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SUMÁRIO 
 
Após definir as incubadoras segundo a UN-ECE, a NBIA e a ANPROTEC, o autor pretende 
apresentar vários critérios distintos utilizados por diversos autores para classificar as 
incubadoras, tais como instituições líderes, objetivo estratégico, localização, modelo 
operacional, tipo de empresa e foco. Em uma perspectiva mais objetiva, o autor apresenta 
os diferentes conceitos de incubadoras e dá bons exemplos, retirados de incubadoras no 
mundo todo, para todo tipo de classificação apresentado. Esses exemplos tornam este 
trabalho uma boa referência global para os leitores que desejarem saber mais sobre os 
conceitos de incubação de empresas.  
 
Por exemplo, após descrever uma incubadora corporativa de negócio como um tipo de 
incubação de empresas relacionado a uma instituição de liderança, o autor exemplifica seu 
trabalho com o Programa de Incubadora Tecnológica da Petrobrás, no Brasil, que é “uma 
incubadora corporativa tecnológica que promove ambientes flexíveis onde são oferecidos 
diversos recursos para criar e fomentar novos negócios” (p. 4). 
 
O autor não pretende apresentar um modelo ideal de incubação de empresas. Pelo 
contrário, ele deixa claro que certos modelos funcionam melhor para determinas 
circunstâncias e que cada situação tem um modelo específico que atende a necessidades 
particulares. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As definições de incubadoras de empresas por algumas representações internacionais como 
a UN-ECE, a NBIA e a ANPROTEC, têm um objetivo comum, propiciar o “crescimento e 
sobrevivência de empresas nascentes através de apoio ou ajuda” e diferentes formas de 
expressar esse objetivo como, por exemplo, na United Nations Economic Comission for 
Europe (Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas) – UN-ECE1 “uma 
incubadora é um local, onde empresas recém criadas são concentradas num espaço 
limitado”; na NBIA2 é um “processo dinâmico de desenvolvimento de negócios”, “uma 
ferramenta de desenvolvimento econômico” e na ANPROTEC3 é “um agente nuclear do 
processo de criação de empresas” e um “mecanismo de estímulo ou agente facilitador” para 
esse crescimento. 
 
Com essas considerações, podemos verificar que a classificação de incubadoras é 
extremamente complexa, pois depende dos diferentes referenciais utilizados nesta 
classificação. Dos vários autores pesquisados foram selecionados os seguintes critérios: 
instituição líder, objetivo estratégico, localização, modelo operacional, razão do 
empreendimento e foco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
1 UN-ECE: Promoting and Sustaining Business Incubators for the development of SME´s, 1999. www.unece.org/indust/sme/incubator.htm  

2 NBIA – National Business Incubation Association – www.nbia.org  

3 ANPROTEC – Rede Incubar -  http://www.redeincubar.org.br/ 
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2. INSTITUIÇÕES LÍDERES 
 
As incubadoras de empresas, em sua grande maioria, conforme Aranha4 estão vinculadas às 
instituições mantenedoras, como: universidades, comunidades, institutos de pesquisa, 
empresas, consórcios, organizações governamentais como uma prefeitura ou não 
governamentais como uma ONG.  
 
Em suas relações com as instituições líderes, as incubadoras geralmente funcionam como 
programas desenvolvidos por uma unidade da instituição, como um departamento, um 
núcleo de pesquisa ou como parte de uma empresa “mantenedora”. Em geral, as 
incubadoras estão inseridas em uma estrutura hierárquica, onde o poder decisório desdobra-
se verticalmente, e nesse contexto elas se apresentam como parte de um todo – braços de 
um processo maior e mais abrangente do que aquele que elas naturalmente operam.  
 
Os “patrocinadores” estão subdivididos em: Universidade/ Academia, Comunidade, Indústria, 
Governo, Investimento (venture capital), Consórcio, Corporação, Franquia, ONG, 
Cooperativa e Sindicatos. 
 
2.1. UNIVERSIDADE/ ACADEMIA  
 
A NBIA5, considera que “O propósito de conectar uma incubadora a uma universidade é 
ajudar no desenvolvimento e na transferência de novas tecnologias”. Segundo Mian6, “... a 
incubadora de empresas nas universidades tem sido como uma estratégia adotada para a 
promoção do desenvolvimento de novas pesquisas/ empresas de base tecnológica (research 
technology-based firms - RTBFs).” 
 
“Um mecanismo utilizado para esse propósito é o estabelecimento de incubadoras 
tecnológicas dentro ou nos arredores dos campus universitários. O interesse em incubadoras 
de base tecnológicas patrocinadas por universidades resulta do significante potencial do 
conceito. O conceito mantém a possibilidade de agrupar talentos, tecnologia, capital e 
conhecimento para alavancar o empreendedorismo, acelerar o desenvolvimento de novos 
negócios de base tecnológica e acelerar a comercialização de tecnologia (Smilor e Gill, 
1986).”7 
 
Um bom exemplo como descrito por Wiggins e Gibson8 é o IC² (Innovation, Creativity & 
Capital)- Inovação, Criatividade e Capital. Os resultados de pesquisa do “pensar e fazer” do 

                                        
4 ARANHA, José Alberto S. e colaboradores – Modelo de Gestão para incubadoras de empresas – implantação do modelo – Rede de 

Incubadoras do Rio de Janeiro – Reinc – WalPrint Editora – RJ – 2002.  

5 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

6 MIAN, Sarfraz A. - Journal of High Technology Management Research - September 1996. 

http://www.dotcomventuresatl.com/incubenews003.htm  

7 SMILOR, Raymond W. and GILL, Michael Doud – The New Business Incubator: Linking Talent, Technology, Capital and Know-How, 1986. 

8 Wiggins and Gibson - IC² (Innovation, Creativity & Capital) Institute is research unit at The University of Texas at Austin - 

http://www.ic2.org/ 
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instituto IC² são articulados e disseminados através de uma variedade de programas 
educacionais, conferências, workshops e publicações. Antigas experiências do IC² como a 
incubadora Austin de base tecnológica - Austin Technology Incubator (ATI), criada em 1989, 
faz a integração entre empresas, governo e academia, visando o estímulo do 
desenvolvimento e aumento da capacidade das empresas tecnológicas emergentes de 
contribuir com o crescimento tecnológico da região de Austin, servindo como “laboratório de 
aprendizagem” nacional e internacional. 
 
2.2. COMUNIDADE  
 
De acordo com Liu, “Esse tipo de incubadora é normalmente estabelecida por autoridades 
da comunidade ou organizações de caridade para ajudar os necessitados a encontrar 
oportunidades de emprego. É formado pelo comércio varejista, e prestadores de serviço. 
Pertence à comunidade, à organização de caridade ou à igreja. Normalmente contrata 1 ou 
2 pessoas para a parte operacional. É uma incubadora de baixo custo operacional e oferece 
somente recursos compartilhados. Às vezes promove treinamentos. São normalmente 
organizações sem fins lucrativos.”9 
 
Um exemplo é a incubadora de negócios do município de Fulton.- EUA - The Fulton County 
Business Incubator (FCBI). “Essa é uma iniciativa voltada ao desenvolvimento econômico de 
empresas promovidas pela Organização de Desenvolvimento Econômico do Município de 
Fulton – uma organização sem fins lucrativos no estado da Georgia. O objetivo mais 
importante desse programa é ajudar e promover o desenvolvimento econômico por meio da 
expansão e criação de empresas e indústrias no Município de Fulton.”10   
 
2.3. INDÚSTRIA  
 
A incubadora industrial está ligada a um grupo de indústrias como o caso da AIMinho, uma 
associação industrial do Minho que tem atualmente mais de 1.600 empresas associadas e 
uma incubadora em Braga – Portugal  desde 197511. 
 
Outro exemplo está na Austrália, a “Ballarat Business Incubator (Incubadora de Empresas 
Ballarat), o estabelecimento dessa incubadora foi uma iniciativa do Ballarat Regional 
Industries (Indústrias da Região do Ballarat) e foi fundada pelo Commonwealth Government 
(Governo do Commonwealth) por meio do Department of Industry, Tourism & Resources 
(Departamento da Indústria, Turismo e Pesquisa -DITR)”. 12 
  
2.4. GOVERNO 
 
De acordo com Liu, os governos, com a intenção de promover investimentos em alta 

                                        
9 LIU, James - The New Incubators – IASP World Conference on Science & Technology Parks.  

10 Official Fulton County Website – Fulton County, Georgia. http://www.co.fulton.ga.us/services/services_detail_T27_R55.html  

11Associação Industrial do Minho – Incubadora de Empresas -  http://www.spi.pt/incubators/18.htm 

12 Ballarat Business Incubator (BBI) - http://www.balbusinc.com/ 
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tecnologia, estabelecem incubadoras como agentes catalisadoras de desenvolvimento 
tecnológico para o país. Israel e China são exemplos típicos. Ambos os governos gastam 
milhões para instalar incubadoras em todo o país com o objetivo de instigar a formação de 
novas empresas.13 
 
No caso ao norte de Milão - Itália, o planejamento estratégico assume a natureza de um 
manifesto político local e de ferramenta de planejamento para autoridades locais com a 
intenção de atender,  definitivamente, as necessidades expressadas pelos municípios de 
Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, sendo coordenado pela 
Agência de Desenvolvimento norte milanesa com o objetivo de criar e desenvolver 
atividades de novas empresas inovadoras. A agência tem promovido a criação de várias 
incubadoras na área,14 tendo como exemplo a incubadora Officina Multimediale Concordia. 
 
