. Alguns candidatos desistiram de transformar suas ideias em uma 

empresa, por perceberem que as dificuldades e riscos eram maiores que as 

possibilidades de êxito ou por sentirem-se despreparados para assumirem os 

compromissos necessários para o sucesso do empreendimento. Os que 

permaneciam no processo, o faziam porque sentiam-se seguros e dispostos a 

prosseguir, conscientes de que a incubadora reduz, mas não anula, os riscos 

inerentes à criação de empresas. Finalmente, passava-se à análise do Plano 

de Negócios de cada candidato. Os principais tópicos do Plano de Negócios 

das Empresas eram:  

1. Dados resumidos do candidato; 

2. Capacitação da equipe; 

3. Descrição sumária do empreendimento (do negócio); 

4. Descrição detalhada dos produtos ou serviços; 

5. Detalhamento do processo produtivo; 
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6. Propriedade intelectual; 

7. Macro ambiente do empreendimento; 

8. Mercado, plano de marketing e comercialização; 

9. Distribuição, divulgação e assistência pós-venda; 

10. Comportamento da concorrência; 

11. Relações com os fornecedores; 

12. Preço e aspectos financeiros; 

13. Fluxo de caixa; 

14. Fases do empreendimento; 

15. Aspectos organizacionais e de gestão; 

16. Previsão de uso da infraestrutura da incubadora; 

17. Investimentos; 

18. Parcerias; 

19. Plano estratégico da empresa. 

Os itens que deveriam ser analisados, tendo em vista a admissão, eram:  

1. Projeto técnico e comercialmente viável (como demonstrado no Plano de 

Negócios da Empresa); 

2. Qualificação técnica e gerencial do proponente;  

3. Impacto do produto, processo ou serviço na sociedade;  

4. Conteúdo tecnológico do produto ou serviço (para empresas de base 

tecnológica);  

5. Previsão da autonomia futura da empresa (fora da incubadora); 

6. Demonstração da adequação da empresa aos objetivos da incubadora e 

previsão de interação com as instituições que a apoiam.  

 Este plano fazia parte do Plano de Negócios ou documento similar. A 

equipe da incubadora estimulava e apoiava os empreendedores a identificar as 

fontes de recursos (com ou sem retorno) que poderiam ser acessados pelos 

empreendimentos. A incubadora tinha uma sistemática de apoio à elaboração 

do Plano de Capital dos empreendimentos, visando identificar as principais 

necessidades, demandas e estratégias de alavancagem de capital ao longo do 

processo de evolução do empreendimento. A orientação de especialistas na 

captação de recursos e alavancagem financeira dos empreendimentos possuía 

uma constância para que houvesse comparações de evolução e estratégias 

financeiras. 
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No início da incubação, o gestor do programa envolvia a implantação de 

processo de qualificação formalizado, abordando os principais aspectos 

relacionados ao negócio, englobando, pelo menos, os eixos: empreendedor, 

tecnologia, capital, mercado e gestão. 

A incubadora possuía uma sistemática de qualificação focada no 

empreendedor, visando seu desenvolvimento pessoal, com uma agenda formal 

em que incluía os aspectos comportamentais e habilidades empreendedoras, 

Como: 

● Cursos, palestras, eventos que promovam o desenvolvimento do perfil 

empreendedor; 

● Acompanhamento periódico de profissionais de cada área; 

● Promover o desenvolvimento das competências gerenciais para a 

administração dos processos e de funções críticas dos 

empreendimentos apoiados; 

● Ter uma agenda formal de qualificação, considerando os aspectos como 

ferramentas de gestão de negócio, gestão de pessoas, dentre outros.  

O Programa disponibilizou consultoria com o foco no desenvolvimento 

do perfil pessoal do empreendedor. A incubadora planejava as consultorias a 

serem oferecidas e mantinha os registros formais dos resultados obtidos, por 

meio de indicadores, que permitiam acompanhar a evolução ou solucionar algo 

que estaria atrapalhando no desenvolvimento. 

 

6.3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS  

 

Optou-se por identificar as empresas a partir de suas iniciais, com 

objetivo de resguardar suas identidades, e apenas mostrar suas atividades e 

dados que estão divulgados através da prefeitura.  

