
                                                                                                                                             Realização:  
 
 
 
 
 

Artigo apresentado no XIX Seminário Nacional de Parques Tecnológicos 
e Incubadoras de Empresas 

 

 
Abordagem histórica do Sistema Nacional de Inovação e o papel das 
Incubadoras de Empresas na interação entre agentes deste sistema. 

 
 

 
TAIS NASSER VILLELA 

Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestranda 
em Propriedade Intelectual e Inovação, pelo Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial, atua no Escritório de Negócios em Propriedade Intelectual 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio  
tais@puc-rio.br 

 
 
 

LYGIA ALESSANDRA MAGALHÃES MAGACHO 
Advogada, Mestranda em Gestão de Empresas pela PUC-Rio, Assessora da 

Direção do Instituto Genesis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janei-
ro - PUC–Rio 

lygia@puc-rio.br 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Abordagem histórica do Sistema Nacional de Inovação e o papel das 
Incubadoras de Empresas na interação entre agentes deste sistema. 

 
 

Tema: Incubação de empresas orientadas para a geração e uso intenso de 
tecnologias 

 
Resumo 
 O artigo aborda historicamente o Sistema Nacional de Inovação Brasilei-
ro elencando seus principais atores e destacando as incubadoras de empresas 
como mecanismos dinamizadores. O SNI é formado por um grupo articulado de 
instituições dos setores público e privado cujas ações e interações são decisivas 
para a promoção da inovação no país. É consenso na literatura que o Brasil 
possui um SNI imaturo, pouco eficiente se comparado aos sistemas de inovação 
de países desenvolvidos. Este trabalho apresenta as principais razões históricas 
para esse fato e destaca o esforço que o país tem realizado para alavancar o 
processo de inovação no seu setor produtivo, dando enfoque especial ao meca-
nismo de geração de empreendimentos inovadores denominado Incubadora de 
Empresas. As Incubadoras são destacadas em função do seu principal papel de  
aproximação entre os diversos atores/agentes envolvidos em um Sistema Na-
cional de Inovação - SNI (governo, empresas, universidades/institutos de pes-
quisa), e por serem mecanismos eficientes de apoio e favorecimento à transfe-
rência de conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos nas universidades 
e institutos de pesquisa e no estímulo ao surgimento e consolidação de empre-
endimentos inovadores.  
 
Palavras-Chave: Sistema Nacional de Inovação, Inovação, transferência de 
tecnologia, incubadora de empresas, hélice tripla, desenvolvimento local.  
 
Abstract: 
 This article discusses historically the Brazilian National System of Innova-
tion listing its main actors and highlighting mechanisms as business incubators. 
The NSI consist in a group of articulated institutions of public and private sec-
tors whose activities and interactions are crucial for promoting innovation in the 
country. There is consensus in the literature that Brazil has an immature SNI, 
inefficient compared to innovation systems in developed countries. This paper 
presents the main historical reasons for this fact and highlights the effort that 
the country has done to leverage the innovation process in its manufacturing 
sector.  Giving particular focus to the mechanism of generation of innovative 
enterprises called business incubator. The business incubators are highlighted 
according to their main role of rapprochement between the different actors / 
stakeholders in a National System of Innovation - NSI (government, enter-
prises, universities / research institutes), and are efficient mechanisms to sup-
port and encourage the transfer scientific and technological knowledge pro-
duced in universities and research institutes and stimulating the emergence and 



 
 
 
 
 

 

consolidation of innovative ventures. 
 
Keywords: National Innovation System, Innovation, technology transfer, incu-
bator companies, triple helix, local development. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Os países vivem hoje o desafio de se desenvolverem (ou continuar se 
desenvolvendo) dentro de um ambiente econômico baseado no conhecimento e 
caracterizado pela existência de mercados dinâmicos e competitivos. Um dos 
elementos-chave para transpor esse desafio é sem dúvida a busca pela inova-
ção constante. Em busca da inovação, cada país deve planejar seu crescimento, 
organizar e estruturar ações voltadas para esse objetivo, ou seja, os países de-
vem construir ambientes favoráveis ao seu crescimento, instituindo seus Siste-
mas Nacionais de Inovação - SNI. 
 Um Sistema Nacional de Inovação pode ser visto como um grupo articu-
lado de instituições dos setores público e privado (agências de fomento e finan-
ciamento, instituições financeiras, empresas públicas e privadas, instituições de 
ensino e pesquisa, etc.) cujas atividades e interações geram, adotam, impor-
tam, modificam e difundem novas tecnologias, sendo a inovação e o aprendiza-
do seus aspectos cruciais. É consenso na literatura sobre o tema, que o Brasil 
possui um SNI imaturo, pouco eficiente se comparado aos sistemas de inovação 
de países desenvolvidos. Neste trabalho, pretende-se demonstrar as principais 
razões históricas para esse fato, destacando o esforço que o país tem realizado 
para alavancar o processo de inovação no seu setor produtivo.  
 É possível perceber, então, que o nível de articulação entre os diversos 
atores que compõem um SNI, principalmente no que diz respeito à diminuição 
da distância entre eles, é que determina a capacidade deste em gerar inovação. 
Nesse sentido, este artigo aborda o histórico do Sistema Nacional de Inovação 
e expõe os conceitos e as principais características das incubadoras de empre-
sas como ambientes propícios à aproximação e à cooperação entre os atores 
deste sistema. 

