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RESUMO 

 

Esse estudo analisou a incubadora como instrumento fundamental para a continuidade 

de novos empreendimentos. Analisou ainda a incubadora como um mecanismo 

utilizado para promover e estimular a criação de micro e pequenas empresas  que 

contribuem para o desenvolvimento sócio-econômico, na medida em que são 

potencialmente capazes de induzir o surgimento de unidades produtivas que geram 

grande parte da produção industrial e criam a maior parte dos postos de trabalho no 

país. Estatísticas de incubadoras americanas e européias indicam que a taxa de 

mortalidade entre empresas que passam pelo processo de incubação é reduzida a 

20%, enquanto a taxa de mortalidade das empresas nascidas fora do ambiente de 

incubadora é de 70%. No Brasil, estimativas já apontam que a taxa de mortalidade das 

micro e pequenas empresas que passam pelas incubadoras também fica reduzida a 

níveis comparáveis aos europeus e americanos. Para as nascidas  fora do ambiente de 

incubadora, o SEBRAE aponta uma taxa de mortalidade de 80% antes de completarem 

o primeiro ano de funcionamento. A ênfase desse estudo foi de mostrar a importância 

da incubadora nesse processo e, mais especificamente, no cenário maranhense, um 

dos poucos estados brasileiros que ainda não tem sua incubadora de empresas.   

 

Palavras-chave: Incubadora. Empreendedorismo. 
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ABSTRACT 

 

This  work  analyzed the incubator and its fundamental importance to new enterprises 

assistance. Analized yet the incubator like a mechanism utilized to promove and 

stimulate the creation of micro and small enterprises that contribute to social and 

economical development. These incubators  are able to induce the productive emerge of 

productive units that produces part of industry production and most of positions in the 

country. European and American incubator statistics show that the mortality tax un the 

enterprises that pass by the incubation process is reduced  20% and the mortality tax of 

the enterprises originated out of the incubator ambient is 70 %.In Brazil the estimative of 

micro and small enterprises mortality tax is as similar as European and American results 

in enterprises that pass by incubator process. In enterprises out of incubator  process 

the SEBRAE indicate the mortality tax of the 80% that happens before one year 

operation. The emphasis of this work is show the incubator importance, specially in 

Maranhão, one of the Brazilian states that doesn’t have enterprises incubator in this 

time. 

 

Keywords: Incubator. Entrepreneurship. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As instituições produtoras de C& T do Maranhão, juntamente com o 

SEBRAE-Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, sob a 

coordenação do IEL- Instituto Euvaldo Lodi-MA, decidiram, em 1999, implantar a 

primeira incubadora de empresas do Maranhão, através de uma parceria inédita, 

envolvendo Instituições Produtoras de C&T ¹,  Instituições Financiadoras ² e Usuários³. 

A incubadora do tipo  mista, ou seja, que abriga empresas de tecnologia 

avançadas e de setores tradicionais sob uma mesma estrutura, seria administrada por 

um Comitê Gestor, composto pelas instituições universitárias da região, e ainda, 

representantes do setor empresarial- SEBRAE/MA, FIEMA- Federação das Indústrias 

do Estado do Maranhão/IEL-MA. 

 

________________________________________ 

1 Instituições Produtoras de C&T, Universidade Federal do Maranhão –UFMA,Universidade Estadual do 
Maranhão – UEMA, Centro de Ensino Unificado do Maranhão – Uniceuma, Faculdade Atenas 
Maranhense – FAMA, Escola Técnica do Maranhão –CEFET/MA, Faculdade Santa Terezinha  - CEST, 
Faculdade São Luis – FACSÃOLUÍS. 
2 Instituições Financiadoras: Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, Conselho Nacional de Pesquisa 
– CNPq/FINEP, Federação das Industrias do Estado do Maranhão – FIEMA, Instituto Euvaldo Lodi – 
IEL/MA, Fundação Sousândrade, Gerência de Planejamento do Estado do Maranhão – GEPLAN, 
SEBRAE/MA. 
3 Usuários : Professores, Pesquisadores, Alunos, Egressos, Empreendedores e Empresários. 
Antes de 1999, algumas instituições (UFMA e UEMA) já haviam, de forma  isolada, tentado  implantar  
uma incubadora de empresas no Maranhão.  
 



 

 

15

  
 

 
 As empresas que seriam incubadas das áreas de Turismo e Lazer, Gestão 

Empresarial e Serviços, Consultoria e Projetos, Programação Visual, Desenho Industrial  

 e  Informática, contariam com escritórios e infra-estrutura cedidos pela Federação das 

Industrias do Estado do Maranhão (FIEMA), numa área de 460m2 que abrigaria até 10 

empresas simultaneamente, além das áreas comuns, tais como, auditório, copa, 

sanitários, sala de reunião/treinamento e gerência da incubadora. Quando houvesse 

necessidade de uso de laboratórios e equipamentos de pesquisa, os empreendedores 

poderiam se instalar nas dependências das universidades, mediante negociação prévia, 

de acordo com as necessidades do projeto e a disponibilidade da infra-estrutura 

existente. 