 

Quadro 3 – Caracterização das Empresas 

RAZÃO SOCIAL ATIVIDADE ENTRADA SITUAÇÃO 

L F G C –ME 
Produção de calçados 

masculino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

F C F LTDA. – ME 
Produção de calçados 

masculino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   
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M I A C LTDA. - ME 
Produção de bolsas e 

cintos feminino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

C M LTDA. - ME 
Produção de calçados 

masculino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

C F W LTDA. - ME 
Produção de calçados 

masculino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

M A M – ME 
Produção de calçados 
masculino e feminino 

Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

G O S F LTDA. – ME 
Edição e impressão 
de produtos gráficos 

Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

E F L – ME 
Fabricação de telas e 
painéis para pintura 

Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

M & M A C LTDA. - ME 
Produção de bolsas e 

cintos feminino 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

D L V  M – ME 
Confecção de calças 

e bermudas 
masculina 

Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

M B  O – ME Confecção de lingerie 
Primeiros 
Incubados 

Não existem 
registros   

T H C –ME 
Indústria de calçados 

Infantis 
11/06/2012 ATIVA 

T S G C -ME 
Industria de lingerie e 

moda praia 
03/07/2012 ATIVA 

K M –ME 
Terceirização de 

bolsas 
11/09/2012 INATIVA 

P S L M B -ME 
Fabricação de bolsas 

em couro 
22/09/2012 INATIVA 

A P O –ME 
Indústria de moda 

fitness 
23/10/2012 INATIVA 

S R G C -ME 
Industria de lingerie e 

moda praia 
23/10/2012 INATIVA 

L M L –ME 
Industria de lingerie e 

moda praia 
25/10/2012 INATIVA 

S R M N -ME 
Industria de lingerie e 

moda praia 
09/01/2013 ATIVA 

A S I P –ME 
Industria de lingerie e 

moda praia 
09/01/2013 ATIVA 

V A D –ME 
Modelagem de bolsas 

e calçados 
09/01/2013 INATIVA 

H I C CLtda 
Indústria de calçados 

Infantis 
20/01/2013 INATIVA 

H M B C - ME 
Industria de calçados 

Infantis 
20/01/2013 INATIVA 

E M S –ME 
Fabricação de 

chuteiras Infantis 
10/09/2013 INATIVA 
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C R - Ltda ME Industria de calçados 10/09/2013 INATIVA 

L D P –ME Industria de calçados  09/09/2013 INATIVA 

J D V F –ME 
Reparação e 

manutenção de 
computadores 

14/10/2013 INATIVA 

L C F –ME 
Facção de roupas 

intimas 
26/08/2014 INATIVA 

J A Z S –ME 
Confecção de moda 

fitness e praia 
03/11/2014 INATIVA 

E R C M -ME 
Fabricação de cintos 

em couro 
03/11/2014 INATIVA 

E B P –ME Não tem informações 27/01/2015 INATIVA 
A V S –ME Pesponto 09/03/2015 ATIVA 
A A M –ME Pesponto 09/03/2015 INATIVA 
F D M –ME Pesponto 22/03/2015 INATIVA 
E C S –ME Pesponto 23/03/2015 INATIVA 

L S O D –ME 
Fabricação de bolsas 

e calçados 
01/09/2015 INATIVA 

I G –ME 
Fabricação de 

calçados 
01/09/2015 INATIVA 

A L –ME 
Fabricação de 

chinelos recicláveis 
01/09/2015 INATIVA 

T A C  -ME 
Fabricação de 

artefatosde couro 
exóticos 

16/11/2015 ATIVA 

Fonte: própria autor (a partir da entrevista com o gerente B) 

 

De acordo com a entrevista feita com o atual gestor da Incubadora, o 

gerente B, constatou-se que não existe nenhum dado sobre as primeiras 

incubadoras, muito menos o período quando foram incubadas, nem quando 

saíram. Não foram acompanhadas se, dessa forma, não se sabe se obtiveram 

sucesso ou se fecharam. 

A partir do momento em que a prefeitura assumiu o projeto sozinha no 

ano de 2013, consolidou-se dados dos incubados de acordo com a quadro 

acima e as atividades relacionada a cada um deles.  

Neste quadro foram analisados a quantidade de incubados que ainda 

estão com atividades fora da incubadora e a relação de incubados que 

encontra-se inativos. 



 

Os dados do gráfico 1, a seguir, foram obtidos por intermédio do gerent

B da Incubadora e esta análise foi feita após os dois anos que cada empresa 

esteve no programa. Os anos que estão no gráfico representam o período em 

que cada empresa ingressou na incubadora.

 

Gráfico 1 – Empresas Incubadas Ativas/Inativos período de 201

Fonte: próprio autor 

 

Para facilitar a análise, observa

uma crescente de empresas inativas entre 2012 e 2015, somente no período 

de 2014 a relação de empresas inativas foi menor. Porém, neste ano apenas 

três empresas entraram na Incubadora e as três não sobreviveram.