 
SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO 
 
 Um dos maiores desafios da sociedade atual é o de gerar, aplicar e di-
vulgar o conhecimento científico produzido e, mais além, o de transformar esse 
conhecimento em inovação tecnológica. O crescimento de países como Estados 
Unidos, Alemanha e Japão demonstra como um ambiente nacional favorável 
pode ter uma considerável influência no estímulo à atividades inovativas. Sobre 
esse "ambiente nacional favorável" desenvolveu-se na literatura dedicada ao 
tema o conceito de Sistemas Nacionais de Inovação. 
 A construção do conceito de Sistemas Nacionais de Inovação teve a con-
tribuição de vários autores, dentre os quais se destacam os trabalhos de Free-
man (1995), Lundvall (1992), Edquist (2001) e Nelson (1993). Um dos primei-
ros a conceituá-lo, Freeman (1995) definiu o Sistema Nacional de Inovação co-



 
 
 
 
 

 

mo um conjunto de instituições, atores e mecanismos em um país que contri-
buem para a criação, avanço e difusão das inovações tecnológicas. Destacam-
se entre essas instituições, atores e mecanismos, os institutos de pesquisa, o 
sistema educacional, as firmas e seus laboratórios de pesquisa e desenvolvi-
mento, as agências governamentais, a estrutura do sistema financeiro, as leis 
de propriedade intelectual e as universidades.  
 A abordagem ao conceito de Sistemas Nacionais de Inovação expandiu-
se ao longo dos anos 90 com as obras de Lundvall (1992) e Nelson (1993). O 
primeiro desenvolveu um trabalho teórico, investigando o conceito e o desen-
volvimento da estrutura de análise do sistema de inovação.  Observando que as 
estruturas de produção e a definição institucional são duas dimensões impor-
tantes para definir os sistemas de inovação, reconhecendo que a organização 
desses sistemas é influenciada por fatores econômicos, políticos e culturais que 
ajudam a determinar a escala, direção e sucesso de todas as atividades de ino-
vação. O segundo, Nelson (1993), por sua vez, fez um estudo comparativo de 
Sistemas Nacionais de Inovação de 15 países, concluindo que diferem significa-
tivamente de país para país, dependendo da sua estrutura econômica, bases de 
conhecimentos e instituições específicas. 
 Posteriores investigações, entretanto, não alteraram substancialmente o 
conceito. Edquist (2001), por exemplo, considera que um sistema de inovação é 
composto por todas as entidades econômicas, organizações sociais e políticas e 
outros fatores que influenciam o desenvolvimento, difusão e uso da inovação. E 
Albuquerque (1996) o definiu como "uma construção institucional, produto de 
uma ação planejada e consciente ou de um somatório de decisões não planeja-
das e desarticuladas que impulsiona o progresso tecnológico em economias ca-
pitalistas complexas".  
 Dessa forma, apesar dos diversos enfoques dados ao tema, evidencia-se 
na literatura a importância dada pelos autores à interação entre os numerosos 
atores e instituições que participam do processo de inovação, cujo desempenho 
inovador traduz-se em benefícios à sociedade. Um Sistema Nacional de Inova-
ção deve se estruturar de forma a permitir a articulação desses agentes no sen-
tido de promoverem a inovação em um país, um processo complexo e coletivo. 
 
Agentes do Sistema Nacional de Inovação 
 

Diante da necessidade abordada anteriormente, observa-se que em um 
Sistema Nacional de Inovação compõe-se do envolvimento e integração entre 
três principais agentes: o Estado, cujo papel principal é o de aplicar e fomentar 
políticas públicas de ciência e tecnologia; as universidades/institutos de pesqui-
sa, aos quais cabe a criação e a disseminação do conhecimento e a realização 
de pesquisas; e, as empresas, responsáveis pelo investimento na transformação 
do conhecimento em produto (desenvolvimento) (Santos&Botelho&Silva, 2006). 
 Esta abordagem conta com a visão de economia baseada em conheci-
mento e em inovação, teoria chamada de Hélice Tríplice, desenvolvida a partir 
dos trabalhos de Etzkowitz e Leydesdorff (1997). A Hélice Tríplice caracteriza a 
dinâmica da inovação de maneira evolutiva, onde as relações se estabelecem 



 
 
 
 
 

 

entre três esferas institucionais, envolvendo três atores distintos: a universida-
de, a iniciativa privada e o governo, as três partes distintas de uma mesma hé-
lice.   

O Estado desempenha um papel preponderante tanto no conceito da 
Tripla Hélice, quanto  em um Sistema Nacional de Inovação. Friedridh List, em 
seu livro The National System of Political Economy (1841), deu ênfase ao papel 
do Estado na coordenação e execução de políticas de longo prazo para o de-
senvolvimento da indústria e da economia como um todo (Freeman & Soete, 
2008). Cabe a ele formular políticas públicas de fomento à inovação, promover 
a diminuição de incertezas e estimular os demais agentes que compõem o sis-
tema a investir em inovação tecnológica. Ao criar instituições que regulamen-
tam os setores produtivo e financeiro e promover o uso de políticas fiscal, mo-
netária e cambial em prol da produção de inovação tecnológica, o Estado coor-
dena e direciona o progresso tecnológico do país. 

A inovação ocorre nas empresas, mas o Estado pode influenciar, signifi-
cativamente, no comportamento, nas estratégias e nas decisões das empresas 
em relação a suas atividades inovativas. Da mesma forma, a produção do co-
nhecimento e a realização de pesquisas (alicerce do processo de inovação) o-
correm nas universidades e instituições de pesquisa, mas o Estado pode contri-
buir (através de financiamento público em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, 
por exemplo) para o aumento da produção e qualidade científica.   

Como agente indutor da inovação deve o Estado trabalhar para a manu-
tenção de um ambiente macroeconômico mais estável, com altas taxas de cres-
cimento, reduzindo assim os riscos econômicos e alavancando financeiramente 
as empresas. Ademais o estado deve promover linhas de financiamento para 
estimular as empresas e universidades/institutos de pesquisa, e, numa aborda-
gem mais ampla, mas não menos importante, investir no sistema educacional 
do país, base da formação do capital intelectual de uma nação (De Nigri & Ku-
bota, 2008). 

As universidades e os institutos de pesquisa por sua vez são os respon-
sáveis pelo desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, alicerce 
da atividade inovativa das empresas. Tais agentes são importantes promotores 
da inovação, pois concentram grande parte das competências e infra-estrutura 
de pesquisa.  