As empresas de outros ramos de atividades, denominadas de Empresas 

Associadas, seriam apoiadas pela incubadora dentro ou fora das instalações das 

universidades e teriam o acompanhamento de cada instituição. 

Não se poderia mais permitir que o Estado do Maranhão com suas 

características específicas, ou seja, diversificada qualidade de solos, como baixada, 

litoral, cerrados, chapadões, planalto e pré-amazônia, o que facilita a diversificação da 

produção; recursos minerais ainda não explorados, amplas bacias hidrográficas, com 

grandes rios perenes  e navegáveis , vastas  belezas naturais, históricas e culturais 

tornando-se grandes atrativos para o desenvolvimento do Turismo, continuasse fora do 

cenário nacional, no que diz respeito ao processo de incubação de empresas. 

O projeto com o respectivo plano de negócio, foi aprovado pelo SEBRAE , 

através de um concurso nacional. Entretanto, a incubadora não foi implantada.  



 

 

16

  
 

Vários foram os fatores alegados pelos promotores  do projeto   (FIEMA/IEL-

MA) pelo insucesso ocorrido. Entretanto,  era consenso  entre os representantes das 

diversas instituições  que o principal fator de insucesso era a falta de motivação de 

grande parte das  entidades  envolvidas no projeto, gerada pelo desconhecimento do  

papel de uma incubadora. 

Por outro lado, as entidades particulares envolvidas no projeto não 

conseguiam ver refletidos nos seus balanços, os resultados advindos da operação de 

uma incubadora, o que provocou  total apatia. 

O objetivo geral deste trabalho, portanto, consiste em mostrar para a 

comunidade produtora de C&T do Maranhão, representantes do setor empresarial 

(FIEMA, Federação do Comércio e outros), setor público e demais agentes, a 

importância da incubadora de empresas e a necessidade de se resgatar o projeto de 

instalação de uma ou mais de uma incubadora no Maranhão, como forma de fomentar o 

desenvolvimento econômico e social da região. 

Como objetivos  específicos deste trabalho, poderíamos identificar: a) o de 

dar informações adicionais aos agentes envolvidos no processo, para que haja um 

maior  interesse e comprometimento em implantar uma incubadora de empresas, b) 

mostrar  a incubadora de empresas como instrumento de perpetuação dos pequenos 

negócios, gerando renda, emprego e desenvolvimento na comunidade em que estão 

inseridas e c) divulgar e disponibilizar dados e informações sobre o papel das 

incubadoras de empresas.  

No capítulo 2 trabalhamos os aspectos conceituais,  esclarecendo o que é 

uma incubadora de empresas,  sua evolução, como são classificadas. Abordamos 
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também as características do processo de incubação, onde inclusive mencionamos 

alguns exemplos de sucesso de empresas incubadas em outros Estados. 

No capítulo 3 tratamos da importância da cultura empreendedora na 

implantação de uma incubadora, onde fizemos algumas referências e comparações 

com outros países e destacamos a importância do empreendedorismo nesse processo. 

No capítulo 4 abordamos a importância da incubadora para o 

desenvolvimento das micro e pequenas empresas, trabalhamos na identificação dos 

desafios, incentivos e oportunidades das MPEs. 

No capitulo 5  identificamos alguns casos de sucesso de incubadoras 

instaladas em outras regiões do país, como forma de incentivar a retomada do projeto 

de instalação da incubadora.  

No capitulo 6 apresentamos uma proposta  sobre como seria a incubadora 

de empresas do Maranhão. Essa proposta foi feita a  partir do resgate  de um Estudo de 

Viabilidade Técnica (EVTE) realizado pela professora Ednalva Morais, da Universidade 

de Brasília em 1999, do qual fizemos parte representando o Centro de Ensino Unificado 

do Maranhão – Uniceuma. 

No capítulo 7 tratamos das considerações finais, enfatizando a importância e 

benefícios da incubadora, bem como  a necessidade dos agentes se comprometerem 

com o sucesso do empreendimento. 