Pode-se observar que, no ano de 2012, foram sete empresas incubadas, 

dentre elas duas se mantêm ativas, o que representa 28% sobre o total e cinco 

empresas que estão inativas, representando 75% sobr

2013, foram oito empresas incubadas, onde se observa uma crescente de 

empresas, e dentre essas, duas empresas se mantêm ativas sendo 25% sobre 

o total, e seis empresas estão inativas, ou seja, 75% sobre o total de 2013. 

No ano de 2014 houve um declínio sobre a entrada de empresas no 

programa e das três empresas que entraram, nenhuma delas está ativa. 

Observou-se que foram 100% de empresas inativas no período de 2014. Logo 

após, a incubadora passou por mudanças, houve implantação de 

segmentos, levando a um aumento no ano de 2015, com a entrada de nove 

Os dados do gráfico 1, a seguir, foram obtidos por intermédio do gerent

B da Incubadora e esta análise foi feita após os dois anos que cada empresa 

esteve no programa. Os anos que estão no gráfico representam o período em 

que cada empresa ingressou na incubadora. 

Empresas Incubadas Ativas/Inativos período de 201

Para facilitar a análise, observa-se por meio deste gráfico que existe 

uma crescente de empresas inativas entre 2012 e 2015, somente no período 

de 2014 a relação de empresas inativas foi menor. Porém, neste ano apenas 

presas entraram na Incubadora e as três não sobreviveram.

se observar que, no ano de 2012, foram sete empresas incubadas, 

dentre elas duas se mantêm ativas, o que representa 28% sobre o total e cinco 

empresas que estão inativas, representando 75% sobre o total deste ano. Em 

2013, foram oito empresas incubadas, onde se observa uma crescente de 

empresas, e dentre essas, duas empresas se mantêm ativas sendo 25% sobre 

o total, e seis empresas estão inativas, ou seja, 75% sobre o total de 2013. 

014 houve um declínio sobre a entrada de empresas no 

programa e das três empresas que entraram, nenhuma delas está ativa. 

se que foram 100% de empresas inativas no período de 2014. Logo 

após, a incubadora passou por mudanças, houve implantação de 

segmentos, levando a um aumento no ano de 2015, com a entrada de nove 
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Os dados do gráfico 1, a seguir, foram obtidos por intermédio do gerente 

B da Incubadora e esta análise foi feita após os dois anos que cada empresa 

esteve no programa. Os anos que estão no gráfico representam o período em 

Empresas Incubadas Ativas/Inativos período de 2012-2015 

 

se por meio deste gráfico que existe 

uma crescente de empresas inativas entre 2012 e 2015, somente no período 

de 2014 a relação de empresas inativas foi menor. Porém, neste ano apenas 

presas entraram na Incubadora e as três não sobreviveram. 

se observar que, no ano de 2012, foram sete empresas incubadas, 

dentre elas duas se mantêm ativas, o que representa 28% sobre o total e cinco 

e o total deste ano. Em 

2013, foram oito empresas incubadas, onde se observa uma crescente de 

empresas, e dentre essas, duas empresas se mantêm ativas sendo 25% sobre 

o total, e seis empresas estão inativas, ou seja, 75% sobre o total de 2013.  

014 houve um declínio sobre a entrada de empresas no 

programa e das três empresas que entraram, nenhuma delas está ativa. 

se que foram 100% de empresas inativas no período de 2014. Logo 

após, a incubadora passou por mudanças, houve implantação de novos 

segmentos, levando a um aumento no ano de 2015, com a entrada de nove 



 

empresas no total. Entretanto, apenas duas se mantiveram ativas, totalizando 

22% sobre o total e sete empresas estão inativas que representa 88% sobre o 

total de 2015. 

Por meio dessas informações observou

período de 2012 a 2015 que se encontram ativas é de 18,75%. De acordo com 

a entrevista com o gestor da Incubadora (gerente B), é um número bom, 

porque o esperado do programa seria de 10% por cada perío

Ressalta-se que os anos são respectivos a data de admissão ao programa, 

então as empresas que entraram no ano de 2012 saíram em 2014, as do ano 

de 2013 saíram em 2015, as do ano de 2014 saíram em 2016 e por último as 

empresas que entraram 

foi interrompido temporariamente para realizar os ajustes na estrutura e 

também na forma de gestão do programa.