2.5. INVESTIMENTO (Venture Capital)  
 
Incubadoras, na nova economia, são vistas como organizações que conseguem suprir as 
demandas da criação de novas empresas bem-sucedidas hoje em dia: velocidade, sinergia, 
contatos, cultivo de talentos e coesão estratégica.15 
 
A empresa de investimentos Charles River , uma empresa de trinta anos sediada no 
subúrbio de Boston, é a última a investir no modelo incubadora/ aceleradora de negócios/ 
catalisadora, nomeando-a  como CRVelocity. A incubadora fornecerá serviços nas áreas de 
recursos humanos, jurídica e financeira – o tipo de assunto que normalmente desvia/ distrai 
os gerentes de novas empresas de seus objetivos. Acredita-se que eliminando as distrações, 
a CRVelocity ajudará as empresas iniciantes a se desenvolverem mais rapidamente e com 
maior probabilidade de sucesso, o que trará altos retornos para a Charles River.16 
 
Outro exemplo é o do Grupo Santa Bárbara de Tecnologia que é uma empresa de 
consultoria de investimento privado engajada principalmente em trabalhar e lucrar com 
novas empresas de base tecnológica.17 
 
2.6. CONSÓRCIO 
 
De acordo com Koenigs18, os consórcios ajudam as iniciativas a serem bem-sucedidas. O 
Departamento de artes, cultura, ciência e tecnologia, através de seu co-patrocinador 
europeu GODISA, recentemente anunciou a criação de quatro novas incubadoras de base 
tecnológica na África do Sul. Uma delas, a Incubadora de Tecnologia Química da África do 

                                        
13 LIU, James, The New Incubators – IASP World Conference on Science & Technology Parks.  

14 Officina Multimediale Concórdia incubator - http://www.asnm.com/evAsnm/www/incubatori/index.html 

15 CHINSOMBOON, Oonnut Mac, Incubators in the New Economy. www.chinsomboon.com/incubator/  

16 SHAWN, Neidorf, San Jose Mercury News San Jose, CA- Excess VC fees let venture firm incubate ideas 

http://www.nasvf.org/web/allpress.nsf/0/4f813f8731d7db6e862568e20039a7d1?OpenDocument  

17 Santa Barbara Technology Group,  http://www.sbtechnology.com/index_main.html  

18 KOENIGS, Nick, Northwest Energy Innovation Center. www.djc.com/news/en/11135660.html 
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Sul (South African Chemical Technology Incubator – SACTI) se localizará em Port Elizabeth. 
A premiação dessa incubadora, se deu após a formalização de interesse de um consórcio 
formado pela PE Technikon (a empresa líder), a ChemCity Group (uma joint venture entre 
Sasol, Labat Holdings e Genbel Securities), Merisol RSA, CSIR-Bio/Chemtek, Chemical 
Marketing & Consulting Services, e CHP Associates,19 em estabelecer tal incubadora.  
 
2.7. CORPORAÇÃO 
 
A incubadora de corporação surge como um meio de se estimular o desenvolvimento de 
empreendimentos que fazem parte da cadeia produtiva da instituição líder. 
 
 “O Programa Petrobrás de Incubadoras Tecnológicas no Brasil -  Incubadoras de empresas 
de base tecnológica, ou simplesmente incubadoras tecnológicas, são ambientes flexíveis e 
encorajadores, onde é oferecida uma série de facilidades para o surgimento e crescimento 
de novos negócios. As incubadoras abrigam, geralmente, pequenas empresas que lidam 
com tecnologia, fornecendo apoio administrativo, técnico e comercial. Nesse espaço, boas 
idéias transformam-se em processos, produtos e serviços. Graças a acordos entre empresas 
privadas e governamentais, as incubadoras tecnológicas tornaram-se um lugar onde dois 
mundos da indústria se aproximam: tecnologia e negócios. Incubadoras representam 
geração de empregos; arrecadação de impostos; especialização de mão-de-obra e produtos; 
e serviços de melhor qualidade. O Programa Petrobrás de Incubadoras Tecnológicas visa 
promover a formação de empresas tecnológicas, tornando os setores, industrial e de 
serviços, mais competitivos.”20. 
 
“A Stellar Ventures é a incubadora corporativa/ ramo de investimento da Stellar Solutions 
Inc. nos EUA, um fornecedor de ponta de expertise em engenharia para a indústria espacial 
e de satélite. A Stellar Solutions tem uma equipe de profissionais de elite qualificados na 
área de gestão de programa e operações espaciais. A Stellar Solutions desempenha um 
papel crucial e ativo em praticamente todos os principais projetos espaciais, inclusive: 
satélites de telecomunicação, projetos de inteligência relacionada à defesa e missões 
planetárias da NASA”.21 
 
2.8. ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 
Uma ONG é uma associação de grupos privados, não governamentais, que trabalham em 
diferentes países, estados e regiões, podendo ser também constituídos de membros 
individuais. Um exemplo de ONG, como instituição líder, é a ONG Poemar, que está 
desenvolvendo o projeto Bolsa Amazônia no Brasil22 “que tem por objetivo estabelecer 
conexões entre os mercados locais e mundiais e as comunidades  rurais e indígenas da 

                                        
19 High Technology Incubator for Port Elizabeth  http://www.petech.ac.za/news/Archived%20Stories/Archived%20Stories%20-

%202001/incubato.htm  

20 Petrobrás – BR - http://www.petrobras.com.br/negocios/ingles/downstream/incubadoras.htm  

21 Stellar Ventures - http://www.stellarventures.net/ 

22 Poemar - http://lusotopie.sciencespobordeaux.fr/buclet.rtf  
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região amazônica, estas tirando partido das oportunidades comerciais nacionais e 
internacionais no setor de produtos oriundos da biodiversidade. 
 
A ONG procura colocar em contato os artesãos locais com os mercados responsáveis pela 
venda de seus produtos. Isso significa fazer a promoção e a comercialização dos produtos, 
divulgar a oferta e a demanda de produtos procedentes de uma exploração contínua dos 
recursos naturais, e reforçar as competências, as capacidades técnicas e de gestão dos 
microempresários e das cooperativas rurais. 
 
A Bolsa Amazônia é um tipo de incubadora de microempresas que forma empreendedores, 
procura desenvolver nichos de mercado e difunde informação sobre a oferta e a demanda 
potencial.”  
 
2.9. COOPERATIVAS 
 
“No ano de 1985 foi criado o SAIOLAN como parte central da Eskola Politeknikoa, na região 
Basca da Espanha, com a intenção de recuperar o espírito empreendedor entre os jovens 
estudantes e de formá-los em outros campos da atividade empresarial complementares a 
tecnologia. Em suas origens, se colocaria mais ênfase na formação de empreendedores do 
que na criação de empresas”23. 
 
A Saiolan tem obtido uma grande evolução em sua organização e na natureza legal por 
influência de seu notável crescimento, e continua a funcionar como uma efetiva ponte entre 
o mundo acadêmico e as empresas locais.  
 
2.10. SINDICATOS 
 
É a incubadora que possui, como instituição líder, um Sindicato de Classe que tem como 
objetivo apoiar projetos que visam o desenvolvimento local e social. 
 
Um exemplo, ”a Incubadora de Grupos Agroindustriais de Urabá, Colombia, que teve origem 
a partir da iniciativa da SINTRAINAGRO, Sindicato Nacional de Trabalhadores do Setor 
Agropecuário, o qual, juntamente com a Incubadora de Empresa de Base Tecnológica de 
Antioquia, se encarregaram de materializar o sonho do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais”24. 
 
Outro exemplo é “o projeto que representa uma significativa experiência da ITU 
(Internacional Telecommunication Union – Sindicato Internacional de Telecomunicações), 
pela inovadora metodologia de Incubadoras de Empresas, para ajudar os países em 
desenvolvimento a promover o desenvolvimento de produtos e empresas inovadoras, com 

                                        
23 Saiolan – Mondragón http://www.saiolan.com/cast/presenta.htm#  

24 Comunicado de Prensa nº55 – Medelín, 10 de abril de 2003. www.incubadora.org.co/titular/noti576.htm  
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foco nas telecomunicações associadas à tecnologia de computador.”25 
 
2.11. FRANQUIA  
 
Acreditamos que a geração de incubadoras de empresas de marcas famosas possa ser uma 
nova forma de estas companhias estimularem a geração de novos produtos e tecnologias 
que serão distribuídos pela sua rede de franqueados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
25 International Telecommunication Union - Fifth Meeting of the TDAG Subgroup dealing with private sector issues - Document Subtdag-

5/13-E, 2001. http://www.itu.int/ITU-D/partners/Events/5thSTDAG/documents/SUBTDAG-5-13-E_Zavattiero.pdf  
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3. OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 
Os objetivos estratégicos de uma incubadora estão diretamente ligados à visão e aos 
objetivos da instituição líder, que determinam as diretrizes básicas para atuação da 
incubadora. A pesquisa da ANPROTEC26, no Brasil, com gerentes de incubadoras, indica que 
os objetivos das incubadoras não têm uma variação significativa em relação as diferentes 
razões ou classes do empreendimento. 
 
