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Introdução  
 
O movimento de incubadoras no Brasil tem se diferenciado do movimento em 
outros países pelas suas ações localizadas. A abrangência e influência das 
incubadoras têm extrapolado as paredes onde estão instaladas e seu reflexo 
tem se estendido a toda uma região. Ela vai das suas empresas residentes até 
as comunidades, parques e cidades.         
 
Algumas incubadoras passaram a ser consideradas por alguns formuladores 
de políticas públicas como sendo um centro de disseminação de 
desenvolvimento local. O processo de geração de empreendimentos 
inovadores passou a ser reproduzido desde as grandes empresas até as 
comunidades mais carentes.   
 
Com a experiência adquirida em incubadoras de tecnologia e de cultura, os 
autores propõem a aplicação de conceitos do empreendedorismo e da gestão 
de incubadoras na geração de empreendimentos inovadores em comunidades 
de baixo desenvolvimento econômico. Estende-se, desta forma, a função dos 
gerentes das incubadoras, para também agirem como agentes de 
desenvolvimento local, através da articulação dos atores envolvidos no 
processo. 
 
Foi considerado ainda que o movimento de desenvolvimento local baseado no 
processo das incubadoras continua centrado nos seus três movimentos 
originais: empreendedorismo, conjunto de empreendimentos (formação de 
redes cooperativas de empresas) e centros de conhecimento (Universidades e 
Centros de Pesquisa). No presente artigo, vamos usar o conceito de 
incubadora da ANPROTEC1 - agente nuclear do processo de criação de 
empresas e um mecanismo de estímulo ou agente facilitador para esse 
crescimento. 
 
O objetivo deste artigo é analisar e propor ações de desenvolvimento 
econômico para comunidades de baixa renda, através da articulação dos 
atores locais e da disseminação de uma cultura empreendedora inovadora. 
 
A motivação para escrever este artigo veio de estudos econômicos, que 
normalmente medem o desenvolvimento pelo PIB, Renda per Capita e Taxa de 
Desemprego, o que faz com que, por significância, o desenvolvimento 
econômico de pequenas comunidades de baixo desenvolvimento raramente 
seja objeto de estudos econômicos para proposição de política pública. 
 
Nosso enfoque no trabalho é propor o crescimento sustentado de economias 
populares que normalmente não representam impacto no PIB nacional e estatal 
através da utilização de rejeitos de produtos como matéria prima, organizando 
o processo produtivo pela articulação das ações dos diferentes atores locais. 
 
 
 

                                                 
1 ANPROTEC – Rede Incubar -  http://www.redeincubar.org.br/ 
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Conceituação  
 
As mais diversas atividades econômicas, freqüentemente, estão interligadas 
em cadeias produtivas, que são segmentadas em etapas de um processo.  
 
O conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento de visão 
sistêmica. Ele parte da premissa de que a produção de bens pode ser 
representada como um sistema, onde os diversos atores estão interconectados 
por fluxos de materiais, de capital e de informação, objetivando suprir um 
mercado consumidor final com os produtos do sistema.  
 
De acordo com Castroi, embora seja um termo originalmente aplicado ao setor 
agrícola, este conceito se estendeu para outras áreas produtivas, tornando-se 
universal. Suas definições e ferramentas analíticas são largamente usadas 
para a formulação de estratégias e políticas de desenvolvimento em uma 
ampla gama de processos produtivos.  
 
Uma Cadeia ou Fluxo de Valor é um conjunto de atividades (uma série de 
processos inter-relacionados) necessárias para transformar a matéria-prima em 
produto ou serviço até chegar ao cliente final, agregando valor a esse bem ou 
serviço. (Castro, 2001)  
 
Em cada cadeia produtiva existe uma teia de relações complexas, envolvendo 
diferentes agentes econômicos (por exemplo: fornecedores, distribuidores, 
processadores), matéria-prima, insumos e sub-produtos.  
 