As universidades e institutos de pesquisa não devem ser responsáveis di-
retos pela inovação, pelo menos não por grande parte da inovação que se con-
centra nas firmas, mas participam ativamente deste fenômeno formando recur-
sos humanos, realizando treinamentos, fazendo pesquisa básica e aplicada e 
desenvolvendo protótipos de tecnologias inovadoras. São, portanto, fonte de 
conhecimento e tecnologia das quais se originam e tem início o processo de 
transferência de tecnologia para a iniciativa privada. 

As empresas, como já dito anteriormente, são responsáveis diretas pela 
inovação, o locus do processo inovativo. Elas possuem a missão de captar o co-
nhecimento científico e tecnológico gerado nas instituições de ensino e pesqui-
sa e desenvolver, produzir, comercializar e difundir a tecnologia dele oriunda, 
promovendo o desenvolvimento local. Para tanto, devem ser capazes de produ-



 
 
 
 
 

 

zir conhecimento internamente, possuindo laboratórios de pesquisa, ou, quando 
necessário, devem buscar junto a agentes externos, as informações necessárias 
para a criação de uma base de geração de idéias e de novos conhecimentos 
que suportem esse processo de inovação (Santos et alii, 2006). Acima de tudo, 
devem estar atentas para o que precisam aprender para aperfeiçoar a sua pro-
dução tecnológica.  

Cabe ressaltar que, como agentes chaves no processo de constituição de 
um Sistema Nacional de Inovação, é necessário que essas empresas inovadoras 
pertençam de fato ao sistema na qual se inserem (devem ser empresas de ca-
pital e constituição nacional). Não basta que elas produzam no território nacio-
nal ou para o mercado nacional, como as subsidiárias de empresas estrangeiras 
que pertencem a outros sistemas de inovação, e dessa forma, possuem pouca 
utilidade para uma estratégia de desenvolvimento tecnológico nacional coeren-
te, uma vez que parte dos resultados desse sistema é remetida a outros países, 
não contribuindo para o desenvolvimento local. 

Por fim, esses três agentes principais que constituem a base das relações 
interinstitucionais de um Sistema Nacional de Inovação devem ainda estar as-
sociados: a um sistema educacional sólido, a um sistema de mercado eficiente 
e a um sistema financeiro constituído por instituições fortes com capacidade de 
investimento, elementos necessários para o crescimento e desenvolvimento do 
país. 
 
Sistema Nacional de Inovação Brasileiro 
 
 Partindo da definição e da conceituação dos Sistemas Nacionais de Ino-
vação trazida por diversos autores, e das heterogeneidades encontradas nos 
sistemas de inovação de diversos países, Albuquerque (1996) sugere a divisão 
desses sistemas em três categorias: uma primeira, que abrange os sistemas de 
inovação que capacitam os países a se manterem na liderança do progresso 
tecnológico internacional (sistemas referentes aos dos principais países capita-
listas desenvolvidos); uma segunda, que envolve os sistemas de países que 
possuem como principal objetivo a difusão de inovações, países capacitados a 
absorver criativamente os avanços gerados nos centros mais avançados; e, por 
fim, uma terceira categoria das quais participam os países cujos sistemas de 
inovação não se completaram, são imaturos. O Brasil, segundo Albuquerque 
(1996) e Villaschi (2005), se enquadra nesta terceira categoria, ou seja, o país 
construiu uma infra-estrutura mínima de ciência e tecnologia que, combinada 
com a sua baixa articulação com o setor produtivo, contribuiu muito pouco com 
o desempenho econômico do país. 
 O Brasil caracteriza-se por ser um país cuja industrialização e criação das 
instituições de pesquisa e universidades ocorreram em caráter tardio (Suzigan 
& Albuquerque, 2008). Várias faculdades isoladas foram sendo criadas a partir 
de 1808, com a vinda da Corte Portuguesa, mas as tentativas de criação de u-
niversidades iniciaram-se apenas em meados de 1920, ainda que a literatura 
sobre a formação da comunidade científica brasileira considere que apenas em 
1934 tenha sido de fato criada uma universidade no país, a Universidade de 



 
 
 
 
 

 

São Paulo – USP. De fato, a pesquisa científica já era praticada no Brasil antes 
de 1920, porém, fora do sistema de ensino superior.  

Suzigan & Albuquerque (2008) sugerem uma periodização de cinco 
“ondas de criação de instituições de ensino e pesquisa” no país. A primeira “on-
da” é posterior a 1808, e neste período destaca-se a criação dos cursos de ana-
tomia e cirurgia no Rio de Janeiro e em Salvador e da Academia Militar (em 
1810), além do Jardim Botânico e da Biblioteca Nacional (criação tardia, tendo 
em vista que os Estados Unidos e alguns países da América Latina já possuíam 
diversas universidades nesta mesma época (Suzigan & Albuquerque citando 
Maddison, 2001, e Schwartzman (1979)). A segunda “onda” refere-se à criação, 
dentre outras instituições, entre 1870 e 1900, do Museu Arqueológico e Etno-
gráfico do Pará (1866), da Escola Politécnica de São Paulo (1894) e dos Institu-
tos Vacinogênico, Bacteriológico e Butantã (entre 1892 e 1899) e da fundação 
do Instituto de Manguinhos (1900). Uma “terceira onda” teria tido lugar entre 
1920 e 1934, quando começaram as iniciativas para a criação de universidades, 
que culminam com a fundação da USP em 1934 (entretanto, as faculdades que 
integram a maioria destas universidades continuam a atuar de forma indepen-
dente). A criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF (1949), do 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA (1950), do Centro Tecnológico da 
Aeronáutica – CTA (1951) e de duas importantes instituições coordenadoras (o 
CNPq – Conselho Nacional de Pesquisas e a CAPES – Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior) identificam a quarta “onda”. A quinta e 
última “onda” é identificada pelos autores durante o período do regime militar: 
destaca-se a criação de centros de pesquisa em empresas estatais (CENPE da 
Petrobras e o CPqD da Telebrás); a fundação da Embrapa – Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, em 1973; e a criação de instituições e fundos de fi-
nanciamento para ciência e tecnologia, como o FUNTEC – Fundo de Desenvol-
vimento Tecnológico e a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. 