Os objetivos principais do Rensselaer Incubator Program27 (Programa de Incubadora da 
Rensselaer), uma das mais antigas incubadoras dos EUA, a qual não tem sofrido 
modificações, são: enriquecimento do meio acadêmico, transferência de tecnologia, 
comercialização e desenvolvimento econômico regional. 
 
Em geral, os objetivos principais das instituições líderes na orientação de suas incubadoras 
são as seguintes: 
 
3.1. INCENTIVO À CULTURA EMPREENDEDORA 
 
Segundo Lichtenstein & Lyons28, incubadoras catalisam o processo empreendedor, sendo a 
ponte entre a concepção e a consolidação da empresa no mercado, participando de forma 
ativa no incentivo ao empreendedorismo, potencializando as bases para o desenvolvimento 
das empresas apoiadas.  
 
De acordo com Allen e Rahman29, “O desejo por trabalho autônomo foi a maior influência 
para começar um negócio. As incubadoras influenciaram, intensamente, as estratégias de 
negócios das empresas, e as gestões de risco e de seguro foram consideradas os serviços 
mais úteis prestados pela incubadora. Além disso, um pouco mais da metade do capital 
inicial das empresas veio dos recursos pessoais dos empresários.” 
 
3.2. APOIO ÀS MINORIAS 
 
Os programas de incubadora de apoio às minorias têm como objetivo principal os direitos 
humanos e o apoio às minorias. Alguns programas podem ser indicados como exemplo: 
 
A incubadora do programa do CED (Euroregional Center for Democracy - Centro 
Euroregional para Democracia)30 ajudará a desenvolver, implementar e dar apoio às 
atividades. O CED é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que promove 
a democracia e a estabilidade na Europa Oriental Central e do Sul. A meta da Incubadora do 
Programa da Sociedade Civil para as atividades transfronteiriças (The Civil Society Program 

                                        
26 ANPROTEC – Panorama 2002 – Objetivos da Incubadora 

27 Site do Rensselaer Incubator  - http://www.rpi.edu/dept/incubator/homepage/ 

28 LICHTENSEN, G.A; Lyons, T.S. Incubating New Enterprises: A Guide to successful practice. Washington: The Aspen Institute,1996. 

29 ALLEN, David N.,Rahman, Syedur, Journal of Small Business Management 23(3): 12-22, 1985 Jul. 

30 The Romanian-Serbian Program Incubator - http://www.regionalnet.org/english/incubator/# 
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Incubator for Cross-Border Activities) foi auxiliar e dar suporte à criação e ao fortalecimento 
de processos democráticos na Sérvia, fazendo a conexão entre as organizações romenas e 
sérvias com interesses e finalidades mútuas”. 
 
Desde sua criação em 1989, quando a Cincinnati Business Incubator (Incubadora de 
Empresas de Cincinnati) foi organizada como a Cincinnati Minority and Female Business 
Incubator (Incubadora de Empresas da Minoria e das Mulheres de Cincinnati), a CBI31 tem 
sido a única incubadora de empresas local que tem focado as necessidades dos negócios de 
propriedade da pequena minoria e de mulheres, o que agora é conhecido como Cincinnati´s 
Empowerment Zone (Área de Empowerment de Cincinnati). 
 
Uma incubadora que tem ajudado novas empresas a surgirem em zonas economicamente 
deprimidas da Bulgária com um programa para criar 16.000 novos empregos antes de 2005 
é o programa Job Opportunities through Business Support (Oportunidades de empregos 
mediante apoio às empresas), uma incubadora de empresas criada para promover novas 
empresas e empregos para os desempregados e as minorias32.  
 
3.3. PESQUISA & DESENVOLVIMENTO 
 
O Department of Science and Technology of Índia (Departamento de Ciência e Tecnologia 
da Índia), em seus estudos sobre Technology Business Incubation for Innovation and 
Entrepreneurship33 (Incubadora de Empresas de Tecnologia para Inovação e 
Empreendedorismo) defende que: “As atividades de pesquisa e desenvolvimento ajudam, de 
várias maneiras, uma vez que oferecem novos e melhores produtos, processos e serviços ao 
mercado. Elas também ajudam a oferecer melhores condições de trabalho, ao reduzir 
custos, ao substituir materiais escassos por novos materiais e, também ao criar novos 
mercados, mudando o gosto dos usuários”. 
 
Os países que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, obtêm maiores 
retornos através de atividades industriais aprimoradas pela aplicação de melhores 
tecnologias que, em última instância, levam a seu desenvolvimento econômico acelerado.”  
 
3.4. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
O desenvolvimento ocorre por meio da geração e apoio às empresas emergentes rentáveis 
com interesse governamental de desenvolvimento regional. Segundo Campbell, Kendrick e 
Samuelson34, “as pequenas empresas representam um alvo descoberto, recentemente, para 
o desenvolvimento econômico. A criação e a expansão das pequenas empresas são 
resultados dos esforços dos empresários. As estratégias de desenvolvimento econômico 
devem ver a conversão das idéias dos empresários em novos negócios como uma força de 

                                        
31 Cincinnati Business Incubator  - http://www.cbincubator.org/ab_history.asp 

32 Program JOBS - http://www.undp.org/dpa/spanish/opciones/2003/julio/bulgaria.html 

33 DST – FICCI Project: Technology Business Incubation for Innovation and Entrepreneurship, India. www.techno-preneur.net  

34 CAMPBELL, Candace, Economic Development Review 7(2): 56-59,1989 Spring 
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produção para a criação de emprego e para o crescimento econômico”.  
 
Para a UN – ECE35, “A incubadora de negócios pode se tornar um instrumento de 
desenvolvimento em longo prazo para uma comunidade. Ela ajuda a diversificar a economia 
e utilizar a base de imposto”.  
 
De acordo com Campbell36, “As incubadoras de negócios são agentes de mudança que lidam 
com muitas das falhas do Mercado, tendo graus variáveis de efetividade, dependendo de 
seu tipo e do ambiente onde são aplicadas. O papel da pequena empresa no 
desenvolvimento econômico está mudando e agora parece lógico que sustentar a base da 
pequena empresa e promover a formação de novos negócios será mais importante do que 
as tentativas de atrair empregadores externos”. 
 
Segundo Mc Namara e Markley37, “As empresas associadas a incubadoras criam uma 
atividade econômica que incentive o crescimento econômico local e em todo o Estado. Esse 
crescimento econômico resulta em mais renda por toda a economia. As empresas 
incubadoras causam dois tipos de crescimento econômico: o crescimento associado 
diretamente à produção da empresa e às atividades de distribuição, e o crescimento 
associado ao gasto doméstico das pessoas que ganham mais em conseqüência da atividade 
promovida da incubadora”. 
 
3.5. CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO 
 
Uma importante preocupação que o estudo de Campbell38 menciona está relacionado à 
qualidade dos empregos criados por uma incubadora e não apenas à quantidade desses 
empregos. A qualidade dos empregos, medida por taxas de salário e benefícios, varia 
conforme o objetivo da incubadora. 
 
De acordo com Meeder39, “Os Programas de Incubação bem-sucedidos têm por foco a 
criação de emprego como sua principal missão. O melhor desses programas bem-sucedidos, 
também envolve outros problemas da comunidade, ao mesclar a atividade empresarial a 
partes das soluções que estão sendo tentadas para resolver problemas como educação, 
segurança e proteção, acesso ao dinheiro, oferta de força de trabalho, habitação, crime, 
etc.” 
 
3.6. RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA 
 
Um mecanismo utilizado para esse fim é a criação de incubadoras de tecnologia, nos 
campus universitários ou próximos a eles. O interesse na tecnologia patrocinada pela 

                                        
35UN-ECE: Promoting and sustaining Business Incubators for the development of SME´s, 1999. www.unece.org/indust/sme/incubator.htm  

36 CAMPBELL, Candace, Economic Development Review 7(2): 56-59,1989 Spring 

37 A Business Incubator: operating Environment and Measurement of Economic and Fiscal Impacts; 1994. 

38 CAMPBELL, Candace, Economic Development Review 7(2): 56-59,1989 Spring 

39 MEEDER, Robert A., Business Incubation: The good, the bad and the ugly. www.coara.or.jp/~fac/meeder1.htm  
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universidade é resultante do significativo potencial do conceito. O conceito apresenta a 
possibilidade de vincular talento, tecnologia, capital e know-how para aumentar o talento 
empresarial, acelerar o desenvolvimento de novas empresas com base em tecnologia, e 
acelerar a comercialização da tecnologia.40 
 
Segundo Harwit41 “Muitas das principais universidades da China têm usado incubadoras para 
direcionar o talento acadêmico e científico para o mundo dos negócios. As vantagens óbvias 
das incubadoras das universidades incluem os recursos imediatos da faculdade e dos alunos. 
Os professores de áreas especializadas, tais como os da escola de negócios da universidade, 
fazem sessões regulares com as empresas residentes e dão palestras sobre contabilidade, 
regras de imposto e práticas de gestão.” 
 
3.7. OPORTUNIDADE DE CAPITAL DE RISCO 
 
Segundo Harwit42 “A reclamação universal era a escassez de Venture Capital - VC para 
novas empresas privadas. Como a maioria dos fundos VC está ligada aos cofres do governo, 
as incubadoras ou empresas privadas que conseguem os fundos sentiam uma obrigação de 
evitar “perder” os recursos. Conseqüentemente, esse fundo VC não tem o ar de risco que 
possui. Os VCs privados e estrangeiros têm conseguido se infiltrar no sistema empresarial da 
China por meio de algumas das incubadoras mais inovadoras.” 
 