Cada elo da cadeia produtiva apresenta uma especificidade de uso de matéria-
prima, de qualificação de mão-de-obra e de resíduos de produção. Desde a 
produção do bem inicial até a formação do produto final, existem produtos, 
sejam eles equipamentos, utensílios ou materiais diversos, não reaproveitados 
no início de um novo ciclo de produção. Esses produtos podem estar 
desgastados ou inadequados para reuso e, por isso, se tornam ineficientes ou 
inutilizáveis. Portanto, muitas vezes, esses produtos são descartados do 
processo sem outro destino, ou seja, ficam em depósitos ou são atirados ao 
lixo sem questionamentos. 
 
Uma vez que esses resíduos descartados sejam identificados, é possível se 
estudar uma nova aplicabilidade para os mesmos. Buscando-se soluções 
inovadoras para torná-los úteis na produção de novos bens e, portanto, 
iniciando um novo ciclo produtivo. 
 
Desta forma, novos agentes serão envolvidos neste processo e mais postos de 
trabalho serão gerados, com o conseguinte acréscimo de renda total (aumento 
do PIB, que é a soma (ou o valor) de toda a produção de bens e serviços finais 
ocorrida dentro de um espaço determinado em um dado período de tempo). 
 
Estes novos agentes tornar-se-ão novos produtores e ao mesmo tempo novos 
consumidores tanto de matéria-prima e insumos como de bens e serviços 
finais, a partir do acréscimo de renda. Portanto, contribuirão para o 
fortalecimento econômico do espaço onde atuam. Cada novo processo, então, 
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poderá beneficiar, direta ou indiretamente, o “processo-mãe”, seja retribuindo 
com a oferta de novos insumos seja gerando novos demandantes. 
 
Como exemplo, temos a cadeia produtiva do algodão, como mostra a figura 1. 
  
 

Figura 1 
 
 

 
 
 
 
Na etapa de corte e costura, por exemplo, os retalhos da confecção podem dar 
origem a um novo processo de confecção com retalhos. Abrindo este caso para 
cada etapa da produção e para cada cadeia produtiva, haverá uma 
multiplicidade de novos processos.  
 
As soluções inovadoras, anteriormente mencionadas, não estão 
necessariamente relacionadas com sofisticadas tecnologias. A criatividade e 
uma outra visão de mundo podem dar finalidade a produtos outrora 
imprestáveis e, por isso, dispensáveis. 
 
Quando pensamos a sociedade como um todo, verificamos que uma grande 
parte das pessoas é excluída destes processos produtivos organizados em 
cadeia, que geram uma cadeia de valor. Estes acréscimos provenientes das 
cadeias são apropriados pelos agentes envolvidos nos processos.  
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Metodologia 
 
As comunidades de baixo desenvolvimento sócio-econômico mantêm algumas 
atividades econômicas, muitas das quais artesanais, que são fonte de 
sobrevivência para muitas pessoas. Ao relacionar as complexas cadeias 
produtivas com as atividades desenvolvidas em comunidades ou interesses e 
habilidades dos indivíduos de baixa renda, é possível identificar oportunidades 
de novos negócios. 
 
Justamente neste momento podem ser desenvolvidas as chamadas 
tecnologias sociais2, que buscam solucionar problemas de comunidades de 
baixo desenvolvimento sócio-econômico. Os materiais descartados podem ser 
reaproveitados ao aliar tecnologias acessíveis, criatividade, interesse e força de 
vontade.  
 
É necessário criar um senso coletivo de responsabilidade social em todas as 
etapas dos diversos processos produtivos. Além da esfera empresarial, é 
preciso o envolvimento de outras duas esferas: o Governo, com o uso de 
políticas públicas, e a Universidade, com pesquisa e desenvolvimento. Um 
trabalho conjunto da Hélice Tripla3 pode resultar em uma distribuição de 
oportunidades sem prejudicar as atividades já existentes. 
 
É com base neste propósito, que o artigo, utilizando a experiência da 
Incubadora Social de Comunidades do Instituto Gênesis da PUC-Rio, procura 
identificar e mapear os diferentes atores locais encontrados em uma 
comunidade e no seu entorno e, através da articulação dos seus atores, 
estimular a disseminação da cultura empreendedora e a geração de novos 
empreendimentos em prol do desenvolvimento sócio-econômico.  
 
