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Não há nada mais difícil de executar
e perigoso de manejar
do que a instituição de uma nova ordem de coisas.
Quem toma tal iniciativa suscita a inimizade
de todos os que são beneficiados pela ordem antiga,
e é defendido tibiamente
por todos que seriam beneficiados pela nova ordem
– falta de calor que se explica em parte pelo medo dos adversários,
– que tem as leis ao seu lado,
– e em parte pela incredulidade dos homens.
Estes, com efeito, não acreditam nas coisas novas
até que as experimentam...
MAQUIAVEL, O Príncipe (2002,p.51)

v

Hino dos Incubados

Somos Empreendedores
E buscamos o saber
Queremos ter a felicidade
De na incubadora, aprender
Temos a certeza, de que vamos conseguir
Aprender os primeiros passinhos
E a pátria querida poder servir
FACERJ, Prefeituras, Sebrae e Acep
e Fundação Banco do Brasil,
Unidos trabalhando, para fortalecer o nosso perfil
E assim como uma lente
Como um clarão que está num lugar mais potente
Seremos, vitoriosos, empregadores da nossa gente.

Elena G. Senna (2003)
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RESUMO

Este estudo objetiva entender o processo empreendedor e a capacidade das
incubadoras de empresas em promover a capacitação técnica dos empresários e desenvolver
projetos, transformando-os em empresas prósperas.

A bibliografia sobre o assunto é recente e baseia-se em casos e experiências ocorridas.
O desenvolvimento do setor é bastante grande e vem ocorrendo com certa velocidade,
gerando uma demanda por estudos e produção científica.

Por se tratar de pesquisa exploratória, o método escolhido foi o estudo de caso, do qual
objetiva-se obter informações atuais e que representem a realidade.

O universo da pesquisa irá restringir-se apenas às incubadoras de empresas de base
tecnológica, sendo a amostra composta pelas empresas residentes no Instituto Gênesis, a
Incubadora de Empresas da PUC-RIO.

Com base nos resultados poder-se-á verificar processos empreendedores, capacitação
de empresários, desenvolvimento tecnológico e geração de empresas prósperas.

O referencial teórico apresenta os conceitos de Empreendedorismo e IEBTs.

Palavras-chave: Incubadora de Empresas, pequenas empresas, empreendedorismo.
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ABSTRACT

This study aims at understanding the entrepreneurial process and the capacity of the
incubators of promoting the technical training of the entrepreneurs as well as developing
projects, turning them into prosperous companies.

The bibliography about this topic is recent and it is based on actual cases and
experiences. The development of the sector is quite big and has been happening with a certain
speed, creating a demand for studies and scientific production.

Due to the fact that it is an exploratory research, the chosen method was the case
study, from which we aim at obtaining current information, representative of the reality.

The universe of this research will be the incubators of companies that have a
technological basis, the sample of which being the companies that are in the “Gênesis
Institute”, the incubator of companies of PUC-RIO.

From the results, it will be possible to see entrepreneurial processes, training of
businessmen, technological development and generation of prosperous companies.

The theoretical reference presents the concepts of entrepreneurialship and IEBTs.
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INTRODUÇÃO
A extrema competitividade e o mundo atual globalizado, no qual estamos inseridos,
obriga cada vez mais aos empreendedores a tomarem atitudes e mudarem constantemente de
ações no que tange a gestão de suas empresas. As dificuldades mercadológicas e a rotina
exaustiva diária reprimem tarefas básicas como planejamento e capacitação. A capacitação e
atualização profissional são imprescindíveis para a transformação do empreendedor em
empresário.

O século XXI será marcado pela era do conhecimento, isso obriga os empreendedores
a investir em treinamento e educação, visando melhor qualificação para o mercado e
atualização de conhecimentos e objetivando vantagem competitiva nos negócios.

Fica evidente que o investimento em qualificação deve fazer parte do planejamento
estratégico do empreendedor. Esta qualificação é um investimento e não custo, como
normalmente é contabilizado.

Esta quebra do paradigma traz ao empreendedor capacidade de melhorar processos,
reduzir custos, aumentar qualidade, melhorar a comunicação interna e externa, gerando maior
produtividade e melhorando o resultado da empresa.

Outras limitações que os empreendedores enfrentam na sua atividade são: escassez de
recursos financeiros, dificuldade de inserção de produtos inovadores no mercado, falta de
incentivos ou subsídios fiscais, além de todas as atividades necessárias para a geração de
novos negócios.

Segundo a ANPROTEC, Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos de Tecnologia Avançada, existe muita discussão sobre os mecanismos de
apoio à consolidação e otimização do desenvolvimento de micro e pequenas empresas no
Brasil. Um desses mecanismos são as incubadoras de empresas que têm se apresentado como
promotoras do desenvolvimento econômico e social, além de estimular a criação de empresas
inovadoras, devido ao componente tecnológico de seus produtos e serviços e à utilização de
moderna metodologia de gestão.
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Na visão de Lemos (1998), a opção dos empreendedores por iniciarem suas atividades
em ambientes "protegidos" como as incubadoras de empresas está relacionada à perspectiva
de minimização das dificuldades iniciais.

A experiência das incubadoras de empresas tem se apresentado como fonte de
desenvolvimento econômico e de inovação tecnológica a nível local, regional e nacional. No
Brasil, vários esforços no sentido de apoiar, consolidar e promover as incubadoras de
empresas têm sido efetuados. Conforme pesquisa da ANPROTEC (2002), o crescimento do
número de incubadoras foi – 10 em 1990, 27 em 1995, 135 em 2000 e 183 no final de 2002.
Hoje no Brasil existem em funcionamento mais de 200 incubadoras de empresas.

Lalkaka (1997) relaciona o processo de criação das incubadoras à necessidade de
fortalecer o empreendedorismo para compensar a perda de capacidade de gerar empregos das
grandes companhias públicas ou privadas. As incubadoras assumem papéis bastante diversos,
tais como: aumento da capacidade de sobrevivência de pequenas empresas recém-criadas,
comercialização de resultados de pesquisa, fortalecimento das competências para empreender,
“lobby” político em favor do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.

Neste processo de desenvolvimento da cultura empreendedora, as incubadoras tornamse peças chave para a renovação das políticas tradicionais de apoio às micro e pequenas
empresas. Com essa função, promovem desenvolvimento local, instalando-se em espaços
urbanos próximos a centros de pesquisa universitária e a centros econômicos e industriais já
organizados, com carência de serviços, oferta de capital de risco e presença de outras
empresas.

A estruturação de um negócio com respaldo e infra-estrutura de uma instituição de
renome, divisão de despesas operacionais, acesso a laboratórios e softwares, além de
modernas técnicas de gestão, maior capacidade de conseguir fontes de financiamento e
compartilhamento do mesmo espaço físico com outros empresários são algumas das
vantagens que os empreendedores encontram nas incubadoras.
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Mas as incubadoras não possuem um único modelo organizacional; as particularidades
regionais assim como as vocações e carências são respeitadas. O Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (1999) divide as incubadoras em seis grupos: as
que reúnem empresas de base tecnológica, as empresas tradicionais, as mistas, as incubadoras
de agronegócios, de cooperativas e as virtuais.

As incubadoras de empresas têm por objetivo dar um suporte estrutural para as micro e
pequenas empresas, capacitando os empreendedores, buscando desenvolvimento de novas
tecnologias e contribuindo efetivamente para o desenvolvimento das empresas. Propiciam
também o desenvolvimento de empreendimentos economicamente viáveis e que tenham
potencial para se perpetuarem no mercado após o período de incubação.

Com o desenvolvimento das empresas e a exigência de um mercado cada vez mais
competitivo, as incubadoras começam a oferecer serviços e parcerias que possibilitarão às
empresas incubadas agregar valor aos seus produtos e serviços.

As incubadoras de empresas são instituições propícias para o desenvolvimento do
empreendedorismo, sendo capazes de transformar sonhos em realidade. Nas incubadoras, os
empreendedores encontram um ambiente ideal para o desenvolvimento de suas idéias e um
tempo de amadurecimento para a efetivação de seu negócio.

O processo de globalização ocorrido desde a década de 70 gerou profundas
transformações nas empresas, principalmente nas de base tecnológicas, que estão tendo que se
adaptar, modificar produtos e incrementar processos com uma velocidade enorme. Além
disso, as várias tentativas de estabilização da economia levaram inúmeras empresas a procurar
alternativas para manter-se no mercado. A maior conseqüência dessas modificações
econômicas foi o aumento no índice de desemprego, levando ex-empregados a criarem
negócios próprios.

Para tanto, estas novas empresas formadas, algumas de base tecnológicas, necessitam
de um suporte estrutural que as incubadoras estão incumbidas de fornecer. O papel
desempenhado por essas novas micro e pequenas empresas é tão importante na sociedade que

14

se faz necessário um estudo sobre os mecanismos de incentivo, ferramentas de ajuda e
métodos de sustentação para que se amplie e melhore o entendimento a respeito deste
fenômeno.

Assim, conforme análise efetuada pela ANPROTEC (2002), as empresas brasileiras
estão buscando sua sobrevivência e perpetuação nas incubadoras de empresas, através da
otimização do potencial humano, inovação tecnológica, aumento de competitividade e
encorajamento do espírito empreendedor. É necessário implementar no país pólos de
desenvolvimento tecnológico, mediante universidades e centros de pesquisa em permanente
interação com as empresas. É neste aspecto que as incubadoras de empresas vêm se
constituindo em focos geradores de tecnologia e de empresas.

A necessidade de soluções inovadoras gera a formação de parcerias entre o mundo
acadêmico, o mundo empresarial e o mercado. Neste contexto, encaixam-se as ações
efetuadas pelas incubadoras de empresas com objetivos de implementar projetos inovadores e
promover um desenvolvimento planejado.

1. PROBLEMÁTICA

1.1. Contextualização do problema
O processo de inovação tecnológica é cada vez mais importante num mundo
globalizado para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Esse processo de
globalização que ocorreu com maior intensidade desde a década de 70 vem provocando
inúmeras alterações nas empresas, principalmente nas Empresas de Base Tecnológica, que
estão em constante processo de inovação para acompanhar a evolução mundial. Neste
processo, é necessário desenvolver produtos e processos de forma criativa e empreender
novos negócios.

Neste instante cresce a importância das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) no
contexto sócio-econômico, visto que, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
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e Pequenas Empresas – SEBRAE (1999), as MPEs representam hoje a grande maioria das
unidades produtivas. Elas representam também a grande maioria das empresas que são
fechadas a cada ano. O número elevado de MPEs revela um efetivo aporte de empregos na
ordem de 60% da força de trabalho nacional e aproximadamente 42% dos salários gerados.
Elas representam aproximadamente 98 % em número de todas as empresas existentes na
economia nacional, segundo dados estatísticos fornecidos pelo SEBRAE (1999), e
movimentam aproximadamente 45 % do Produto Interno Bruto (PIB), o que mostra a
importância desse segmento como principal diferencial competitivo e patrocinador do
desenvolvimento sustentado do Brasil.

Segundo Jeremy Rifkin (1996) em seu livro Fim dos Empregos, uma das questões
sociais mais importantes do próximo século será a redefinição das oportunidades e
responsabilidades para uma sociedade sem o emprego da massa formal.

De acordo com o SEBRAE (1999), observa-se uma expansão do ritmo de formação de
novas empresas de pequeno porte, o que despertou uma maior atenção dos analistas para este
segmento empresarial. Segundo os autores, essa atenção seria decorrente da consciência
desses analistas da capacidade das pequenas empresas de gerar empregos e de contrabalançar
a tendência mundial de elevação da produtividade do setor industrial através da mecanização
e robotização, que trazem como conseqüência a redução do volume total de empregos
oferecidos pelo setor. Verifica-se então, segundo os autores, o interesse no estudo do
desempenho das MPEs na absorção de mão-de-obra, na geração de novos empregos e na
contínua migração de mão-de-obra das grandes empresas que se fundiram ou mesmo
fecharam, para as MPEs.

O SEBRAE (1999) fez uma pesquisa intitulada Fatores Condicionantes da
Mortalidade de Empresas objetivando identificar os principais fatores que impulsionam a
mortalidade das empresas. Do total desse universo foram ouvidos os proprietários de 199
empresas que obtiveram êxito e 91 das que foram extintas. Os principais fatores detectados
foram:
Riscos de extinção: Empresa muito pequena; baixa escolaridade do proprietário;
experiência como autônomo no ramo; falta de capital; falta de apoio profissional; pouca

16

preocupação com o cliente/mercado; resposta à pressão social e econômica; e primeiro ano de
atividade.

Chances de sucesso: Empresa maior; maior escolaridade; experiência como
funcionário de empresa em ramo similar; certa disponibilidade de capital; apoio/ajuda
profissional; boa concepção de negócio; vocação e/ou treino.

Também foram relacionados pelo SEBRAE (1999) os programas de incentivo à
demissão voluntária e demissões como fatores que levaram ao agravamento desse quadro de
transferência de mão-de-obra. Inúmeras MPEs foram criadas desde o início da década de 90 e
da implementação do Plano Real. Inúmeros programas de incentivo e financiamento foram
implementados, mas a inadimplência, o desconhecimento de mercado, a desqualificação
profissional e a incapacidade de gestão financeira mantiveram elevadas as taxas de
mortalidade.
A criação das MPEs surge como uma das alternativas ao emprego incerto. Não só por
uma conjuntura sócio-econômica, que faz com que o desenvolvimento de novos negócios seja
uma necessidade ou alternativa ao desemprego, mas, também pelo sonho de se ter o próprio
negócio. Esse fenômeno se reflete nos números referentes à constituição de empresas no
Brasil. Segundo dados do SEBRAE (2001), no período de 1990 a 1999 foram constituídas no
Brasil 4,9 milhões de empresas, dentre as quais 2,7 milhões de microempresas. Somente no
ano de 1999 foram constituídas 475.005 empresas, deste total 267.525 microempresas,
representando um percentual de 56,32% do total de empresas constituídas nesse ano.
Entretanto, esse estudo indica que muitos dos novos empreendimentos no Brasil não
conseguem passar do primeiro ano de vida, tendo uma taxa de mortalidade estimada em 80%.

Inseridas neste contexto, as MPEs possuem uma predisposição para ação, tentativa e
experimentação e inúmeros mecanismos vêm sendo criados para facilitar sua criação. Um
importante mecanismo criado são as Incubadoras de Empresas que acolhem empresários
fornecendo uma série de facilitadores para o surgimento, desenvolvimento e crescimento de
novos empreendimentos.
As Incubadoras de Empresas oferecem espaço físico necessário,
segurança, limpeza e conservação de ambientes, serviços de
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telefonia e fax, suporte em informática com acesso à Internet e
assessoria com tecnologias de gestão de empresas, serviços de
logística, importação e desembaraço alfandegário compartilhados
para as empresas residentes, que facilitam o desenvolvimento de
novos negócios. O apoio dado às pequenas empresas pelas
incubadoras é de extrema importância, uma vez que proporciona
um aumento significativo na taxa de sucesso dos empreendimentos
(ANPROTEC,2002).

Os principais objetivos de uma Incubadora de Empresas são: formação e capacitação
do empreendedor, suporte estrutural para as micro e pequenas empresas, desenvolvimento de
novas tecnologias e colaboração na consolidação e perpetuação de empresas de sucesso após
o período de incubação. O sucesso das empresas após o período de incubação depende da
capacitação empresarial obtida pelo empreendedor durante o processo de incubação e da
capacitação tecnológica de seus produtos. Esses dois fatores devem ser planejados,
acompanhados e implementados pelas incubadoras de forma a reduzir as possibilidades de
fracasso proporcionadas pelo ambiente externo.

Nesse estudo vamos analisar as Incubadoras de Empresa de Base Tecnológicas
(IEBTs) e o perfil dos empreendedores e verificar se o suporte dado pelas incubadoras é
suficiente para apoiar o empreendedor no processo de transformação de uma idéia ou projeto
em negócio próspero.

As IEBTs têm por objetivo servir de suporte estrutural para pequenas e micro
empresas de base tecnológica, através da busca, aplicação e pesquisa na inovação de produtos
e processos, atuando normalmente em interação com os centros de ensino e pesquisa, visando
melhorar a competitividade no mercado e promover um desenvolvimento regional. As
incubadoras são instrumentos capazes de transformar idéias em negócios, além de serem o
espaço ideal para o desempenho do empreendedorismo. As IEBTs tem recebido muita atenção
em relação a compreensão dos fenômenos relacionados ao Empreendedorismo.

Esse estudo abordará inicialmente o fenômeno do empreendedorismo, suas definições,
aspectos históricos, citação das características comportamentais dos empreendedores e os
principais traços do perfil empreendedor, enfocando os fatores que influenciam o
desenvolvimento do empreendedorismo e procurando identificar o perfil empreendedor,
caracterizado pelos autores. O estudo em questão procurará identificar também aspectos,
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conceitos, histórico e características das IEBTs. A partir dessas características serão aplicados
questionários e realizadas entrevistas que possibilitarão detectar problemas, carências, falhas,
inadequação de projetos e descobrir porque alguns empreendedores, mesmo com o suporte e
apoio dado pelas Incubadoras de Empresas não são capazes de transformar idéias viáveis em
empresas de sucesso.

1.2. Problema
Diante desse quadro apresentado e da bibliografia existente ser bastante recente,
surgem vários questionamentos. Porque os empreendedores não conseguem transformar
idéias viáveis em negócios lucrativos? As IEBTs conseguem cumprir seu papel de geradoras
de negócios prósperos, transformando empreendedores em empresários? Quais as
características comuns entre empreendedores que estão residentes nas IEBTs? Existem traços
relevantes de perfil que contribuem para o sucesso dos empreendimentos?

Esses e outros questionamentos podem ser consolidados com a formulação do seguinte
questionamento: “Até que ponto as IEBTs estão cumprindo seu dever de casa? O suporte
dado pelas incubadoras é suficiente para apoiar o empreendedor no processo de transformação
de uma idéia ou projeto em negócio próspero?”

Esse questionamento servirá de base para todo este trabalho de pesquisa.

1.3. Justificativa
O interesse na realização desta pesquisa recai na necessidade de demonstrar a atuação
das IEBTs para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos empreendedores e
propício à consolidação e perpetuação de empresas de sucesso após o período de incubação.

O SEBRAE realizou uma pesquisa em 1999 que demonstrou a relevância do papel das
MPEs na economia e apresentou o índice de mortalidade que ocorre nas empresas deste porte
no início de sua existência. A pesquisa apurou a taxa de mortalidade das empresas com até
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três anos de criação. Conforme a Unidade da Federação, essa taxa variou de cerca de 30% até
61%, no primeiro ano de existência da empresa, de 40% até 68%, no segundo ano, e de 55%
até 73% no terceiro período do empreendimento.

Dornelas (2001) explica a importância das MPEs no Brasil na década de 90, quando
foram constituídas no Brasil um total de 4,9 milhões de empresas, dentre as quais 2,7 milhões
de microempresas, ou seja, mais de 55% do total das empresas criadas neste período.

Também nos anos 90 tanto as grandes organizações privadas quanto o setor público
passaram por um redimensionamento de quadros e, por meio de demissões e programas de
desligamento voluntário de pessoal, contribuíram para um aumento significativo no nível de
desemprego, levando inúmeras pessoas a criarem novas empresas como busca de novas
formas alternativas de sustento. Assim, cada vez mais as MPEs passaram a ser grandes
geradoras de postos de trabalho.

É de suma importância que esta estatística de mortalidade seja revertida. Entretanto,
inúmeros fatores têm corroborado para o aumento do índice de mortalidade das MPEs nos
primeiros anos de existência. A falta de dinheiro foi apontada como principal causador, mas,
além de capital, existem inúmeros aspectos que também são relacionados ao insucesso do
negócio. A falta de perfil empreendedor, inexperiência anterior ou desconhecimento do ramo
de negócio e do mercado, carga tributária elevada, desconhecimento de marketing, falta de
planejamento estratégico, desconhecimento de gestão financeira e inexistência de política de
incentivo ao empreendedor, aliado a condições econômicas desfavoráveis são, sem dúvida,
fatores que contribuem para o insucesso das mesmas.

Mesmo com índice elevado de mortalidade, as MPEs são um dos principais motores
da economia do Brasil, gerando milhões de empregos e contribuindo para a distribuição de
renda. BERGAMASO (2001, p. 23) afirma que: “Sabemos que um país não tem condições de
se desenvolver plenamente sem pessoas capazes de aproveitar oportunidades, melhorar
processos e inventar negócios. Sem o tal espírito empreendedor, não há país que vá para
frente”.
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"É certo que no mundo das empresas emergentes a regra é falir e não
ter sucesso. De cada três empresas criadas, duas fecham as portas.
As pequenas empresas fecham mais: 99% das falências são de
pequenas empresas. Se algumas têm sucesso sem suporte, a maioria
fracassa, muitas vezes desnecessariamente” (DOLABELA, 1999, p.
43 a).

Outro fator relevante desse estudo é procurar conhecer o mecanismo de formação e de
funcionamento das MPEs, cuja importância se mostra cada vez maior, devido às
características de geração de emprego, inovação tecnológica e descentralização de renda
através da democratização das relações econômicas dentro da sociedade.

Nesse contexto surgem as IEBTs cujos objetivos encontram-se fortemente
relacionados com sua missão, sendo os mais importantes: capacitação ao empreendedor,
incentivo ao empreendedorismo; desenvolvimento tecnológico; geração de empregos;
desenvolvimento econômico regional através da graduação de empresas competentes e
prósperas para enfrentar o mercado.