3.8. EXPORTAÇÃO / INTERNACIONALIZAÇÃO  
 
A formação de incubadoras para exportação pode ser parte de uma estratégia de governo. 
Um bom exemplo desse tipo de incubadora é o da GODISA no Timbali TI (Technology 
Incubator)43 que tem como foco o desenvolvimento, economicamente viável, de uma 
indústria exportadora nutricêutica e de corte de flor, na Região de Mbombela – Nelspruit - 
África do Sul.  
 
Para tanto, serão estabelecidas empresas incubadas, selecionadas como empresárias, 
advindas de setores antes marginalizados da população, em um ambiente de grupo de 
negócios, sob a orientação de floricultores e agricultores de nutricêuticos já estabelecidos. O 
Programa GODISA é uma iniciativa sul-africana relevante e está localizada em Pretória, no 
campus da Chemistry Software and Information Resources –CSIR. 
 
Outro tipo de projeto é o de poder incubar empreendimentos internacionais como o da  

                                        
40MIAN, Safraz A., The university business incubator: A strategy for developing new research/technology-base firms, 1996 

www.dotcomventuresatl.com/incubenews003.htm  

41HARWIT, Eric, High-Technology Incubators: Fuel for China’s New Entrepreneurship?, 2002 

www.chinabusinessreview.com/0207/harwit.html  

42 HARWIT, Eric, High-Technology Incubators: Fuel for China’s New Entrepreneurship?, 2002 

www.chinabusinessreview.com/0207/harwit.html  

43 Timbali Technology Incubator - http://www.godisa.net/timbhaleIncubator.asp 
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International Business Incubator - IBI44 (Incubadora de Empresas Internacionais), na cidade 
de San José, Califórnia, EUA, que foi elaborado para ser um primeiro lar para as empresas 
internacionais que estiverem, pela primeira vez, se expandindo para os Estados Unidos.  
 
O programa e os serviços de assistência da IBI incluem: seminários internacionais sobre 
mercado dos Estados Unidos, impostos, questões legais e contábeis, 6 reuniões anuais com 
os funcionários da IBI para troca de idéias e para rever os propósitos; apresentação de 
delegações e visitantes para a criação de rede; oportunidades para estágios trabalharem em 
projetos específicos a baixo custo ou sem custo algum; eventos de criação de rede; 
aconselhamento em todos os aspectos de gerenciar um negócio e em recolocação pessoal 
para os Estados Unidos e apresentação a contatos-chave para negócios.  
 
3.9. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS (3o Setor) 
 
As incubadoras de terceiro setor, normalmente trabalham com projetos sociais, como o da 
Academia de Desenvolvimento Social45, sediada em Recife, Pernambuco, e voltada para a 
gestão no terceiro setor. Em julho, ela lançou o Projeto Incubador Social Para Ação Jovem 
para ajudar jovens empreendedores sociais a desenvolverem seus próprios projetos 
comunitários, com o objetivo de transformar idéias em ação. 
 
Outro exemplo é o Women’s Technology Cluster – WTC46. Cada novo negócio que entra no 
WTC compromete um pequeno percentual do ativo líquido da empresa para um fundo 
filantrópico de risco. Quando as empresas WTC conseguem liquidez através de fusão/ 
aquisição ou um IPO, esses fundos funcionam como um investimento social no setor sem 
fins lucrativos.  
 
3.10. FORMAÇÃO DE CLUSTERS/ ARRANJOS PRODUTIVOS 
 
Segundo Luke47, “Uma vez que normalmente a expansão das firmas existentes gera mais 
emprego do que a atração de novas indústrias, é importante estabelecer um programa de 
desenvolvimento da indústria local. Uma grande variedade de programas e iniciativas foi 
desenvolvida para a organização de desenvolvimento local utilizar em seu programa de 
indústria”. 
 
A formação de clusters, incubadoras de empresas e o empreendedorismo têm um vínculo 
muito estreito. Mais empresas das Ilhas Maurício têm sido apoiadas através de clusters e 
centros de incubadoras para aumentar as chances de obterem maior sucesso econômico em 
uma economia globalizada e cada vez mais competitiva. As Ilhas Maurício são uma história 
de sucesso48 com uma economia forte e flexível. Seu desempenho tem sido amplamente 

                                        
44 International Business Incubator (IBI) - http://www.ibi-sv.org/IBIweb/IncubatorServices/ClientServices/client_services.htm 

45 Academia de Desenvolvimento Social - http://www.academiasocial.org.br/noticias/midia/responsabilidade_social.htm 

46 The Women’s Technology Cluster (WTC) - http://www.wtc-sf.org/index.html 

47 LUKE, Miles K; Economic Development Review 9(1): 16-22;1991 Winter. 

48 World Association of Industrial and Technological Research Organizations - 
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elogiado pelas instituições internacionais (Banco Mundial – 1989, Banco Mundial – 1992, E. 
K. Helleiner – 2002). 
 
De acordo com a NBIA49, nos anos 90, a formação de clusters de empresas e a criação de 
redes de contatos (networking) foram fundamentais para o desenvolvimento das PMEs 
(Pequenas e Médias Empresas). Através dos clusters e das redes, as PMEs podem ter acesso 
a trabalho qualificado e com alto nível acadêmico, bem como a serviços de negócios 
coletivos.  
 
Os clusters são uma aglomeração de PMEs, que estão geograficamente próximas umas das 
outras, operando no mesmo setor onde a devida formação de clusters de empresas 
complementares é mais eficiente e sustentável do que as incubadoras de empresas com 
diferentes negócios isolados. Essas oportunidades permitem a especialização, a capacitação 
tecnológica, adaptabilidade, inovação e competitividade.  
 
3.11. INDUÇÃO POR DEMANDA 
 
Filion50 acredita que a indução por demanda ocorre quando o processo de seleção das 
empresas é feito por meio de um edital que segue uma demanda planejada. Luna51, 
descreve que “a existência de grandes empresas na região de atuação da pré-incubadora é 
um importante elemento no processo de criação de novas empresas, especialmente as de 
base tecnológica”.  
 
Como exemplo podemos citar a Gene – Blumenau, em Santa Catarina, Brasil. “Uma grande 
empresa pode servir como “célula geradora” de diversas empresas, através da identificação 
de dificuldades técnicas ou operacionais que dificultam sua expansão no mercado. A partir 
da identificação clara dessas dificuldades, a pré-incubadora de empresas pode fazer uma 
divulgação para atrair empreendedores interessados na criação de um negócio que reduza 
ou elimine a dificuldade apresentada. (...) a demanda dirigida também oferece uma maior 
probabilidade de sucesso, uma vez que a nova empresa terá o apoio da grande empresa, 
que já está estabelecida no mercado”. 
 
Outra forma de demanda induzida ocorre por terceirização de duas maneiras diferentes: 
 
Uma é estimulada por programas de demissão responsável como no caso da Autovision na 
Alemanha52, “Com as incubadoras, estimulamos inovações e novos mercados de trabalho 
voltados para o sucesso. As idéias ficam somente aguardando uma oportunidade para serem 
implementadas. A pré-condição é que a idéia tenha despertado o interesse da Volkswagen e 
                                                                                                                                     
http://www.waitro.org/Publications/Seminars/Mauritius2003/appanah.htm 

49 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

50 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora capítulo 17 – Cultura Editores Associados SP 

2000. 

51 LUNA, Paulo de Tarso Mendes and BIZZOTTO et all - Inovação e Mercado: alternativas para a otimização do potencial de êxito do 

processo de incubação. Blumenau: Gene-Blumenau, 2001. 

52 Incubator Business Development der Autovision GmbH.  http://www.autovision-gmbh.com/de/incubator/  
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que seja identificada como um futuro potencial para a empresa.” 
 
Outra forma é por programas de estímulo ao desenvolvimento de novas empresas (spin 
offs) visando atender às demandas do empregador exemplar. Essa demanda induzida pode 
ocorrer pelo fornecimento de produtos e/ ou pela prestação de serviços, como ocorre com 
as Cooperativas (item 2.9.), ou pela terceirização da P&D, “...que tem o objetivo de explorar 
uma dificuldade ou oportunidade no processo produtivo da empresa indutora com o objetivo 
de atuar em um novo nicho de mercado (...), ou para aumentar o seu próprio mercado”, 
como ocorre, por exemplo, na Siemens Gründet Mobilen Incubator 53 e na  Nokia Incubator 
na Chesapeake Innovation Center (CIC)54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
53 Siemens - http://www.ecin.de/news/2001/02/09/01534/ 

54 CIC - Chesapeake Innovation Center -  http://www.cic-tech.org/  



Modelos de Incubadora 

16 

4. LOCALIZAÇÃO 
 
A localização da incubadora está ligada ao espaço geográfico que está disponível ou aonde a 
instituição líder tem interesse estratégico. Essa localização, normalmente, também faz parte 
do planejamento de desenvolvimento econômico da região onde o projeto está sendo 
implementado.  
 
Conforme Guedes e Formica55 em 1951, com uma área de 8.800 (oito mil e oitocentos) 
acres que não poderiam ser vendidos, a Universidade de Stanford decidiu criar um Parque 
Tecnológico na sua proximidade que originou o famoso Vale do Silício.  
 