 

Gráfico 2 – Tipos de Empresas Incubadas

Fonte: próprio autor 

 

O gráfico 2 apresenta as emp

ressaltando que os respectivos dados somente será analisado do primeiro 

período que as mesmas se submeteram ao programa, quando entraram no ano 

de 2001 e saíram aproximadamente, no ano de 2003, em seguida, os dados da 

empresas no total. Entretanto, apenas duas se mantiveram ativas, totalizando 

22% sobre o total e sete empresas estão inativas que representa 88% sobre o 

sas informações observou-se que a média de empresas no 

período de 2012 a 2015 que se encontram ativas é de 18,75%. De acordo com 

a entrevista com o gestor da Incubadora (gerente B), é um número bom, 

porque o esperado do programa seria de 10% por cada período de incubação. 

se que os anos são respectivos a data de admissão ao programa, 

então as empresas que entraram no ano de 2012 saíram em 2014, as do ano 

de 2013 saíram em 2015, as do ano de 2014 saíram em 2016 e por último as 

empresas que entraram no ano de 2015 saíram em 2017, quando o programa 

foi interrompido temporariamente para realizar os ajustes na estrutura e 

também na forma de gestão do programa. 

Tipos de Empresas Incubadas 

O gráfico 2 apresenta as empresas incubadas por ano e por setor, 

ressaltando que os respectivos dados somente será analisado do primeiro 

período que as mesmas se submeteram ao programa, quando entraram no ano 

de 2001 e saíram aproximadamente, no ano de 2003, em seguida, os dados da 
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empresas no total. Entretanto, apenas duas se mantiveram ativas, totalizando 

22% sobre o total e sete empresas estão inativas que representa 88% sobre o 

se que a média de empresas no 

período de 2012 a 2015 que se encontram ativas é de 18,75%. De acordo com 

a entrevista com o gestor da Incubadora (gerente B), é um número bom, 

do de incubação. 

se que os anos são respectivos a data de admissão ao programa, 

então as empresas que entraram no ano de 2012 saíram em 2014, as do ano 

de 2013 saíram em 2015, as do ano de 2014 saíram em 2016 e por último as 

no ano de 2015 saíram em 2017, quando o programa 

foi interrompido temporariamente para realizar os ajustes na estrutura e 

 

resas incubadas por ano e por setor, 

ressaltando que os respectivos dados somente será analisado do primeiro 

período que as mesmas se submeteram ao programa, quando entraram no ano 

de 2001 e saíram aproximadamente, no ano de 2003, em seguida, os dados da 
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empresas incubadas no período de 2012 até sua respectiva saída no ano de 

2017. 

A análise foi feita pelo segmento que a Incubadora de Empresas da 

cidade de Franca (SP) admitia para o programa. 

Observa-se que, no ano de 2001 foram cinco empresas no ramo de 

calçados. Em relação aos dados, foi o ano em que houve mais ingressos ao 

programa nas atividades do segmento calçadista, uma das principais fontes de 

empregos na economia da cidade e região. Nos demais períodos, os ingressos 

foram no setor calçadista, porém não houve um número expressivo em relação 

ao início, observou-se uma mudança e a incubadora diversificou os setores. No 

ano de 2012, três empresas de lingerie instalaram-se no programa, 

contribuindo com o mesmo em todos os anos, até 2017.  

O outro segmento em evidência é o Pesponto, uma ramificação da área 

calçadista destacando-se no ano de 2015 com a reformulação do programa 

para área de empresas de terceirização. Nota-se que no ano de 2014, o 

programa não recrutou muitas empresas, depois da reestruturação, houve um 

aumento de empresas incubadas evidenciando a área calçadista e suas 

divisões. 

 

6.3.2      ANÁLISE DOS IMPACTOS EM EMPRESAS INCUBADAS 

 

Por meio da pesquisa realizada, foi possível descrever algumas 

dificuldades encontradas por empresas em processo de incubação. A análise 

buscou explicar as dificuldades encontradas com o mercado, produtos, canais 

de distribuição, ambiente, fornecedores, processos, recursos e gestão. Com 

isto, essa análise implicou em esclarecer que o intuito era analisar a 

organização do ponto de vista dos empreendedores. Isto não quer dizer que 

outras perspectivas não são importantes para a análise. 

Identificou-se que as empresas têm dificuldades com os recursos. Os 

mesmos foram divididos entre os três tipos básicos utilizados pelas 

organizações: financeiros, pessoas e materiais (processos).  

O empreendedor percebeu que, por possuírem poucos recursos 

financeiros, não conseguiriam desenvolver novos produtos, expandir o negócio, 

ou se manter fora do programa. Com isso, foi necessário buscar novas fontes 
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financeiras para empresas as quais ainda estão em processo de 

desenvolvimento, mais especificamente, com dificuldades relacionadas à 

escassez de recursos financeiros, junto às agências de fomento e outras 

instituições. Tais fatores influenciaram no surgimento de outros desafios, pois a 

credibilidade, viabilidade do projeto e sua capacidade de pagamento dessas 

pequenas empresas, talvez não fossem suficientes para aprovação do crédito. 