As incubadoras de empresas aparecem como um dos investimentos realizados para a
difusão da cultura empreendedora e geração de novas empresas. Segundo dados da
ANPROTEC (2003), o crescimento do número de incubadoras tem aumentado
exponencialmente, chegado a 183 no final de 2002 e ultrapassando 200 até junho de 2003.
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Durante o processo de revisão da literatura sobre casos de sucesso e insucesso de
empreendedores, pôde-se perceber que, na maioria dos casos existentes os exemplos são de
mega-sucesso e fatos extraordinários, com poucos estudos voltados ao ambiente
organizacional e nenhum caso de insucesso.

Neste sentido, acreditamos que a relevância deste trabalho esteja pautada na
contribuição da identificação dos fatores motivadores das altas taxas de mortalidade das
empresas de base tecnológica e da atuação das IEBTS como inibidoras dessa taxa e geradoras
de desenvolvimento nas Empresas de Base Tecnológica. As IEBTs representam uma
alternativa de sucesso para as empresas que buscam competência, capacitação, maior
participação no mercado e diminuição do risco de aumentarem a estatística de mortalidade
nos primeiros anos de existência.

O estudo da atuação das IEBTs como promotoras da reversão das taxas de
mortalidade, desenvolvimento das empresas e capacitação dos empreendedores é relevante,
uma vez que a maior parte dos empreendimentos são iniciados de forma empírica, sem
conhecimento prévio de mercado, com baixa capacitação para a gestão do negócio e sem um
planejamento bem definido, acarretando altos índices de mortalidade. A escolha da
incubadora da PUC-Rio se deu pela se deu pela excelência do Instituto Gênesis.

Outro fato marcante das MPEs é seu vínculo com o mercado regional, o que pode
reprimir o processo de desenvolvimento. Nesse aspecto também as IEBTs são importantes
como propulsoras de expansão e conquista de novos mercados, dando condições as MPEs de
estarem participando de mercados nacionais e internacionais. Outra justificativa para a
realização deste trabalho reside na possibilidade de coletar informações ordenadas e
sistematizadas sobre a figura do empreendedor, seus aspectos comportamentais, o processo de
transformação de sonhos em realidade com a criação de MPEs e a atuação das IEBTs como
instrumento de apoio promotor do desenvolvimento. Assim, não apenas como contribuição
teórica sobre o assunto, mas através do entendimento de como ocorre o processo
empreendedor dentro das IEBTs, seus fatores de sucesso e insucesso, espera-se compreender
a contribuição das IEBTs em promover negócios e gerar desenvolvimento, alterando
gradativamente (de forma eficaz) a reversão das altas taxas de mortalidade empresarial.
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A contribuição das IEBTs na alteração dos processos e na organização das empresas
tem causado impacto no desenvolvimento das empresas. Isto aponta para as IEBTs como uma
solução integradora que resulta em ganhos para todos os envolvidos no processo:
empreendedores, empresas, incubadora e consumidores, além do desenvolvimento local,
regional, nacional e até internacional.

Outro aspecto relevante é que informações coletadas poderão servir como base para
que instituições de ensino e entidades de apoio ao segmento de MPEs desenvolvam ações
mais efetivas que venham a contribuir para sua sobrevivência.

Ao mesmo tempo, espera-se que possam servir de incentivo para a reformulação dos
modelos de pesquisa e investigação atualmente utilizados nas áreas de IEBTS, MPEs e
empreendedorismo, muito concentrados no enfoque quantitativo, dando maior destaque às
pesquisas de cunho qualitativo que se apresentam como a alternativa mais indicada para o
conhecimento sobre o ambiente e a realidade concreta dos pequenos negócios.

Por último, pretende-se também despertar e incentivar o interesse de outros
acadêmicos sobre esses tipos de organizações, que promovem desenvolvimento, geram
empregos, desenvolvem novas tecnologias, mas que ainda têm recebido pouca atenção por
parte dos estudiosos e dos cursos de administração das universidades brasileiras.

1.4. Objetivo Final
O objetivo final deste trabalho será desenvolver uma pesquisa identificando se a IEBT
da PUC-Rio consegue cumprir seu papel de instrumento gerador de negócios e patrocinadora
de desenvolvimento.

1.4.1. Objetivos Intermediários
Os objetivos intermediários deste trabalho são:
•

Descobrir porque os empreendedores têm dificuldades em transformar idéias viáveis
em negócios lucrativos;
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•

Examinar a existência de incompatibilidade entre empreendedor e empresário de
sucesso;

•

Analisar a ação das IEBTs no papel de geradora de negócios prósperos, transformando
empreendedores em empresários;

•

Identificar as características comuns entre empreendedores que estão residentes nas
IEBTs.

1.5. Delimitação do Estudo
O presente estudo focalizará a ação das IEBTs na condução do processo de
desenvolvimento de negócios e da capacitação e formação de empreendedores prósperos.

Existem atualmente no Brasil seis tipos de Incubadoras de Empresas: as de base
tecnológica, as tradicionais, as mistas, as virtuais, as de agronegócios e as cooperativas.
Entretanto, este estudo focalizará apenas nas incubadoras de base tecnológica.

Serão avaliadas as empresas residentes no Instituto Gênesis (PUC-RIO). As demais
empresas residentes em outras incubadoras não serão avaliadas neste estudo.

1.6. Definição dos Termos
IEBTs – Incubadora de empresas de Base Tecnológica – O Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) criou em 1988 o Programa Nacional de Apoio à Incubadora de Empresas
(PNI) e utiliza a seguinte definição:
A incubadora é um mecanismo que estimula a criação e o
desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de
prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves
por meio da formação complementar do empreendedor em seus
aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o
processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas.
Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído
ou adaptado para alojar temporariamente micro e pequenas
empresas industriais ou de prestação de serviços e que,
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necessariamente, dispõe de uma série de serviços e facilidades tais
como:
• espaço físico individualizado, para instalação de escritórios e
laboratórios de cada empresa admitida;
• espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de
reunião, auditórios, área para demonstração de produtos,
processos e serviços das empresas incubadas, secretaria,
serviços administrativos e instalações laboratoriais;
• recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as
empresas incubadas em suas atividades, quais sejam, gestão
empresarial, gestão da inovação tecnológica, comercialização
de produtos e serviços no mercado doméstico e externo,
contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de
recursos, contratos com financiadores, engenharia de
produção e propriedade intelectual, entre outros;
• capacitação/Formação/Treinamento
de
empresários
empreendedores nos principais aspectos gerenciais, tais como
gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico
e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica,
captação de recursos, contratos com financiadores, gestão da
inovação tecnológica, engenharia de produção e propriedade
intelectual;
• acesso a laboratórios, bibliotecas de universidades e
instituições que desenvolvam atividades tecnológicas. (MCT:
1998)

MPEs – Micro e Pequenas Empresas. A definição de micro e pequena empresa é
decorrente de uma série de características ou circunstâncias relacionadas às suas próprias
peculiaridades e participação na economia.

Existem vários padrões para determinar o porte dessas empresas. Pode-se classifica-las
segundo o número de empregados ou a receita bruta anual. O BNDES, Estatuto da MPE e
Receita Federal utilizam os parâmetros a receita bruta anual, que são os mesmos do
MERCOSUL e o SEBRAE utiliza o critério de número de empregados.

Esses critérios para classificação das empresas variam de acordo com o país, região ou
de acordo com o pesquisador. Os critérios utilizados para a classificação das empresas são
demonstrados na tabela abaixo:

BNDES
Estatuto MPE

MICRO
US$ 400 Mil
R$ 244 Mil

PEQUENA
US$ 3,5 Milhões
R$ 1,2 Milhões

MÉDIA
US$20 Milhões
_
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Receita Federal
R$ 120 Mil
R$ 1,2 Milhões
Sebrae Industria
Até 19 empreg.
20 a 99 empreg.
Sebrae Com / Serv
Até 9 empregados
10 a 49 empreg.
Tabela 01 – Classificação de Micro, Pequena e Média Empresa

R$24 Milhões
100 a 500 empreg.
49 a 100 empreg.

Esse estudo analisa as micro e pequenas empresas de base tecnológica residentes na
Incubadora de Empresas da PUC-Rio.

Empreendedorismo - Consiste num conjunto de atividades, identificação e
aproveitamento de oportunidades, com riscos calculados e objetivo de conquistar ou
desenvolver um nicho de mercado ou adotar uma estratégia com o objetivo de satisfazer
alguma necessidade.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial que dará sustentação teórica para este trabalho pautar-se-á sobre
Empreendedorismo e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. Foi realizada uma
minuciosa prospecção na literatura, visando levantar os principais conceitos de
Empreendedorismo e IEBTs. Ampliou-se, depois, a abrangência da procura para textos
relacionados aos conceitos “Empreendedorismo”, “IEBTs”, “Proprietários de MPEs”, “Gestão
de MPEs”, “Gerenciamento de IEBTs” e outros, em domínios conexos aos objetivos deste
trabalho, bem como as pesquisas já realizadas e relacionadas ao assunto.

2.1. Empreendedorismo
Empreendedorismo – habilidade de criar e constituir algo a partir
de muito pouco ou do quase nada. Fundamentalmente, o
empreender é um ato criativo. É a concentração de energia no
iniciar e continuar um empreendimento. É o desenvolver de uma
organização em oposição a observá-la, analisá-la ou descrevê-la.
Mas é também a sensibilidade individual para perceber uma
oportunidade quando outros enxergam caos, contradição e
confusão. É o possuir de competências para descobrir e controlar
recursos, aplicando-os da forma produtiva. (BARRETO, 1998,
p.75)

O movimento do empreendedorismo começou a ser difundido na sociedade Brasileira
a partir da década de 90, com o surgimento de entidades como o SEBRAE. As pesquisas
realizadas por esta entidade foram fundamentais para a obtenção de dados estatísticos sobre o
assunto. Segundo Vergara (2000, p.15), “Qualquer pesquisa para ser desenvolvida necessita
de um projeto, e bem-feito, que a oriente. Ele pode não garantir o sucesso da sua investigação,
mas sua inadequação, ou sua ausência, certamente, garantem o insucesso”.

Estudos nesta área, ainda são recentes e escassos. Ainda existem muitas dúvidas sobre
o que é empreendedorismo e o que é ser empreendedor. Sendo assim, faz-se necessário definir
e caracterizar, também, o empreendedor.
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2.2. O que é ser Empreendedor?
Segundo Fillion (1999) um empreendedor é uma pessoa que cria um novo negócio em
face a risco e incerteza, objetivando conseguir lucro e crescimento, através da identificação de
oportunidades de mercado e do agrupamento dos recursos necessários para capitalizar sobre
estas oportunidades.

O empreendedor tem sido descrito como aquele que cria a empresa, mas não
necessariamente a dirige (SCHUMPETER, 1985); como um criador de riquezas (SMITH,
1970); como aquele que está simultaneamente criando novos tipos de demanda e aplicando
novos e insólitos conceitos administrativos (DRUKER, 1994); e como uma pessoa fortemente
motivada pela necessidade de realização, que imagina, desenvolve e realiza visões (FILION,
1991).

Seguindo os conceitos etimológicos, o termo empreendedor é a tradução de
entrepreuner, que se origina do verbo francês entreprendre, que significa encarregar-se de,
dispor-se a realizar algo.

Originalmente, o termo entrepreuner foi utilizado para denominar os participantes de
expedições militares francesas. Com o passar do tempo, o termo passou a ser empregado para
denominar os contratados pelos militares para trabalhos na área de exploração e construção
civil. Depois os economistas Richard Cantillon e Jean-Baptiste Say, conforme o relato de
Souza (2001), se apoderaram do termo para designar os dispostos a assumir riscos, enfrentar
incertezas, realizar algum tipo de inovação e criar novos negócios.

A publicação da obra Teoria do Desenvolvimento Econômico do economista austríaco
Joseph Schumpeter, em 1911, traz consigo uma nova conotação do termo empreendedor,
relacionando a inovação. O papel da pequena empresa no desenvolvimento tecnológico foi
estudado por Shumpeter ao longo de sua vida; o autor acreditava na importância da pequena
empresa no processo de inovação, que ele chamava de destruição criadora. Para Schumpeter
(1985), o empreendedor é uma pessoa que realiza novas combinações que podem assumir a
forma de novos produtos, processos, mercados, formas organizacionais ou fontes de
suprimentos. Assim, Schumpeter considerava a atividade criativa como elemento fundamental

28

para compreender o fenômeno do empreendedorismo. Ele enfatizava a identificação e o
aproveitamento de oportunidades, como o desenvolvimento de um nicho de mercado ou de
uma estratégia para atender alguma necessidade. Schumpeter define o empreendedor como
elemento propulsor do sistema econômico, relacionando-o sempre com o fator inovação.

Para Schumpeter, a essência do empreendedorismo está na
percepção e no aprimoramento das novas oportunidades no âmbito
dos negócios, sempre tem a ver com criar uma nova forma de uso
dos recursos naturais, em que eles sejam deslocados de seu
emprego tradicional e sujeitos a novas combinações.
(SCHUMPETER In: SOUZA, 2001, p.23).

A escola do gerenciamento lida com aspectos técnicos da gerência e parece estar
baseada na crença de que empreendedores, desde que apresentem algum talento, podem ser
desenvolvidos em salas de aula. Assim, para essa escola, empreendedorismo consiste num
conjunto de atividades aprendidas com foco nas funções centrais da gerência. O seu conteúdo
é direcionado para melhorar a capacidade pessoal de gestão, por meio do desenvolvimento da
orientação racional, analítica e do sentido de causa e efeito.

No entanto, desde as primeiras décadas do século XX, Schumpeter (1985) encontra
evidências de que a atividade empreendedora de sucesso conduz ao desenvolvimento
organizacional e possibilita aos empreendedores tornarem-se gerentes. Dessa forma, entendese que empreendedorismo pode ser ensinado, com o objetivo central de identificar as funções
específicas envolvidas e fornecer treinamento para empreendedores de fato ou potenciais.
Fornecer treinamento nas funções gerenciais pode ajudar a reduzir o número de fracassos nos
negócios. Pensa-se que o empreendedor seja o impulso fundamental que aciona e mantém em
marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos de
produção, novos mercados e, implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos métodos menos
eficientes e mais caros.

Empreendedores são indivíduos dotados de características ou qualidades inatas, sem as
quais essas pessoas seriam iguais aos demais. As descrições dessas características foram
descritas por Filion (1999) e estão listadas abaixo:
1.

Agressividade;

2.

Alto nível de energia;
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3.

Autoconfiança;

4.

Autoconsciência;

5.

Auto-estima;

6.

Capacidade de aprendizagem;

7.

Capacidade de correr riscos moderados;

8.

Capacidade de inovação;

9.

Capacidade de liderança;

10.

Capacidade de reconhecer oportunidades e tomar as decisões corretas;

11.

Criatividade;

12.

Energia;

13.

Flexibilidade;

14.

Habilidade na utilização de recursos;

15.

Habilidade para conduzir situações;

16.

Independência;

17.

Iniciativa;

18.

Orientação para independência e o sucesso;

19.

Orientação para resultados;

20.

Originalidade;

21.

Otimismo;

22.

Persistência;

23.

Sensibilidade a outros;

24.

Tenacidade;

25.

Tendência a confiar nas pessoas;

26.

Tendência a considerar o dinheiro como medida de desempenho;

27.

Tolerância à ambigüidade e à incerteza.

Também são relacionados:
1.

Atributos físicos;

2.

Popularidade;

3.

Sociabilidade;

4.

Inteligência;

5.

Conhecimentos;
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6.

Fluência oral;

7.

Capacidade diplomática;

8.

Outros.

As características do comportamento empreendedor foram descritas por Fillion (1999),
como:
•

Conhecimento dos Aspectos Técnicos Relacionados ao Negócio - é o conhecimento
relativo aos atributos dos produtos ou serviços que a empresa irá oferecer, bem como
aos processos relacionados;

•

Conhecimentos adquiridos por meio da experiência na área comercial;

•

Escolaridade - o nível educacional deve ser minimamente relacionado às exigências do
empreendimento;

•

Formação Complementar - atividade permanente para acompanhar a complexidade
crescente das exigências do mercado e da sociedade;

•

Vivências Com Situações Novas - realização de viagens, mudanças, desenvolvimento
de novos projetos ou produtos, etc.

O autor comenta também que “para detectar oportunidades de negócios, é preciso ter
intuição, intuição requer entendimento e entendimento requer um nível mínimo de
conhecimento.”(Fillion, 1999, p.11)

Para FILION (1999b), a discussão sobre as pequenas empresas deve, necessariamente,
ser precedida por um debate em torno do conceito de empreendedor. Sua definição é a
seguinte:
O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade
de estabelecer e atingir objetivos, e que mantém alto nível de
consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar
oportunidades de negócios.
Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis
oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente
arriscadas que objetivam a inovação, continuará a desempenhar
um papel empreendedor [....]. Um empreendedor é uma pessoa que
imagina, desenvolve e realiza visões (FILLION, 1991, p. 19).

Na primeira parte da definição, há o destaque do empreendedor como uma pessoa
criativa que gosta de estabelecer objetivos passíveis de serem alcançados. Os objetivos nem
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sempre estão escritos, mas existem e constituem o maior vínculo ou a visão em torno da qual
o empreendedor organiza todas as outras atividades. Os empreendedores agem em função do
atingimento dos objetivos e desenvolvem características de tenacidade, internalidade e
criatividade (FILION, 1999).

O conceito de empreendedor aponta também para a necessidade de aprendizado
contínuo, não somente sobre o que está acontecendo no seu ambiente do dia-a-dia, mas,
sobretudo, para detectarem novas oportunidades. O foco principal do seu processo de
aprendizagem é sempre a capacidade de detectar oportunidades, a qual lhes permite continuar
a desempenhar seu papel de empreendedor (FILION, 1999).

Em outra análise, segundo Drucker (1994), os empreendedores estão sempre buscando
a mudanças, reagem a elas e a exploram como sendo uma oportunidade, nem sempre vista
pelos demais. São pessoas que criam algo novo, diferente, mudam ou transformam valores,
não restringindo o seu empreendimento a instituições exclusivamente econômicas. São
essencialmente inovadores, com capacidade para conviver com riscos e incertezas envolvidas
nas decisões para que seus empreendimentos obtenham êxito. Entretanto, o espírito
empreendedor não é característica da personalidade, uma vez que afirma que qualquer
indivíduo que necessite tomar uma decisão pode aprender a se comportar de forma
empreendedora.
A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o
meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade
para um negócio diferente ou um serviço diferente. Ela pode ser
apresentada como uma disciplina, ser apreendida e ser praticada.
Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as
fontes de inovação, a mudanças e seus sintomas que indicam
oportunidades para que uma inovação tenha êxito. E os
empreendedores precisam conhecer e pôr em prática os princípios
da inovação bem sucedida. (DRUCKER, 1994, p.25)

Atualmente, não se deve empregar a palavra empreendedor apenas tendo em mente
sua conotação de alguém que corre riscos, enfrenta incertezas, realiza alguma forma de
inovação, cria novos negócios e obtém lucros. A compreensão atual do que se entende por
empreendedor transpõe o seu conceito original, passando pelo campo da necessidade e da
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motivação, materializando-se em projetos e transformando sonhos em oportunidades (Gerber,
1996)

O processo de empreendorismo é definido por Dolabela (1999) como um fenômeno
cultural. O autor comenta também que empreendedorismo é um movimento de estímulo ao
espírito empreendedor e à criação de novos negócios. Ele descreve também os passos
necessários para empreender e administrar uma empresa, captar recursos para investir e gerir
financeiramente uma pequena empresa. Ele afirma que o sucesso de um empreendimento está
relacionado a atributos e comportamentos de seus empreendedores, que combinam talento,
conhecimento e persistência para, não apenas sobreviverem, como também crescerem, se
desenvolverem e conquistarem o mercado. No caso de empresas de pequena dimensão, as
características individuais dos empreendedores são consideradas cruciais para o
desenvolvimento dos empreendimentos. "As características do empreendedor, suas atitudes e
comportamento são os fatores que o conduzem ao sucesso" (Dolabela, 1999b, p. 24).

As experiências de treinamento de indivíduos para serem empreendedores são
recentes. Não foi feita ainda uma avaliação da adequação e eficiência desses cursos e
continuamos desconhecendo os ingredientes essenciais do empreendedorismo (Dolabela,
1999b). Mas de maneira geral considera-se que as incubadoras brasileiras têm um papel
importante no fomento ao empreendedorismo. O indivíduo empreendedor pró-ativo, capaz de
visualizar uma oportunidade e disposto a assumir certos riscos, encontra nas incubadoras um
ambiente institucional favorável e recursos organizacionais para transformar seu projeto em
realidade (VERSIANI, 2000) e (HALLORAN, 1994).

Conforme pesquisa realizada pelo SEBRAE em 1999, o que tem chamado a atenção
nos últimos tempos é a quantidade de empresas de pequena dimensão que abrem e fecham
suas portas nos primeiros anos de atividade.
É certo que no mundo das empresas emergentes a regra é falir e não
ter sucesso. De cada três empresas criadas duas fecham as portas. As
pequenas empresas fecham mais: 99% das falências são de pequenas
empresas. Se algumas têm sucesso sem suporte, a maioria fracassa,
muitas vezes desnecessariamente” (DOLABELA, 1999a, p. 43).
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O autor comenta também que o sucesso empresarial não consiste apenas no
desenvolvimento de habilidades específicas, tais como finanças, marketing, produção,
concessão de incentivos de créditos e/ou fiscal, mas também nas atitudes empreendedoras. A
criatividade é também a geradora de idéias, a responsável pela criação de soluções para
eventuais problemas, abertura de mercados, e outros. É através da criatividade que o
empreendedor consegue perceber, de forma global, situações e problemas inerentes ao seu
negócio. Ainda permite a aprendizagem através do erro/acerto, o que possibilita ao
empreendedor aprender com seus erros e corrigi-los com alternativas criativas, sem que haja
dificuldade na tomada de decisão. O empreendedor pode passar da rigidez da certeza para o
risco da possibilidade, através da criatividade. Pode também ser mais flexível, ter maior
capacidade de assumir riscos calculados, sabendo gerenciar tais riscos e avaliando as reais
chances de sucesso. Dolabela (1999) ressalta que assumir riscos está diretamente relacionado
a desafios e empreendedores de sucesso.