De acordo com Young56 e a NBIA57, a localização também é um fator que diferencia os tipos 
de incubadoras. A NBIA por exemplo, classifica as incubadoras por “urbana”, “suburbana” e 
“rural”.  
 
A localização geográfica no planejamento de incubadoras, considerando sua importância de 
desenvolvimento regional tem grande ligação com os Parques, Pólos e Tecnópolis. A 
localização refere-se ao espaço físico onde a incubadora está inserida. 
 
4.1. URBANA 
 
Se ela está na cidade, pode então originar os Parques Urbanos, que tem sido estimulados e 
desenvolvidos mais recentemente dando origem às chamadas Tecnópolis. No Brasil, como 
exemplo, podemos citar Porto Alegre58. 
 
4.2. SUBURBANA 
 
Quando está localizada nos arredores da cidade como a maioria dos parques planejados nas 
últimas décadas. Um exemplo seria o Parque de Sophia Antipolis na França59.  
 
4.3. RURAL 
 
Quando está localizada na área rural e se tem a ver com os agropólos ou agronegócios, 
como o Parco Tecnologico Padano60 na Itália, que é uma fundação sem fins lucrativos, 
criada em 1999 pela Província da Cidade e pela Câmara de Comércio de Lodi. A propriedade 
é voltada às ciências agro-veterinárias e de biotecnologias com repasse da Faculdade de 
Ciências Veterinárias e Faculdade de Ciências Agrônomas, a criação de um hospital para 

                                        
55 GUEDES, Mauricio and FORMICA, Piero – A Economia dos Parques Tecnológicos – ANPROTEC, IASP e AURRP. Quartet Editora, 1997. 

56 YOUNG, Neal - 2000, Hatching good Ideas? Characteristics of Minnesota´s Business Incubators (Minnesota Department of Trade and 

Economic Development) www.dted.state.mn.us/PDFS/incubators.pdf  

57 NBIA – National Business Incubation Association - http://www.nbia.org 

58 Porto Alegre Tecnópolis - http://www.tecnopole.palegre.com.br/default.asp?proj=89&secao=218 

59 Parque de Sophia Antipolis - http://www.sophia-antipolis.org/Sophia%20Antipolis2/lesite/lesite.htm#parc 

60 Parco Tecnologico Padano: http://www.tecnoparco.org/ 
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animais e diversos centros de pesquisa (bio-informática, genomas vegetais e animais,…). 
 
Segundo Honadle61, “Nos Estados Unidos, a revitalização rural demandará pelo 
desenvolvimento de líderes comunitários que tomem e implementem decisões estratégicas. 
O Sistema de Extensão Cooperativista – parceria de caráter federal, estadual e regional – é 
responsável por questões críticas de desenvolvimento rural com a iniciativa da Revitalizing 
Rural America (Revitalização da América Rural)”.  
 
Essa iniciativa combina equipes de líderes de programa, especialistas e agentes em cada 
nível do sistema para planejar e apresentar programas educacionais interdisciplinares para 
comunidades, negócios, famílias e pessoas. A iniciativa lida com a competitividade 
econômica das áreas rurais, bem como com a diversificação econômica.” 
 
4.4. INDUSTRIAL 
 
Segundo a NBIA62, os Estados/ as zonas industriais oferecem uma abordagem dinâmica para 
o desenvolvimento econômico regional, dos municípios locais e das agências de 
desenvolvimento regional. 
 
Chengdu é um bom exemplo. Um dos mais importantes centros científicos e educacionais no 
sudeste da China e foi criado em 1988. Em março de 1991, a Zona foi aprovada pelo 
Conselho de Estado para ser uma zona de desenvolvimento de alta e nova tecnologia em 
nível de Estado.  
 
Em março de 1996, foi criado o Comitê de Administração da Zona de Desenvolvimento 
Industrial de Altas e Novas Tecnologias de Chengdu63 e trabalha para transformar a Área de 
Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Chengdu como o habitat adequado para o 
desenvolvimento de empresas de alta tecnologia (hi-tech), conforme os requisitos do estado 
sobre cidades modelos de proteção ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
61 HONADLE, Beth Walter, Economic Development Review 8(1): 42-43, 1990 Winter. 

62 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

63 Chengdu High and New Technology Industrial Development Zone - http://www.chengdu.gov.cn/ 
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5. MODELOS DE OPERAÇÃO  
 
O modelo de operação determina a forma de como a incubadora vai se organizar e operar. 
De acordo com Lavrow e Sample64 “o que define sua estrutura, o leque de serviços que 
presta, suas oportunidades de financiamento, e sua capacidade de firmar alianças externas”.  
 
Os modelos encontrados são: Bricks e Mortar, que “é, sem dúvida, vertical para o fluxo de 
informações e local por natureza” 65; o Eggubator que “é estruturado mais com a visão para 
o futuro” 66; os Virtuais ou “without walls” (sem paredes) que são aquelas que não utilizam 
espaço físico e operam através de um portal e que necessitam de um maior esforço em 
marketing; “o Hub é mais comum entre os modelos de incubadoras de empresas”67, também 
chamadas de Venture Incubator68 por misturarem o modelo físico e de serviços com o 
modelo virtual. 
 
5.1. BRICKS E MORTAR (BAM): 
 
Segundo Lavrow e Sample69, “Este é o primeiro dos quatro modelos. É o mais simples dos 
quatro e representa o modelo histórico de incubação de negócios, que tem por foco as 
instalações físicas, o apoio ao escritório e limitados serviços no local. Tem uma estrutura 
nuclear, uma vez que é uma instalação que oferece muito poucas alianças com entidades 
externas. 
 
A incubadora oferece uma quantidade muito restrita de serviços, incluindo uma 
recepcionista, um telefone, uma foto copiadora entre outros. É pouco provável que conte 
com especialista em gestão, mas pode ter uma pessoa para oferecer treinamento e 
orientação limitados. A maioria das incubadoras BAM é de uso misto, ou com foco 
horizontal, uma vez que as incubadas não fazem parte do mesmo setor. Seu ponto forte é 
sua simplicidade. 
 
A incubadora BAM oferece um espaço físico, como ponto de encontro para os empresários. É 
um lugar agradável de se ir e trabalha com pessoas com pensamentos parecidos. Seus 
pontos fracos incluem: a variedade limitada de serviços que oferecem e o fato de que não 
oferecem qualquer financiamento.” 
 
 
 
 

                                        
64 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

65 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

66 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

67 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

68 MORAIS, Ednalva Fernandes Costa de - Multincubação: Ampliando o suporte a empreendimentos através da integração da Incubação 

Física e Virtual – Brasília, ANPROTEC,2001. 

69 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 
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5.2. VIRTUAL, PORTAL OU WITHOUT WALLS (sem paredes): 
 
Segundo Lavrow e Sample70, “O Portal é um novo tipo de incubadora de negócios. A 
maioria, basicamente, é emergente. Assim, não têm um histórico consolidado, mas estão se 
proliferando rapidamente. Prestam uma grande variedade de serviços eletronicamente, pela 
Internet. Criam alianças virtuais e oferecem um montante limitado de financiamento. O 
principal ponto forte do Portal é o fácil acesso a uma variedade de serviços, sem custos 
administrativos associados às instalações físicas, e a facilidade de busca por associados e de 
atender aos clientes no mundo todo. Seu ponto fraco, contudo, é uma falta de interação 
humana que limita sua clientela, posto que muitos buscam por serviços humanos 
personalizados, além do meio eletrônico.” 
 
Hansen, Chesbrough, Nohria e Sull71 argumentam que “um tipo de incubadora, a chamada 
incubadora em rede, representa um modelo basicamente novo e duradouro, traçado, 
exclusivamente, para fomentar negócios na economia da Internet.” 
 
Kambil e Eselins72, discutindo sobre os negócios na Web, dizem que “Na Nova Economia, a 
velocidade é tudo, como já experimentaram tanto os negócios incipientes quanto os 
tradicionais que tentam novos empreendimentos. Três pesquisadores da Andersen 
Consulting avaliam uma nova abordagem, especulações rápidas, que ligam parceiros 
operacionais – incubadoras ou empresas de serviços profissionais – bem como investidores 
externos”. 
 
De acordo com o glossário da ANPROTEC73, incubadora virtual  - organização que se 
estabelece via Internet e conta com amplo banco de dados e informática, com vistas a 
estimular novos negócios. 
 
Segundo a NBIA74, as incubadoras de negócios virtuais/ parques tecnológicos disponibilizam 
os serviços em meio virtual. Elas fazem a conexão de umas empresas com as outras, 
clientes, fornecedores, parceiros, bem como a gerência operacional da incubadora virtual 
pela Internet, troca de dados eletrônicos, recursos de vídeo conferência, etc. 
 
Morais,75 conceitua as incubadoras virtuais como aquelas que provêem aos empreendedores 
todos os serviços e apoios necessários ao desenvolvimento do empreendimento e comuns às 
incubadoras, mas, normalmente, não oferecem espaço físico e infra-estrutura 
compartilhada. “Tendo como principal foco o apoio de marketing, o acesso à rede de 
contatos, tecnologias, recursos humanos, assessoria fiscal e contábil, apoio para obtenção 
de capital de risco (em especial as pontocom)”. 
                                        
70 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

71 HANSEN, Morten T.; CHESBROUGH, Henry W.; NOHRIA, Nitin; SULL, Donald N. Harvard Business Review,2000 September/October. 