O Ministério da Ciência e Tecnologia é criado apenas em 1985 e, jun-
tamente com todas as instituições de financiamento e de apoio ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico existentes até então no país, enfrenta uma série 
crise macroeconômica até meados de 1990. Crise esta, inclusive, que, aliada ao 
frágil sistema monetário-financeiro do Brasil (criação de um Banco Central ape-
nas em 1964 e agentes financeiros estatais como o BNDE e a FINEP apenas nos 
anos 50 e 60) contribuiu para a extinção de vários Planos Básicos de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (PBDCT) criados entre 1972 e 1984 (Suzigan & 
Albuquerque, 2008). 

Da mesma maneira, é tardia a industrialização brasileira, pois a in-
dústria no país só passa a ganhar expressão de fato a partir da segunda meta-
de do século XX. Ela se inicia nas últimas décadas do século XIX, atrelada ao 
desempenho da agricultura voltada para a exportação e influenciada pelas con-
dições adversas deixadas pela escravidão (desigualdades sociais, mercado in-
terno limitado, educação e formação de qualificações técnicas deficientes, for-
mação tardia de um mercado de trabalho assalariado) (Suzigan & Albuquerque, 
2008).  

No final da década de 20, a crise da economia agrícola exportadora e 



 
 
 
 
 

 

a Grande Depressão marcam uma mudança de rumo no desenvolvimento da 
economia brasileira. A exportação dá lugar às atividades voltadas para o mer-
cado interno. A partir dos anos 50, a base produtiva brasileira passa a ser for-
temente “multinacionalizada” (De Nigri e Kubota, 2008). O governo passa a en-
fatizar a industrialização rápida por meio do aprofundamento do processo de 
substituição de importações, através da importação de tecnologias via investi-
mento direto estrangeiro, dando pouca ênfase às economias de escala e à ca-
pacitação do setor produtivo interno (Pacheco, 2003). Ao invés de serem atraí-
das para desenvolver novos produtos no país, ou para que se tornassem bases 
de exportação, as empresas estrangeiras apenas exploravam o mercado inter-
no. De fato, a participação da grande empresa estrangeira no processo de in-
dustrialização abreviou os passos da industrialização, entretanto, estimular a 
inovação local não era o objetivo central das políticas públicas.  

Nos anos 60 e 70, como visto anteriormente, novos institutos de 
pesquisa e estruturas de financiamento foram criados, entretanto, a política na-
cional-desenvolvimentista adotada pelo governo, apesar de induzirem a fabrica-
ção local, continuaram a não incentivar o desenvolvimento, o projeto local do 
produto, ou seja, a inovação local. Em termos de capacitação tecnológica local, 
os setores que mais obtiveram avanços foram os setores estatais nas áreas de 
petróleo, mineração, telecomunicações e aeronáutica (Pacheco, 2003).  

Nos anos 80, o desempenho de empresas estatais e laboratórios de 
pesquisa públicos nas áreas centrais do paradigma técnico-econômico das tec-
nologias de informação e das comunicações (base tecnológica do desenvolvi-
mento mundial na época) apontavam, juntamente com o bom funcionamento 
que vinha ocorrendo na tripla aliança entre empresas locais, estrangeiras e es-
tatais, para a possibilidade de o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro apro-
veitar algumas “janelas de oportunidades” que emergiam deste novo paradig-
ma (Villaschi, 2005).  

Entretanto, na década de 90, apesar do país ter superado o proble-
ma histórico de instabilidade de preços e do governo ter introduzido programas 
de modernização de estruturas produtivas, como o Programa Brasileiro da Qua-
lidade e Produtividade (PBQP), alguns fatores fizeram com que a maioria das 
“janelas de oportunidades” abertas na década de 80 não fosse aproveitada, são 
eles: a redução de recursos disponíveis para o ensino e a pesquisa; o fraco de-
sempenho de investimentos (apesar da criação de vários fundos setoriais de 
financiamento à pesquisa); a debilidade da política econômica nos aspectos da 
estabilidade e flexibilidade necessárias para que o país desempenhasse um pa-
pel relevante no novo paradigma técnico-econômico e a estratégia defensiva 
em relação à inovação adotada pelas empresas (Villaschi, 2005).  

A tardia industrialização brasileira, a demora na criação de institui-
ções de ensino e pesquisa, a debilidade de políticas públicas de incentivo à ino-
vação e a incapacidade do sistema bancário em financiamentos de longa dura-
ção e a baixa articulação entre governo, empresas e universidades são alguns 
dos principais eventos que esclarecem o porquê de existir um consenso na lite-
ratura de que o Sistema Nacional de Inovação Brasileiro caracteriza-se como 
imaturo. (Albuquerque e Sicsú, 2000) 



 
 
 
 
 

 

Apesar da histórica carência de cultura inovadora e dos obstáculos 
enfrentados até então (crises macroeconômicas, falta de políticas públicas de 
incentivo à inovação, debilidade do sistema financeiro) não há como deixar de 
considerar que o país têm se esforçado para alavancar o seu sistema de inova-
ção. O Programa de Capacitação de Recursos Humanos – RHAE do MCT, criado 
em 1987 com vistas a estimular a criação de equipes de pesquisa tecnológica e 
de inovação nas empresas, continua lançando editais até hoje. A Financiadora 
de Estudos e Projetos – FINEP e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social – BNDES possuem diversos instrumentos diferentes de financia-
mento à inovação em empresas e também nas instituições científicas e tecnoló-
gicas, como por exemplo, os programas Juro Zero, Criatec, Inovar, FUNTEC, 
Prosoft, entre outros1. O governo federal criou a Agência Brasileira de Desen-
volvimento Industrial em 2005 (www.abdi.com.br) e lançou, em 2004, a PITCE 
- Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior que tem como objetivo 
o aumento da eficiência da estrutura produtiva, da capacidade de inovação das 
empresas brasileiras e da expansão das exportações. O  governo decretou e 
sancionou a Lei nº. 10.973/2004, chamada “Lei de Inovação”, que dispõe sobre 
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produti-
vo, e a Lei n º. 11.196/2005, mais conhecida pela Lei do Bem, que consolidou 
os incentivos fiscais que podem ser usufruídos de forma automática por pesso-
as jurídicas que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica (MCT, 2009).  