Referindo-se aos empreendedores que lidam com alta tecnologia, que é o caso da
maioria dos que criaram suas empresas através de incubadoras, Drucker (1994) afirma que
empreender é uma atividade arriscada, principalmente porque tão poucos dos chamados
empreendedores sabem o que estão fazendo.

De acordo com Dornelas (2001) no período compreendido entre 1990 e 1999, foram
constituídas no Brasil 4,9 milhões de empresas, dentre as quais 2,7 milhões de
microempresas, ou seja, mais de 55% das empresas criadas neste período. Neste mesmo
período as grandes empresas passaram a produzir mais com menos empregos e o governo,
buscando diminuir seus déficits, efetuou cortes e redimensionamento de seu quadro pessoal.
Assim, as empresas de pequenas dimensões passaram a ser as grandes criadoras de postos de
trabalho, ampliando sua área de atuação, antes restrita ao mercado local.

Indubitavelmente, um dos traços mais marcantes das empresas de pequena dimensão é
seu vínculo com a comunidade local, que poderá ou não estar dotado de fatores importantes
de

aceleração

do

desenvolvimento,

possibilitando

um

ambiente

favorável

ao

empreendedorismo. O nível local é entendido como meio ambiente imediato das empresas de
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pequena dimensão por ser o local aonde nascem, se formam e estabelecem suas redes básicas
de relações.
“Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem
motivação singular, apaixonadas pelo que fazem, não se contentam
em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas,
referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. Uma vez que os
empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento
e o próprio processo empreendedor devem ser estudados e
entendidos” (DORNELAS, 2001, p. 19).

O dinamismo é outro fator diferencial dos empreendedores, isto porque, implementam
as ações com comprometimento, transpondo os percalços com total vontade de fazer
acontecer e fugir da rotina do dia-a-dia. Além disso, dedicam-se integralmente ao trabalho.
Eles se dedicam 24 horas por dia, sete dias por semana ao seu
negócio. Comprometem o relacionamento com amigos, com a
família e até mesmo com a própria saúde. São trabalhadores
exemplares, encontrando energia para continuar mesmo quando
encontram problemas pela frente. São incansáveis e loucos pelo
trabalho. (DORNELA, 2001, p. 32)

O uso da intuição é outra habilidade importante para o empreendedor, não somente
para saber o quanto persistir e quando desistir, mas para perceber oportunidades de negócios e
lacunas de mercado que podem ser preenchidas. É imprescindível ao empreendedor saber
identificar as tendências e variações de mercado, antevendo possibilidades de atuação. Saber
também obter e alocar os recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros de forma
racional, procurando o melhor desempenho para o negócio.
Os empreendedores de sucesso planejam cada passo de seu
negócio desde o primeiro rascunho do plano de negócio, até a
apresentação do plano a investidores, definição das estratégias de
marketing do negócio etc., sempre tendo como base a forte visão
de negócios que possuem. (DORNELAS, 2001, p. 32)

O empreendedor sabe relacionar-se com as pessoas, tendo recursos para posicionar-se
de maneira adequada, sabendo ser amigo ou autoritário, dependendo da situação. Quando
necessário, sabe ceder e acalmar ou impor sua vontade. Os empreendedores têm um senso de
liderança incomum. Normalmente existe o respeito e admiração por parte dos seus
funcionários, por saber valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los formando um verdadeiro
time. No entanto, sabem também que para obter êxito dependem de uma equipe de
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profissionais competentes, com condições para assessorá-los nas áreas onde não detêm o
melhor conhecimento.

Leite (2002) assinala algumas características inerentes ao empreendedor. Segundo ele,
o empreendedor de empresas de base tecnológica, desenvolvidas em incubadoras, deve ter
sempre em mente ser realista e não criar muitas expectativas, ir ao encontro das necessidades
dos potenciais clientes e não tentar impor a tecnologia, desenvolver aptidões de gestão e
marketing do seu negócio, não tentar enriquecer rapidamente e canalizar os lucros para a
expansão do negócio, começar pequeno com objetivos grandes, designadamente
internacionais, ser persistente, não se desviar do seu conhecimento e acreditar que é possível
ir além dos limites. Mais detalhadamente, o mencionado autor aponta como palavras-chave do
empreendedor de empresas incubadas para enfrentar o século XXI:
1. Flexibilidade;
2. Atualização permanente;
3. Motivação, envolvimento e compromisso;
4. Criatividade;
5. Atitude pró-ativa;
6. Abertura a mudança e disponibilidade;
7. Capacidade de adaptação;
8. Orientação para a resolução de problemas;
9.

Tenacidade e resistência a situações estressantes.

Dolabela (1999) afirma que o empreendedorismo trata sobretudo do combate a miséria
e da distribuição de renda em nossa sociedade, traduzindo a real necessidade de ampliarmos
nossa capacidade de geração de empregos e crescimento econômico.

Dolabela (1999b) aponta para o fato de que a maioria das pessoas, desde que
estimulada, pode desenvolver mentalidade e habilidades empreendedoras, tornando-se capaz
de criar empresas e gerar novos empregos. Para esse mesmo autor, só agora o ensino do
empreendedorismo começa a ampliar os espaços no Brasil e deixa claro porque esse tema
deve estar em pauta :
O Estudo do comportamento do empreendedor é fonte de novas
formas para a compreensão do ser humano em seu processo de
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criação de riquezas e de realização pessoal. Sob este prisma, o
empreendedorismo é visto também como um campo intensamente
relacionado com o processo de entendimento e construção da
liberdade humana. (DOLABELA, 1999b p. 259)

2.3. IEBTs – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
As Incubadoras de empresas são organismos criados com objetivo de atender, por
tempo limitado, pessoas ou grupos que queiram criar micro ou pequenas empresas (Medeiros,
1992). Esse ambiente favorece a criação e o desenvolvimento de empresas e produtos, em
especial os inovadores e intensivos em conhecimento. Esse ambiente oferece às empresas, por
custos inferiores aos de mercado, elementos como:
•

Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios de cada
empresa admitida;

•

Espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de reunião, auditório, área para
demonstração dos produtos, processos e serviços das empresas incubadas, secretaria,
serviços administrativos e instalações laboratoriais;

•

Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas incubadas em
suas atividades, quais sejam, gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo,
contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com
financiadores, engenharia de produção e propriedade intelectual, entre outros;

•

Capacitação/Formação/Treinamento de empresários-empreendedores nos principais
aspectos gerenciais, tais como gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico e externo,
contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recursos, contratos com
financiadores, gestão da inovação tecnológica, engenharia de produção e propriedade
intelectual;

•

Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que desenvolvam
atividades tecnológicas.

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias
Avançadas – ANPROTEC (2000), define Incubadora de Empresas: “empreendimentos que
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ofereçam espaço físico para a instalação de novas empresas, que disponham de equipe
técnica para dar suporte a consultoria e que adotem um limite de tempo determinado para a
permanência dessas empresas .

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) criou em 1988 o Programa Nacional de
Apoio à Incubadora de Empresas (PNI) e utiliza a seguinte definição:
A incubadora é um mecanismo que estimula a criação e o
desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de
prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves
por meio da formação complementar do empreendedor em seus
aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilita e agiliza o
processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas.
Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído
ou adaptado para alojar temporariamente micro e pequenas
empresas industriais ou de prestação de serviços e que,
necessariamente, dispõe de uma série de serviços e facilidades tais
como:
• espaço físico individualizado, para instalação de escritórios e
laboratórios de cada empresa admitida;
• espaço físico para uso compartilhado, tais como sala de
reunião, auditórios, área para demonstração de produtos,
processos e serviços das empresas incubadas, secretaria,
serviços administrativos e instalações laboratoriais;
• recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as
empresas incubadas em suas atividades, quais sejam, gestão
empresarial,
gestão
da
inovação
tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado
doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência
jurídica, captação de recursos, contratos com financiadores,
engenharia de produção e propriedade intelectual, entre
outros;
• capacitação/Formação/Treinamento
de
empresários
empreendedores nos principais aspectos gerenciais, tais como
gestão empresarial, gestão da inovação tecnológica,
comercialização de produtos e serviços no mercado doméstico
e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica,
captação de recursos, contratos com financiadores, gestão da
inovação tecnológica, engenharia de produção e propriedade
intelectual;
• acesso a laboratórios, bibliotecas de universidades e
instituições que desenvolvam atividades tecnológicas. (MCT,
1988)

Para o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 1988) as incubadoras de empresas
representam atualmente um mecanismo de transformação do conhecimento em produtos,
processos e serviços, na qual são desenvolvidas pesquisas e atividades tecnológicas. Em um
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contexto ágil e global, o processo de incubação é crucial para que a inovação se concretize em
tempo hábil para suprir as demandas do mercado.
Segundo definição do BNDES (2001): “As incubadoras de
empresas, que têm sido implementadas em todos os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, apresentam-se, atualmente,
como um loci adequado para abrigar e apoiar as MPMEs – eixo
central de sua operação –, principalmente as de base tecnológica. Ao
prover as MPMEs com instalações físicas adequadas e de qualidade,
com serviços de apoio compartilhados e com aconselhamento sobre
o funcionamento do mercado, sobre tecnologias e seus aspectos
legais e sobre viabilidade de apoio financeiro, as incubadoras
buscam explorar e potencializar os recursos existentes e fomentar a
sinergia entre pares. Elas procuram ainda criar um ambiente
favorável ao surgimento e fortalecimento de novos
empreendimentos, ou seja, objetivam tornar as suas incubadas em
empresas graduadas bem-sucedidas.”

Dentro do contexto norte-americano, a National Business Incubation Association –
NBIA1 (2002) define uma incubadora de empresas como um processo dinâmico de
desenvolvimento de empresas, principalmente através do encorajamento e suporte às mais
jovens, auxiliando-as a sobreviver e crescer durante a fase de “infância” (primeiros três a
cinco anos), quando se encontram mais fragilizadas. Além de possibilitar a expansão das
empresas em termos físicos, com custos de alocação em bases mais flexíveis que as
encontradas no mercado em geral, as incubadoras desempenham, em maior ou menor grau,
uma série de atividades, como:

1

•

Apoio às atividades básicas de negócios;

•

Apoio às atividades de marketing;

•

Gestão financeira;

•

Apoio e serviços legais em geral;

•

Gestão da propriedade intelectual;

•

Apoio ao acesso a empréstimos comerciais, fundos, programas de garantia;

•

Desenvolvimento da equipe de gestão;

•

Programas de aconselhamento e supervisão;

•

Estabelecimento de ligações a parceiros estratégicos e investidores;

A NBIA, localizada em Ohio, foi fundada em 1985 e contava, em junho de 2000, com 1.130 membros, dentre
eles planejadores e gestores de incubadoras, especialistas em comercialização de tecnologia, educadores e
profissionais vinculados à assistência em negócios. Sua missão é prover treinamento e informação sobre a gestão
de incubadoras e sobre desenvolvimento, bem como instrumentos que assistam às novas empresas nascentes)
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•

Programas de afiliação;

•

Avaliação de novos produtos;

•

Sistemas de informação em gestão;

•

Assistência às práticas de produção;

•

Apoio ao design de produtos;

•

Apoio às atividades de rede (networking);

•

Comercialização de tecnologias;

•

Estabelecimento de ligações com universidades e institutos de pesquisa;

•

Apoio às questões relacionadas com regulamentação;

•

Apoio às atividades de comércio internacional;

•

Apoio junto a órgãos federais;

•

Programas de treinamento em negócios;

•

Espaços flexíveis e a custos compatíveis com um novo negócio;

•

Salas de reunião e de videoconferência;

•

Serviços administrativos compartilhados;

•

Sistemas de telefonia, fax e fotocópias;

•

Bibliotecas especializadas;

•

Acesso à Internet;

•

Laboratórios de computação;

•

Planos de seguro em grupo (saúde, vida...).

Leite (2002) comenta que as incubadoras de empresas podem ser estruturadas para
incentivar a criação de empresas de base tecnológica, atuar como "ponte" entre a
universidade, os centros de P&D e o mercado, estimular a formação de empreendedores,
desenvolver a economia de uma cidade ou região e gerar novos produtos/serviços. Uma
incubadora é um excelente local no qual o empreendedor pode testar e exercitar a sua
capacidade empreendedora, criativa e inovadora, fazendo frente aos mesmos desafios que o
seu empreendimento enfrentará quando se graduar. A incubadora oferece um conjunto de
condições microeconômicas dentro de um elenco de facilidades, as quais permitem o
surgimento do empreendedorismo, em contraste com as condições macroeconômicas que
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prevalecem no mundo de lá de fora, onde muitas delas são totalmente adversas ao
empreendedorismo.

As incubadoras de empresas são mecanismos de aceleração do desenvolvimento de
empreendimentos (DORNELAS, 2002) mediante um regime de negócios, serviços e suporte
técnico compartilhado, além de orientação prática e profissional.
O principal objetivo de uma incubadora de empresas deve ser a
produção de empresas de sucesso, em constante desenvolvimento,
financeiramente viáveis e competitivas em seu mercado, mesmo
após deixarem a incubadora, geralmente em um prazo de dois a
quatro anos (DORNELAS, 2002, p.21).

Segundo o SEBRAE, as incubadoras constituem ambientes especialmente planejados
para acolher micro e pequenas empresas nascentes, bem como aquelas que buscam a
modernização de suas atividades, de forma a transformar idéias em produtos, processos e/ou
serviços.

BAETA (1999) utiliza a definição apresentada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- Participações S/A – BNDESPAR, a saber:
A empresa de base tecnológica é aquela que fundamenta suas
atividades produtivas no desenvolvimento de novos produtos ou
processos, baseados na aplicação sistemática de conhecimentos
científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas consideradas
avançadas ou pioneiras. (BAETA, 1999, p.29)

No Brasil existem atualmente seis categorias de incubadora de empresas conhecidas,
como já dito: as de base tecnológica, as tradicionais, as mistas, as de agronegócios, as virtuais
e as de cooperativas.

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: abrigam empresas cujos produtos,
processos ou serviços são gerados a partir de pesquisas aplicadas e nas quais a tecnologia é o
fator mais importante.
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Incubadoras de Empresas de Setores Tradicionais: abrigam empresas de setores
tradicionais da economia. Devem estar comprometidas com a absorção ou o desenvolvimento
de novas tecnologias.

Incubadoras de Empresas Mistas: São aquelas que abrigam, indistintamente,
empresas dos dois tipos acima.

Agronegócios: abrigam empresas atuantes em cadeias produtivas de agronegócios,
que possuem unidades de produção externas à incubadora e utilizam os módulos da
incubadora para atividades voltadas ao desenvolvimento tecnológico e ao aprimoramento da
gestão empresarial.

Cooperativas: têm como objetivo criar formas alternativas de trabalho e renda para
grupos excluídos, prioritariamente, de tal modo que fomentem a criação da Economia
Solidária e o desenvolvimento local; além disso, buscam desenvolver metodologia de trabalho
participativo de formação de grupos populares em auto-gestão. Seu público alvo é um
contingente de trabalhadores, desempregados ou vinculados à economia informal, que podem,
a partir da organização do trabalho, conquistar, dentro de suas comunidades, requisitos
básicos de cidadania.

Virtuais: não abrigam fisicamente empresas; uma incubadora virtual é aquela que vai
onde a empresa está, seja fundo de quintal, apartamento, casa, um salão alugado, galpão, etc...
é aquela que presta apoio por meio virtual, material, estratégico e técnico-administrativo que
estimula a disseminação do conhecimento de inovações tecnológicas através da criação e
consolidação de empreendimentos de pesquisa e de tecnologia através da hospedagem virtual
de empresas, assim como a prestação de todos os serviços à distância por meio eletrônico.
Uma incubadora virtual não disponibiliza a locação de espaços físicos, mas faculta a
disponibilização de espaços e meios físicos para uso temporário, como: sala de reuniões,
laboratórios, estúdio, utilização de serviços de comunicação, tais como telefonia, correio
eletrônico interno e externo, fax, e secretariado.
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2.4. Instituto Gênesis: Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC-Rio.
A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) foi fundada em 1941
e sempre desenvolveu um programa de atividades que a tornaram pioneira em várias áreas.

Em 1960, foi a primeira universidade brasileira a dispor de um computador de grande
porte para uso acadêmico. Em 1962, implantou os primeiros cursos de pós-graduação em
nível de mestrado. Em 1965, outorgou o primeiro título de Mestre em Ciências no país (em
Engenharia Mecânica). E em 1968/69, a Universidade liderou o processo de reformulação e
atualização do sistema universitário brasileiro.

Em 1991, a PUC-Rio lançou, pelo Instituto Tecnológico (ITUC), na gestão do Prof.
Eloy Fernandez y Fernandez, o Projeto Gênesis - uma iniciativa voltada para a criação de
novos empreendimentos de base tecnológica, aproveitando a infra-estrutura já existente na
Universidade. Esse Projeto resultou em um programa pioneiro de formação de
empreendedores.

Para que os planos fossem concretizados, a Universidade, com o apoio do Escritório
de Desenvolvimento do Centro Técnico e Científico da PUC-Rio (ED-CTC), em 26 de março
de 1996, criou o Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora - uma forma de
interação dos núcleos de pesquisa da PUC-Rio com a indústria. O Instituto Gênesis é
responsável pela coordenação de um conjunto de ações e recursos voltado ao
empreendedorismo.

Como conseqüência de todo esse trabalho de apoio e incentivo ao empreendedorismo,
foi inaugurado, em julho de 1997, o prédio da Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica Gênesis - sob a gerência do ITUC. Para dar esse salto, a Universidade contou
com o apoio financeiro de diversas instituições.

Em 2000, o Instituto Gênesis foi oficializado como instituto independente da
Universidade, o que demonstra a importância dada pela direção da PUC-Rio ao
empreendedorismo.
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O Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora surgiu como forma de
consolidar as estruturas e ações destinadas ao desenvolvimento e administração das atividades
do Programa de Formação de Empreendedores da PUC-Rio. O Instituto é uma unidade
complementar da Universidade, vinculada à Vice-Reitoria para assuntos Acadêmicos.

Utilizaremos nesse estudo o Instituto Gênesis, que é a Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica da PUC-Rio.

A Incubadora de Empresa da PUC-Rio contou para sua inauguração com o apoio da
Finep, Citibank, prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia, Fundação Padre
Leonel Franca e governo do estado (Faperj e Cehab) e, objetivava a criação de novos
empreendimentos de base tecnológica. Atualmente, a incubadora tem capacidade para abrigar
até 20 empresas, sendo as áreas prioritárias os negócios da produção e distribuição da
informação sob qualquer forma.
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 01 – Vista Frontal
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 02 – Vista Lateral

Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 03 – Vista dos Fundos
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Instituto Gênesis – Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da
PUC - Rio
Foto 04 – Vista Interior

Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 05 – Mural das Empresas
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas da PUC-Rio

Missão:
Ser um centro de excelência reconhecido mundialmente como um canal de prestação
de serviços da Universidade para a sociedade, gerando empresas de alta tecnologia,
conhecimento, trabalho e renda. A Incubadora de Empresas da PUC-Rio tem em sua missão o
desenvolvimento do homem e dos benefícios que ele pode gerar para a região e para a
comunidade onde está inserido. Por isso, oferece apoio para a formação e geração de
oportunidades de negócios.

Visão:
Transferir conhecimento da PUC-Rio para a sociedade através da geração de
empreendimentos auto-sustentáveis na forma de produtos e serviços e trabalho para os seus
alunos, cumprindo sua missão social de desenvolvimento econômico para a região onde está
inserida.

Objetivos:
•

Tornar-se membro de um pólo de tecnologia na região envolvendo instituições que
promovam desenvolvimento nessa área, intercambiando universidade-empresasgoverno;

•

Difundir a cultura empreendedora dentro do ambiente universitário e no país;

•

Promover a interação entre empresas residentes e, entre elas e a universidade;

•

Atender a necessidade da região onde a incubadora está inserida;

•

Voltar-se para negócios de produção e distribuição da informação.

Modelo Jurídico / Formal – Instituto Gênesis (disponível em www.genesis.PUC-Rio.br)
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Conselho
Diretor

Consórcio
Diretor

Vice
Vice Reitoria
Reitoria
Acadêmica
Acadêmica
Empresa Jr.

Incubadora

Diretor
Diretor

Funcionários
Consultores e
Fornecedores

Empresas
Residentes e
Graduadas

Atuação do Instituto Gênesis
Clube de Inovação

Programa de
Formação de
Empreendedores
(Graduação,
Laboratórios, PósGraduação e Extensão)

Núcleo de Pesquisas

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br

Relações Institucionais

Instituto
Gênesis

PréPré-Incubadora e
Incubadora

Empresa Júnior
Estágios - Shadow
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 06 – Sala da Administração e Sala de Reunião

Organização da incubadora Gênesis
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Ass. Financeira
Arnaldo Tufani
Fabio Bissoli

Consultoria de
Novos Negócios
Lygia Magacho

Ass. Marketing
Daniela Didier
Marina Marujo

Ass. de Projetos
Carolina Souza Dias
Gerente
Gerente
José
José A.S.
A.S. Aranha
Aranha

Adm. de Eventos

Ass. Comunicação
Rodolfo Mariani
Adm. da Informação

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br

Ass. Administrativa
Rosane Andrade
Ana Cristina Gomes
Adm. Contratos de Serviços
Adm. de Serviços Internos
Adm. de Projetos
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Instituto Gênesis – Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da
PUC - Rio
Foto 07 – Sala Parte da Estrutura
Organizacional

Assessoria de Marketing:
•

O departamento de Marketing é responsável por atender às demandas e expectativas
da PUC-Rio – Instituição mantenedora da Incubadora, das Instituições Parceiras, do
Conselho Consultivo, dos Investidores e das Empresas Graduadas e Residentes.
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 08 – Modelo: Assessoria de Marketing

Objetivos da assessoria de Marketing:

1) Fomentar a Cultura Empreendedora:

Estratégia:
•

Apoiar a Consultoria de Novos Negócios (CNN), o Programa de Formação de
Empreendedores (PFE) e a Empresa Júnior (EJ) na promoção da cultura
empreendedora.