Isso também prejudicou a área de pessoas, uma vez que o quadro de 

funcionários não se expandiu, e ao risco de perdê-los por falta de recursos 

financeiros suficientes para oferecer melhores benefícios, o que ocasiona em 

dificuldades para reter mão de obra eficiente e qualificada.  

Alinhado a essa análise, existe também a falta de capacitação na área 

gerencial, que foi uma auto reflexão do empreendedor das suas próprias 

dificuldades como gestor. Em sua grande maioria, são profissionais altamente 

técnicos, entendem muito do desenvolvimento do seu produto/serviço, mas não 

possuem conhecimentos sobre gestão empresarial. Algumas dificuldades 

apontadas estavam relacionadas à falta de tempo e atenção dada a gestão, a 

falta de conhecimento por parte do(s) sócio(s) sobre gestão de empresas e a 

falta de cursos e treinamento da incubadora, pois até o ano de 2008, o 

SEBRAE ministrava os cursos e acompanhamento. Após 2009, a prefeitura 

gerenciou sozinha, não havendo mais treinamentos e cursos para a 

capacitação destes empreendedores.  

O empreendedor passou a observar que uma das suas dificuldades 

estava no relacionamento com clientes, na definição de preço e de como 

divulgar os produtos. 

Isso afetou também a relação com os fornecedores, pelas dificuldades 

com os recursos, em adquirir materiais, prazos e pagamentos, pelo fato de não 

haver controle de estoque, não ter relação com fornecedores e de não negociar 

prazos de pagamento. E, consequentemente, dificuldades percebidas pelo 

empreendedor quanto a seus canais de distribuição.  

 

6.4 PÓS-INCUBAÇÃO 

 

A análise do período pós-incubação buscou avaliar, de maneira geral, a 

trajetória e o estado atual das empresas após alguns anos graduadas. Para 
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isso, foram observados o desempenho das empresas, o ambiente externo, em 

termos de mercado e competitividade, a potencialidade atual das empresas 

para competir, desenvolver e agregar valor, o efeito atual da organizações 

sobre o negócio, as necessidades e as dificuldades das empresas para o 

desenvolvimento do negócio. O desempenho das mesmas foi avaliado em 

termos de resultados financeiros, de pessoal ocupado, de gestão e de produto. 

 

6.4.1     ANÁLISE DOS IMPACTOS DO PROCESSO DE INTERAÇÃO DAS 

EMPRESAS PÓS INCUBADAS 

 

Neste tópico é especificado como a incubadora deveria possuir uma 

sistemática de interação com os empreendedores que já concluíram o período 

incubado, de forma a monitorar seus desenvolvimentos e prestar serviços de 

valor agregado.  

Para assegurar mudanças periódicas de empresas na incubadora, 

estipulava-se um período, geralmente de dois anos, depois do qual a empresa 

incubada graduava-se e deixava a incubadora.  

O Plano de Negócios da incubadora fixava o prazo máximo de 

permanência de uma empresa e a escala dos preços da taxa de custos 

básicos, ou seja, as empresas incubadas poderiam pagar preços acima de 

mercado, caso não saíssem da incubadora terminado o prazo máximo previsto. 

Na maioria dos casos, havia regras que obrigavam a empresa a graduar-se e a 

instalar-se em outro local depois de ultrapassado o período de incubação. No 

entanto, ocorria, em geral, uma flexibilização das regras sobre esse período, 

tendo em vista evitar que “quebrassem”, terminado o prazo estipulado de 

incubação. As decisões a respeito de quando e como poderia ocorrer maior 

flexibilidade das regras de admissão e de saída eram tomadas pela equipe de 

gerenciamento à luz das circunstâncias específicas envolvendo a questão. 

Havia um mínimo de diretrizes pré estabelecidas que norteava essa decisão.  

O Plano de Negócios indicava se continuaria ou não apoiando as 

empresas graduada se qual seria esse suporte, como por exemplo, gerenciar a 

saída da mesma, auxiliar na busca de instalações alternativas e dar 

continuidade aos serviços de consultoria.  Indicava, também, em que medida a 

empresa incubada estaria sujeita à revisão regular de seu desempenho.  
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O Programa estipulou que as empresas que não atingisse mas metas 

acordadas e registradas em seus planos de negócios, sujeitavam-se à 

intervenção da incubadora em seus procedimentos gerenciais, ou então 

deixariam a incubadora.  