Assim, apesar de inquestionáveis os resultados dos esforços brasilei-
ros2, há ainda muito a avançar, principalmente no que diz respeito ao estreita-
mento das relações entre os diversos atores que compõem o Sistema Nacional 
de Inovação.  

A inovação surge através da criação, do uso e da incorporação de 
novos conhecimentos que, por sua vez, originam-se da interação entre diversos 
atores que compõe um Sistema Nacional de Inovação (governo, estrutura pro-
dutiva e a infra-estrutura científico-tecnológica de um país).  Em 1968, a rele-
vância do papel da cooperação universidade-empresa-governo para o desenvol-
vimento econômico e social das sociedades era descrito e representado por 
Jorge Sábato e Natalio Botana pelo relacionamento coordenado entre governo, 
estrutura produtiva e infra-estrutura científico-tecnológica através da figura de 
um triângulo, onde cada um desses elementos fundamentais ocupavam um 
vértice do triângulo, o Triângulo de Sábato (Wolffenbütel, 2001, citando Plons-
ki, 1995). Em 1996, esse modelo de interação, onde o fluxo do conhecimento 
ocorria num sentido único da pesquisa básica para a inovação, foi contrastado 

                                            
1  Para maiores informações sobre os programas de financiamento da FINEP e do BNDES, acesse 

www.bndes.gov.br e www.finep.gov.br. 
2  Em 2008, o Brasil já possuía mais de 69 mil pesquisadores com nível de doutorado, e em 2007 o país publicou 

19.436 artigos científicos (fonte: MCT). Entretanto, falta direcionar essa produção de conhecimento para setores estratégicos, trans-

formá-lo em novos processos, produtos e geração de renda e emprego (das 2.435 patentes concedidas pelo INPI em 2007, apenas 

233 foram concedidas a residentes; fonte: OMPI). 



 
 
 
 
 

 

pelo surgimento de um novo modelo: o chamado Triple Helix. Esse novo mode-
lo de interação entre universidade-indústria-governo foi proposto por Henry 
Etzkowitz e baseia-se numa espiral onde além do fluxo normal do conhecimento 
da universidade para o setor produtivo, ocorre também um fluxo reverso da in-
dústria para a academia (Wolffenbütel, 2001). 

Nota-se, então, que, apesar de diferentes propostas existentes, a es-
tratégia básica para se alcançar a inovação em suas diversas dimensões é a 
busca pelo estabelecimento de ambientes favoráveis à cooperação entre esses 
atores, minimizando assim a distância entre os mesmos. E, um bom exemplo 
desse tipo de ambiente são as incubadoras de empresas, mecanismos eficientes 
no processo de transferência de tecnologia/conhecimento da infra-estrutura ci-
entífico-tecnológica (universidades, institutos de pesquisa, etc.) para a estrutu-
ra produtiva (indústria). 

 
Incubadoras de Empresas - mecanismos do Sistema Nacional de Ino-
vação 
 

As incubadoras tiveram origem em 1937, nos Estados Unidos, mais 
precisamente a região hoje conhecida como Vale do Silício, na Califórnia. A Uni-
versidade de Stanford apoiou os fundadores da Hewllett Packard, alunos recém 
graduados, auxiliando-os a abrir uma empresa de equipamento eletrônico, con-
cedendo-lhes bolsas e acesso ao laboratório de Radiocomunicação da universi-
dade. Na década de 50, a Universidade de Stanford criou um Parque Industrial 
(posteriormente um parque tecnológico - Stanford Research Park), que tinha 
como principais objetivos a promoção da transferência da tecnologia desenvol-
vida na Universidade para as empresas e a criação de novas empresas intensi-
vas em tecnologia, sobretudo do setor eletrônico. O sucesso obtido com essa 
experiência estimulou a reprodução de iniciativas semelhantes em outras locali-
dades, dentro e fora dos Estados Unidos (Wolffenbütel, 2001). Em 1959, uma 
das fábricas da empresa Massey Ferguson, localizada no estado de Nova Iorque 
fechou, deixando um grande número de desempregados e um galpão de quase 
80 mil metros quadrados sem utilização. Joseph Mancuso, um empresário local, 
resolveu comprar as instalações da fábrica e passou a sublocar o espaço para 
pequenas empresas iniciantes, que compartilhavam equipamentos e serviços. E, 
uma das primeiras empresas que ali se instalou foi um aviário, que acabou por 
conferir ao espaço o apelido de “incubadora” (Aranha et alii, 2002). 

Já na Europa, as incubadoras tiveram sua origem na Inglaterra. Com 
o fechamento de uma subsidiária da British Steel Corporation, houve um estí-
mulo à criação de pequenas empresas em áreas relacionadas com a produção 
do aço que reaproveitaram as estruturas existentes de prédios que se encon-
travam subutilizados (INOVATES, 2009). 

No entanto, foi somente na década de 70, nos Estados Unidos que 
se configurou a estrutura que as incubadoras apresentam atualmente. A partir 
do final da década de 70 e no início da década de 80, as incubadoras tiveram 
um importante papel no processo de desenvolvimento econômico de regiões 
pouco desenvolvidas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, quando os go-



 
 
 
 
 

 

vernos, as universidades e as instituições financeiras locais se reuniram com o 
objetivo de criar novos postos de trabalho e gerar renda. 

No Brasil, o movimento de incubadoras teve início na década de 80. 
Em 1982, o governo, sob a égide do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq fundou o Programa de Tecnologia e Inovação, 
que tinha como principal objetivo estimular a relação entre universidades e em-
presas. Através do Programa, que foi estendido por mais dois anos, foram cria-
das cinco fundações tecnológicas que deram origem a incubadoras de empre-
sas: Campina Grande (PB), Manaus (AM), São Carlos (SP), Porto Alegre (RS) e 
Florianópolis (SC) (ANPROTEC, 2009). A primeira incubadora de empresas do 
Brasil e, a mais antiga da América Latina, começou a funcionar no fim de 1984, 
em São Carlos (SP).  