Iniciativas adotadas:
•

Participação e organização de eventos, mostras e feiras para disseminação de cultura
empreendedora;

•

Programa de palestras de sensibilização junto aos Departamentos da Universidades;

•

Programa de visita de professores à Incubadora;
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•

Mobilização de Empreendedores de nosso Sistema de Relações Gênesis para
atividades do Programa de Formação de Empreendedores;

•

Formulação de “cases” de empresas residentes e graduadas para divulgação;

•

Organização de Encontros de Empreendedores.

2) Gerar condições propícias para a criação de bons negócios:

Estratégias:
•

Promover Eventos de Negócios;

•

Atrair Investidores de Risco para as Empresas Residentes.

Iniciativas:
•

Programa de Parcerias Estratégicas – programa que tem por objetivo captar novos
negócios para as empresas da Incubadora, através da apresentação de empresascliente;

•

Programa Aliança Empreendedora Gênesis – programa que visa fomentar o mercado
de capital de risco e gerar investimentos através da aproximação entre nossas
empresas emergentes e a comunidade de investidores individuais (Business Angels).

3) Criar ambientes de inovação para transferência de tecnologia:

Estratégia:
•

Fomentar a Interação Universidade-Empresa.

Iniciativas:
•

Programa Demanda e Oferta de Tecnologia – programa de estimulo aos professores –
pesquisadores na orientação de trabalhos de desenvolvimento de produtos e serviços
de base tecnológica;

•

Programa Foco – programa que objetiva a formação de grupos de estudo temáticos nas
áreas de conhecimento estratégicas das Empresas Incubadas;
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•

Programa de Capacitação e Treinamento – programa de gestão do conhecimento do
público interno da incubadora através da viabilização de parcerias com núcleos de
ensino da PUC-Rio e outros;

•

Clube de Inovação Gênesis – constituição de um grupo seleto de empresários, com o
objetivo de compartilhar conhecimentos através da formação de um networking2 e
oferecer serviços de apoio aos empreendimentos de base tecnológica;

•

Apoio à Assessoria de Projetos da Incubadora na elaboração de projetos demandados
pelas empresas da Incubadora, na divulgação das formas de captação de recursos para
projetos e na divulgação de projetos para a Universidade;

•

Programa de Estágio Orientado às empresas da Incubadora - programa que tem como
objetivo formar um banco de estagiários e oferecer consultoria de Recursos Humanos.

4) Gerir a imagem institucional da Incubadora, visando ampliar a percepção dos
públicos-alvo sobre suas atividades, prêmios, empresas, produtos e serviços:

Estratégia:
•

Promover a Interação entre as partes do Sistema de Relações Gênesis.

Iniciativas:
•

Reunião Anual do Conselho Consultivo: apresentação dos resultados obtidos pela
Incubadora, suas Empresas e os planos estratégicos para o próximo ano;

•

Seleção de Empresas: evento em que o Conselho Consultivo participa na comissão de
seleção das novas empresas que tomarão parte do quadro da Incubadora;

•

Programa de Relações Públicas: em conjunto com a Assessoria de Comunicação.
Objetiva aumentar a visibilidade da Incubadora e Empresas residentes, através da
definição de novas estratégias de comunicação;

•

Implementação da Ouvidoria Eletrônica: objetiva o aperfeiçoamento da percepção da
demanda. Criação de banco de dados para gerenciamento de informações do Sistema
de Relações Gênesis, com o objetivo de otimizar as comunicações;

2

Rede de contatos.
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•

Programa de Parceria “Instituto Gênesis / IAG Master”: elaboração de “cases” das
empresas incubadas para serem encaminhados aos cursos de pós-graduação e
mestrado, a fim de que as soluções encontradas pelos alunos possam ser
implementadas junto às empresas.

Indicadores de Avaliação de desempenho:
•

Número de feiras e eventos gerados;

•

Número de palestras de sensibilização;

•

Número de visitas de professores à incubadora;

•

Número de empreendedores mobilizados em palestras;

•

Satisfação dos clientes (empresas, consórcio e incubadora);

•

Número de “cases” de empresas gênesis escritos;

•

Número de programas de ambiência de inovação;

•

Banco de dados do sistema de relacionamento Gênesis;

•

Número de redes e parcerias – Alianças estratégicas.

Modelo da Consultoria de Novos Negócios (CNN):

A Assessoria de Novos Negócios é responsável pelo apoio, assistência e
acompanhamento das demandas e expectativas dos alunos, candidatos e empresas da
Incubadora, além de organizar o processo de seleção das empresas, auxiliar na captação de
recursos e apoiar juridicamente as empresas e a incubadora.
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Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 09 – Modelo: CNN

Objetivos:

Consultoria de Novos Negócios
Atração e Orientação
Seleção de Empree ndedores

de Empree ndedores

Apoio Jurídico

CNN

Acompanhamento dos Indica dores

Consultoria Especializada

Ca ptaç ão de Recursos

Lygia Magac ho

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br

Estratégias e iniciativas:

1 - Atração e Orientação de Empreendedores:
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Atra çã o e Orientaç ão do Empree ndedor

Divulgação

Entrega
do Plano
de
Negócios

Apresentação
da Incubadora

Fechamento
do Plano de
Negócios

Entrevistas com
Consultores

Elaboração
do Plano de
Negócios

Lyg ia M a ga c ho

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br
Objetivo da CNN:
•

Ampliação da quantidade e da qualidade dos potenciais empreendimentos
participantes do Edital da Incubadora.

Estratégia Adotada:
•

Estabelecimento de procedimentos a serem adotados para a divulgação e
disponibilização das informações sobre a CNN e o Edital, assim como orientar o
potencial empreendedor no amadurecimento do projeto e na elaboração do Plano de
Negócio.

Indicadores do processo de pré-incubação:
•

Número de alunos nas disciplinas de empreendedorismo;

•

Número de atendimentos a interessados;

•

Número de editais retirados;

•

Número de projetos estimulados e realizados;

•

Número de planos de negócios confeccionados;

•

Postura ética dos empresários e executivos formados.
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2. Da Seleção à Incubadora

Se le ç ã o à Inc ub a d o ra
Aná lise
se le tiva d o s
Pla nos d e
Ne g óc io s

Entre g a d o
Pla no de
Ne g ó c io s
Pre p a ra ç ã o p a ra
Ap re se nta ç ã o a o
C onsórc io e
Ap re se nta ç ã o
Pré via

Re sulta d o d a 1ª
Fa se d o Ed ita l

Entre vista c o m os
C a nd id a to s Pré
Se le c iona d o s

Re sulta d o d a
Se le ç ã o à
Inc uba dora

Ap re se nta ç ã o
p a ra o
C onsó rc io

Entra d a na Inc uba do ra

Re e la b o ra ç ã o
d o PN

Assina tura d o
C o nvê nio d e
De se nvo lvim e nto
Em p re sa ria l

Re uniã o d e
Am b ie nta ç ã o

Ly g ia M a g a c h o

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br

Objetivo:
•

Seleção dos empreendimentos a serem incubados, garantindo uma melhor qualidade
das empresas residentes na Incubadora e, conseqüentemente, a graduação de empresas
de elevado nível.

Estratégia:
•

Orientação aos candidatos em todos os passos a serem seguidos, assim como,
coordenação e organização da seleção de acordo com os objetivos da Incubadora.

Indicadores do processo de Seleção:
•

Número de Candidatos com planos de negócios;

•

Número de Candidatos Selecionados;

•

Número de alunos na disciplina de empreendedorismo / Número de candidatos-alunos
da disciplina.

3. Captação de Recursos
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Objetivos:
•

Auxiliar na captação de recursos financeiros as empresas residentes através de
programas realizados pelas Instituições Parceiras, aumentando a potencialidade de
crescimento das mesmas e geração de novos projetos.

Estratégia:
•

Obter informações dos programas de capitalização lançados e disponibilizá-las para as
empresas através de contatos contínuos com as Instituições Parceiras, buscando a
melhor forma de atender os pré-requisitos necessários para a captação dos mesmos.
Sistematizar as informações básicas sobre os programas para todas as empresas,
através da Intranet da Incubadora de Empresas da PUC-Rio.

4. Apoio Jurídico

Objetivo:
• Orientação e informação jurídica para a Incubadora e para as Empresas Residentes.
Estratégia:
•

Orientação para a Incubadora – analisar propostas e contratos de terceiros com a
Incubadora, realizando desta forma uma análise prévia do contrato, antes do
encaminhamento formal à Assessoria Jurídica da PUC-Rio.

•

Orientação para as Empresas Residentes – esclarecer e auxiliar as empresas residentes
em assuntos jurídicos, com o Apoio do Departamento de Direito da PUC-Rio.

5 - Acompanhamento dos Indicadores

Manter gráficos e relatórios de indicadores de acompanhamento das etapas do
processo de pré incubação e seleção como já citados e de apoio e assessoria as empresas da
incubadora como:
•

Número de patentes geradas;

•

Volume de investimentos de capital de risco nas empresas;

•

Número de consultas e atendimentos para as empresas;

•

Número e volume de captações de recursos para empresas;
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•

Número de casos de acompanhamento jurídico para a incubadora;

•

Transferência de tecnologia (contratos com a universidade, spin-off3).

Modelo da Assessoria de Comunicação:

A Assessoria de Comunicação é o órgão de ligação entre a Incubadora e o público.
Sua atuação é na promoção da imagem institucional da Incubadora e das empresas residentes.
Também é compreendida como uma janela para apresentação dos programas de
responsabilidade social, um meio de prestar contas sobre as atividades que produzem e os
seus efeitos na vida da sociedade.

Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 10 – Modelo: Assessoria de Comunicação

3

Empresa oriunda de laboratório e resultante de pesquisa acadêmica ou industrial.
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A Assessoria de comunicação é estruturada de acordo com o organograma abaixo:

Grupo de Novas Mídias
Coordenadora
- Pesquisa

Assessor de Comunicação
- coordenação
- Imprensa

Estagiária de Jornalismo

Estagiários de Jornalismo

Reportagem

Estágiário de publicidade

Edição
(Informe)

Divulgação

Edição

e-comunidade

Informativos
Impressos

Imprensa

Estagiáriodepesquisa
emEmpreendedorismo

Estagiário de Desenho Industrial

Redação

Webdesign
Programação
Visual

Edição

Portal

HomePage

Material de
Divulgação

Com. Visual

Editor doPortal*

Fonte: www.genesis.PUC-Rio.br

Objetivos principais:

Produzir e manter as seguintes iniciativas:
1) Home page do Instituto Gênesis: A Home Page do Instituto é mantida pela
Incubadora desde 1998. Com a criação do Portal de Empreendedorismo, ela passa a ter um
caráter mais institucional.

2) Informe Online: foi criado em 1999. Adota uma abordagem que aumente a
visibilidade do vínculo com a Universidade. Está integrado ao Portal de Empreendedorismo.
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3) Assessoria de Imprensa: funciona regularmente desde 1998, como um serviço
prestado às empresas e à própria Incubadora. Responsável pela seção “imprensa” no site da
Incubadora, com press releases sobre a Incubadora e as empresas e material de apoio para
reportagens. Os press releases tratam da história, perfil e evolução das empresas. As notícias
e o material de apoio aparecem na forma de links para a seção de notícias da Incubadora,
dentro do Informe Online, e para o catálogo de endereços e bases de dados do Portal.

4) Comunicação visual: responsável pelos informativos impressos. A Incubadora
publica, atualmente, dois informativos impressos, voltados para públicos específicos. O iPuc é
um informativo interno, que circula apenas na PUC. Já o Informe Gênesis circula
externamente, para empresários, pesquisadores e entidades que apóiam o movimento de
incubadoras. Algumas das matérias publicadas nestes informativos são exclusivas, mas a
maior parte é extraída do material publicado online.

5) Material de divulgação: Responsável pela prestação de serviços, para a incubadora
e para as empresas residentes, de criação de material de divulgação, como folders, painéis e
papelaria.

6) Portal de Empreendedorismo: um guia de referência sobre empreendedorismo na
Internet. O objetivo é oferecer um ponto de apoio para pessoas interessadas em realizar
pesquisas sobre Empreendedorismo, incubadoras, parques tecnológicos e temas relacionados.
O site é constituído por uma série de serviços de informação, como catálogo de endereços,
notícias, guia de publicações e eventos e fóruns de discussão.

7) Grupo de Novas Mídias (GNM): O Grupo de Novas Mídias foi formado em agosto
de 2000 com o objetivo de preparar os alunos de comunicação para o uso de novas mídias.

Objetivos secundários:
Funcionar como um laboratório para que os alunos de Comunicação Social a fim de
que os mesmos possam testar e utilizar o potencial dos novos meios de comunicação, em
particular a Internet.
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O Grupo é composto por duas vertentes:
•

Jornalismo comunitário: produção do e-comunidade, uma “comunidade de jornais
comunitários”;

•

Pesquisa: é um componente essencial do Grupo, na medida em que permite embasar
teoricamente todo seu trabalho. É formado por todos os membros da Assessoria.

Acompanhamento de Indicadores:
•

Atualização da Home-page do Instituto Gênesis;

•

Freqüência do Informe Online do Gênesis, Informe Gênesis e iPuc;

•

Número de notícias e espaço conseguido pela Assessoria de Imprensa;

•

Número de criações de Comunicação visual;

•

Número de impressos de material de divulgação;

•

Número de secções implementadas do Portal de Empreendedorismo;

•

Número de trabalhos publicados sobre novas mídias;

•

Número de consultas às páginas da Home Page;

•

Número de pessoas cadastradas e atualizadas na mala direta;

•

Número de citações na mídia relativas ao sucesso.

Modelo da Assessoria de Projetos:

Objetivo:
•

Captar recursos para a Incubadora

Estratégias e Iniciativas:
•

Participa de concursos de prêmios para incubadoras, empresas incubadas e atividades
da PUC-Rio envolvidas com o tema empreendedorismo e micro/pequena empresa, de
forma a produzir uma imagem de excelência da incubadora nesta área;

•

Mantém atualizado um sistema de pesquisa de informação nesta área para participação
nas ofertas e oportunidades de fomento ao empreendedorismo;

•

Efetua a revisão de todos os textos e apresentações, buscando a qualidade da imagem
textual/formal de trabalhos de pessoas da incubadora em empresas e seminários;
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•

Efetua o trabalho de relações internacionais, participando de eventos que possibilitem
a captação de recursos, convênios e acordos internacionais.

Instituto Gênesis – Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica da
PUC - Rio
Foto 11 – modelo: Assessoria de
Projetos

Modelo da Assessoria Administrativa:

A Assessoria Administrativa tem a missão de apoiar as empresas residentes com
serviços compartilhados do condomínio, viabilizando o bom andamento das empresas e
funcionamento da incubadora.

É o órgão responsável pela administração de todos os serviços terceirizados, gerência
do condomínio e controle, acompanhamento e gerenciamento dos projetos patrocinados. É
também responsável pela coordenação, supervisão e implementação do processo de
certificação da qualidade.

64

Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 12 – Modelo: Assessoria Administrativa
Objetivos:
•

Manter os espaços cedidos para as empresas em condições de funcionamento;

•

Procurar resolver os problemas ocorridos em relação à parte de funcionamento do
prédio, para atender as empresas residentes;

•

Efetuar melhorias nas instalações do prédio;

•

Atender e sanar as necessidades das empresas residentes para um melhor desempenho
e funcionamento das mesmas;

•

Implantar e manter o programa de qualidade total da incubadora.

Acompanhamento de Indicadores:
•

Tempo médio de residência;

•

Taxas de mortalidade e de sucesso;

•

Número de funcionários empregados;

•

Quantidade de empregos qualificados gerados;

•

Número de produtos gerados;

•

Número de estágios;
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•

Certificação em qualidade ISO 9000;

•

Satisfação da equipe de funcionários e estagiários da incubadora;

•

Qualificação da equipe da incubadora.

Modelo de Assessoria Financeira:

Órgão responsável pelo controle financeiro, visando a auto suficiência operacional
com fontes de receitas oriundas das empresas residentes e graduadas, da auto suficiência do
custeio complementar obtida através de parceiros do consórcio diretor e da captação de
recursos para investimentos pela assessoria de projetos junto às entidades parceiras.

Instituto Gênesis – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da PUC - Rio
Foto 13 – Modelo: Assessoria Financeira

Política de Investimentos dentro dos valores da Incubadora

A incubadora é um laboratório de novas idéias e empresas. Forma empresas e pessoas
éticas que efetuem trabalhos na fronteira do conhecimento e da responsabilidade social. Os
investimentos são realizados em projetos e infra-estrutura que permitam estes objetivos, tais
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como a rede ATM, o Controle de Acesso e Intranet, a Contabilidade Gerencial e de Custeio, a
certificação da qualidade ISO4 9000/Achei, e o sistema de gestão por indicadores tipo
Balanced Scorecard (BSC)5 KAPLAN & NORTON (1997).

Objetivos:
•

Atingir a auto-suficiência operacional na gestão financeira com planejamento,
orçamento, política de controle de custos e custeio;

•

Controlar o caixa da incubadora;

•

Analisar e levantar os custos tangíveis e intangíveis da operação;

•

Renegociar dívidas vencidas;

•

Acompanhar em caráter individual e constante as Empresas Incubadas através de um
grupo de consultoria permanente tipo “mentor”, formado por consultores e
professores, de forma a possibilitar o desenvolvimento de um sistema de gestão
baseado em indicadores tipo BSC para as empresas residentes e de acompanhamento
para a incubadora.

Indicadores do período de residência:
•

Taxa de Inadimplência;

•

Total de faturamento das empresas residentes;

•

Índice dos custos operacionais cobertos pelas empresas;

•

Taxa de crescimentos das empresas;

•

Satisfação dos clientes (empresas);

•

Número de patentes geradas;

4

International Standards Organization (Organização Internacionalização de Normalização). Organização não
governamental, criada em 1947, com finalidade de estabelecer padrões diferenciados de gerenciamento da
qualidade para cada país.
5

Este modelo de avaliação do desempenho foi desenvolvido por KAPLAN (1997) e sua principal contribuição é
o destaque dado à necessidade de se vincular as medidas de desempenho à estratégia organizacional. O objetivo
dos autores era desenvolver um novo modelo de medição de desempenho para organizações que refletisse o
equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazos, entre medidas financeiras e não financeiras e, também,
medisse o desempenho sob as perspectivas financeira, do cliente, dos processos internos da empresa e do
aprendizado e crescimento. A justificativa para esta proposição é que os métodos existentes para avaliação
desempenho empresarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e financeiros, estavam se tornando
obsoletos e, por isso, estavam prejudicando a capacidade das empresas de criarem valor econômico para o
futuro.
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•

Investimentos de capital de risco nas empresas;

•

Custo subsidiado de cada posto de trabalho;

•

Custo de graduação média por empresa gerada;

•

Relação dos impostos pagos contra recursos de terceiros;

•

Taxa de ocupação do espaço da incubadora;

•

Número de empresas pelo custo total (quanto custa cada empresa);

•

Número de pessoas atendidas por custo do programa.

2.5. MPEs – Micro e Pequenas Empresas

A definição de micro e pequena empresa é decorrente de uma série de características
ou circunstâncias relacionadas às suas próprias peculiaridades e participação na economia
(Pereira, 1995) e (Silva, 2000). Na visão de Leone (1999), devido à sua heterogeneidade, os
pesquisadores encontram grande dificuldade em estudar as MPE’s e esta particularidade tem
atrasado os estudos e pesquisas e prejudicado a proposição de teorias e conclusões adequadas
e diferentes daquelas aplicadas às grandes empresas.

Existem vários padrões para determinar o porte dessas empresas. Os critérios mais
utilizados são o de classificação segundo o número de empregados ou receita bruta anual. O
BNDES, Estatuto da MPE e Receita Federal utilizam os parâmetros de receita bruta anual,
que são os mesmos do MERCOSUL e o SEBRAE utiliza o critério de número de
empregados.

Esses critérios para classificação das empresas variam de acordo com o país, região ou
de acordo com o pesquisador. Os critérios utilizados para classificação das empresas são
demonstrados na tabela abaixo:
MICRO
PEQUENA
BNDES
US$ 400 Mil
US$ 3,5 Milhões
Estatuto MPE
R$ 244 Mil
R$ 1,2 Milhões
Receita Federal
R$ 120 Mil
R$ 1,2 Milhões
Sebrae Industria
Até 19 empreg.
20 a 99 empreg.
Sebrae Com / Serv
Até 9 empregados
10 a 49 empreg.
Tabela 02 – Classificação de Micro, Pequena e Média Empresa

MÉDIA
US$20 Milhões
-----------R$24 Milhões
100 a 500 empreg.
49 a 100 empreg.
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Este estudo analisa as micro e pequenas empresas de base tecnológica residentes na
Incubadora de Empresas da PUC-Rio.

O SEBRAE (2003) define as empresas de base tecnológica como aquelas que se
encontram nas fases mais avançadas da tecnologia e do mercado, quando a incerteza com
relação à tecnologia e sistemas de produção é bastante grande, uma vez que não se conhece a
trajetória tecnológica de resolução de problemas de engenharia que será adotada ao longo do
tempo, o que traz dúvidas sobre o funcionamento do novo produto.