A avaliação da incubadora realizava-se tendo em vista o aprimoramento 

constante do seu funcionamento, identificando o que era realizado com 

sucesso e as atividades que eram redefinidas e redirecionadas, objetivando 

eliminar os erros detectados. Nesse caso, a análise era usada como uma 

ferramenta gerencial. Para a avaliação do impacto social e econômico, a 

incubadora sugeria que fosse efetuada em duas ocasiões:  

i) Quando empresas são graduadas e saem da incubadora (dois anos 

em média)   

ii) Quando as empresas atingem a maturidade (geralmente decorridos 

três anos da graduação).  

A ANPROTEC, 201, elaborou uma metodologia de avaliação e auto 

avaliação específica para incubadoras e empresas incubadas. Entre os 

principais indicadores destinados à avaliação da incubadora, sugeriu-se que 

utilizassem os seguintes:  

• A eficiência na gestão dos recursos recebidos, medida através: da 

produtividade; de processos que indiquem gestão da qualidade; de 

investimentos realizados em inovação, tais como: capacitação de Recursos 

Humanos, formação dos empresários, marketing, promoção e divulgação, 

melhoramento de processos.  

• A eficácia e o impacto do empreendimento quanto à execução dos 

objetivos e metas realizados considerando o planejamento apresentado: 

Número de pessoas treinadas; número de empregos gerados; número de 

empresas graduadas; número de impostos gerados; grau de utilização dos 

recursos disponíveis; número de produtos apoiados pela incubadora; demanda 

por vaga na incubadora. 

Com o planejamento em mãos, os promotores da incubadora teriam um 

roteiro para implantar, contendo suas principais idéias e opções, organizadas 

de modo claro e consistente, bem como a definição do rumo a ser tomado. 

Esse planejamento é um instrumento de comunicação essencial para auxiliá-

los na busca de empreendedores e de apoio. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dissertação teve como objetivo geral compreender o papel de uma 

incubadora de empresa e a necessidade de capacitação gerencial do 

empreendedor incubado, bem como analisar o Programa de Incubadora de 

Empresas na cidade de Franca (SP). Tem-se que os resultados da pesquisa 

apontaram para uma gama de ações que podem vir a ser desempenhadas no 

intuito de promover o desenvolvimento local do município de Franca. 

Foi possível identificar que o papel de uma incubadora de empresa é ser 

propulsora do desenvolvimento econômico e social, pois por meio do processo 

de incubação, as empresas passam a ter acesso a recursos que potencializam 

seu sucesso e desenvolvimento, atuando ativamente na economia local.  

A incubadora pesquisada surgiu em 2001, na cidade de Franca (SP), 

com o objetivo facilitar a abertura de novos negócios, por meio de um apoio 

estruturado ao empreendedor. Dessa forma, o incubado teria acesso a uma 

infraestrutura física e apoio no planejamento e acompanhamento de seu 

negócio, pois como micro e pequenas empresas iniciantes, muitos por não 

terem uma situação financeira adequada, não teriam como se beneficiar de 

consultorias especializadas. 

Partindo da consideração que a finalidade das incubadoras de empresas 

é prestar serviços e colocar à disposição infraestrutura, apoiando e criando 

condições e capacidades favoráveis ao surgimento e consolidação de novos 

negócios no mercado, a Incubadora de Empresas da cidade de Franca (SP) 

não foi capaz de atingir alguns de seus objetivos.  

Verificou-se, na prática, a necessidade de capacitação do empreendedor 

no Programa de Incubadora de Empresas na cidade de Franca (SP), isto é, 

não havia o acompanhamento do negócio como proposto no modelo. No 

momento em que a prefeitura assumiu no ano de 2013, não contava com 

profissionais da área para orientar e capacitar esses empreendedores, então 

os incubados somente usavam o espaço, não havia consultorias, nem 

treinamentos e menos ainda acompanhamento dos indicadores se a empresa 

estava adquirindo conhecimentos e resultados positivos. 

Alguns pontos identificados na pesquisa, que são colocados nesse 

momento como sugestão para o momento de reabertura da Incubadora de 
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Empresas, é a necessidade de divulgação da marca dos incubados e 

ampliação da difusão do Programa de Incubadora de Empresas na cidade de 

Franca (SP), mostrando à população as reais vantagens de uma Incubadora no 

desenvolvimento local. Além disso, é necessário que a Incubadora de 

Empresas faça parcerias com as Instituições de Ensino Superior, pois nesse 

sentido poderá promover e potencializar a prospecção de novos negócios, 

abrangendo mais campos de trabalho e de pesquisa, além do apoio necessário 

para acompanhamento dos negócios. 