72 KAMBIL, Ajit; ESELIUS, Erik D.; MONTEIRO, Karen A., Sloan Management Review 41(2): 55-67, Summer 2000. 

73 ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. 

74 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

75 MORAIS, Ednalva Fernandes Costa, Multincubação: Ampliando o suporte a empreendimentos através da integração da Incubação Física 

e Virtual – Brasília, ANPROTEC,2001. 
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Apesar de não existir particularidades, as virtuais se classificam em: Venture Incubators, 
Venture Acelerators, Venture Portals e Venture Networks. Dentre esses modelos apenas a 
Venture Incubator, normalmente, oferece espaço-físico. 
 
5.3. O HUB / Venture Incubator: 
 
Segundo Lavrow e Sample76, “A Hub é a mais típica incubadora emergente. Muitas dessas 
incubadoras vieram à tona no ano passado. As Hubs combinam os pontos fortes do modelo 
BAM e do modelo de portal em um escritório central. Divisões especializadas na incubadora 
oferecem uma boa variedade de serviços. Há uma quantia limitada de financiamento para as 
incubadas. Contudo, a rede de incubadoras com o mundo externo é subdesenvolvida,  
desconexa, informal e inconsistente.” 
 
5.4. “EGGUBATOR”: 
 
Lavrow e Sample77 fazem o seguinte comentário: “O modelo mais novo e recente de 
incubadora de negócios é o mais difícil de definir: é tão novo que, apesar de sua descrição 
estar presente em estudos e artigos, nenhum deles deu um nome a ele. O modelo, que 
pode ser exemplificado pela Divine inter Ventures, pela Innocentre, e pelo Itemus inc, 
concentra os pontos fortes de todos os modelos analisados acima e os desenvolve criando 
alianças e parcerias dedicadas, tanto internamente – com suas próprias empresas graduadas 
e as empresas oriundas dela (spin-offs) – quanto externamente. 
 
Tem uma estrutura orbital, onde há uma forte base no centro que assegura um bom fluxo 
vertical de informações, e associações em várias camadas que permitem a circulação de 
informações de alta qualidade tanto horizontalmente, quanto em diversas direções, entre as 
camadas. 
 
Oferece uma variedade “completa” de serviços: suas alianças e parcerias dedicadas 
representam uma perfeita rede empresarial, onde o acesso ao serviço requisitado é 
oferecido a qualquer hora. Essas alianças e parcerias também possuem fontes internas de 
financiamento embutidas no sistema. 
 
Essas interações, estruturalmente complexas, permitem um melhor atendimento aos 
interesses dos clientes e oferecem acesso direto a diversas fontes de financiamento, mas ao 
mesmo tempo, a complexidade de interações multi-direcionais no desenho e na prestação 
do programa apresentam um grande desafio para o empreendimento, uma vez que não são 
necessariamente muito “amigáveis ao usuário” ou fáceis de serem administradas. 
 
Trata-se de uma tentativa de representação visual do modelo de incubadora que tem a 
maior possibilidade de sobreviver às tribulações do tempo. O centro da “Eggubator” é 
representado pela própria incubadora, com sua diretoria (Board of Director). É, 

                                        
76 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

77 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 
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essencialmente, a empresa mãe, a prestadora de serviço, a fonte de formação de rede e de 
suporte, o berço e a incubadeira”.  
 
No Brasil existem quatro ecossistemas que podem ser considerados como “Eggubators”, o 
Instituto Gênesis da PUC-Rio de Janeiro (IG),78 o Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico (CDT),79 o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas 
(Celta)80 e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (César)81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
78 Instituto Gênesis da PUC-Rio - http://www.genesis.puc-rio.br/ 

79 Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) - http://www.cdt.unb.br/ 

80 Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (Celta) - www.celta.org.br 

81 Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (César) - http://www.cesar.org.br/ 
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6. RAZÃO DO EMPREENDIMENTO: 

 
Segundo Maureen82, “Toda incubadora precisa de uma diretoria efetiva, mas as metas e os 
indicadores de sucesso em uma organização sem fins lucrativos são diferentes das do 
mundo com fins lucrativos.” 
 
“As incubadoras de negócios são diferentes em relação a seu ponto de origem ou fonte de 
financiamento. Geralmente as duas classes se sobrepõem e, na realidade, a classificação é 
mais uma convenção para organizar as futuras discussões e análises.”83  
 
“As variações de incubadoras de negócios existem, mas são principalmente descritas como 
com ou sem fins lucrativos. As incubadoras de negócios sem fins lucrativos geralmente são 
do governo e de universidades, enquanto as incubadoras com fins lucrativos são de 
propriedade privada.”84  
 
“As incubadoras podem ser patrocinadas por agências públicas ou sem fins lucrativos, ou 
podem ser privadas - empreendimentos com fins lucrativos.”85 
 
6.1. COM FINS LUCRATIVOS: 
 
Segundo Lavrow e Sample86, “O grande grupo de incubadoras com fins lucrativos se origina 
como incubadoras puramente de negócios, em empresas de tecnologia, empresas de capital 
de risco, empresas de consultoria ou como projetos empresariais. Elas são incubadoras 
novas e, assim, não possuem um histórico consolidado, nem uma história expressiva. A 
maioria esmagadora dessas incubadoras é recém-criada. 
 
Os motivos por trás da criação de novas incubadoras podem ser diferentes: as empresas de 
capital de risco ou de consultoria são movidas pelos lucros potenciais e querem maior 
controle sobre os empreendimentos onde investem ou prestam consultoria; as empresas de 
tecnologia, por outro lado, estão mais preocupadas com as perspectivas de perderem seu 
melhor engenheiro e o talento de desenvolvimento para o glamour empresarial, ou para a 
concorrência.  
 
Assim, elas oferecem a esses profissionais a oportunidade de transformar suas idéias em 
empreendimentos bem-sucedidos com a empresa.  
 
Uma incubadora puramente de negócios normalmente é uma aliança ou um consórcio de 
negócios de serviços tecnológicos e profissionais, cuja proposição de valor é o crescimento 

                                        
82 MAUREEN, K. Robinson, Nonprofit Boards That Work: The End of One-Size-Fits-All Governance, catalog by NBIA 

83  LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa)  

84 WILBER, Patti L. and DIXON, Leonard, The Impact of business incubators on Small Business Survivability  

85 YOUNG, Neal - 2000, Hatching good Ideas? Characteristics of Minnesota´s Business Incubators (Minnesota Department of Trade and 

Economic Development) www.dted.state.mn.us/PDFS/incubators.pdf 

86 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 
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acelerado de novos empreendimentos. A incubação de negócios é a principal competência 
dessas incubadoras e praticamente sua única fonte de receita. Isso é verdade até o 
momento no qual a incubadora começa a ter ou sentir problemas financeiros.  
 
Assim, a incubadora começa a licenciar ou a vender produtos e serviços para os clientes 
externos, ou institui um programa diferenciado de serviços para todas as empresas 
incubadas, incluindo tanto taxas de serviços quanto serviços gratuitos”.  
 
De acordo com a NBIA87, “uma incubadora privada ou com fins lucrativos, geralmente, é de 
propriedade de grupos de investimento de capital inicial ou por parcerias de 
desenvolvimento imobiliário.” 

 
Segundo Young88,  "As incubadoras com fins lucrativos que foram analisadas tendiam a 
receber participações nas empresas incubadas com pagamento parcial ou integral para a 
incubadora." 
 
O Portal Venture Ahead89 faz os seguintes comentários: ”as incubadoras com fins lucrativos, 
de desenvolvimento de negócios, com financiamento privado: essas incubadoras, 
normalmente, são gerenciadas por grupos de investidores, “angel investors” ou empresas 
privadas. O foco principal delas é a recompensa econômica pelos investimentos nas 
empresas residentes, novos aplicativos de tecnologia, transferência de tecnologia e valor 
agregado através de financiamento, serviços e recursos. 
  
A principal função dessas incubadoras é, de forma geral, fomentar o crescimento de 
empresas emergentes ou no estágio de desenvolvimento, com elevado potencial, onde os 
patrocinadores assumiram uma posição acionária por meio do financiamento. Os 
patrocinadores, então, buscam ganhos no eventual IPO ou na venda da empresa. Esse 
grupo representa aproximadamente 8% de todas as incubadoras dos Estados Unidos e é o 
tipo de incubadora com crescimento mais rápido.”  
 
Com fins Lucrativos, de Desenvolvimento Imobiliário e Cooperativas:  
  
Esse tipo de incubadora normalmente é chamado de cooperativa imobiliária. O principal foco 
é aumentar ou compensar os pagamentos de aluguel e leasing, com a propriedade do prédio 
sendo dividida entre as pequenas empresas. Muitas são criadas e gerenciadas por corretores 
ou proprietários para criar e manter as taxas de residência das empresas incubadas.  
 
Outras resultam de diversas pequenas empresas, relacionadas umas às outras ou não, que 
compartilham um espaço maior para obter melhores preços e contratos de aluguel. 
Geralmente, o principal propósito é quando uma empresa grande tem um significativo 
espaço extra de escritório que subloca a empresas residentes menores.  