As micro e pequenas empresas são organizações de um ou poucos sócios,
organizações onde a necessidade de auto-suficiência do empresário em efetuar todas as tarefas
é muito acentuada, criando uma relação de dependência extrema do dirigente. Mintzberg
(1996) define essa organização como "estrutura simples". O autor não descreve uma estrutura
composta por departamentos e descentralização na tomada de decisão; ao contrário, essas
organizações se caracterizam exatamente pela simplicidade estrutural e centralização
decisorial.

As descrições das características das empresas de pequena dimensão por Mintzberg
(1996), identificam elementos comuns: a coordenação é efetuada pela supervisão direta, o
poder tende a ser centralizado nas mãos do dirigente e a gestão das operações internas está
geralmente sob o controle de apenas algumas pessoas, além do dirigente. As decisões
estratégicas, táticas e operacionais são coordenadas de maneira centralizada porque o
empresário é responsável pela tomada de decisão.

Segundo Bivins (1997), uma empresa é aquela organização que exerce atividade
econômica com forma administrativa definida e objetivo de lucro. Também são relacionadas
pela autora as características das micro e pequena empresas:
•

Consiste numa propriedade individual ou de pequeno grupo de pessoas;

•

É administrada pelo(s) proprietário(s);
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•

Possui capital próprio ou totalmente depende de capital de terceiros;

•

Possui área de atuação limitada, normalmente regional;

•

Demonstra atividade produtiva sem representatividade mercadológica.

Quanto ao modelo de gerenciamento utilizado pelas MPE’s, normalmente ele reflete a
personalidade do proprietário. Gibb (1983) identificou algumas influências na administração
das MPE’s e desenvolveu algumas importantes generalizações sobre a influência do tamanho
da empresa e do proprietário na administração das mesmas:
•

Equipe administrativa muito pequena;

•

Gerenciamento total, isto é, gerentes desempenham papéis multifuncionais;

•

Falta pessoal especializado por falta de recursos;

•

Sistemas de controle informais;

•

Controle limitado sobre o ambiente e poucos recursos para explorá-lo;

•

Maior intimidade da equipe de trabalho – conflitos são mais facilmente resolvidos;

•

Dificuldade na obtenção de capital;

•

Processo tecnológico limitado;

•

Pouca variedade de produtos, embora possuam grande flexibilidade;

•

Mercado e fatia de mercados limitados.

Para Tachizawa (2002), as MPEs são marcadas por uma situação de vulnerabilidade
face a um amplo conjunto de fatores:
•

Insuficiência de capital inicial próprio;

•

Dificuldade de acesso a financiamentos;

•

Fraca capacidade de geração de recursos e receitas irregulares no início;

•

Dificuldade de avaliação da demanda e do mercado potencial;

•

Falta de credibilidade do empresário;

•

Dificuldade em encontrar pessoas com as qualificações necessárias;

•

Fragilidade frente aos impactos conjunturais (crises cambiais, setoriais, etc...);

•

Dificuldade em alcançar nível de qualidade exigido pelo consumidor;
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•

Carga tributária elevada para as receitas geradas;

•

Incapacidade de promover projetos de gestão ambiental ou de nível social.

O autor comenta também que a análise desses fatores de vulnerabilidade leva à
conclusão de que a criação e a manutenção de uma MPEs é um objetivo complexo e que sua
viabilidade exige uma ação coordenada entre diversos atores institucionais. Segundo essa
análise do autor, devem ser criadas novas formas de apoio e incentivo à criação e manutenção
de MPEs além de respeito e preservação de características regionais que devem ser levados
em consideração.

Conforme análise efetuada pelo SEBRAE (1999), uma das razões mais importantes
que justificam a preocupação com as PME’s é a alta taxa de mortalidade. Essa pesquisa
realizada pelo SEBRAE em 1999, analisou as taxas de mortalidade de empresas recémcriadas, e, revelou que, dependendo do estado da federação, elas variam de 30 a 61% para
empresas com até um ano de existência, de 40 a 68% no segundo ano e de 55 a 73% no
terceiro ano. Estas altas taxas são reflexos das principais dificuldades enfrentadas pelas
MPE’s: falta de capital de giro, carga tributária elevada e recessão econômica no país.

Como demonstra a pesquisa, o quesito financeiro é crucial para que a empresa tenha
controle sobre suas atividades atuais e possa planejar o seu futuro.

Um grande número de autores insiste na falta de recursos como uma das
características básicas das empresas de pequena dimensão. Segundo FILION (1991), isto é
causado pela observação de que quanto menor é a empresa, mais ela é dependente do seu
proprietário. A capacidade de auto-suficiência do proprietário-dirigente diminui de acordo
com o crescimento da organização, descentralização da tomada de decisão e complexidade de
processos.

Embora as estatísticas relativas as MPEs disponíveis sejam imprecisas e defasadas no
tempo, por considerar apenas a economia formal, os registros nas juntas comerciais mostram
a criação de aproximadamente 5,2 milhões de novas empresas no país na última década,
transformando-se em um dos sólidos pilares da economia nacional.
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No entanto, também segundo dados da Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro
(JUCERJ) e da pesquisa SEBRAE (1999), boa parte dessas empresas não sobreviveu ao
terceiro ano de vida já que a taxa de mortalidade apresentada é da ordem de 73%.
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3. METODOLOGIA

Este capítulo tem por finalidade descrever a metodologia que foi utilizada na pesquisa.
Apresenta o tipo de pesquisa, quanto aos meios e aos fins, o universo e a amostra, a forma de
coleta e de tratamento dos dados, a seleção dos sujeitos, as limitações do método empregado,
o roteiro da entrevista realizada e os depoimentos seguidos de análise à luz dos referenciais
teóricos utilizados.

3.1. Tipos de Pesquisa
Adotando-se a tipologia proposta por Vergara (2000), o tipo de pesquisa desenvolvida,
foi:

3.1.1. Quanto aos fins
Pesquisa exploratória e explicativa. Exploratória, porque empreendedorismo e
Incubadora de empresas são áreas com estudos recentes. Explicativa, pois mostra o processo
de geração de negócios por parte das incubadoras.

Pesquisa qualitativa, uma vez que avalia o processo empreendedor e a capacidade das
incubadoras de empresas em promover a capacitação técnica dos empresários e desenvolver
projetos, transformando-os em empresas prósperas. Pesquisa qualitativa é definida por
Richardson (1999, p. 90) como sendo “(…) a tentativa de uma compreensão detalhada dos
significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da
produção de medidas quantitativas de características de comportamentos”.

3.1.2. Quanto aos meios
De acordo com Vergara (2000), os meios da pesquisa são: bibliográfica e pesquisa de
campo.

Bibliográfica, porque o referencial teórico está apoiado em livros, trabalhos
acadêmicos e artigos científicos.
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Pesquisa de campo, porque foram aplicados questionários com empresários incubados
e graduados na Incubadora da PUC-RIO.

A pesquisa é um estudo de caso porque está restrita a IEBT da PUC-RIO, embora
possua caráter de profundidade na coleta e tratamento dos dados. Para Gil (1987) o estudo de
caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos de maneira
que permita o seu amplo e detalhado conhecimento.

Segundo Yin (2001), o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa pode ser
utilizado de modo exploratório (visando levantar questões e hipóteses para futuros estudos,
por meio de dados qualitativos), descritivo (buscando associações entre variáveis,
normalmente com evidência de caráter quantitativo).

3.2. Universo
O universo da pesquisa são as empresas residentes na Incubadora de Empresas de
Base tecnológica da PUC-Rio, o Instituto Gênesis.

3.3. Amostra da pesquisa de campo
A amostragem utilizada para a pesquisa de campo foi definida pelo critério de
acessibilidade. Segundo Vergara (2000, p.51), esse critério, “longe de qualquer procedimento
estatístico, seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”. A opção por esse critério foi
feita pela facilidade de acesso aos empresários, empresas residentes e graduadas que
permanecem em contato com o Instituto Gênesis. A amostra foi composta pela incubadora de
empresas, as empresas incubadas e as graduadas que permanecem ou mantém vínculo com o
pólo industrial desta fundação.
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3.4. Sujeito da pesquisa
Os sujeitos envolvidos na pesquisa são empresários e ex-empresários que fazem parte
do cadastro de empresas incubadas e graduadas e os diretores da incubadora de empresas de
base tecnológica do Instituto Gênesis. Esta seleção objetivou o entendimento sobre o processo
empreendedor, capacitação empresarial e cumprimento de objetivos por parte da IEBT da
PUC-Rio.

3.5. Coleta dos dados
Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em documentos
publicados pelo MCT, AMPROTEC, SEBRAE e REINC, em livros e artigos sobre
Empreendedorismo e IEBTs.

No campo foram realizados questionários fechados (Anexo I) com empresários
residentes e empresários graduados no Instituto Gênesis.

O questionário foi utilizado através do contato direto individual, onde o próprio
pesquisador aplicou o questionário, pois de acordo com Richardson (1999) e Cooper (2003), o
pesquisador pode explicar e discutir objetivos da pesquisa e do questionário, além de
responder eventuais dúvidas que o entrevistado tenha sobre as questões. O questionário foi
composto por perguntas sobre nível de escolaridade, idade em que o empresário começou a
trabalhar, motivação para a criação da empresa, se o empresário já administrou alguma
empresa antes de montar seu próprio negócio, quais os fatores principais para a procura por
uma incubadora, se esses fatores foram atendidas no processo de incubação, forma de
capitalização inicial da empresa, se a empresa utiliza/utilizou serviços de apoio institucional e
se os sócios atuais possuem alguma formação em gestão empresarial e/ou empreendedorismo.
Foram questionados também se o processo de seleção pelo qual a empresa passou para
ingressar na incubadora foi adequado, quais os custos de permanência na incubadora, como
foi o desempenho da equipe da incubadora, qual a interação com instituição de ensino/centro
de pesquisa em termos de transferência de tecnologia, estágios, uso de laboratórios, etc. A
parte final do questionário buscava identificar quais os maiores problemas enfrentados pelas
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empresas nos primeiros anos de vida, como a incubadora funcionou na superação destas
ameaças, quais os principais problemas enfrentados pela empresa atualmente e se a empresa
não tivesse passado pelo processo de incubação, como teria sido a sua trajetória.

Cada empresa teve um questionário aplicado. Cada preenchimento do questionário
levou em média uma hora e meia e foi realizado na sede da empresa.

Os questionários foram focalizadas e os empresários tiveram liberdade para se
expressar sobre o assunto e entrar em detalhes, buscando-se, dessa forma, compreender a
experiência vivida. Os questionários objetivavam detectar o grau de intenção de sucesso e a
expectativa de apoio por parte das IEBTs.

Não se pode deixar de mencionar que o foco de interesse temático esteve sendo
sempre respeitado, fazendo com que as questões citadas nos objetivos intermediários fossem
respondidas.

Acresce dizer que antes do início de cada questionário, foi explicado ao empresário o
motivo e a relevância da pesquisa e a importância de sua participação no resultado da
pesquisa. Além disso, foi deixado claro o caráter confidencial das entrevistas. É importante
frisar que a aplicação do questionário foi realizada pessoalmente.

3.6. Tratamento dos dados
Levando-se em consideração que os dados coletados estabelecem uma relação entre
processo empreendedor e capacitação/desenvolvimento de empresas e empresários, bem
como a atuação das IEBTs como instrumento promotor deste mecanismo, esta pesquisa reúne,
ordena e sintetiza os dados coletados para análise, conclusões e recomendações para pesquisas
futuras.

A Pesquisa bibliográfica foi utilizada como base para estruturação das observações
realizadas no decorrer da pesquisa.
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3.7. Limitação do método
Como fator limitante dessa pesquisa, constatou-se que o Brasil apresenta uma carência
de estudos especialmente dedicados a compreender o fenômeno de criação de empresas de
pequena dimensão e a figura do empreendedor. Portanto, há uma grande necessidade de
aprimoramento de fundamentos conceituais para a descrição e a mensuração das variáveis
relativas ao comportamento do empreendedor e o processo de criação de empresas.

A metodologia escolhida para este estudo apresentou algumas dificuldades e
limitações. Elas são citadas a seguir:
•

Quanto à abrangência da pesquisa, seria inviável, tanto em relação ao tempo quanto
aos custos, a realização de uma pesquisa que englobasse todas as IEBTs no estado do
Rio de Janeiro ou no Brasil. É altamente provável que os resultados difiram entre os
vários estados e entre diferentes tipos de Incubadoras; porém, em função da
inviabilidade de tal pesquisa, é que há a limitação da abrangência, incluindo apenas as
incubadas e graduadas no Instituto Gênesis (PUC-Rio).

•

Outra limitação do estudo é temporal. A aplicação dos questionários com as empresas
residentes e graduadas no Instituto Gênesis desde a sua fundação já se mostra
suficiente para identificação dos objetivos propostos nesse estudo.

•

Uma terceira limitação seria a possível falta de representatividade da amostra
selecionada. Tendo em vista a impossibilidade de serem entrevistados todos os
empresários residentes em todas as IEBTs no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil,
existe o risco da seleção da amostra não representar as características do setor como
um todo.

•

Outro fator é que alguns dados poderiam ser considerados confidenciais para algumas
empresas, gerando uma distorção na obtenção de informações.

•

Outro aspecto que deve ser observado é a variedade dos estágios de desenvolvimento
das empresas pesquisadas. Algumas iniciaram suas atividades há poucos meses, outras
encontram-se no estágio de produção e há aquelas que se preparam para sair da
Incubadora, com pelo menos 2 anos de funcionamento. Essa variação no tempo de
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incubação pode distorcer os resultados de algumas questões, pois as necessidades de
cada empresa variam de acordo com o seu estágio de desenvolvimento.

3.8. Cronograma

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em quatro etapas, distribuídas ao longo de 12 meses
de trabalho:
ATIVIDADE
1

2

3

4

APROVAÇÃO DO PROJETO
1.1 Entrega do projeto ao orientador
1.2 Aceitação pelo orientador
COLETA DE DADOS
2.1 Pesquisa bibliográfica
2.2 Preparação dos questionários
2.3 Aplicação dos questionários
2.4 Pesquisa documental
TRATAMENTO DOS DADOS
3.1 Compilação dos dados
3.2 Análise dos dados de campo
3.3 Análise dos dados bibliográficos e documentais
3.4 Comparação das análises
REDAÇÃO/APROVAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
4.1 Redação da versão preliminar
4.2 Aceitação pelo orientador
4.3 Aceitação da versão final
4.4 Encaminhamento à comissão examinadora
4.6 Apresentação / julgamento da dissertação

PREVISÃO
INÍCIO

TÉRMINO

Dezembro 2002

Dezembro 2002

Janeiro 2003

Maio 2003

Junho 2003

Agosto 2003

Setembro 2003

Dezembro 2003
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4. O CASO PRÁTICO

4.1. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Gênesis

Em 1991, a PUC-Rio inaugurou através do seu Instituto Tecnológico (ITUC), na
gestão do Prof. Eloy Fernandez y Fernandez, o Projeto Gênesis - uma iniciativa voltada para a
criação de novos empreendimentos de base tecnológica, aproveitando a infra-estrutura já
existente na Universidade. Esse Projeto iniciou um programa pioneiro na formação de
empreendedores.

Para a concretização dos planos, a Universidade, com o apoio do Escritório de
Desenvolvimento do Centro Técnico e Científico da PUC-Rio (ED-CTC), em 26 de março de
1996, criou o Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora - uma forma de
interação dos núcleos de pesquisa da PUC-Rio com a indústria. O Instituto Gênesis é o
responsável pela coordenação de um conjunto de ações e recursos voltado ao
empreendedorismo.

A conseqüência do trabalho de apoio e incentivo ao empreendedorismo foi a
inauguração em julho de 1997 do prédio da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Gênesis - sob a gerência do ITUC.

Em 2000, o Instituto Gênesis foi oficializado como instituto independente da
Universidade, o que demonstra a importância dada pela PUC-Rio ao empreendedorismo.

O Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora surgiu como forma de
consolidar as estruturas e ações destinadas ao desenvolvimento e administração das atividades
do Programa de Formação de Empreendedores da PUC-Rio. O Instituto é uma unidade
complementar da Universidade, vinculada à Vice-Reitoria para assuntos Acadêmicos.

Para inauguração, a Incubadora de Empresa da PUC-Rio contou com o apoio da
Finep, Citibank, prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia, Fundação Padre
Leonel Franca e governo do estado (Faperj e Cehab).
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O objetivo inicial era a criação de novos empreendimentos de base tecnológica.
Atualmente a incubadora tem capacidade para abrigar até 20 empresas, sendo as áreas
prioritárias os negócios da produção e distribuição da informação sob qualquer forma.

Utilizaremos nesse estudo o Instituto Gênesis, que é a Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica da PUC-Rio.

4.2. Pesquisa de Campo
Neste capítulo é descrito como foi elaborada a pesquisa campo em busca de todas as
características que descrevem a incubadora, residentes e graduados.

O primeiro passo foi a pesquisa bibliográfica. Após a pesquisa bibliográfica, as etapas
percorridas foram:
•

Preparação das perguntas do questionário;

•

Teste e aprovação do questionário;

•

Aplicação dos questionários;

•

Tabulação dos dados e elaboração das tabelas e gráficos.

4.3. Pesquisa Bibliográfica
A primeira etapa da pesquisa objetivou a busca de informações bibliográficas sobre os
problemas que as IEBTs enfrentam em seu processo de criação e crescimento. Isso foi feito
através de um levantamento de livros, artigos, papers e dissertações publicadas sobre o
assunto. Foram consultados os acervos bibliográficos da Fundação Getúlio Vargas, UFRJ e
PUC-Rio. A partir da seleção deste material, identificou-se as principais áreas em que as
IEBTs enfrentam dificuldades: gestão, financiamento, produção e comercialização.
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4.4. O questionário
O objetivo do questionário (ANEXO 01) foi obter dados cadastrais e levantar o
conhecimento tácito dos empresários incubados, que podem ser respondidos de maneira
simples.

O questionário foi utilizado como instrumento de coleta de dados por permitir obter
informações com relativa uniformidade, uma vez que o vocabulário, a ordem das perguntas e
as instruções foram iguais para todos os empresários e realizadas em um curto espaço de
tempo. O questionário foi desenvolvido com a preocupação de ser um instrumento de fácil
aplicação e de maneira que facilitasse a interação entre entrevistado x entrevistador.

O questionário foi composto por 20 perguntas fechadas, sem diferenciação das
categorias. Os aspectos abordados foram: caracterização dos empresários e das empresas, bem
como suas atividades, fatores motivacionais para incubar, formas de capitalização, acesso a
fontes de inovação tecnológicas, apoio institucional, financiamento das atividades e
dificuldades de acesso a recursos financeiros, atuação e papel da incubadora e problemas
enfrentados pelas empresas, objetivando avaliar, sob ponto de vista das empresas, as
vantagens de participação em um programa de incubação de empresas.

De acordo com Gil (1987), a opção por este tipo de perguntas fez-se em detrimento da
facilidade de decodificação por parte do entrevistador e da não necessidade do entrevistado
em escrever resposta, apenas marcar X na alternativa que melhor se aplica, além disso, esse
tipo de pergunta facilita o preenchimento total do questionário, pois indubitavelmente, num
instrumento com muitas perguntas abertas torna-se cansativo de responder.

4.5. Aplicação dos questionários
O questionário foi aplicado pessoalmente pelo próprio pesquisador em todos as
empresas residentes na IEBT da PUC Rio.
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O pesquisador efetuou uma sucinta explanação, na qual apresentava os principais
aspectos, objetivos e motivações da pesquisa, salientando o seu cunho acadêmico e o sigilo
em relação às informações, por se tratar de um questionário não identificável. O questionário
era aplicado a aqueles que se dispuseram a responder. Após esta etapa, os questionários foram
aplicados em todas as empresas graduadas que também se dispuseram a responder.

A população da amostra foi composta exclusivamente por empresas incubadas e
graduadas na IEBT da PUC Rio. Não foi estabelecido prazo mínimo ou máximo de
incubação, área de atuação da empresa, número de funcionários, ou qualquer outra
característica.

Os trabalhos de campo foram realizados no período dezembro de 2002/agosto de 2003
e a metodologia utilizada baseia-se na aplicação dos questionários especificamente
desenhados para esse fim e aplicados junto aos responsáveis pelas empresas (normalmente
seus donos ou seus diretores e/ou gerentes responsáveis).

As informações coletadas referem-se à caracterização dos empresários e das empresas,
bem como às suas atividades, fatores motivacionais para incubar, formas de capitalização,
acesso a fontes de inovação tecnológicas, apoio institucional, financiamento das atividades e
dificuldades de acesso a recursos financeiros, atuação e papel da incubadora e problemas
enfrentados pelas empresas, objetivando avaliar, sob o ponto de vista das empresas, as
vantagens de participação em um programa de incubação de empresas.

4.6. Apresentação e Análise dos Dados
A apresentação dos resultados desta pesquisa de campo será feita através de tabelas e
gráficos contendo a participação percentual de cada item em cada resposta, seguidas de
algumas observações relevantes para ilustrar a visão dos respondentes acerca das questões
levantadas. Sendo pequena a população, não foi feita amostra. Buscou-se entrevistar todos os
empresários, num total de 40 respondentes, sendo 19 incubados e 21 graduados. Cabe
ressaltar que nem todos empresários responderam a todas as questões.
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4.7. Questionário Aplicado nas Empresas Incubadas
A relação das empresas incubadas está no Anexo 02

QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE?