Ao analisar os objetivos específicos propostos na elaboração desta 

pesquisa, verificou-se que o primeiro objetivo específico proposto foi 

compreender o contexto das incubadoras de empresas. Nesse sentido, 

concluiu-se que um dos principais papéis de uma Incubadora de Empresas é 

ser instrumento de uma política pública de fomento ao empreendedorismo e 

desenvolvimento de um segmento ou atividade em uma localidade. Assim, por 

meio da incubadora potencializa-se o surgimento e desenvolvimento de micro e 

pequenas empresas, fortalecendo o desenvolvimento local/regional. 

O segundo objetivo específico almejado foi compreender as 

circunstâncias que envolvem a capacidade gerencial dos empreendedores 

incubados e a gestão de pequenos negócios. Assim, compreendeu-se o 

universo do empreendedorismo, da gestão de pequenos negócios e, de 

maneira específica, o contexto das micro e pequenas empresas, tendo em vista 

que os incubados são necessariamente pequenos negócios. 

Verificou-se, portanto, que a incubadora deveria em oferecer apoio 

gerencial sob a forma de consultorias e assessorias, além da realização de 

treinamentos aos incubados. Na prática, apurou-se que a Incubadora de 

empresas da cidade de Franca (SP) cumpriu esse papel de apoiadora ao 

desenvolvimento gerencial dos seus empreendimentos incubados até no ano 

de 2012 e logo após esse período não houve mais esse compromisso com os 

empreendedores envolvidos, somente algumas consultorias feitas pelo 

SEBRAE a pedido da prefeitura, mas que ocorria ocasionalmente para análise 

dos resultados. 

Por meio do questionário respondido, constatou-se a partir da percepção 

do incubado, que a incubadora estava atendendo parcialmente suas 

necessidades, pois faltava uma consultoria ou até mesmo uma assessoria 
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direta ao seu empreendimento. O incubado esclareceu que o apoio incisivo na 

gestão de seu negócio permitiria que o projeto de ingresso, inicialmente 

proposto, fosse desenvolvido e aprimorado. Assim, seria possível enfocar o 

aspecto estratégico do negócio e não apenas o operacional.  

Verificou-se com o primeiro gestor da incubadora (gerente A) que as 

empresas incubadas têm necessidades específicas, por possuírem diferentes 

perfis de negócio, pela formação diversa, pela gestão distinta e pelo tempo de 

incubação. Dessa forma, cada caso deve ser tratado como único, 

apresentando soluções específicas para o apoio à gestão.  

No terceiro objetivo específico se propôs em detalhar as características 

do Programa de Incubadora de Empresas na cidade de Franca (SP). Verificou-

se que na Incubadora havia o fornecimento de espaço físico para atividades 

empresariais em suas instalações, o que diminuía os custos com infraestrutura 

da empresa. O espaço compartilhado oferecia a oportunidade para que as 

empresas que lá se encontravam pudessem trocar experiências e, assim, se 

desenvolverem mutuamente.  

Porém, as empresas não recebiam orientações, o que seria muito 

importante para o seu bom desempenho, pois evitaria as dificuldades iniciais 

que elas enfrentaram. Ao optar pela incubação, os empreendedores 

esperavam que o início de suas atividades fosse amparado nos aspectos de 

construção de imagem, estabelecimento de estrutura física ideal e preparo no 

setor administrativo.  

Por fim, como quarto objetivo específico, caracterizou-se as empresas 

incubadas a partir de sua atividade, de modo geral, os empreendedores tinham 

consciência de que o sucesso de seu negócio estaria relacionado também ao 

esforço em alcançar um bom desempenho enquanto a empresa estivesse 

incubada. 

Apurou-se por meio do questionário e entrevista, conduzidos 

respectivamente com o empreendedor e o gestor da incubadora (gerente B), a 

existência de algumas dificuldades. Uma delas citadas foi com o mercado 

consumidor de sua área, levando-os a uma dificuldade de expandir suas 

atividades para o público externo. Constatou-se também, uma lacuna no 

suporte comercial, os empresários não se sentiam preparados para fazer a 

divulgação de seus produtos, o que prejudicava seu desempenho comercial. 
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Outra dificuldade encontrada foi na formulação de preço e em como separar 

custos e despesas. 