Atores locais são aqui considerados as pessoas, grupos, instituições e 
lideranças que trabalham, em diferentes níveis no processo de diminuição da 
exclusão social4. Estes atores são peças fundamentais que buscam 
constantemente minimizar os problemas que geram a exclusão social, como a 
não satisfação das necessidades primárias (alimentação, moradia e 
saneamento básico), e também das necessidades secundárias (educação, 
informação básica e qualificação profissional).  
 
Percebe-se, no entanto, que as ações isoladas praticadas por estes atores 
locais, sendo eles físicos ou jurídicos, ainda enfrentam dificuldades para 
alcançar uma efetiva transformação da realidade social. Isto se dá devido ao 
fato de estas ações não estarem integradas em prol de um mesmo objetivo: a 
geração de trabalho e renda, visando ao desenvolvimento local.  
 

                                                 
2 Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, desenvolvidas na 
interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social. 
www.redetecnologiasocial.net 
3 Hélice Tripla (Triple Helix) é um conceito criado pelos Professores Henry Etzkowitz e Loet 
Leydesdorff, que reconhece na interação universidade - empresa - governo, a base da inovação no mundo 
contemporâneo. 
4 www.institutorio.org.br 
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O objetivo utilizado para a concentração dos esforços dos agentes, foi a 
utilização de uma prática empreendedora que chamamos de “Oficinas de 
Trabalho”. Estas oficinas são empreendimentos incubados que têm que, além 
de ser auto-sustentáveis, exercer a função de uma oficina de aprendizado de 
ofícios para a população local.  

Estas oficinas objetivam à sistematização dos processos produtivos de 
conhecimentos prévios (tecnologia social) de uma ou mais pessoas pré-
qualificadas, aplicadas às realidades locais onde serão implantadas, gerando 
novos postos de trabalho, diretos e indiretos e contribuindo para o aumento do 
nível de desenvolvimento sócio-econômico da comunidade. 

Para a implantação desta iniciativa, porém, é necessária a mobilização e 
articulação dos diferentes atores sociais atuantes no entorno da região na qual 
será realizado o trabalho proposto. Cada um destes atores é parte fundamental 
de um processo, onde o trabalho, antes executado isoladamente, se 
complementa dando origem a uma ação articulada. Cada ator envolvido 
representa o elo de uma corrente.  

Quando estes elos deixam de pensar apenas em si mesmo e atuam de uma 
forma integrada, isto é, passam a pensar na corrente como um todo, eles 
conseguem desenvolver um trabalho efetivo. Esta proposta de trabalho vem 
sendo utilizada na comunidade de Vila Canoas, em São Conrado, bairro do 
município do Rio de Janeiro, onde estão sendo desenvolvidas 10 oficinas de 
trabalho (empreendimento sociais) em diferentes áreas.  

Dentre os diversos atores locais que atuam no desenvolvimento sócio-
econômico local, podemos identificar alguns que exercem um importante papel 
neste processo. 
 
As Organizações Locais como Ong’s, igrejas, escolas de nível fundamental, 
associações de moradores, instituições governamentais de atuação local, e 
outras associações dirigidas por lideranças locais, que desempenham um 
importante papel no desenvolvimento da comunidade como, por exemplo, 
associações de moradores, associações de mulheres.   
 
O CEMASI - Centro Municipal de Assistência Social Integrada em Vila Canoas 
é um bom exemplo desta parceria. É uma organização governamental local 
que funciona como porta de entrada para os programas sociais da Prefeitura.  
Desenvolve projetos para as crianças, jovens, adultos e idosos e também dá 
apoio familiar. 
 
Na maioria das vezes, estas instituições permitem a entrada de diferentes 
ações para o combate à desigualdade social. Estas instituições estão 
desenvolvendo suas atividades dentro das comunidades, em contato direto 
com os moradores e com toda a cultura local. Além de estimular a cidadania, a 
educação e o cuidado com a saúde, realizam uma atividade fundamental: a 
capacitação profissional que representa um dos fortes elos para a geração de 
trabalho e renda em comunidades de baixa renda. 
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Outro papel importante das Organizações Locais é o reconhecimento da 
cultura e da identidade da comunidade. É fato que a tentativa de desenvolver 
atividades desconsiderando a cultura e a identidade dos moradores, dificulta o 
sucesso da implementação de idéias inovadoras como as Oficinas de Trabalho.  
 