                                        
87 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

88 YOUNG, Neal - 2000, Hatching good Ideas? Characteristics of Minnesota´s Business Incubators (Minnesota Department of Trade and 

Economic Development) www.dted.state.mn.us/PDFS/incubators.pdf  

89 http://ventureahead.com/online_guides/Incubation_Guide/incu5-_Types_of_Incu/body_incu5-_types_of_incu.htm  
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Esses tipos de incubadora geralmente oferecem serviços mínimos de suporte com foco no 
espaço compartilhado, tais como espaço para conferência, áreas de recepção, sistemas de 
telefonia e administração de escritório. Essas incubadoras representam menos de 2% do 
total dos Estados Unidos. Muitas das incubadoras desse tipo são muito pequenas e informais 
e, de forma geral, não são registradas na maioria dos estudos sobre incubadoras.  
 
O BusyInternet (BI Accra) é um caso internacional que poderia ser classificado neste item. 
Trata-se de um projeto de incubadora com fins lucrativos que dá, aos negócios locais e ao 
público geral em Gana, um acesso confiável e com um bom preço às Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs). É a maior incubadora de tecnologia na África e uma das 
poucas que são financeiramente auto-sustentáveis.90   
 
6.2. SEM FINS LUCRATIVOS: 
 
Segundo Lavrow e Sample91,  “As incubadoras sem fins lucrativos têm suas origens em 
centros acadêmicos, em centros de pesquisa, no governo local e central e são criadas por 
parceiros comunitários. Historicamente, as incubadoras de negócios têm sido fundadas por 
Universidades e centros de pesquisa e, em grande parte, são financiadas pelos governos 
centrais e locais. 
 
Há um grupo muito menor de incubadoras sem fins lucrativos que foram (e estão sendo) 
fundadas por empresários bem sucedidos, cujas metas são fomentar o talento e facilitar o 
desenvolvimento econômico regional. Essas incubadoras são financiadas por 
empreendimentos com fins lucrativos e outros privados e, apesar de não esperarem retorno 
sobre o investimento, a meta da incubadora é alcançar o equilíbrio.” 
 
Segundo Mian92, “Uma análise comparativa das dimensões mostrou que não há diferenças 
significativas com base no patrocínio – estatal ou privado.” 

 

De acordo com Adkins93, “As sem fins lucrativos realizam diferentes metas, tais como a 
comercialização de novas tecnologias das universidades, diversificação das economias locais, 
atendimento a empresários minoritários e criação de empregos.” 
 
Para a NBIA94, ”uma incubadora de negócios sem fins lucrativos funciona com a ajuda de 
uma comunidade ou de uma fundação de desenvolvimento econômico”.  
 
Conforme Young95, "As incubadoras sem fins lucrativos tendiam a receber pagamentos por 

                                        
90 http://www.bridges.org/iicd_casestudies/busy_internet/ 

91 LAVROW, Marina and SAMPLE, Sherry - 2002, Business Incubation: Trend or Fad? (University of Ottawa) 

92 MIAN, Sarfraz A.,Technovation 14(8): 515-528,1994 Oct. 

93 ADKINS, Dinah – Executive Director of Nacional Busoness Incubator Association – Entrepreneurs advised to practice due diligence in 

incubation selection -  NBIA Home -> Resource Center ->In the News 

94 NBIA – National Business Incubator, Principles & Best Practices. www.nbia.org/resource_center/best_practices/index.php  

95 YOUNG, Neal - 2000, Hatching good Ideas? Characteristics of Minnesota´s Business Incubators (Minnesota Department of Trade and 

Economic Development) www.dted.state.mn.us/PDFS/incubators.pdf  
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serviços através de honorários." 
 
Segundo o Portal Venture Ahead96, “as incubadoras sem fins lucrativos são patrocinadas por 
agências do governo e organizações sem fins lucrativos, sendo voltadas principalmente para 
o desenvolvimento econômico através do aumento de empregos, diversificação da base 
econômica, desenvolvimento imobiliário e aumento na base tributária.” 
 
Algumas dessas incubadoras são patrocinadas em conjunto pelo governo e por empresas 
privadas, inclusive o patrocínio corporativo, câmaras de comércio e as associações de 
indústrias locais. Nos Estados Unidos, cerca de 51% de todas as incubadoras são 
patrocinadas pelo governo, e 16% são patrocinadas pelo governo juntamente com a 
iniciativa privada. 
 
Sem fins lucrativos, Relacionada ao Mundo Acadêmico ou Comercialização da 
Tecnologia  
 
Conforme Smith97, ”espera-se que as incubadoras dedicadas a negócios com base em 
tecnologia sejam particularmente atraentes para as universidades, uma vez que podem ser 
vistas como um veículo para transferência de tecnologia e comercialização de pesquisa da 
universidade.”  
 
O NBIA (1998) relata que 27% de todos os estabelecimentos norte-americanos estão 
afiliados a universidades e faculdades. Assim, fica claro que as universidades e as faculdades 
da América do Norte estão desempenhando um importante papel no processo de incubação. 
 
A transferência de tecnologia, a comercialização da pesquisa da universidade e um ambiente 
de incentivo ao desenvolvimento das capacidades empresariais também figuram como 
objetivos comuns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
96 http://ventureahead.com/online_guides/Incubation_Guide/incu5-_Types_of_Incu/body_incu5-_types_of_incu.htm  

97 SMITH, Fred - Technology Business Incubation, a Role for Universities - The Australian Academy of Technological Sciences and 

Engineering - ATSE Focus, No. 115, Jan/Feb 2001 - http://www.atse.org.au/publications/focus/focus-smith-tf.htm 
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7. FOCO 
 
“Não há um modelo único para uma incubadora, mas há uma grande variedade de formas 
de incubadoras. Os tipos de incubadora podem ser divididos em muitas categorias. Uma 
forma para fazer isso é fazer uma discriminação aproximada diferenciando o tipo 
(organizacional) e o foco de uma incubadora. O foco da incubadora pode representar 
diversas dimensões de uma incubadora, por exemplo o mercado-alvo (p.ex.,mídia, 
comunicações), a área geográfica (p.ex., regional, local, global), tecnologia (p.ex., ciências 
da vida) ou o estágio de desenvolvimento das empresas incubadas nas quais a incubadora 
tem seu foco (p.ex., idéia, semente, crescimento)”. 
 
Além da classificação por tipo de incubadora, também se pode fazer uma subdivisão por 
foco da incubadora. Os primeiros programas de incubadora tinham como foco diversas 
empresas de tecnologia, ou uma combinação de indústria leve, empresas de tecnologia e 
serviços.  

 

Contudo, nos últimos anos, as incubadoras avançaram em visar indústrias como 
processamento de alimento, tecnologias médicas, tecnologias espaciais e de cerâmica. 
Também, foram criadas incubadoras para artes e manufaturas, para empresas do varejo e 
para desenvolvimento de software. Houve inclusive programas voltados à criação de micro 
empresas, às necessidades das mulheres e minorias e a fins ambientais.98” 
 
7.1. TRADICIONAL 
 
O modelo tradicional é uma organização que abriga empreendimentos ligados aos setores da 
economia que detém tecnologias largamente difundidas e que queiram agregar valor aos 
seus produtos, processos ou serviços, por meio de um incremento em seu nível tecnológico. 
Esses empreendimentos, conforme Pereira,99 devem estar comprometidos com a absorção e 
o desenvolvimento de novas tecnologias.  
 
Segundo Filion100, incubadoras tradicionais ou clássicas são aquelas que abrigam empresas 
ligadas aos setores tradicionais cujo conhecimento é de domínio público — confecções, 
calçados, agroindustriais. 
 
Segundo Dornelas101, incubadora de empresas, dos setores tradicionais, é aquela que abriga 
empresas ligadas aos setores tradicionais da economia, as quais detêm tecnologia 
largamente difundida e queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por 
meio de um incremento no nível tecnológico empregado. Devem estar comprometidas com a 
absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias. 
 
                                        
98 http://www.manufacturingadvice.org.uk/pluto-resources/1116.pdf 

99 PEREIRA, Edson Gonçalves – Planejamento e Implantação de Incubadoras de Empresas – ANPROTEC e Sebrae – DF 2002 

100 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora, capítulo 17 – Cultura Editores Associados 

SP 2000. 

101 DORNELAS, José Carlos Assis – Planejando Incubadoras de Empresas – Editora Campus – RJ 2002 
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7.2. MISTA 
 
A incubadora classificada como mista é aquela que abriga ao mesmo tempo empresas de 
base tecnológica e de setores tradicionais. Segundo Filion102 e Dornelas103, as incubadoras 
mistas são aquelas que abrigam, no mesmo ambiente, os dois tipos de empresa, as 
tecnológicas  e as tradicionais.                                                                                      .  
 
7.3. TECNOLÓGICA 
 
Este tipo de é uma organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços 
resultam de pesquisa científica, para os quais a tecnologia representa alto valor agregado. 
Abriga empreendimentos nas áreas de informática, biotecnologia, química fina, mecânica de 
precisão e novos materiais. Distingue-se da Incubadora de empresas de setores tradicionais 
por abrigar exclusivamente empreendimentos oriundos de pesquisa científica. 
 
Segundo Filion,104 as incubadoras tecnológicas são aquelas que abrigam empresas cujos 
produtos, processos ou serviços demandam conhecimento intensivo em ciência e tecnologia. 
Essas incubadoras normalmente encontram-se próximas a grupos de pesquisa de excelência 
e seus produtos e serviços são inerentes aos direitos de propriedade intelectual. 
 