Primeiro grau incompleto
Primeiro grau completo

0,00 %
0,00 %
0,00 %
17,00 %
49,00 %
9,00 %
4,00 %
17,00 %
1,00 %
4,00 %

Segundo grau incompleto
Segundo grau completo
Graduação
Especialização (Pós-Graduação)
Mestrado sem tese
Mestrado com tese
Doutorado sem tese
Doutorado com tese

Nível de Escolaridade

60,00%

49,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

17,00%

17,00%

9,00%

10,00%

4,00%

4,00%
1,00%

0,00%
Segundo grau
completo

Graduação

Especialização
(PósGraduação)

Mestrado sem
tese

Mestrado com
tese

Doutorado sem Doutorado com
tese
tese

As empresas incubadas contam com 49% do seu pessoal com nível superior, 9% pósgraduados, 17% mestres e 4% de doutores. “Com certeza uma das maiores proporções de
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doutores identificados numa amostra de pequenas empresas brasileiras, sendo esse indicador
considerado

altamente

significativo

para

avaliar

o

grau

de

inovação

das

empresas”.(ANROTEC, 2003, p.34)

Área de Formação
30%

28%

25%
22%

22%

Informática

Outros
(Cominicação
Social /
Economia /
Física / Letras /
Pedagogia e
Psicologia)

20%

15%

10%

8%

8%
7%
5%

5%
1%
0%
Administração

Desenho
Industrial

Eng.
Computação

Eng. Elétrica

Eng. Mecânica Eng. Produção

As áreas de formação das Engenharias e Informática atingem 64% das carreiras dos
sócios de todo o pessoal das empresas incubadas. A área de gestão corresponde a 8% do total.
Na categoria outros estão incluídas as áreas de Comunicação Social, Economia, Física, Letras,
Psicologia e Pedagogia, além de outras formações diferentes das áreas de atuação.

É importante ressaltar que mais de 80% dos profissionais envolvidos diretamente na
gestão das empresas incubadas têm formação superior, conforme pode ser observado na
tabela.

Destaca-se ainda que do pessoal com formação superior indicado na tabela acima,
35% têm cursos de pós – graduação, mestrado e doutorado.
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COM QUE IDADE COMEÇOU A TRABALHAR? E A IDADE ATUAL?
Menos de 15 anos
Entre 15 e 18 anos
Entre 18 e 20 anos
Acima de 20 anos

0,00 %
21,00 %
45,00 %
34,00 %
Faixa Etária (Idade Atual)

Entre 18 e 25 anos
Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 45 anos

46,00 %
31,00 %
9,00 %
15,00 %

Acima de 46 anos

Faixa Etária

50,00%
46,00%
45,00%
40,00%
35,00%
31,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
15,00%
9,00%

10,00%
5,00%
0,00%
Entre 18 e 25 anos

Entre 26 e 35 anos

Entre 36 e 45 anos

Acima de 46 anos

Mais de 70% dos empresários das empresas incubadas têm menos de 35 anos e 46%
até 25 anos, demonstrando um perfil jovem desses empresários.

QUAL FOI A MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA?
Dinheiro
Trabalhar de forma autônoma
Sentir-se importante
Dar saída a sua energia
Outros

20,00 %
26,00 %
1,00 %
0,00 %
53,00 %
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Motivação para Criação da Em presa
60,00%
53,00%
50,00%

40,00%

30,00%
26,00%

20,00%
20,00%

10,00%

1,00%

0,00%

0,00%
Dinheir o

Tr abalhar de f orma

Sent ir - se import ant e

Dar saí da a sua energia

Out r os

aut ônoma

São inúmeros os motivos que levam os empresários a ingressarem em um ambiente de
incubação de empresas para desenvolver seus projetos, representando 53% dos motivos
apresentados. Fatores como “sentir-se importante” e “dar saída a energia” não são motivações
significativas, sendo “dinheiro” e “trabalhar de forma autônoma” os motivos mais comuns,
representando 46% dos motivos apresentados.

QUAL O RAMO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA?
Área de Atuação
14%
12%

12%

12%
10%

10%

10%

10%

10%

8%

6%

7%

7%

5%

5%

4%
2%
2%

0%

2%

12%
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As áreas de atuação das empresas incubadas: 56% se classificam nas áreas de
tecnologia e informática (Automação, Educação à Distância, Energia, Geoprocessamento,
Internet/E-commerce, Software/ Informática e Telecomunicações), 12% em Entretenimento,
10% em design, 7% em logística e 15% em outras áreas. Considerando somente a
classificação nas áreas de tecnologia e informática, verifica-se que mais de 50% das empresas
incubadas estão envolvida com produtos, processos e mercados diretamente ligados a
dinâmicas inovadoras e alta tecnologia.

ADMINISTROU ALGUMA EMPRESA ANTES DE MONTAR SEU PRÓPRIO
NEGÓCIO?
Sim
Não

5,00 %
95,00 %

AO INICIAR SEU EMPREENDIMENTO VOCÊ ESTAVA:
Trabalhando em empresas
Trabalhando como autônomo
Proprietário de empresa
Desempregado
Concluído os estudos e pretendia inserir-se no
mercado de trabalho

15,00 %
9,00 %
1,00 %
12,00 %
63,00 %

Atividade antes da Abertura da Empresa
70,00%
63,00%
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%
15,00%
12,00%
9,00%

10,00%

1,00%
0,00%
Trabalhando em
empresas

Trabalhando como
autônomo

Proprietário de empresa

Desempregado

Concluído os estudos e
pretendia inserir-se no
mercado de trabalho
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Estes indicadores representam uma nova visão de mercado do empresário, uma
resposta ao programa de empreendedorismo desenvolvido na universidade. 63% dos
empresários estavam concluindo seus estudos para ingressarem no mercado de trabalho e
iniciaram suas atividades profissionais como empresários.

CITE OS TRÊS FATORES PRINCIPAIS PARA VOCÊS PROCURAREM UMA
INCUBADORA:
Treinamento
Orientação e assessoria
Infra-estrutura
Acesso a crédito e capital de risco
Uso de laboratórios
Acesso a tecnologia
Apoio para comercialização
Conceito/imagem da incubadora
Interação com outras empresas residentes
Outros

50,00 %
15,00 %
20,00 %
5,00 %
2,00 %
3,00 %
0,00 %
3,00 %
1,00 %
1,00 %

Fatores Principais para Procura de uma Incubador a

60,00%

50,00%
50,00%

40,00%

30,00%

20,00%
20,00%
15,00%

15,00%

10,00%

0,00%
Treinamento

Orientação e assessoria

Infra-estrutura

Outros

Os empresários elencaram inúmeros fatores motivacionais para procura de um
ambiente de incubação de empresa. Treinamento, Orientação / Assessoria e Infra-estrutura
foram considerados os três mais importantes. Ressaltaram também muitos benefícios que
dificilmente teriam caso estivessem vivendo fora da incubadora: crédito e capital de risco,
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laboratórios, tecnologia, apoio para comercialização, conceito/imagem da incubadora,
interação com outras empresas residentes, o “brand name” (o nome da instituição abrindo
portas sobretudo nas empresas estatais), acesso a apoios institucionais (FINEP, SEBRAE,
IEL, FAPERJ, etc...) e baixo custo de instalação.

EM QUE MEDIDA ESSES FATORES FORAM ATENDIDAS NO PROCESSO DE
INCUBAÇÃO?

Não foram atendidas
Foram parcialmente atendidas
Foram totalmente atendidas
Superou as expectativas

0,00 %
17,00%
67,00 %
16,00 %

Espectativas Atendidas no processo de Incubação
80,00%

70,00%

67,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

17,00%

16,00%

10,00%

0,00%
0,00%
Não f oram at endidas

For am par cialment e at endidas

For am t ot alment e at endidas

Super ou as expec t at ivas

Nas empresas incubadas verifica-se que mais de 65% dos empresários estão satisfeitos
com o processo de incubação e em 16% dos empresários as expectativas foram superadas. Os
empresários comentaram, entretanto que não existe esforço para a preparação e qualificação
dos incubados. A existência desses fatores pode afetar negativamente o resultado esperado, e
justifica uma taxa percentual de 17% dos incubados estarem com suas expectativas
parcialmente atendidas.
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QUAL FOI A FORMA DE CAPITALIZAÇÃO INICIAL DA EMPRESA PELOS
SÓCIOS?
Dinheiro
Bem material
Financiamento de terceiros
Outro

33,00 %
5,00 %
20,00 %
42,00 %

Capit alização Inicial

45,00%
42,00%
40,00%

35,00%

33,00%

30,00%

25,00%
20,00%
20,00%

15,00%

10,00%
5,00%
5,00%

0,00%
Dinheiro

Bem material

Financiamento de t erceiros

Out ro

Quanto a origem de recursos financiamento para capitalização inicial dos projetos,
observa-se ainda, o peso significativo da poupança pessoal e familiar dos sócios (dinheiro,
bem material e outros), representado por 80% das respostas. Esta alternativa é utilizada
principalmente na fase de inicial das empresas para aquisição de ativos fixos (máquinas e
equipamentos), conforme citado pelos empresários. Outra constatação importante diz respeito
à pequena participação de recursos de financiamento externos (financiamentos de terceiros),
aparecendo como fator secundário, com 20% das empresas respondentes.

Outras considerações relevantes levantadas quanto ao mecanismo de capitalização é o
tempo máximo de residência na incubadora.

Segundo alguns comentários efetuados, o

90

diferente prazo de maturação de uma idéia de um novo produto ou serviço até a inovação, em
muitos dos casos, inviabiliza (sob o risco de comprometer-se a saúde financeira do projeto e
dos empreendedores) a capitação de recursos com as taxas de financiamento de mercado.

A EMPRESA UTILIZA/UTILIZOU SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL?

Não

50,00 %

Sim. Através do:
IEL

15,00 %
20,00 %
5,00 %
2,00 %
3,00 %

SEBRAE
SESC/SESI
SENAC/SENAI
SENAR
SENAT
Sindicatos
Outros

0,00 %
3,00 %
1,00 %

Utilização de Apoio Institucional
60,00%

50,00%
50,00%

40,00%

30,00%

20,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
3,00%

2,00%

3,00%
1,00%

0,00%

S

E

S

ro
s
O
ut

os
ic
at
ind
S

SE
NA
T

NA
R
E
S

ES

NA
C/
S

C/
S

E

ES

NA
I

I

E
A
BR
SE

IE
L

0,00%
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50% dos empresários não utilizou nenhum tipo de apoio institucional. Observou-se
uma presença muito significativa do IEL e do SEBRAE em todos os empresários que
recorreram a algum tipo de apoio.

Por outro lado, contrariando algumas expectativas, a presença de Instituições ligadas
ao comércio e indústria, sindicatos, prefeitura e outros é pouco significativa.

Obtenção de apoio com vistas ao desenvolvimento de seus projetos, tais como acesso a
linhas de crédito, contratação de bolsistas, participação em editais públicos para fomento a
empresas de base tecnológicas, não foram incentivadas. Alguns incubados fizeram indicações
relativas a outros tipos de apoio, normalmente prospectados quando a instituição gestora não
dispunha de recursos de fomento.

SÓCIOS ATUAIS, ATIVOS, POSSUEM ALGUMA FORMAÇÃO EM GESTÃO
EMPRESARIAL E/OU EMPREENDEDORISMO?
Gestão Empresarial
Empreendedorismo
Não Tem

15,00 %
22,00 %
63,00 %
Formação em Gestão Empresarial

70,00%
63,00%
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%
22,00%
20,00%
15,00%
10,00%

0,00%
Gestão Empresarial

Empreendedorismo

Não Tem
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Alguns empresários possuíam experiência administrativa obtida através de empregos
ou empresas anteriores. Outros possuíam algum tipo de formação empreendedora, resultado
de disciplinas cursadas em universidades. A parcela dos empresários com pós-graduação,
mestrado e doutorado possui em sua maioria conhecimentos básicos de gestão e
empreendedorismo.

63% dos empresários incubados afirmaram ter uma boa idéia, solução ou um bom
produto, mas não tinham experiência.

NA SUA OPINIÃO O PROCESSO DE SELEÇÃO PELO QUAL SUA EMPRESA
PASSOU PARA INGRESSAR NA INCUBADORA FOI ADEQUADO?

Totalmente adequado
Parcialmente adequado
Inadequado

58,00 %
34,00 %
8,00 %

Processo de Seleção para Ingresso na Incubadora

70,00%

60,00%

58,00%

50,00%

40,00%
34,00%
30,00%

20,00%

8,00%

10,00%

0,00%
Totalmente adequado

Parcialmente adequado

Inadequado
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Mais de 90% dos empresários incubados considera justo e adequado o processo de
seleção para ingresso na incubadora. Apenas 8% dos que consideraram inadequado o processo
de seleção se referiram ao desconhecimento e falta de experiência na confecção de um plano
de negócios. Algumas idéias eram consideradas muito boas, mas a falta de visão de mercado,
inexperiência em gestão e desconhecimento de conceitos básicos de empreendedorismo,
dificultaram a construção de um plano de negócios.

AVALIE OS CUSTOS DE PERMANÊNCIA NA INCUBADORA:
Alto
Médio/adequado
Baixo

2,00 %
91,00 %
7,00 %

Custo de Perm anência na Incubadora
100,00%
91,00%
90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

7,00%

10,00%
2,00%
0,00%
Alt o

Médio/ adequado

Custo da locação para as empresas incubadas
Modelo
Módulo básico
Custo básico/m2
Estação de trabalho
Módulo de tecnologia

PUC – Rio
R$ 450
(25 m2)
R$ 18,00
R$ 300
R$ 540

Baixo
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91% dos empresários incubados julgaram os custos de instalação e permanência na
incubadora como médio e adequado, mas sem considera-los atraentes. Alguns empresários
julgaram alto o custo da locação do espaço na incubadora em comparação com o mercado
imobiliário por inexistir uma diferença significativa.

AVALIE O DESEMPENHO DA EQUIPE DA INCUBADORA:
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

10,00 %
35,00 %
41,00 %
10,00 %
4,00 %

Avaliação da Performance da Equipe da Incubadora
45,00%
41,00%
40,00%
35,00%
35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%
10,00%

10,00%

10,00%

4,00%

5,00%

0,00%
Ruim

Regular

Bom

Muito bom

Excelente

As respostas demonstraram que o índice de satisfação quanto a performance da equipe
da incubadora é regular e bom. Este índice foi justificado em todas as respostas apresentadas.
Os incubados que não estavam satisfeitos com a performance da equipe justificaram suas
respostas com:
•

Falta de apoio técnico e gerencial as empresas, através de consultorias especializadas;

•

Falta de ajuda na superação das barreiras técnicas, gerenciais e mercadológicas;

•

Inexistência de ações associativas e compartilhadas;

•

Inexistência de apoio para otimização e redução dos custos para as empresas.
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Os incubados que avaliaram como muito bom e excelente a performance da equipe da
incubadora avaliaram como muito positivo:
•

Busca de apoio e parceria para as empresas;

•

Divulgação das empresas facilitando sua participação em redes e instituições
tecnológicas;

•

Contribuição para a geração de emprego e renda.

AVALIE A INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CENTRO DE
PESQUISA EM TERMOS DE: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ESTÁGIOS,
USO DE LABORATÓRIOS, ETC.
Não houve interação
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

0,00 %
0,00 %
5,00 %
21,00 %
64,00 %
10,00 %

Processo de Interação
70,00%
64,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

21,00%
20,00%

10,00%
10,00%
5,00%
0,00%

0,00%

Não houve int eração

Ruim

0,00%
Regular

Bom

Muit o bom

Exc elent e
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Com 74% das respostas sendo considerado muito bom e excelente o grau de interação
com a instituição de ensino em termos de transferência de tecnologia, estágios e uso dos
laboratórios, verifica-se que existe um alto grau de satisfação dos incubados. O grau de
satisfação foi demonstrado pelas observações abaixo elencadas:
•

Apoio tecnológico as empresas, através de professores e laboratórios;

•

Liberdade de acesso e utilização dos laboratórios da instituição;

•

Auxílio no processo de seleção de estagiários;

•

Disseminação da cultura empreendedora;

•

Desenvolvimento de ações compartilhadas;

•

Contato com outras instituições para transferência de tecnologia.

IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA SUA
EMPRESA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA:
Instalações inadequadas
Equipamentos inadequados
Matérias primas e insumos inadequados
Falta de mão-de-obra qualificada
Rotatividade da mão-de-obra
Concorrência intensificada
Qualidade inadequada
Dificuldade de aceitação dos produtos pelo
mercado
Fornecedores inadequados
Falta de capital de giro
Falta de capital para investimentos

0,00 %
3,00 %
1,00 %
2,00 %
0,00 %
5,00 %
0,00 %

2,00 %
34,00 %
12,00 %

Carga tributária elevada
Localização inadequada
Conflitos entre sócios
Defasagem tecnológica em relação à concorrência
Retorno dos investimentos inadequado

19,00 %
0,00 %
12,00 %
3,00 %
1,00 %

6,00 %
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40%
34%

35%

30%
26%
25%
19%

20%

15%
12%

12%

10%
6%
5%

0%
Dificuldade de
aceitação de
produtos pelo
mercado

Falta de capital de Falta de capital para
giro
investimentos

Carga tributária
elevada

Conflitos entre
sócios

Outros

O que se pretendeu neste item foi verificar os cinco maiores problemas enfrentados
pelas empresas nos primeiros anos de vida. As respostas foram bastante dispersas devendo-se,
entretanto, nota-se que as maiores citações foram referentes a área financeira com 34%
referindo-se à falta de capital de giro, 19% a carga tributária elevada e 12% para a falta de
capital para investimento.

Conflito entre sócios também foi um quesito significativo com 12% das respostas.

A credibilidade do mercado nas empresas instaladas nas incubadoras representou 6%
das respostas com “dificuldade de aceitação dos produtos pelo mercado”.

QUAL FOI O PAPEL DA INCUBADORA NA SUPERAÇÃO DESTAS AMEAÇAS?
O objetivo aqui foi a identificação, na visão das empresas incubadas, de quais os
principais benefícios conseguidos por estarem instaladas em um ambiente de incubação de
empresas. Embora as respostas tenham sido bastante dispersas, as principais citações
relacionaram-se aos seguintes benefícios:
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•

Liberdade de acesso e utilização dos laboratórios da instituição;

•

Auxílio no processo de seleção de estagiários;

•

Disseminação da cultura empreendedora;

•

Desenvolvimento de ações compartilhadas;

•

Contato com outras instituições para transferência de tecnologia.

E os pontos negativos apresentados foram:
•

Falta de apoio tecnológico através de consultorias especializadas;

•

Inexistência de programas de consultorias permanentes com intuito de disseminação
de conhecimento técnico e gerencial.

IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA
EMPRESA ATUALMENTE:
Instalações inadequadas
Equipamentos inadequados
Matérias primas e insumos inadequados
Falta de mão-de-obra qualificada
Rotatividade da mão-de-obra
Concorrência intensificada
Qualidade inadequada
Dificuldade de aceitação dos produtos pelo
mercado
Fornecedores inadequados
Falta de capital de giro
Falta de capital para investimentos
Carga tributária elevada
Localização inadequada
Conflitos entre sócios
Defasagem tecnológica em relação à concorrência
Retorno dos investimentos inadequado
Apoio governamental insuficiente (relativo ao
desenvolvimento tecnológico, incentivos fiscais,
acesso ao crédito, etc.)
Término do suporte oferecido pela incubadora
durante o período de residência
Outros

3,00 %
4,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %
8,00 %
0,00 %
4,00 %
4,00 %
23,00 %
21,00 %
7,00 %
1,00 %
15,00 %
3,00 %
0,00 %
1,00 %
0,00 %
0,00 %
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30%

26%
25%
23%
21%
20%

15%
15%

10%
8%
7%

5%

0%
Concorrência
intensificada

Falta de capital de
giro

Falta de capital para
investimentos

Carga tributária
elevada

Conflitos entre
sócios

Outros

O que se pretendeu neste item foi detectar os maiores problemas enfrentados
atualmente pela empresa. As respostas foram também bastante dispersas devendo-se,
entretanto, notar que as maiores citações (44%) referiram-se à falta de capital de giro e
investimento. 7% das respostas indicam uma carga tributária elevada, demonstrando que os
problemas relacionados à área financeira ultrapassam os 50%.

Conflito entre os sócios obteve 15% das respostas e problemas com a concorrência e
credibilidade também foram significativos.

NA SUA OPINIÃO, SE A EMPRESA NÃO TIVESSE PASSANDO PELO PROCESSO
DE INCUBAÇÃO, COMO ESTARIA SENDO A SUA TRAJETÓRIA:
Pior
A Mesma
Melhor

100,00 %
0,00 %
0,00 %

Unanimidade: todos os entrevistados responderam que estaria sendo muito mais difícil
se não estivessem passando pelo processo de incubação. O objetivo desta pergunta foi a
verificação de se o resultado da experiência das empresas instaladas nas incubadoras,
considerando todos os benefícios e as desvantagens/problemas identificados, estava
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colaborando efetivamente para seu desenvolvimento. O maior comentário efetuado pelos
incubados foi a importância do nome PUC-RIO para ajudar na credibilidade da empresa.

4.8. Questionário Aplicado nas Empresas Graduadas
A relação das empresas graduadas está no Anexo 03

QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE?
Primeiro grau incompleto
Primeiro grau completo
Segundo grau incompleto
Segundo grau completo
Graduação
Especialização (Pós-Graduação)
Mestrado sem tese
Mestrado com tese
Doutorado sem tese
Doutorado com tese

0,00 %
3,00 %
0,00 %
8,00 %
64,00 %
10,00 %
8,00 %
6,00 %
1,00 %
0,00 %
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Form ação Acadêm ica
70,00%
64,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%
8,00%

10,00%

8,00%
6,00%

3,00%
1,00%

0,00%

0,00%
Pr imeir o grau

Segundo gr au

complet o

complet o

Graduação

Especialização

Mest r ado sem

Mest rado com

( Pós-

t ese

t ese

Dout orado sem Dout orado com
t ese

t ese

Graduação)

As empresas graduadas contam com 64% do seu pessoal com nível superior, 10% pósgraduados, 14% mestres e 1% de doutores.