Entretanto, apenas no final dos anos 80 e durante a década de 90 
com a criação da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendi-
mentos Inovadores – ANPROTEC (em 1987) e com o SEBRAE (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) passando a apoiar ações destinadas à 
implantação, desenvolvimento e fortalecimento das incubadoras de empresas é 
que o movimento passou a ter força no Brasil3. 

Segundo a última pesquisa publicada pela ANPORTEC (Panorama 
Nacional ANPROTEC 2006), em 2006 o Brasil possuía 377 incubadoras em ope-
ração, sendo que a maioria está concentrada nas regiões Sul e Sudeste do país 
(totalizando 254 incubadoras). Até 2005 existiam 5.618 empresas (incubadas, 
graduadas e associadas) relacionadas ao movimento. 

Vedovello et alii (2001) trazem a definição de incubadoras de empre-
sas proposta por Guedes e Fornica (1997) segundo os quais uma incubadora é: 

 “um arranjo interinstitucional com instalações e infra-
estrutura apropriadas, estruturado para estimular e facilitar 
a vinculação empresa-universidade (e outras instituições 
acadêmicas); o fortalecimento das empresas e o aumento 
de seu entrosamento; o aumento da vinculação do setor 
produtivo com diversas instituições de apoio (além das ins-
tituições de ensino e pesquisa, prefeituras, agências de fo-
mento e financiamentos – governamentais e privadas – ins-
tituições de apoio às micro e pequenas empresas – como o 
Sebrae no Brasil – e outras”. 
A ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores confere as incubadoras um conceito mais “estru-
tural”, onde as incubadoras são locais criados especialmente para abrigar em-
presas oferecendo uma estrutura configurada para estimular, agilizar, ou favo-

                                            
3  Em 2005 o MCT instituiu o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos 

– PNI. Essa grande iniciativa visa “congregar, articular, aprimorar e divulgar os esforços institucionais e financeiros de suporte a 

empreendimentos residentes nas incubadoras de empresas e parques tecnológicos, a fim de ampliar e otimizar a maior parte dos 

recursos que deverão ser canalizados para apoiar a geração e consolidação de um crescente número de micro e pequenas empre-

sas inovadoras” (MCT, 2009). O programa existe até hoje. 



 
 
 
 
 

 

recer a transferência de resultados de pesquisa para atividades produtivas. Com 
esse objetivo, uma incubadora de empresas oferece uma gama de serviços de 
apoio gerencial e técnico (serviços de recepção e secretaria, salas de reunião, 
Internet, telefone, consultoria, assessoria jurídica, etc.) que propiciam excelen-
tes oportunidades de negócios e parcerias. 

Existem diferentes tipos de incubadoras de empresas: tradicionais, 
mistas, tecnológicas, sociais, culturais, de cooperativas etc... As incubadoras 
tradicionais são aquelas que aceitam empresas dos setores tradicionais e as 
consideradas mistas, que abrigam empresas de base tecnológica e empresas 
dos setores tradicionais (ANPROTEC, 2009).  

Porém, em sua maioria, as incubadoras de empresas caracterizam-se 
por abrigar empresas de base tecnológica, ou seja, aquelas cujos produtos, 
processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplica-
das, e nos quais a tecnologia representa alto valor agregado (MCT, 2009). Nes-
te sentido, fica clara a contribuição das incubadoras de empresas para o Siste-
ma Nacional de Inovação, pois atuam como mecanismos catalisadores das pes-
quisas básica e aplicada geradas nas Universidades e centros de pesquisas e a 
demanda das empresas por produtos que atendam a diferenciação estratégica 
necessária para o atendimento às necessidades de mercado.   

No Brasil, algumas incubadoras (como as do Instituto Gênesis da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, por exemplo) têm 
apoiado a implantação de ações voltadas à inovação que não são de base pu-
ramente tecnológica, mas que abrigam programas, projetos sociais e empreen-
dimentos que usam tecnologia social e empreendimentos de base cultural e ar-
tística, como grupos de teatro, de cinema e similares. São as denominadas in-
cubadoras sociais e culturais, respectivamente. 

Em suma, incubadoras de empresas são ambientes planejados para 
auxiliar o nascimento, crescimento e desenvolvimento de empresas, assistidas 
por uma infra-estrutura comum e, geralmente, na presença de uma universida-
de fornecedora de pesquisa básica e aplicada necessárias ao processo de ino-
vação.  Desta forma, não só a relação entre as grande empresas e a universi-
dade gera inovação, mas também, as incubadoras por meio das spin-offs dos 
laboratórios das universidades transformam a tecnologia criada na pesquisa em 
produtos, serviços, emprego e renda para a sociedade através da geração de 
empresas nascentes e inovadoras. 

Apesar de existirem diferentes tipos de incubadoras (ligadas a uni-
versidades, a empresas, de base tecnológica, tradicional, etc.), estas, em sua 
maioria, operam de forma bem semelhante, buscando explorar e potencializar 
os recursos existentes, fomentando assim a interação entre as empresas, o go-
verno, a universidade e o mercado. Desde que empresas entram na incubadora 
elas são estimuladas e apoiadas não só na relação com a pesquisa da universi-
dade ou dos centros de pesquisa vinculados às incubadoras, mas também por 
meio da provisão de instalações físicas adequadas e de qualidade (a custos in-
feriores aos custos praticados pelo mercado); de serviços de apoio, os quais 
são compartilhados com as outras empresas (serviços operacionais, como se-
cretaria, serviços de design, comunicação, etc.); de assessoria jurídica e finan-



 
 
 
 
 

 

ceira; de consultoria em desenvolvimento de plano de negócios; de aconselha-
mentos através de estudos tecnológicos, de viabilidade e de mercado; e, tam-
bém, através da provisão de treinamentos em marketing, vendas, planejamento 
estratégico, entre outros (Vedovello et alii, 2001). 