A necessidade de alcançar os sonhos e desejos dos novos empreendedores é 
um fato decisivo na hora da escolha das atividades que serão desenvolvidas, e 
estas organizações são muito importantes como veículo de informação sobre a 
cultura local, podendo, muitas vezes, sugerir atividades a serem desenvolvidas, 
além de identificar as lideranças locais e estabelecer as redes de apoio que 
são necessárias para a geração de um novo empreendimento.  
 
Algumas vezes, podem, ainda, funcionar como organizações-mãe, 
organizações que contribuem na gestão dos empreendimentos locais, 
colaborando com a supervisão dos novos negócios depois que estes se tornam 
auto-sustentáveis. 
 
Os Centros de Conhecimento consistem nas instituições de Ensino Técnico e 
Superior estabelecidas no local. 
 
As instituições de Ensino Técnico são fundamentais na capacitação técnica dos 
novos empreendedores, que, muitas vezes, são incentivados pelos trabalhos 
realizados pelas instituições locais e buscam aperfeiçoamento em instituições 
deste setor. Desta forma, estas se tornam importantes fontes de indicação de 
potenciais empreendedores locais, além de transformar seus professores em 
futuros multiplicadores da cultura empreendedora, dentro e fora das 
instituições.  
 
Um exemplo deste tipo de instituição é a Fundação de Apoio à Escola Técnica 
do Rio de Janeiro – FAETEC, um importante complexo de educação 
profissional do país. Atende cerca de 200 mil estudantes, por ano, realizando 
um trabalho de capacitação profissional.  
 
As Instituições de Ensino Superior compreendem mais um elo desta corrente 
na busca do desenvolvimento local. Elas devem ser responsáveis pela 
supervisão da gestão dos novos negócios, fornecendo ao empreendedor toda a 
orientação necessária para que este aprenda a gerir o seu negócio.  
 
A colaboração na agregação de novas tecnologias aos produtos produzidos 
pelas comunidades também é um importante papel destas instituições, visto 
que normalmente tem laboratórios para o desenvolvimento de tecnologias em 
diferentes segmentos. O objetivo desta importante parceria é facilitar a 
transferência de novas tecnologias, que poderão ser reaplicadas em outras 
regiões. 
 
Uma outra instância pertencente a este processo são os Centros Empresariais 
que podem cooperar para a criação de um novo ciclo produtivo, através do 
fornecimento dos materiais descartados que constituem importante matéria-
prima para a geração de produtos diferenciados, evidenciando a criatividade e 
a inovação introduzidas nesta nova forma de promover o desenvolvimento 
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local. O aproveitamento destes materiais colabora para o desenvolvimento de 
produtos diferenciados e com importante valor agregado.  
 
A nova aplicabilidade para estes descartes dá origem à criação de um novo 
ciclo produtivo e colabora para a preservação do meio-ambiente.  
 
Pode-se considerar, ainda, que estas empresas são fontes relevantes de 
profissionais altamente qualificados em diferentes segmentos de mercado e 
que podem atuar em iniciativas sociais. Por exemplo, a orientação de novos 
empreendedores, de forma voluntária, beneficiando a comunidade e 
melhorando a relação da empresa com o seu entorno, através da prática da 
Responsabilidade Social. 
 
Para completar o quadro não podemos deixar de mencionar a importância das 
Instâncias de Fomento, que atuam estimulando e disponibilizando recursos 
financeiros para que estas ações possam ser efetivamente realizadas e 
possivelmente reaplicadas em diferentes localidades.  
 
Dentro desta nova abordagem, cada um dos atores locais supracitados deve 
funcionar como articulador e facilitador das ações em prol do desenvolvimento.  
 
A figura 2 mostra a articulação dos atores locais que podem atuar, em parceria, 
em prol do desenvolvimento sócio-econômico local de uma ou mais regiões. 
 