É importante ressaltar que segundo dados do último relatório anual da ANPROTEC
(2003), mais de 80% dos empresários envolvidos diretamente com empresas incubadas têm
formação superior, índice também apresentado nas empresas graduadas do Instituto Gênesis,
conforme pode ser observado na tabela.

Destaca-se ainda que do pessoal com formação superior indicado na tabela acima,
25% têm cursos de pós – graduação, mestrado e doutorado.
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Área de Formação

25%

20%
20%
16%
15%

14%

14%

10%

10%
9%

10%

6%
5%
2%
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0%

As áreas de formação das Engenharias e Informática representam 53% das carreiras
dos sócios das empresas graduadas. A área de gestão corresponde a 14% do total. As áreas de
Comunicação Social e Desenho Industrial apresentaram 10% das respostas cada uma. Na
categoria outros estão incluídas as áreas de Direito, Geografia e Pedagogia, além de outras
formações diferentes das áreas de atuação.

COM QUE IDADE COMEÇOU A TRABALHAR? E A IDADE ATUAL?
Menos de 15 anos
Entre 15 e 18 anos
Entre 18 e 20 anos
Acima de 20 anos

0,00 %
11,00 %
51,00 %
38,00 %

Faixa Etária (Idade Atual)
Entre 18 e 25 anos
Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 45 anos

%
39,00 %
38,00 %
15,00 %
8,00 %

Acima de 46 anos
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Faixa Etária
45,00%

40,00%

39,00%

38,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%
15,00%
15,00%

10,00%

8,00%

5,00%

0,00%
Ent re 18 e 25 anos

Ent re 26 e 35 anos

Ent re 36 e 45 anos

Ac ima de 46 anos

Mais de 75% dos colaboradores das empresas incubadas ainda têm menos de 35 anos e
39% até 25 anos, demonstrando que o perfil jovem prevalece nesses empreendedores. Em
relação à idade dos incubados nota-se um pequeno aumento na média, fato natural, uma vez
que estes empresários já passaram pelo processo de incubação e agora estão graduados.
QUAL FOI A MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA?

Dinheiro
Trabalhar de forma autônoma
Sentir-se importante
Dar saída a sua energia
Outros

25,00 %
31,00 %
0,00 %
0,00 %
44,00 %
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Motivação para Abertura da Em presa
50,00%
44,00%

45,00%

40,00%

35,00%
31,00%
30,00%
25,00%
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%
0,00%

0,00%

Sent ir- se impor t ant e

Dar saí da a sua energia

0,00%
Dinheiro

Trabalhar de f orma

Out ros

aut ônoma

São inúmeros os motivos que levam os empresários a ingressarem em um ambiente de
incubação de empresas para desenvolver seus projetos, representando 44% dos outros motivos
apresentados. Fatores como “sentir-se importante” e “dar saída a energia” continuam sendo
motivações insignificantes, sendo “dinheiro” e “trabalhar de forma autônoma” os motivos
mais comuns, representando 56% dos motivos apresentados. O ingresso no ambiente de
incubação é normalmente suportado por motivações comuns e associado a diversas
expectativas pessoais.

105

QUAL O RAMO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA?
Área de Atuação

30%

24%

25%

20%

18%

15%
11%
10%

11%

8%

8%
5%

5%
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As áreas de atuação das empresas graduadas: 66% se classificam nas áreas de
tecnologia e informática (Automação, Educação à Distância, Energia, Geoprocessamento,
Internet/E-commerce, Software/ Informática e Telecomunicações), 11% em Entretenimento,
11% em design e 8% em outras áreas. Em relação as empresas incubadas, verificamos que
também ocorre uma maioria de empresas diretamente ligadas aos setores de tecnologia e
informática. As respostas também indicam uma diminuição significativa em empresas de
software/ informática e um incremento no número de empresas de telecomunicações. Em
termos gerais as áreas de atuação das empresas graduadas acompanham praticamente a
mesma distribuição das Incubadas.

ADMINISTROU ALGUMA EMPRESA ANTES DE MONTAR SEU PRÓPRIO
NEGÓCIO?
Sim
Não

8,00 %
92,00 %
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AO INICIAR SEU EMPREENDIMENTO VOCÊ ESTAVA:

Trabalhando em empresas
Trabalhando como autônomo
Proprietário de empresa
Desempregado
Concluído os estudos e pretendia inserir-se no
mercado de trabalho

22,00 %
12,00 %
5,00 %
8,00 %
53,00 %

Atividade antes de iniciar a Em pre sa
60,00%
53,00%
50,00%

40,00%

30,00%
22,00%
20,00%
12,00%
8,00%

10,00%
5,00%

0,00%
Trabalhando em empr esas

Tr abalhando como

Pr opr iet ár io de empr esa

Desempr egado

aut ônomo

Concluí do os est udos e
pret endia inserir -se no
merc ado de t r abalho

As respostas dos graduadas mantém praticamente a mesma distribuição dos incubados,
representam esta nova visão de mercado por parte do empresário. Os programas de
empreendedorismo desenvolvidos na universidade e a disseminação dessa cultura são
fundamentais para oferecer aos universitários mais uma oportunidade de se desenvolverem.
Mais de 50% dos empresários estavam concluindo seus estudos para ingressarem no mercado
de trabalho e iniciaram suas atividades profissionais como empresários.
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CITE OS TRÊS FATORES PRINCIPAIS PARA VOCÊS PROCURAREM UMA
INCUBADORA:
Treinamento
Orientação e assessoria
Infra-estrutura
Acesso a crédito e capital de risco
Uso de laboratórios
Acesso a tecnologia
Apoio para comercialização
Conceito/imagem da incubadora
Interação com outras empresas residentes
Outros

44,00 %
25,00 %
17,00 %
7,00 %
2,00 %
4,00 %
0,00%
1,00 %
0,00 %
0,00 %

Fatores Principais para Procura da Incubadora
50,00%

45,00%

44,00%

40,00%

35,00%

30,00%
25,00%
25,00%

20,00%

17,00%
14,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Treinament o

Orient ação e assessoria

Inf ra-est rut ur a

Out r os

Treinamento, Orientação / Assessoria e Infra-estrutura foram considerados os três
fatores mais importantes para a procura por uma incubadora de empresas, sendo o
treinamento o fator mais importante para todos os incubados e graduados. Para os graduados,
ao contrário dos incubados, o fator de orientação e assessoria foi considerado mais importante
que a infra-estrutura oferecida.
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Os graduados elencaram inúmeros fatores para procura de um ambiente de incubação
de empresa. Também como os incubados, lembraram de muitos benefícios que dificilmente
teriam caso iniciassem sua empresa fora da incubadora: crédito e capital de risco, laboratórios,
tecnologia, apoio para comercialização, conceito/imagem da incubadora, interação com outras
empresas residentes, o “brand name” (o nome da instituição abrindo portas, sobretudo nas
empresas estatais), acesso a apoios institucionais (SEBRAE, IEL, etc...) e baixo custo de
instalação.

As empresas incubadas e graduadas passam uma sensação positiva, não sendo
colocado nenhum tipo de arrependimento por terem buscado o ambiente da incubadora.

EM QUE MEDIDA ESSES FATORES FORAM ATENDIDAS NO PROCESSO DE
INCUBAÇÃO?
Não foram atendidas
Foram parcialmente atendidas
Foram totalmente atendidas

0%
10,00 %
84,00 %

Superou as expectativas

6,00 %
Espectativas Atendidas no Processo de Incubação

90%

84,00%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10,00%
10%

6,00%
0%

0%
Não foram atendidas

Foram parcialmente
atendidas

Foram totalmente
atendidas

Superou as expectativas
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90% dos graduados tiveram suas expectativas atendidas ou superadas no processo de
incubação. O alto índice de sobrevida das empresas que se graduam, a efetiva integração com
o mercado e os resultados obtidos após o período na incubadora demonstram esse nível de
satisfação.

Os graduados citaram que o ambiente de incubação de empresas representa um campo
fértil e multidisciplinar de trabalho e que as incubadoras podem servir num primeiro instante
como um estágio ou um laboratório para os estudantes testarem seus projetos e transformá-los
em realidade.

QUAL FOI A FORMA DE CAPITALIZAÇÃO INICIAL DA EMPRESA PELOS
SÓCIOS?
Dinheiro
Bem material
Financiamento de terceiros
Outro

26,00 %
25,00 %
36,00 %
13,00 %

Form a de Capitalização Inicial da Em presa
40,00%
36,00%
35,00%

30,00%
26,00%

25,00%

25,00%

20,00%

15,00%

13,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Dinheir o

Bem mat er ial

Financiament o de t erceiros

Out r o
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O que se pretendeu foi identificar a origem dos recursos que vêm sendo utilizados
pelas empresas para o financiamento inicial de seus projetos. Quanto a origem, observa-se
ainda, o peso significativo da poupança pessoal e familiar dos sócios (dinheiro, bem material
e outros), representado por 65% das respostas. Esta alternativa é utilizada principalmente na
fase de inicial das empresas para aquisição de ativos fixos (máquinas e equipamentos),
conforme citado pelos graduados. Outra constatação importante diz respeito ao aumento da
participação de recursos de financiamento externos (financiamentos de terceiros), em relação
aos incubados, com 36% das empresas respondentes. Essa constatação foi alvo de observação
por parte dos empresários, citando que o aumento das taxas de juros de financiamento
dificultavam a captação de recursos por parte das empresas que estavam iniciando suas
atividades ou ainda estavam incubadas.

Ainda a respeito da capitalização das empresas, os graduados destacaram que
alternativas como captação de recursos financeiros no mercado não são viáveis nas fases
iniciais de incubação.

A EMPRESA UTILIZA/UTILIZOU SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL?

Não

45,00 %

Sim, Através do:
IEL
SEBRAE
SESC/SESI
SENAC/SENAI
SENAR
SENAT
Sindicatos

5,00 %
32,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Outros

13,00 %
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Utilização de Apoio Institucional
50%
45%
45%

40%

35%
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30%

25%

20%
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45% dos graduados não utilizou nenhum tipo de apoio institucional. Observou-se uma
presença muito significativa do SEBRAE, representando 32% do apoio recebido pelas
empresas hoje graduadas.
O apoio recebido por instituições ligadas ao comércio e indústria, sindicatos,
prefeitura e outros também como nos incubados continua sendo pouco significativa.

SÓCIOS ATUAIS, ATIVOS, POSSUEM ALGUMA FORMAÇÃO EM GESTÃO
EMPRESARIAL E/OU EMPREENDEDORISMO?

Gestão Empresarial
Empreendedorismo
Não Tem

28,00 %
31,00 %
41,00 %
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Formação em Gestão Empresarial
45,00%
41,00%
40,00%

35,00%
31,00%
30,00%
28,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Gestão Empresarial

Empr eendedor ismo

Não Tem

Alguns empresários possuíam experiência administrativa obtida através de empregos
ou empresas anteriores. Em relação aos graduados houve um aumento de quase 100% no
índice de conhecimento em Gestão Empresarial. Os empresários que possuíam algum tipo de
formação empreendedora era resultante de disciplinas cursadas em universidades. A parcela
dos empresários incubados apresentou um índice maior de desconhecimento e formação em
Conhecimentos Básicos de Gestão e Empreendedorismo.

NA SUA OPINIÃO O PROCESSO DE SELEÇÃO PELO QUAL SUA EMPRESA
PASSOU PARA INGRESSAR NA INCUBADORA FOI ADEQUADO?

Totalmente adequado
Parcialmente adequado
Inadequado

45,00 %
43,00 %
12,00 %
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45% dos graduados considerou totalmente adequado o processo de seleção para
ingresso na incubadora. A parcela de 43% de graduados que considerou parcialmente
adequado o processo de seleção para ingresso na incubadora estava se referindo ao
desconhecimento e falta de experiência na confecção do um plano de negócios. Apenas 12%
considerou inadequado esse processo de seleção.

AVALIE OS CUSTOS DE PERMANÊNCIA NA INCUBADORA:
Alto
Médio/adequado
Baixo

6,00 %
93,00 %
1,00 %

Custo de Perm anência na Incubadora
100,00%
93,00%
90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

6,00%
1,00%

0,00%
Alt o

Médio/ adequado

Baixo

93% dos empresários graduados julgaram os custos de instalação e permanência na
incubadora como justos e bastante atraentes. Atualmente estes empresários graduados estão
no mercado com todos os custos de uma empresa tradicional, saudosos dos incentivos e
descontos existentes no período de incubação.
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AVALIE O DESEMPENHO DA EQUIPE DA INCUBADORA:
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

0,00 %
0,00 %
40,00 %
37,00 %
23,00 %

Pe rform ance da Equipe da Incubadora
45,00%
40,00%
40,00%
37,00%
35,00%

30,00%

25,00%

23,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%
0,00%

0,00%

Ruim

Regular

0,00%
Bom

Muit o bom

Exc elent e

Todos os empresários graduados demonstraram um alto índice de satisfação quanto a
performance da equipe da incubadora. Em relação aos graduados verifica-se que ocorreu uma
melhora no nível de satisfação, fato que indica uma melhora na performance da equipe da
incubadora. O grau de satisfação foi demonstrado pelas respostas apresentadas:
•

Apoio técnico e gerencial as empresas, através de consultorias especializadas;

•

Aceleração da consolidação das empresas, com ajuda na superação das barreiras
técnicas, gerenciais e mercadológicas;

•

Fortalecimento da capacitação empreendedora;

•

Auxílio na otimização e redução dos custos para as empresas;

•

Busca de apoio e parceria para as empresas;
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•

Divulgação das empresas facilitando sua participação em redes e instituições
tecnológicas;

•

Contribuição para a geração de emprego e renda.

AVALIE A INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CENTRO DE
PESQUISA EM TERMOS DE: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ESTÁGIOS,
USO DE LABORATÓRIOS, ETC.
Não houve interação
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente

0,00 %
0,00 %
9,00 %
28,00 %
44,00 %
19,00 %

Processo de Interação
50,00%
44,00%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

28,00%

25,00%
19,00%

20,00%

15,00%
9,00%

10,00%

5,00%
0,00%

0,00%

Não houve int eração

Ruim

0,00%
Regular

Bom

Muit o bom

Exc elent e

Com 63% das respostas sendo considerado muito bom e excelente o grau de interação
com a instituição de ensino em termos de transferência de tecnologia, estágios e uso dos
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laboratórios, verifica-se que existe um alto grau de satisfação dos incubados. Essa interação
foi verificada por meio das observações abaixo elencadas:
•

Liberdade de acesso e utilização dos laboratórios da instituição;

•

Auxílio no processo de seleção de estagiários;

•

Programas de consultorias permanentes com intuito de disseminação de conhecimento
técnico e gerencial;

•

Disseminação da cultura empreendedora;

•

Desenvolvimento de ações compartilhadas;

•

Contato com outras instituições para transferência de tecnologia.

IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA SUA
EMPRESA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA:

Instalações inadequadas
Equipamentos inadequados
Matérias primas e insumos inadequados
Falta de mão-de-obra qualificada
Rotatividade da mão-de-obra
Concorrência intensificada
Qualidade inadequada
Dificuldade de aceitação dos produtos pelo
mercado
Fornecedores inadequados
Falta de capital de giro
Falta de capital para investimentos
Carga tributária elevada
Localização inadequada

4,00 %
6,00 %
1,00 %
3,00 %
0,00 %
6,00 %
0,00 %

3,00 %
30,00%
13,00 %
16,00 %
0,00 %

Conflitos entre sócios
Defasagem tecnológica em relação à concorrência
Retorno dos investimentos inadequado

11,00 %
0,00 %
0,00 %

7,00 %
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Maiore s Dificuldades no Em pre endim ento
35,00%
30,00%
30,00%

25,00%

23,00%

20,00%
16,00%
15,00%

13,00%
11,00%

10,00%
7,00%
5,00%

0,00%
Dif iculdade de

Falt a de c apit al de

Falt a de capit al

Car ga t ribut ár ia

Conf lit os ent re

aceit ação dos

giro

para invest iment os

elevada

sóci os

Out r os

pr odut os pelo
mercado

O que se pretendeu neste item foi detectar os maiores problemas das empresas nos
cinco primeiros anos de existência. As respostas foram também bastante dispersas devendose, entretanto, nota-se que as maiores citações foram referentes a área financeira com 30%
referindo-se à falta de capital de giro, 16% a carga tributária elevada e 13% para a falta de
capital para investimento.

Conflito entre sócios também foi um quesito significativo com 11% das respostas.

A credibilidade do mercado nas empresas instaladas nas incubadoras representou 7%
das respostas com “dificuldade de aceitação dos produtos pelo mercado”.

Verifica-se que tanto para as empresas incubadas quanto para as graduadas os níveis
de problemas iniciais praticamente se repetem com pequenas alterações.
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QUAL FOI O PAPEL DA INCUBADORA NA SUPERAÇÃO DESTAS AMEAÇAS?
O objetivo aqui foi a identificação, na visão das empresas graduadas, de quais os
principais benefícios conseguidos por estarem instaladas em um ambiente de incubação de
empresas. Embora as respostas tenham sido bastante dispersas, as principais citações
relacionaram-se aos seguintes benefícios:
•

Apoio tecnológico as empresas, através de consultorias especializadas;

•

Liberdade de acesso e utilização dos laboratórios da instituição;

•

Auxílio no processo de seleção de estagiários;

•

Programas de consultorias permanentes com intuito de disseminação de conhecimento
técnico e gerencial;

•

Disseminação da cultura empreendedora;

•

Desenvolvimento de ações compartilhadas;

•

Contato com outras instituições para transferência de tecnologia.

IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA
EMPRESA ATUALMENTE:
Instalações inadequadas
Equipamentos inadequados
Matérias primas e insumos inadequados
Falta de mão-de-obra qualificada
Rotatividade da mão-de-obra
Concorrência intensificada
Qualidade inadequada
Dificuldade de aceitação dos produtos pelo
mercado
Fornecedores inadequados
Falta de capital de giro
Falta de capital para investimentos
Carga tributária elevada
Localização inadequada
Conflitos entre sócios
Defasagem tecnológica em relação à concorrência
Retorno dos investimentos inadequado
Apoio governamental insuficiente (relativo ao
desenvolvimento tecnológico, incentivos fiscais,
acesso ao crédito, etc.)
Término do suporte oferecido pela incubadora
durante o período de residência

0,00 %
1,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
9,00 %
0,00 %
1,00 %
2,00 %
27,00 %
22,00 %
17,00 %
0,00 %
12,00 %
1,00 %
0%
3,00 %
0%
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Outros

0%

Maiores Problem as Atuais
30,00%
27,00%

25,00%
22,00%

20,00%
17,00%

15,00%
13%
12,00%

10,00%

9,00%

5,00%

0,00%
Concorr ência

Falt a de capit al de

Falt a de capit al para

Carga t ribut ária

Conf lit osent r e

int ensif icada

giro

invest iment os

elevada

sócios

Out ros

O que se pretendeu neste item foi verificar os cinco maiores problemas enfrentados
pela empresa atualmente. As respostas foram também bastante dispersas devendo-se,
entretanto, notar que os maiores índices (49%) referiram-se à falta de capital de giro e
investimento. 17% das respostas indicam uma carga tributária elevada, demonstrando que os
problemas relacionados à área financeira ultrapassam os 65%.

Conflito entre os sócios obteve 12% das respostas e problemas com a intensificação da
concorrência também foi significativo.

NA SUA OPINIÃO, SE A EMPRESA NÃO TIVESSE PASSADO PELO PROCESSO
DE INCUBAÇÃO, COMO TERIA SIDO A SUA TRAJETÓRIA:
Pior
A Mesma
Melhor

100,00 %
0,00 %
0,00 %
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Unanimidade: todos os entrevistados responderam que seria muito mais difícil se não
tivessem passado pelo processo de incubação. O objetivo desta pergunta foi a verificação de
se o resultado da experiência das empresas terem passado pelo processo de incubação,
considerando todos os benefícios e as desvantagens/problemas identificados, estava
colaborando efetivamente para seu desenvolvimento. As respostas indicam que para todos os
empresários não ocorreram surpresas. A expectativa de terem seus negócios sólidos no
mercado estava se efetivando, com a visibilidade de que caso não tivessem passado pela
incubadora isso poderia não estar acontecendo. O julgamento dos graduados é que o processo
como um todo é carente de acertos e melhorias, mas que a experiência adquirida no período
da incubação é positiva e graças a ele suas empresas estavam mais prósperas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os objetivos da presente dissertação, serão feitas, em seqüência,
algumas considerações a respeito das questões que a ela foram relacionadas.

O mercado globalizado vem atingindo níveis cada vez mais altos de concorrência e a
sobrevivência das empresas neste contexto requer uma constante inovação de produtos,
processos e serviços. A perpetuação de mercado continua sendo a meta principal das
empresas e a busca incessante de competitividade é, ao mesmo tempo, o maior objetivo e o
maior desafio das organizações.

Este trabalho buscou verificar a performance da incubadora de empresas da PUC-Rio,
o Instituto Gênesis. Tal instituto, como já visto tem como objetivo tornar-se membro de um
pólo de tecnologia regional, incentivar e difundir o empreendedorismo, alcançar o
desenvolvimento tecnológico, integrar empresas com a universidade, desenvolver sócioeconomicamente a região e a gerar empregos e renda.

Baseando-se no referencial teórico pesquisado e verificando os resultados obtidos
pela pesquisa efetuada, é importante frisar que as conclusões aqui elencadas não são
aplicáveis, nem caracterizam todas as incubadoras de empresas.