O primeiro passo pelo qual uma empresa (ou apenas uma idéia de 
negócio) passa é o processo de seleção. Em geral, nos processos de seleção, as 
incubadoras fazem uma rigorosa análise da viabilidade do plano de negócios 
das empresas em potencial, verificam a compatibilidade do negócio com os ob-
jetivos da incubadora, a existência de recursos financeiros comprovados para 
sustentar o negócio na fase inicial e, principalmente, o quão inovador é o negó-
cio proposto. As etapas e os critérios desse processo variam de incubadora para 
incubadora, entretanto, o objetivo é sempre o mesmo: identificar as propostas 
de negócios que possuem maior probabilidade de sucesso (IDISC, 2009). Uma 
vez identificados esses negócios são encaminhados, de acordo com a fase na 
qual se encontram para os processos de pré-incubação ou incubação. 

Enquadram-se em pré-incubação, os casos em que os empreendedo-
res não possuem uma empresa formalizada, um plano de negócios consistente, 
um produto testado e pronto para ser comercializado ou serviço a ser oferecido. 
A fase de pré-incubação tem como principal objetivo oferecer o apoio necessá-
rio para que os empreendedores transformem suas idéias em uma empresa mi-
nimamente estruturada para encarar os primeiros anos críticos no mercado. 
Durante essa fase, são oferecidos cursos e consultorias, e também são realiza-
dos eventos de “networking” e aproximação com a universidade e seus centros 
de pesquisa4. A fase de pré-incubação serve para minimizar os riscos os quais 
as empresas nascentes enfrentam nos primeiros anos e potencializar o período 
de incubação, uma vez que a empresa muitas vezes perde um tempo precioso 
para modelar o produto ou serviço que realmente agrega valor ao cliente e para 
encontrar potenciais mercados. Suas principais etapas são: identificar riscos e 
propor planos para minimizá-los/evitá-los; identificar pontos fortes/fracos em 
relação à concorrência; conhecer o mercado/definir estratégias de marketing 
para produtos e serviços; analisar o desempenho financeiro do negócio; e ava-
liar investimentos e retorno sobre capital investido (IDISC, 2009). Ao atingir es-
ses três objetivos (formalização jurídica, plano de negócios formalizado e con-
sistente e produto/serviço pronto para o mercado) a empresa está apta a iniciar 
a sua fase de incubação. 

A fase de incubação deve estar focada na estruturação da empresa, 
consolidação no mercado e preparação da empresa para que esta seja capaz de 
criar e implantar estratégias de desenvolvimento e crescimento de acordo com 
as forças do mercado onde estão atuando. Este processo se dá por meio da i-
dentificação das necessidades das empresas, do apoio pontual e, conseqüen-
temente, tratando as necessidades com ações pró-ativas para alcance dos obje-

                                            
4  Algumas empresas pré-incubadas iniciam a fase de pré-incubação ainda não instaladas fisicamente nas incuba-

doras. São as chamadas “empresas pré-incubadas virtuais”. Elas passam a ocupar um espaço físico somente depois de formalizadas 

juridicamente. 



 
 
 
 
 

 

tivos traçados nos planos de ação oriundos dos Planos de Negócios aprovados 
na seleção e periódicos diagnósticos.  

A incubadora deve prover às empresas incubadas mais do que um 
espaço físico com serviços operacionais do tamanho apropriado para empresas 
nascentes, mas principalmente uma junta de especialistas em gestão e outros 
campos do conhecimento, que serão capazes de orientar os empreendedores 
na consolidação estratégica e operacional de seus negócios. Em relação às 
questões de financiamento para empresas incubadas, algumas poucas incuba-
doras oferecem esse serviço, constituindo elas mesmas fundos de financiamen-
to. Entretanto, a maioria faz o trabalho de identificar no mercado potenciais in-
vestidores (investidores privados, financiamento público através de programas 
do governo5), e ao mesmo tempo ensinam aos seus incubados como aproveitar 
as opções de financiamento existentes (IDISC, 2009). 

Também na incubação é que o relacionamento entre a empresa in-
cubada e a universidade/instituição de pesquisa se aprofunda por meio de uma 
transferência de tecnologia da universidade para a empresa de forma mais a-
centuada. Algumas incubadoras inclusive guiam seus empresários nesse pro-
cesso, instruindo-os a como formalizar contratos de transferência, de 
cooperação e até mesmo em como proteger as tecnologias desenvolvidas a 
partir dessa interação nos órgão oficiais de proteção à propriedade industrial 
(algumas incubadoras realizam esse tipo de apoio através da interação dessas 
empresas com os Núcleos de Inovação Tecnológica existentes nas instituições 
às quais estão vinculadas, e que são os responsáveis pela proteção do que é 
desenvolvido nessas instituições) (IDISC, 2009). 

Finalmente, na fase de incubação a incubadora desenvolve progra-
mas formais de promoção das empresas incubadas nos seus mercados de inte-
resse, promovendo o encontro com empresários do mesmo ramo, auxiliando na 
participação dessas empresas em feiras e congressos, criando oportunidades de 
comercialização dos seus produtos por meio da aproximação da empresa com 
seus potenciais clientes, que em sua grande maioria são grandes empresas 
quando falamos de tecnologia inovadora. O período de incubação dura em mé-
dia 3 anos, enquanto que na pré-incubação o período de permanência é de 06 
meses a 01 ano, e após receber os serviços e programas oferecidos pela incu-
badora, a empresa deve seguir o seu caminho e enfrentar outros desafios: dei-
xar a incubadora, montar um espaço independente e se consolidar no mercado 
de sua escolha (IDISC, 2009).  