 

Figura 2 
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Implantação 
 
Utilizando o princípio de que o gerente de desenvolvimento local será um 
articulador dos atores acima apontados e que os motivos básicos do 
movimento de incubadoras ainda estão baseados nos três movimentos 
originais: empreendedorismo, conjunto de empreendimentos (formação de 
redes cooperativas de empresas) e centros de conhecimento (Universidades e 
Centros de Pesquisa), recomendamos as seguintes ações:  
 
Disseminação do empreendedorismo inovador  
 
Como descrito por Aranha ii, no empreendedorismo inovador está em questão o 
capital humano da localidade, que está intimamente ligado à qualidade de vida 
(Renda, IDH) da população, que, por sua vez, está relacionada com a 
motivação dos seus habitantes para a realização.  
 
Segundo Gómez iii, definir qualidade de vida implica em formas inéditas de 
identidade, cooperação, solidariedade, participação e realização, assim como 
satisfação de necessidades e aspirações tendo em vista as transformações 
sociais. 
 
Os indicadores tradicionais destacavam apenas o aspecto econômico na 
mensuração do desenvolvimento iv. Media-se o progresso e a qualidade de 
vida apenas com base na renda per capita e na taxa de emprego. Neste 
trabalho definimos qualidade de vida, segundo JCCI v, como o sentimento de 
bem estar e de realização ou satisfação resultante de fatores externos tais 
como: educação, saúde, cidadania, segurança pública, meio ambiente, 
habitação, cultura e lazer, emprego e renda. 
 
O GEM5, em 2004, no seu sumário executivo, comparou as características de 
alguns países segundo a renda nacional e a TEA6. Nós vamos nos concentrar 
em analisar o grupo de baixa renda e alta TEA e propor algumas ações para 
aproximar os resultados deste grupo aos do grupo de alta renda e alta TEA 
(tabela1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                 
5 GEM – Global Entrepreneurship Monitor 
6 TEA – Taxa de Atividade Empreendedora Total – É definida como a porcentagem da força de trabalho 
que está iniciando novo empreendimento cujo período de existência é inferior a 42 meses. 
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Tabela 1 
 

Características Renda Nacional e TEA  
 Baixa Renda e TEA Alta Alta Renda e TEA Alta

Motivação para 
empreender 

Alta proporção de 
empreendedorismo por 
necessidade 

Empreendem 
principalmente por 
oportunidade 

Educação Grande concentração de 
empreendedores com 
baixo nível educacional 

Empreendedores com 
os melhores níveis 
educacionais do mundo 

Tecnologia e 
Inovação 

Utilização de tecnologia 
antiga e pouca inovação 

Melhores políticas de 
transferência de 
tecnologia 

Capitalistas de risco Não se sentem atraídos 
para investir 

A saúde da economia 
atrai capitalistas de risco 

Políticas de suporte 
ao empreendedorismo 

Formuladores não se 
mostram interessados 
em dirigir programas 
para empreendimentos 
de baixo valor agregado 

Mais propensas a apoiar 
o empreendedorismo 
dada a característica 
dos empreendimentos 

 
 
Desde o século XVI, escritores e pesquisadores vêm definindo as 
características do empreendedor e, apesar das diferenças no tempo, quase 
todos colocam a auto-estima como sendo uma das características mais 
importantes para empreender.   
 
A auto-estima, conforme Assis, Avanci, Silva et al vi, é uma parte do auto-
conceito. Expressa um sentimento ou uma atitude de aprovação ou de repulsa 
de si mesmo, e até que ponto o sujeito se considera capaz, significativo, bem-
sucedido e valioso. Costa vii enfatiza que a auto-estima é talvez a variável mais 
crítica que afeta a participação exitosa de um adolescente com outros em um 
projeto. Os adolescentes com baixa auto-estima desenvolvem mecanismos que 
provavelmente distorcem a comunicação de seus pensamentos e sentimentos 
e dificultam a integração grupal. 
 