Levando em consideração que as incubadoras de empresas de base tecnológica tem
como principal objetivo promover a criação e o desenvolvimento de empresas por meio do
uso intensivo de conhecimentos e informações tecnológicas e pelo estreito relacionamento
com instituições de pesquisa e universidade, conforme argumenta Baeta (1999), o objetivo
central deste trabalho foi verificar se o suporte dado pela incubadora é suficiente para apoiar o
empreendedor no processo de transformação de uma idéia ou projeto em negócio próspero.
Todos os dados objetivaram descrever o processo de incubação para responder o problema da
pesquisa: “Até que ponto as IEBT da PUC-Rio esta cumprindo seu dever de casa? O suporte
dado pela incubadora é suficiente para apoiar o empreendedor no processo de transformação
de uma idéia ou projeto em negócio próspero?”
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O interesse na realização desta pesquisa recai na necessidade de demonstrar a atuação
da incubadora da PUC-Rio em criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos
empreendedores e propicio a consolidação e perpetuação de empresas de sucesso após o
período de incubação. Os objetivos intermediários também foram analisados:

Identificar porque os empreendedores têm dificuldades em transformar idéias viáveis
em negócios lucrativos?

Detectar a existência de incompatibilidade entre empreendedor e empresário de
sucesso?

Analisar a ação da incubadora no papel de geradora de negócios prósperos,
transformando empreendedores em empresários.

Identificar características comuns entre empreendedores.

O sucesso das empresas após o período de incubação depende da capacitação
empresarial obtida pelo empreendedor durante o processo de incubação e da capacitação
tecnológica de seus produtos. Esses dois fatores devem ser planejados, acompanhados e
implementados pela incubadora de forma a reduzir as possibilidades de fracasso
proporcionado pelo ambiente externo.

As características e desafios enfrentados pelos empresários envolvidos em um
processo de incubação não são um assunto trivial, sua origem e natureza são diferentes. Sem a
intenção de esgotar o assunto, mas direcionando para o problema de pesquisa, este estudo
aborda as questões relevantes a um ambiente de incubação onde devem coexistir interesses de
ambas as partes.

Sob a ótica das empresas incubadas, no que se refere a capacitação em gestão
empresarial, existem muitas ferramentas que podem ser desenvolvidas pela própria
incubadora, com custo reduzido. Por este motivo é importante a seleção e preparação dos
gestores da incubadora para capacita-los a efetuar o suporte necessário a aumentar a
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capacidade de desenvolvimento das empresas e maximizar as oportunidades de perpetuação
de mercado.

A incubadora tem seu papel de tornar possível a criação da empresa, o que
possivelmente seria mais complicado para os empresários sem esse apoio inicial, face a
escassez de recursos, inexperiência em gestão e falta de credibilidade por parte do mercado
em empresários tão jovens e com pouca experiência.

Outro fator bastante valorizado pelos empresários refere-se ao vínculo formal com a
instituição acadêmica responsável pela gestão da incubadora. Esse vínculo pode conferir
maior legitimidade à empresa na busca de recursos externos, sejam eles de natureza material
ou financeira, bem como uma maior credibilidade aos seus produtos e serviços. Mas o fator
mais importante citado pelos empresários é o permanente intercâmbio e troca de informações
nas relações formais e informais com os professores e pesquisadores da universidade.

Os empresários consideram também que suas empresas de base tecnológicas têm uma
importância muito grande como agentes propulsores de inovação tecnológica, geração de
emprego, desenvolvimento e diversificação econômica.

O papel da infra-estrutura oferecida pela incubadora de empresas é o responsável para
agilizar e melhor “explorar” sinergias entre vários atores sociais (universidades, centros de
pesquisa, financiadores, empresariado...) que tem a co-responsabilidade de fomentar o
desenvolvimento econômico sustentável.

As empresas incubadas pesquisadas são ainda muito jovens, algumas tendo acabado de
regularizar seus trâmites legais, várias ainda desenvolvendo suas idéias e produtos e todas,
obviamente, buscando atuar em seus nichos de mercado.

A análise das respostas sobre as vantagens da localização das empresas na incubadora
da PUC-Rio mostra o papel importante no desenvolvimento dessas empresas, através da gama
de serviços que pode ser oferecido, incentivos iniciais com o custo compatível com as
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possibilidades dessas empresas e o respaldo do nome da instituição de ensino como referência
a qualidade da empresa.

Entretanto, tanto para as empresas incubadas, quanto para graduadas, os aspectos
financeiros são de extrema relevância, e os pontos a seguir elencam as opções e carências
apresentadas:
•

Falta de uma política pública adequada de estímulo e incentivo para as empresas
incubadas de base tecnológica e linhas de aporte de capital com taxas de juros
subsidiadas para fomento. Para todos os empresários pesquisados, a maior parte dos
ativos de suas empresas é intangível, por se tratar de conhecimento tecnológico
adquirido, sendo um fator inibidor à concessão de crédito.

•

Falta de capital de giro. Para os empresários, a atividade inicial é muito escassa em
relação aos recursos para mover sua atividade e as taxas de juros do mercado são
inviáveis.

•

Ausência de incentivos fiscais. A redução de carga tributária que existia para as
empresas incubadas foi citada como um incentivo inicial e sua atual ausência um fator
financeiro inibidor muito importante.

•

Tempo máximo de residência na incubadora. Segundo alguns comentários efetuados,
o diferente prazo de maturação de uma idéia de um novo produto ou serviço até a
inovação, em muitos dos casos, inviabiliza (sob o risco de comprometer-se a saúde
financeira do projeto e dos empreendedores) a capitação de recursos com as taxas de
financiamento de mercado.

Segundo Leite (2002) e SEBRAE (1999), o fator financeiro é primordial para o
desenvolvimento inicial das micro e pequenas empresas, sendo capaz de inibir o
desenvolvimento do negócio. Durante todo o processo de incubação esse fator caminha lado a
lado com o empresário, uma vez que cada etapa de desenvolvimento da empresas demanda
uma exigência em termos de recursos.
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O processo de capitalização das empresas é primordial para que seus objetivos sejam
atendidos e sua capacidade de sobrevivência aumentada. Segundo alguns empresários, um
fluxo de caixa que viabilize o projeto proposto, além do atendimento das necessidades básicas
e pessoais dos empresários, cria uma expectativa positiva de que as etapas de
desenvolvimento venham a ser concretizadas no prazo proposto.

Nas respostas ao questionário aplicado nas empresas incubadas e graduadas do
Instituto Gênesis, o que se pode também identificar é que todo empresário procura a
incubadora para que sua empresa, protegida, supere as turbulências dos primeiros anos de
atividade, capacitando-se para atingir maiores níveis de competitividade, desenvolvendo
novas tecnologias e se perpetuando no mercado após o período de incubação. Esses fatores
são responsáveis pela diminuição das altas taxas de mortalidade ocorridas no ambiente
externo, contribuindo de forma efetiva e crescente para o aumento na geração de renda,
riqueza e postos de trabalho qualificados.

Sob este aspecto, o papel da incubadora deixa de ser simplesmente técnico e passa a
ser também social, proporcionando ajuda as empresas, disseminando uma postura
empreendedora, pois segundo Leite (2002) o empreendedorismo e a inovação são as
principais alavancas da competitividade e da geração de emprego e renda.

O resultado da aplicação dos questionários permite concluir que as empresas deste
estudo possuem alta intenção de sucesso. Isto é seus empreendedores estão de fato
comprometidos com o sucesso da empresa. Permite também concluir que acreditam em sua
competência técnica e tem nestas duas crenças o fundamento para persistirem no negócio.

Vários pesquisados, entretanto, mostraram-se um pouco decepcionados quanto à infraestrutura oferecida pela incubadora e à dificuldade da mesma em “solucionar os nossos
problemas cotidianos”.

“Processo de interação com laboratórios, professores, bibliotecas e outras empresas
incubadas” foi uma vantagem significativa para todos os empresários. Esse item ainda se
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mostra interessante dentro da perspectiva de, como salientaram alguns empresários,
“estabelecer relações com outras empresas incubadas em termos comerciais pode ser bastante
vantajoso, pois posso prestar meus serviços aos colegas...”.

Quanto ao apoio institucional, muitos empresários não utilizaram nenhum tipo de
apoio institucional. Em todos os que utilizaram, verifica-se uma presença forte do IEL,
SEBRAE, FINEP e FAPERJ. A presença das instituições ligadas ao comércio e indústria,
sindicatos e prefeitura é pouco significativa.

Apesar de algumas dificuldades detectadas, é praticamente consensual entre os
entrevistados as maiores vantagens por estarem envolvidas em um processo de incubação:
•

Proximidade a universidade;

•

Instalações razoáveis, com alguns problemas;

•

O nome da incubadora da PUC-Rio é um excelente cartão de visitas.

Um problema apresentado pelos empresários é que inexiste um processo de
acompanhamento e orientação. Com isso os problemas enfrentados pelas empresas não são
identificados nem solucionados. Segundo os empresários, a implementação de ações
orientadoras e corretivas auxiliaria as empresas e ampliariam a probabilidade de sucesso. Os
maiores problemas apresentados neste aspecto foram:
•

Falta de apoio técnico e gerencial as empresas, através de consultorias especializadas;

•

Falta de ajuda na superação das barreiras técnicas, gerenciais e mercadológicas;

•

Inexistência de ações associativas e compartilhadas;

•

Inexistência de apoio para otimização e redução dos custos para as empresas;

•

Falta de um acompanhamento jurídico, contábil e financeiro, especialmente no início
dos negócios.

Conforme demonstrado no corpo da dissertação, a maior dificuldade decorre do pouco
conhecimento em gestão, pois quase todos empresários possuem formação em outras áreas.
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No processo de seleção os empresários consideraram justos os critério de geração de
novas tecnologias e viabilidade técnico/econômico, considerando uma concentração de
propósitos bem definida por parte da incubadora, apenas ressalvando a falta de orientação
para confecção do plano de negócios (cabe lembrar que não é uma atribuição da incubadora).

Ao finalizar estas considerações é oportuno enfatizar que a incubadora de empresas da
PUC-Rio representa um diferencial importante para as empresas que estão incubadas ou já se
graduaram. A incubadora é responsável por um sistema de parceria com as empresas que cria
condições favoráveis à viabilização e perpetuação destas no mercado, contribuindo para o
desenvolvimento sócio-econômico regional.

O grande desafio da incubadora é capacitar os empresários, desenvolver empresas e
torna-las prósperas no mercado externo. A incubadora é um berço para os empreendedores
minimizarem seus riscos. Não existem empreendimentos de sucesso sem risco e o apoio dado
pela incubadora é de extrema importância uma vez que proporciona um aumento significativo
na taxa de sucesso das empresas.

A incubadora da PUC-Rio adota critérios de seleção rigorosos para a admissão de
novos incubados sobretudo no tocante a viabilidade técnico/econômica dos projetos e das
reais vocações empresariais. Falta um acompanhamento quanto a confecção do plano de
negócios, não como simples cartão de visitas de entrada, mas como um orientador do
desenvolvimento empresarial, sobretudo no tocante à parte financeira.

Sob este aspecto verifica-se que a incubadora da PUC-Rio esta cumprindo seu
principal papel que é a geração de emprego e renda através da graduação de empresas
competitivas. Em vista disso, é factível afirmar que a incubadora de empresas da PUC-Rio
tem uma parcela considerável de importância no processo de criação de empresas.

Apesar dos problemas apresentados pelos incubados e graduados, todos os
pesquisados foram unânimes em afirmar que o processo de incubação pelo qual passaram ou
estão passando é fundamental no desenvolvimento e sucesso de seus negócios.
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6. SUGESTÃO PARA ESTUDOS FUTUROS

Qualquer trabalho de pesquisa, considerando suas limitações, não tem um fim em si
mesmo. Este estudo busca responder alguns questionamentos, mas certamente amplia o
horizonte para outros novos que surgiram durante o processo. Nesta ótica, outros
questionamentos relativos ao objeto de estudo se fizeram presente, gerando lacunas que não
puderam ser respondidas dentro do universo da pesquisa. Para tal, ficam registradas abaixo
algumas sugestões de continuidade ou de complementaridade desta pesquisa.

1) Poderia ser extremamente rico repetir a pesquisa daqui a dois ou três anos após a
apresentação deste resultado a fim de verificar se foram implementadas algumas ações e se
efetivamente as empresas hoje graduadas continuam no mercado, e se as hoje incubadas
conseguiram passar pelo processo de incubação e ganhar lugar no mercado.

2) Aplicar a pesquisa em todas as incubadoras de empresas de base tecnológicas do
Brasil e verificar se as carências e dificuldades são locais ou nacionais e como as outras
incubadoras cumprem sua tarefa de capacitar, fomentar e desenvolver empresas.

3) Ampliar o presente estudo para todos os tipos de incubadoras (estudo multicaso),
sejam elas tradicionais, mistas, de cooperativas ou de agronegócios, a fim de verificar se
efetivamente “todas as incubadoras estão fazendo seu dever de casa?”.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Questionário

Senhor Empresário,
Sou aluno do curso de mestrado da Fundação Getulio Vargas – Rio de Janeiro e estou
desenvolvendo minha dissertação (trabalho final de curso) sobre o perfil empreendedor e o
desenvolvimento empresarial em empresas incubadas.

As informações são de cunho confidencial e não é necessária a identificação do
respondente.
Para tanto, solicito sua colaboração, respondendo às questões abaixo.
Atenciosamente,
CARLOS HENRIQUE BERRINI DA CUNHA

Questionário

QUAL SEU GRAU DE ESCOLARIDADE?
( ) Primeiro grau incompleto
( ) Primeiro grau completo
( ) Segundo grau incompleto
( ) Segundo grau completo

( ) Graduação
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado

COM QUE IDADE COMEÇOU A TRABALHAR? E A IDADE ATUAL?
( ) Menos de 15 anos
( ) Entre 15 e 18 anos
( ) Entre 18 e 20 anos
( ) Acima de 20 anos
Idade atual:_______
QUAL FOI A MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA EMPRESA?
( ) Dinheiro
( ) Trabalhar de forma autônoma
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( ) Sentir-se importante
( ) Dar saída a sua energia

QUAL O RAMO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA?
__________________________________

ADMINISTROU ALGUMA EMPRESA ANTES DE MONTAR SEU PRÓPRIO
NEGÓCIO?
( ) Sim

( ) Não

AO INICIAR SEU EMPREENDIMENTO VOCÊ ESTAVA:
( ) Trabalhando em empresas
( ) Trabalhando como autônomo
( ) Proprietário de empresa
( ) Desempregado
( ) Concluído os estudos e pretendia inserir-se no mercado de trabalho
CITE OS TRÊS FATORES PRINCIPAIS PARA VOCÊS PROCURAREM UMA
INCUBADORA:
( )Treinamento
( ) Acesso a crédito e capital de risco
( ) Orientação e assessoria
( ) Uso de laboratórios
( ) Infra-estrutura
( ) Acesso a tecnologia
( ) Apoio para comercialização
( ) Conceito/imagem da incubadora
( ) Interação com outras empresas residentes
( ) Outros, especifique: ________________________________________________

EM QUE MEDIDA ESSES FATORES FORAM ATENDIDAS NO PROCESSO DE
INCUBAÇÃO?
( ) Não foram atendidas
( ) Foram parcialmente atendidas
( ) Foram totalmente atendidas
( ) Superou as expectativas
Comentar: ____________________________________________________________.

QUAL FOI A FORMA DE CAPITALIZAÇÃO INICIAL DA EMPRESA PELOS
SÓCIOS?
( ) Dinheiro
( ) Bem material
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( ) Financiamento de terceiros. Especifique: __________________________________.
( ) Outro, especifique: ___________________________________________________.

A EMPRESA UTILIZA/UTILIZOU SERVIÇOS DE APOIO INSTITUCIONAL?
( ) Sim, através do:
( ) IEL
( ) SEBRAE
( ) SESC/SESI
( ) SENAC/SENAI
( ) SENAR
( ) SENAT
( ) Sindicatos
( ) Outros, especifique:

( ) Não

SÓCIOS ATUAIS, ATIVOS, POSSUEM ALGUMA FORMAÇÃO EM GESTÃO
EMPRESARIAL E/OU EMPREENDEDORISMO?
Gestão Empresarial: ( ) Não
Empreendedorismo: ( ) Não

( ) Sim
( ) Sim

Caso tenha a resposta tenha sido afirmativa, indique o tipo de curso, duração e entidade
promotora.
Curso:
Entidade promotora:
Duração:

NA SUA OPINIÃO O PROCESSO DE SELEÇÃO PELO QUAL SUA EMPRESA
PASSOU PARA INGRESSAR NA INCUBADORA FOI ADEQUADO?
( ) Totalmente adequado
( ) Parcialmente adequado
( ) Inadequado

AVALIE OS CUSTOS DE PERMANÊNCIA NA INCUBADORA:
( ) Alto
( ) Médio/adequado
( ) Baixo

AVALIE O DESEMPENHO DA EQUIPE DA INCUBADORA:
( ) Ruim
( ) Regular
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( ) Bom
( ) Muito bom
( ) Excelente

AVALIE A INTERAÇÃO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO/CENTRO DE
PESQUISA EM TERMOS DE: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, ESTÁGIOS,
USO DE LABORATÓRIOS, ETC.
( ) Não houve interação
( ) Ruim
( ) Regular
( ) Bom
( ) Muito bom
( ) Excelente
IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA SUA
EMPRESA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA:
( ) Instalações inadequadas
( ) Equipamentos inadequados
( ) Matérias primas e insumos inadequados
( ) Falta de mão-de-obra qualificada
( ) Rotatividade da mão-de-obra
( ) Concorrência intensificada
( ) Qualidade inadequada
( ) Dificuldade de aceitação dos produtos pelo mercado
( ) Fornecedores inadequados
( ) Falta de capital de giro
( ) Falta de capital para investimentos
( ) Carga tributária elevada
( ) Localização inadequada
( ) Conflitos entre sócios
( ) Defasagem tecnológica em relação à concorrência
( ) Retorno dos investimentos inadequado

QUAL FOI O PAPEL DA INCUBADORA NA SUPERAÇÃO DESTAS AMEAÇAS?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________.

IDENTIFIQUE OS CINCO MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA
EMPRESA ATUALMENTE:
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( ) Instalações inadequadas
( ) Equipamentos inadequados
( ) Matérias primas e insumos inadequados
( ) Falta de mão-de-obra qualificada
( ) Rotatividade da mão-de-obra
( ) Concorrência intensificada
( ) Qualidade inadequada
( ) Dificuldade de aceitação dos produtos pelo mercado
( ) Fornecedores inadequados
( ) Falta de capital de giro
( ) Falta de capital para investimentos
( ) Carga tributária elevada
( ) Localização inadequada
( ) Conflitos entre sócios
( ) Defasagem tecnológica em relação à concorrência
( ) Retorno dos investimentos inadequado
( ) Apoio governamental insuficiente (relativo ao desenvolvimento tecnológico, incentivos
fiscais, acesso ao crédito, etc.)
( ) Término do suporte oferecido pela incubadora durante o período de residência
( ) Outros(se for o caso):____________________________________________.

NA SUA OPINIÃO, SE A EMPRESA NÃO TIVESSE PASSADO PELO PROCESSO
DE INCUBAÇÃO, COMO TERIA SIDO A SUA TRAJETÓRIA:
( ) Pior
( ) A mesma
( ) Melhor
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ANEXO II - Empresas Incubadas

Empresas Incubadas

Área de atuação

Advent - Automação sem fio

Tecnologia de automação

Cipher Technology

Segurança em Tecnologia de Informação

Decision Support

Suporte à decisão

Digitok

Auto-atendimento

Dínamo DM

Tecnologia de Informação para Marketing
de Relacionamento

DMX

Software de gestão de distribuição de
energia elétrica

easyCAE Designer

Desenvolvimento de Sistemas Integrados de
Gestão, plug-ins e add-ons

Gavea Sensors

Petróleo e gás

Globaltrac

Serviços de localização

Homo Ludens Tecnologia em
Ludicidade

Sistemas de capacitação, treinamento e
desenvolvimento humano

Ideais

Consultoria e integração de aplicações
corporativas

Instructional Design

Educação a distância

Interface TI

Tecnologia de Informação aplicada à
Educação a Distância

Lumis

Intranets e extranets

Milestone

Gestão do Conhecimento

Mobile for You (M4U)

Soluções móveis para o mercado
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corporativo
Programare

Desenvolvimento de ferramentas de
Engenharia de Software

ScoreTec

Tecnologia de voz

Zap Logística

Serviços em logística e segurança rodoviária
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ANEXO III - EMPRESAS GRADUADAS

Empresas Graduadas

Área de atuação

AlterByte

Medicina e informática

AMB Consult

Sistemas com tecnologia de internet e banco de
dados

Aros Automação e Engenharia

Automação industrial

Arte Eletrônica

Produção audiovisual

Choice

Otimização de resultados

EduWeb

Educação a distância e comércio eletrônico

Fábrica Digital

Internet

Future House

Automação e segurança residencial (casa
inteligente)

K2 Sistemas

Desenvolvimento de software

Lumina Corporate Solutions

Tecnologia de Informação

Made Internet Services

Intranets e extranets

Metrológica

Metrologia

MHW

Educação a distância

nTime Mobile Solutions

Soluções móveis e comércio eletrônico

Papel Virtual

Serviços de publicação

Passo a Passo

Simulação aplicada ao treinamento operacional e
a práticas laboratoriais

PipeWay

Petróleo e gás

Profit Tecnologia da Informação

Recursos Humanos
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Red Flame

Pesquisa de mercado

Weavers Network Consulting

Soluções de conectividade

Zona 4

Design