A graduação é um momento vital para a empresa, tendo em vista 
que, apesar de se presumir que a empresa esteja pronta, ela ainda necessita de 
apoio extra para conseguir se graduar. Para enfrentar o mercado sozinha é im-
portante que a empresa amplie suas operações, conseguindo mais recursos e 
distribuindo mais ainda o seu produto. A incubadora deve auxiliá-la nesse sen-
tido exatamente nessa fase, criando mecanismos que possibilitem manter o re-

                                            
5  Como já foi abordado na primeira seção deste trabalho, o governo promove programas de financiamento à ino-

vação em pequenas e micro-empresas através da FINEP, do BNDES entre outros.  



 
 
 
 
 

 

lacionamento com a empresa graduada (algumas incubadoras oferecem servi-
ços e parcerias específicos para empresas graduadas) e dessa forma acompa-
nhar a sua evolução. Nesse estágio, a incubadora gera momentos de integração 
entre graduados e incubados e pode juntamente com as empresas graduadas 
criar uma rede de atores que contribua para o desenvolvimento sustentável da 
região (IDISC, 2009). 

Outra questão crítica no Sistema Nacional de Inovação é o financia-
mento aos projetos inovadores, nesse sentindo as empresas nascentes inova-
doras nos seus primeiros anos de vida não têm como depender apenas dos 
seus próprios recursos precisam de outras fontes, como os recursos públicos, 
através dos fundos setoriais e os recursos privados, por meio dos fundos de in-
vestimento – venture capital.  

Yates (2006) define três modalidades de financiamento para empre-
sas nascentes: capital semente, capital de risco e private equity. O autor define 
o capital semente ou seed money como o “capital fornecido às empresas nas-
centes em estágio pré-operacional ou em início de operação, na forma de pe-
quenos aportes financeiros para a construção de um protótipo, a condução de 
uma pesquisa de mercado,a elaboração de um plano de negócios e a contrata-
ção de executivos, dentre outros”. Esse financiamento inicial geralmente ocorre 
na fase de pré-incubação da empresa e envolve as próprias economias do em-
preendedor, de seus parentes e amigos, de investidores anjo6 e, ainda, os re-
cursos públicos provenientes de fundos de fomento, como os da FINEP, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, entre 
outros. 

Já o capital de risco ou venture capital refere-se aos investimentos 
temporários de financiamento ao crescimento da empresa, categorizados em 
diferentes estágios, até que a empresa realize uma oferta pública de suas ações 
– Inicial Public Offering (IPO). Os fundos de venture capital podem ser estrutu-
rados como fundos de empresas (“corporate venturing”) ou como um Fundo 
Mútuo de Investimentos em Empresas Emergentes, modalidade de fundo que 
segue a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 2097. Segundo a ABVCAP 
– Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital, estima-se que o ca-
pital comprometido da Indústria Brasileira de Private Equity e Venture Capital 
tenha ultrapassado os US$26 bilhões. Entretanto, apesar de significativo, esse 
valor representa apenas 1,7% do PIB, menos da metade da média mundial de 
3,7%. 

Por fim, vem a última fase de capitalização dessas empresas (ocorre 
após a incubação, quando elas já estão graduadas e estabelecidas no merca-
do), que fica a cargo dos fundos geralmente representados por investidores ins-

                                            
6  Os recursos próprios, de parentes e amigos e de investidores anjo (pessoa física) às vezes são definidos em uma 

modalidade anterior à modalidade de seed money, justamente por essa se caracterizar por ser de recursos provenientes de pessoa 

jurídica (fundos públicos). 
7  Disponível em < http://www.cvm.gov.br/>  



 
 
 
 
 

 

titucionais de grande porte, os fundos de private equity (ex: fundos de previ-
dência). Nessa fase a empresa já atingiu uma taxa de crescimento relativamen-
te estável e já apresenta fluxo de caixa estável e positivo (estágio avançado do 
desenvolvimento). Os IPOs (Initial Public Offerings ou Oferta Pública Inicial) 
constituem uma das saídas naturais para esses investimentos. A empresa emite 
cotas de ações a serem vendidas para o público em geral, deixando de ser pri-
vada e passando a ser propriedade de uma série de investidores. 
 
CONCLUSÃO 

No início deste trabalho foi apontada a necessidade da aproximação 
entre os diversos atores/agentes envolvidos em um Sistema Nacional de Inova-
ção - SNI (governo, empresas, universidades/institutos de pesquisa). Verificou-
se que a cooperação entre esses atores/agentes é fundamental para que haja 
uma continuidade no processo de inovação no âmbito de um Sistema Nacional 
de Inovação.  

Além disso, identificou-se, através de um breve relato histórico, um 
padrão de eficiência do Sistema Nacional de Inovação Brasileiro inferior ao pa-
drão que exibem os países com sistemas nacionais já “maduros” (enquadrados 
nas duas primeiras categorias apresentadas por Albuquerque, 1996). 

Focando nas incubadoras de empresas, mecanismos eficientes de 
apoio e favorecimento à transferência de conhecimentos científicos e tecnológi-
cos produzidos nas universidades e institutos de pesquisa e no estímulo ao sur-
gimento e consolidação de empreendimentos inovadores, buscou-se, então, a-
presentar tais ambientes como organizações favoráveis a cooperação e intera-
ção entre governo, empresas e universidades/institutos de pesquisa.  

Uma incubadora não possui só a função óbvia de provedora de espa-
ço para empresas emergentes. Ela possui diversas outras funções: facilita a cri-
ação de novos negócios inovadores e encoraja a inovação nas empresas pré-
existentes; atua junto ao governo na promoção e criação de políticas públicas 
voltadas para a criação e apoio de empreendimentos inovadores; favorece a 
transferência de tecnologia mediante o “networking” com universidades, gran-
des empresas e outras estruturas por meio da provisão de “expertise” na análi-
se de oportunidades de mercado e de valoração de tecnologias; fornece apoio à 
gestão em áreas como marketing e finanças através de consultorias, treinamen-
to e “networking”; e, ainda, facilita o acesso ao capital semente e de risco e 
apoiar as empresas na busca de recursos necessários ao seu crescimento.  

Finalmente, a incubadora evidencia-se como um elemento-chave na 
construção da cultura empreendedora e do sistema local de inovação. 
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