Concluiu-se, assim, que haviam problemas quanto ao planejamento do 

negócio, resultado da inexperiência do empreendedor e também da não 

intervenção da Incubadora na assessoria à gestão da empresa. 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir esclarecendo a 

importância do Programa de Incubadoras de Empresas na cidade de Franca 

(SP), destacando pontos positivos a serem repetidos e reforçados por ocasião 

da reabertura da Incubadora e pontos negativos a serem corrigidos. Uma das 

grandes limitações da pesquisa foi a carência de dados estruturados para 

pesquisa e a falta de acesso fácil para a população sobre o andamento das 

atividades da Incubadora de Empresas desde 2001.  

A partir deste estudo, nota-se que o tema não se esgota, acredita-se que 

essa dissertação possa ser uma fonte de pesquisa para fomentar novos 

estudos sobre a Incubadora de Empresas na cidade de Franca (SP), além de 

incentivar outras pesquisa semelhantes em outras cidades brasileiras.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS 

EMPREENDEDORES INCUBADOS 

 

Este questionário faz parte de pesquisa conduzida em conjunto pela 

Incubadora de Franca e o Departamento de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas e Desenvolvimento Regional. Por gentileza, responda às perguntas 

abaixo conforme solicitado em seus enunciados. Informamos que o 

preenchimento deste questionário deve ser realizado apenas uma vez.  

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

1 Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 

2 Idade: 

( ) 21 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) mais de 50 anos 

 

3 Formação escolar: 

( )Ensino Fundamental Incompleto  

( )Ensino Fundamental Completo  

( )Ensino Médio Incompleto  

( )Ensino Médio Completo  

( )Ensino Superior Incompleto  

( )Ensino Superior Completo – Área: __________________Ano: ______ 

( ) Especialização – Área:  __________________________Ano: ______ 

( ) Mestrado – Área: _______________________________Ano: ______ 

( ) Doutorado – Área: ______________________________Ano: ______ 

( ) Outros         _________________________ 

 

4 Quanto tempo de experiência você possui na área de atuação de seu 

negócio? 
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5 Há quanto tempo a sua empresa está integrada à incubadora de empresas 

na cidade de Franca? 

6 Quantas pessoas trabalham na sua empresa atualmente? 

7 Quantas pessoas possuem experiência gerencial em sua empresa?  

8 Quais motivos o levaram a criação da empresa? Identificou uma 

oportunidade de negócio? 

 

        Tinha experiência anterior  
         Estava Insatisfeito no seu emprego  
         Tinha capital disponível  
         Tinha tempo disponível  
         Estava desempregado  
         Aproveitou incentivos do governo  
         Foi demitido e recebeu indenização/FGTS 
 
9 Como surgiu a sua idéia de negócio? 

10 Indique as principais dificuldades enfrentadas em manter seu negócio no 

mercado:  

 a) _______________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

d) _______________________________________________________ 

 

11 Ao seu ver, qual elemento mais importante para o sucesso no mundo dos 

negócios? 

 

12 Há alguma ferramenta ou procedimento de gestão que auxilia na tomada de 

decisão?   

( ) Sim ( ) Não 

Em caso positivo, indicar os itens existentes: 

1- ______________________________________________________ 

2- ______________________________________________________ 

3- ______________________________________________________ 

4- ______________________________________________________ 

5- ______________________________________________________ 
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6- ______________________________________________________ 

 

13 Nesse período de incubação ao programa de incubadora de empresas, o 

que mudou na sua vida profissional? 

14 O que você faz hoje, que antes deste período de incubação não fazia, em 

relação a gestão do seu negócio? 

15 Você já teve um resultado desses controles? 

16 Como você avalia o papel da incubadora no cumprimento de auxiliar sua 

empresa e a sua capacitação técnica em gerenciar seu negócio? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS 

RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA DE INCUDORA DE 

EMPRESAS NA CIDADE DE FRANCA/SP 

 

Este questionário faz parte de pesquisa conduzida em conjunto pela 

pesquisadora e pelo Departamento de Pós-Graduação em Políticas Pública se 

Desenvolvimento Regional. Por gentileza responda as perguntas abaixo 

conforme solicitado em seus enunciados. 

 
Identificação  

∙ Cargo:  

∙ Formação:  

∙ Tempo de prefeitura: 
 

1 O programa de Incubadora de Empresas é política pública municipal? 

2 Desde quando existe este programa? 

3 Quantas pessoas já se submeteram a este programa? 

4 Quais são os resultados? 

5 Quais os indicadores e as evidências utilizados para analisar a eficácia dos 

programas de Incubadora de Empresas mantidos pela Prefeitura Municipal de 

Franca? 

6 Quais são as atitudes da administração pública local que visam estimular o 

empreendedorismo? 

 7 Enumere vantagens e desvantagens do programa de Incubadora de 

Empresas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