Dornelas,105 diz que, “incubadora de empresas de base tecnológica é aquela que abriga 
empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de 
pesquisa aplicada, e nos quais a tecnologia representa alto valor agregado”. 
 
7.4. CULTURAL 
 
As incubadoras culturais irão abrigar empreendimentos com atividade fim na área da cultura 
e têm o objetivo de promover empreendedorismo de produtos e serviços culturais. Essa 
atividade está integrada à indústria cultural. 
 
Conforme Scaramuzzi106 “Em março de 2002, a primeira incubadora virtual para o setor de 
cultura foi lançada no Estado do Rio de Janeiro pela Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). A iniciativa tem por objetivo fomentar o empreendedorismo no campo da cultura, 
incluindo, dentre outros, o desenvolvimento das artes, música, escultura, fotografia, cinema 
e eventos.”  
 

                                        
102 FiILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora capítulo 17 – Cultura Editores Associados SP 

2000. 

103 DORNELAS, José Carlos Assis – Planejando Incubadoras de Empresas – Editora Campus – RJ 2002 

104 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora capítulo 17 – Cultura Editores Associados SP 

2000. 

105 DORNELAS, José Carlos Assis – Planejando Incubadoras de Empresas – Editora Campus – RJ 2002 

106 SCARAMUZZI, Elena – Incubators in Developing Countries – InfoDev - Word Bank - 2002 
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De acordo com o glossário da ANPROTEC107, “incubadora cultural  é a organização que 
abriga empreendimentos na área da cultura, com vistas a promover o processo de 
empresariamento de produtos e serviços culturais.” 
 
7.5. SOCIAL 
 
Uma organização que abriga empreendimentos e tem como atividade fim projetos sociais. 
Podem estar ligadas aos setores tradicionais, cujo conhecimento é de domínio público e que 
atendem à demanda de criação de emprego e renda e melhoria das condições de vida da 
comunidade ou projetos tecnológicos como os que objetivam a exclusão digital.  
Os objetivos da incubadora devem estar alinhados com os objetivos do programa do 
desenvolvimento social da região. As incubadoras sociais também estão ligadas a programas 
de responsabilidade social das empresas e se preocupam com a sustentabilidade do meio 
ambiente e da proteção das minorias e de deficiências físicas. 
 
7.6. AGROINDUSTRIAL 
 
Segundo o glossário da ANPROTEC108, ”incubadora agroindustrial é uma organização que 
abriga empreendimentos de produtos e serviços agropecuários, com vistas a facilitar o 
processo de empresariamento e inovação tecnológica no campo. Como exemplo, temos a 
Incubadora de Empresas de Sulaco109, “No que diz respeito ao aproveitamento do potencial 
para a formação de micro empresas, o projeto Incubadora de Empresas pretende reunir em 
grupos ou associações, homens e mulheres da vila de San Antonio de Búfalo em Sulaco, 
município de Yoro, Honduras, que cultivem em suas hortas: mangueiras, laranjeiras, 
limoeiros, fruta do conde, entre outros; quem receberão capacitação em elaboração de 
geléias, frutas em conservas, sucos e/ou concentrados.” 
 
A crescente introdução da tecnologia na produção agropecuária tem estimulado o 
crescimento de incubadoras ligadas às Universidades Rurais como a INEAGRO110, incubadora 
de base agroindustrial da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil (UFRRJ). “O 
Programa de Incubadora de Empresas da UFRRJ - INEAGRO, teve início no ano de 1998. É 
um projeto voltado para o estímulo à criação de novos empreendimentos em agronegócios, 
baseados em tecnologia inovadora, com ênfase nas áreas de engenharia de alimentos, 
química, agrícola e biotecnologia.”111  
 
 
 

                                        
107 ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. 

108 ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. 

109Incubadora de Empresas de Sulaco – CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 

http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/espanol/Rec_de_info/memoriasiicurs/cd_curso/Contenido/Modulo%205/Poster%20de%20particip

antes/miguel_flores.pdf  

110 INEAGRO – www.ufrrj.br/ineagro  

111 Rede de Incubadoras do Rio de Janeiro – Rede de Tecnologia www.redetec.org.br/reinc  
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7.7. SERVIÇOS / CONSULTORIA 
 
Com o surgimento de programas de formação de empreendedores em Faculdades de 
Administração e de atividades profissionais típicas de prestação de serviços, estão 
aparecendo incubadoras focadas em empresas de prestação de serviços como o Centro de 
Inovação Empresarial - Incubadora de Projetos do Instituto Superior de Administração e 
Economia da Fundação Getulio Vargas - ISAE/FGV112, é uma iniciativa conjunta com a 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná/ Instituto Euvaldo Lodi - FIEP/IEL, o Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC e o Serviço de Apoio às Pequenas 
Empresas no Paraná - SEBRAE/PR. Tem como objetivo apoiar a criação e consolidação de 
empresas da área de serviços, atendendo, prioritariamente, a demanda interna de projetos 
oriundos de estudantes e aqueles que tenham terminado cursos de pós-graduação do 
ISAE/FGV. 
 
7.8. TARGET 
 
As incubadoras como “target” (alvo) são aquelas em que o foco algumas vezes pode ser 
mais específico do que o foco já definido anteriormente, podendo, neste caso, trabalhar em 
nichos específicos como, por exemplo: 
 
Artes  
 
Segundo o glossário da ANPROTEC113,”incubadora de artes  é uma organização que objetiva 
apoiar pessoas criativas e empreendedoras que pretendem desenvolver negócios inovadores 
na área das artes.” 
 
Cooperativas 
 
Segundo o glossário da ANPROTEC114, “incubadora de cooperativa é a  incubadora que apóia 
cooperativas em processo de formação e/ ou consolidação, instaladas dentro ou fora do 
município. Essa estrutura apresenta características tanto das incubadoras tradicionais, como 
do processo de incubação à distância com o objetivo de criação de trabalho e renda.” 
  
Segundo Filion115, ”as incubadoras de cooperativas são aquelas que objetivam a criação de 
cooperativas como instrumentos de geração de trabalho e renda. Uma cooperativa é uma 
associação de pessoas de responsabilidade limitada ou ilimitada, com interesses comuns, 
organizadas economicamente de forma democrática (bastante diferente de uma sociedade 
mercantil) e que tem uma legislação específica em cada país.”  

                                        
112 Incubadora de Projetos do Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getulio Vargas - ISAE/FGV 

http://www.fgvpr.br/cgi-bin/incubadora_01.asp  

113 ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. 

114 ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas. 

115 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora capítulo 17 – Cultura Editores Associados SP 

2000. 
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É uma organização democrática que conta com a participação de todos os seus cooperados, 
respeitando os direitos e deveres de cada um. A Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP) da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ116 é um bom exemplo. 
 
Incubadoras de Internet 
 
Segundo Filion,117 com o desenvolvimento da Internet, foram criadas recentemente as 
aceleradoras de negócios do tipo “incubadoras.com”. Com o apoio de bancos ou 
investidores, essas incubadoras fortemente capitalizadas e rentáveis por concepção, focaram 
seus negócios no comércio eletrônico e na Internet.  
 
Elas funcionam, basicamente, atraindo seus candidatos através de prêmios e apoio 
financeiro e utilizam um processo de seleção por meio de análise de planos de negócios. 
Normalmente, tais incubadoras apóiam projetos selecionados através de assessoramento e 
de capital e têm participação acionária no empreendimento.  
 
Funcionam, muitas vezes, como intermediadoras de investidores e trabalham em nichos 
específicos de um tipo de negócio. Exemplos: e-platform venture partners,118 Embrion119 e 
outras.  
 
Outras e de Objetivos Especiais120  
 
Essas incubadoras são patrocinadas por uma variedade de recursos não tradicionais como a 
American Indian Tribal, governos, grupos de igreja, organizações étnicas, instituições de 
caridade, ou grupos de interesses especiais. Essas incubadoras representam menos que 5% 
de todas as incubadoras nos Estados Unidos. 
 
Design e de Internet. 
 
Referência: ALBERT, Philippe and GAYNOR, Lynda - 2001, Incubators: Growing Up, Moving 
Out (A Review of the Literature) - www.ceram.edu. 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
116 Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) - http://www.ufrj.br/materia.php?cod=687 

117 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando; ARANHA, José Alberto – Boa Idéia e Agora capítulo 17 – Cultura Editores Associados SP 

2000. 

118 e-platform venture partners - http://www.e-platform.com.br/ 

119 Embrion - http://www.embrion.com.br/ 

120 http://ventureahead.com/online_guides/Incubation_Guide/incu5-_Types_of_Incu/body_incu5-_types_of_incu.htm  
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8. CONCLUSÃO 
 
De acordo com Chinsomboon121 “Por ser um setor novo, não há muitos modelos testados de 
incubadoras de sucesso. Na verdade, o próprio sucesso tem definições variadas. Como a 
maioria das incubadoras ainda não possui um histórico consolidado, atualmente é impossível 
analisar qual modelo, objetivamente, funciona e qual que não”.  
 
Contudo, está claro que certos modelos funcionam melhor em certas circunstâncias. Nem 
todos os modelos funcionarão em todas as soluções. Em outras palavras, nem todas as 
incubadoras são criadas da mesma forma.” 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
121 CHINSOMBOON, Oonnut Mac, Incubators in the New Economy. www.chinsomboon.com/incubator/  
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