Curiosamente, no entanto, conforme o trabalho de Assis, Avanci, Silva et al 
com os adolescentes do município de São Gonçalo no estado do Rio de 
Janeiro, a despeito da visão que os adultos e a sociedade têm deles em geral, 
os adolescentes possuem uma visão de si muito positiva, definida 
especialmente pela alegria, bom humor, extroversão e satisfação corporal. 
Uma pesquisa domiciliar realizada por Minayo et al viii com jovens do município 
do Rio de Janeiro, mostrou uma visão igualmente positiva. 
 
Os resultados por nós encontrados na comunidade de Vila Canoas, na cidade 
do Rio de Janeiro, também demonstraram bons índices de auto-estima, o que 
pressupõe tratar-se de uma visão que enfatiza os atributos positivos, seus 
valores e competência, em detrimento das qualidades negativas. Cabe lembrar 
que uma representação de si mesmo tão positiva, não significa a "realidade" tal 
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como ela é percebida pela sociedade, nela incluindo a mídia como um 
mecanismo de socialização. 
 
Mruk ix afirma que não é o estrato social que define a auto-estima, mas o fato 
de o adolescente encontrar referências positivas no seu próprio grupo cultural. 
Um adolescente muito pobre que se valoriza muito, por exemplo, encontrou 
alguém no seu grupo de referências que lhe incutiu apreço e valor pelo que é. 
 
É nos momentos de passagem, que conforme Ranña x, o homem 
contemporâneo, principalmente nas grandes cidades, está pagando caro, com 
solidão e angústia a troca dos rituais tradicionais pela liberdade e pela 
individualidade. Ele está desamparado e tem a necessidade de criar os seus 
próprios rituais de passagem. 
 
Muitas vezes, conforme Sodréxi, ele não está conseguindo construir sua 
identidade, suas leis, seus valores e ideais. Estes jovens têm que ter sua 
cultura respeitada para poder amadurecer, e neste momento conquistar sua 
auto-afirmação e respeito. Se não houver, no entanto, um apoio na construção 
dos seus ideais, o vazio pode permitir que a droga e a marginalidade lhe 
ofereçam a possibilidade de se auto-afirmar.   
 
Encontrar referências para seguir no processo de construção de uma 
identidade na adolescência implica busca de parâmetros fora dos modelos 
parentais. Os pais já estão incorporados à subjetividade, às vezes até demais, 
e agora é preciso certo afastamento dessas referências. Daí vem a 
necessidade que os adolescentes sentem em buscar seus ídolos e amigos, diz 
Ranña 7. Nem sempre, porém, as referências existentes são adequadas.  
 
A passagem da infância para a maturidade será concluída se o jovem 
encontrar um caminho na busca de um papel social, o que não é fácil num país 
de grande índice de desemprego. A escolha de uma carreira é muito 
importante nesse caminho e, por isso, os programas de empreendedorismo 
devem colocar disciplinas de atitude e de gestão para suas vidas profissionais. 
 
A otimista visão de si do adolescente precisa ser reconhecida e implementada 
nas estratégias da motivação para empreender, capacitando estes jovens 
transformando o empreendedorismo por necessidade em uma verdadeira 
oportunidade de realização. 
 
É neste contexto, que devemos aproveitar o conhecimento dos problemas 
locais para mudar a situação da utilização de tecnologia antiga e de pouca 
inovação, utilizando tecnologia social em nichos de mercado. 
 
Transformar a visão de capitalistas de risco que não se sentem atraídos para 
investir, em responsabilidade social, com parcerias de fornecimento de rejeitos 
de materiais, programas de voluntariado, comércio justo, consumo consciente e 
investimentos em projetos sociais auto sustentáveis. 
 
                                                 
7 Wagner Ranña é médico pediatra, psicanalista, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, assistente do 
Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da USP. 
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O comércio justo8 visa ao contato e à comercialização direta entre produtor e 
comprador dos produtos e serviços das pequenas empresas em condições 
justas e não de ajuda humanitária e assistencialista. Alguns dos seus princípios 
mestres segundo Rossiter xii são; a transparência e a co-responsabilidade na 
gestão da cadeia produtiva, de distribuição e comercialização e a organização 
democrática dos produtores em forma de associações ou cooperativas, por 
exemplo. 
 