A incubadora não é o fim, e sim um meio para que nos possibilitemos mudar 

a cultura maranhense de governos, instituições de ensino,organizações não-

governamentais e da sociedade, permitindo que no Maranhão floresçam os 

investimentos em empresas de inovação tecnológica e serviços que possam ter uma 

produção com um altíssimo valor agregado.                                                                                       
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CAPÍTULO II 

 

2 INCUBADORAS DE EMPRESAS 

  

2.1 Aspectos conceituais 

 

 

Segundo o PNI – Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas 

(Brasil. s.n. p.11), uma incubadora é um mecanismo que estimula a criação e o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 

serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por meio da formação 

complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além 

disso, facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e pequenas 

empresas. Para tanto, conta com um espaço físico especialmente construído ou 

adaptado para alojar temporariamente micro e pequenas empresas industriais ou de 

prestação de serviços e que, necessariamente, dispõe de uma série de serviços e 

facilidades, tais como: Espaço físico individualizado, para instalação de escritórios e 

laboratórios de cada empresa admitida; Espaço físico para uso compartilhado (salas de 

reunião, auditório etc), secretaria,. Serviços administrativos e instalações laboratoriais; 

Recursos Humanos e serviços especializados em gestão, marketing, assistência 

jurídica, captação de recursos etc; Capacitação, formação e treinamento de 

empresários-empreendedores nos principais aspectos gerencias. 
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Para FURTADO (1998), o termo: Incubadoras de Empresas se dissemina 

nos EUA, e durante a década de 80 seu conceito passa a ter vários significados:

 De forma ampla, ou latu sensu, as incubadoras de empresas se subdividem 

em três espécies. A primeira de acordo com Furtado (1998, p.26), diz respeito a: “um 

organismo que dirige e induz a política industrial do país”.  

 Em uma segunda visão, apresentada por Martins, (apud FURTADO, 1998, 

p.28) as Incubadoras de Empresas são conceituadas como: 

Todo espaço onde o empreendedor tenha capacidade de desenvolver análise, 
aprendizado, massa crítica e conhecimento que utilizará em seu negócio atual 
ou futuro. Ali é o local onde o empreendedor vai gestando sua concepção de 
empresa ou negócio.   

 
A decisão de ter um negócio requer tempo e um planejamento minucioso, 

independentemente da condição do empreendedor, que esteja empregado ou não. As 

incubadoras colaboram nesse sentido, pois os projetos que nelas são implementados 

são frutos de idéias amadurecidas e não de decisões abruptas. 

Uma terceira e última concepção de incubadora no sentido amplo, é aquela 

que vê o agente empreendedor desenvolvendo-se dentro da empresa e sendo pela 

mesma incentivado a desenvolver projetos criativos. A incubadora passa então a ser  

vista como uma organização, departamento ou assemelhado que situada no interior de 

um grande conglomerado, permite e instiga seus empregados a desenvolver idéias 

brilhantes e a propor o melhoramento de produtos e serviços. 

Esta última visão não pressupõe o desligamento definitivo da empresa, pois 

o conceito de empreendedor não se limita tão somente àquelas pessoas que visam ter 

seus próprios negócios, mas também, aqueles que vinculados a uma organização 
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desenvolvem suas atividades de forma inovadora. É neste aspecto que a incubadora é 

vista, como a incentivadora, instigadora de novas idéias/projetos e também a 

propiciadora de condições adequadas para que estas idéias/projetos sejam 

concretizados. 

No sentido restrito, Smilor apud Furtado (1998, p. 28) define incubadora 

como :  

Uma instalação planejada para apoiar o desenvolvimento de novas empresas. 
Ela provê uma variedade de serviços e apoio ao star-up de empresas, com uma 
clara preferência para aquelas de alta tecnologia e indústrias de manufaturas 
leves. A incubadora procura unir efetivamente talento, tecnologia, capital e 
conhecimento para alavancar o talento empreendedor, acelera a 
comercialização de tecnologia e encorajar o desenvolvimento de novas 
empresas. Isto se dá sob uma variedade de nomes incluindo ‘centro de 
inovação’, ‘centro comercial’ e ‘centro tecnológico e empresarial. 

 

Através dos conceitos citados, observa-se que as Incubadoras de Empresas 

estimulam a cultura empreendedora, uma vez que propiciam ambiente adequado ao 

surgimento e desenvolvimento de empresas de forma responsável e planejada, 

contribuindo para que o índice de insucesso de novos empreendimentos seja reduzido. 

 

 

2.2 Histórico e evolução 

 

  

As incubadoras nasceram no Brasil sob forte articulação interinstitucional. O 

apoio governamental foi à regra para o sucesso dessa modalidade empresarial. As 

primeiras incubadoras surgiram de experiências na Inglaterra e Estados Unidos. Sua 

concepção inicial estava fortemente associada à transformação da pesquisa cientifica 

em serviços e produtos inovadores, tendo na criação de empresas o veículo para trazer 
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ao mercado esses produtos e serviços. No inicio dos anos 80 esse conceito foi 

generalizado nos Estados Unidos  e na Europa, e no Brasil nos anos 90. A utilização 

das incubadoras de empresas foi motivada em grande parte pelo  desemprego por que 

passava os países desenvolvidos em função de desenvolvimento tecnológico, poupador 

de mão de obra. Foram estabelecidas também novas formas de relações contratuais 

interfirmas que buscavam reduzir custos e aumentar a eficiência empresarial. 