Esta co-responsabilidade também deve vir também do governo e da sociedade. 
Em São Paulo, como descrito por Dowbor xiii, o programa de reciclagem foi 
cancelado, pois não era economicamente viável. O raciocínio foi correto do 
ponto de vista microeconômico: custa mais a reciclagem doméstica do que o 
valor de venda do produto reciclado, mas não sob o aspecto social e ambiental.  
 
Nesta linha, países escandinavos, estão cada vez mais assumindo o caráter de 
uma economia negociada, que é buscar inteligentemente, entre os diversos 
atores econômicos e sociais interessados, as soluções negociadas que 
permitirão maximizar os interesses sociais, econômicos e ambientais. 
 
Enfim, utilizar o a, e, i, o, u do empreendedor (amor, experiência, inovação, 
oportunidade e união / relacionamento - Aranha xiv), articulando os atores locais 
dentro destas variáveis, com o objetivo de desenvolver econômica e 
socialmente a comunidade.  
 
Conforme também Aranhaxv, cada modelo de incubadora é adequado a uma 
determinada circunstância, atendendo a uma necessidade em particular, 
portanto, para optarmos pelo modelo mais adequado de incubadora para estas 
comunidades, recomendamos um projeto integrado de uma incubadora local 
como um projeto mãe, que funcione como um centro de aprendizagem de 
ofícios com a geração de spin offs. 
 
Esta recomendação irá estimular políticas públicas de incentivos aos centros 
de desenvolvimento local, “incubadoras” locais para desenvolvimento de 
empreendimentos de alto valor agregado e suporte a programas de formação 
de multiplicadores para disseminação do empreendedorismo inovador.  
 
No segundo movimento original, conjunto de empreendimentos, nós temos os 
Clustres, APLs e Distritos Industriais, tratados por Regazzixvi  como redes de 
cooperação produtiva. A característica deste movimento está em realizar ações 
dos empreendimentos de forma coletiva, como; as alianças estratégicas dos 
consórcios, nas redes de empresas, nas cooperativas, nas associações e nos 
grupos de empresas organizados como nas joint-ventures. 
 
Na formação de redes de cooperação, é importante ressaltar que o conceito 
micro-econômico de produtividade só consegue provar a sua superioridade ao 
se isolar o impacto lucro de uma unidade produtiva, do conjunto das 
externalidades, do impacto social gerado. A cada parque que fecha para abrir 
um supermercado ou um estacionamento, nós temos um maior lucro em 
                                                 
8 O Comércio Justo (Fair Trade)  é orientado pela Federação Internacional de Comércio Alternativo 
(International Federation of Alternative Trade). 
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termos empresariais e um maior prejuízo em termos econômicos, pelos custos 
adicionais gerados para a sociedade, além da perda de qualidade de vida, que 
afinal é o objetivo mais amplo. 
 
No terceiro movimento, os centros de conhecimento, encontram-se as relações 
universidade, centros de pesquisa, escolas técnicas e comunidade. A 
preparação de empreendedores ligados à pesquisa tecnológica ou a um centro 
técnico e a sua proximidade empresarial, fazem com que o processo de 
inovação se complete. 
 
Um mecanismo utilizado para esse propósito é o estabelecimento de 
incubadoras locais apadrinhadas por incubadoras tecnológicas que estão 
dentro ou nos arredores de campus universitários. O conceito mantém a 
possibilidade de agrupar talentos, tecnologia, capital e conhecimento para 
alavancar o empreendedorismo local, acelerar o desenvolvimento de novos 
negócios de base tecnológica e acelerar a comercialização destas tecnologias 
(Smilor e Gill) xvii  
 

Conclusão  

A articulação de atores locais (empresas socialmente responsáveis, centros de 
conhecimento que colaborem com a inovação e a comunidade engajada) para 
o desenvolvimento de uma cultura empreendedora inovadora que vise à 
produção de produtos e serviços integrados numa cadeia de valor permitirá que 
novas políticas públicas sejam propostas pelo governo. Assim, as nano 
economias serão transformadas em valor econômico e social, conforme o 
trabalho de Rochaxviii sobre os microclusters sociais, fazendo com que a 
atividade econômica seja um meio e o bem-estar social o fim. 
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