Atualmente os Estados Unidos contam com mais de 900 incubadoras distribuídas em 

diferentes áreas econômicas (ANPROTEC- Relatório 2000). 

No Brasil, o aprofundamento do processo de abertura comercial externa, no 

final dos anos 80, além da falta de oportunidades de emprego da mão de obra, expôs 

as empresas a uma situação concorrencial internacional para a qual muitas delas não 

estavam preparadas. As empresas brasileiras, de modo geral, buscaram então, uma 

reestruturação produtiva com a qual  necessitavam de apoio governamental para 

adequar as infra-estruturas das cidades e regiões. Esse rearranjo produtivo gerou um 

relacionamento extensivo entre as autoridades locais, empresas e consumidores. Os 

relacionamentos estabelecidos são orientados para reforçar a valorização de vocações 

locais, geralmente sob a égide de uma cadeia produtiva. 

No Brasil, a primeira incubadora foi instalada em 1985, na cidade de São 

Carlos, com o apoio do CNPq. A seguir, também foram criadas incubadoras em 

Florianópolis, Curitiba, Campina Grande e Distrito Federal. Em 1987 foi criada a 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias 

Avançadas – ANPROTEC que iniciou a articulação do movimento de criação de 

incubadoras de empresas no Brasil, afiliando incubadoras de empresas ou suas 
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instituições gestoras. Conforme poderemos observar no gráfico 1 abaixo, temos hoje, 

no país 183 incubadoras de empresas: 
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Gráfico 1- Incubadoras em Operação 

Fonte: ANPROTEC 

 

Segundo dados da ANPROTEC, existem mais de 1.200 empresas residentes 

e  ultrapassa a 400 o número de empresas que cumpriram com sucesso o período de 

incubação, ou seja, empresas graduadas. Cada empresa graduada gera em média 17 

postos de trabalho. Ocorre ainda o lançamento de pelo menos 1 produto novo por ano 

no mercado e a oferta, em média, de 3 serviços ou processos diferentes. 

No Brasil, a exemplo do que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, 

coexistem incubadoras exclusivamente de base tecnológica, incubadoras tradicionais e 

incubadoras mistas.  
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Atualmente, no Brasil, o conceito de incubadoras de empresas foi ampliado 

para incluir o de Rede de Incubadoras 4. 

A primeira rede  foi instituída no Estado da Bahia com o PROINC. Santa 

Catarina, tem a rede denominada RECEPET- Rede Catarinense de Empreendimentos 

de Base Tecnológica , Mato Grosso compôs a REDETEC- de base tecnológica, Rio de 

Janeiro criou o REINE, no ano de 1998: Paraná estabeleceu o REPARTE: Amazônia o 

RAMI – Rede Amazônica de Incubadora; com amplitude regional foi criada a Rede 

Nordeste de Incubadoras. Minas Gerais formalizou o RMI- Rede Mineira de Incubadora 

e o Rio Grande do Sul tem a Rede Gaúcha de Incubadoras, que tinha um  projeto de 

até o final de 2002 criar mais 100 empresas incubadas, através da Secretaria de 

Desenvolvimento e Assuntos internacionais. Nesta configuração ganham significado as 

instituições de caráter local, regional e nacional, especialmente as universidades, centro  

de pesquisa, o poder público com seus organismos em diferentes esferas e aquelas 

representativas do setor empresarial.  

 

 

2.3  Tipos de incubadoras  

 

 

As Incubadoras de Empresas, na sua concepção inicial destinavam-se a 

apoiar as empresas de base tecnológica. Atualmente, sua estrutura compreende 

empresas nos mais diversos setores. 
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4 Conceito a ser melhor explicado na seção seguinte deste capitulo 

Medeiros (1996) para efeito de estudo pelo mesmo desenvolvido, 

estabeleceu, como critério para classificação das Incubadoras de Empresas, o perfil das 

empresas que participam do empreendimento. Dessa forma, menciona três tipos de 

incubadoras, que são: as incubadoras de empresas de base tecnológica, as 

incubadoras de empresas dos setores tradicionais e as mistas. 

As Incubadoras de Empresas de base tecnológica denomina-se também de 

incubadoras de primeira geração e incubadoras orientadas para as instituições de 

ensino e pesquisa. São aquelas que abrigam e apóiam as empresas cujos produtos são 

fortemente baseados no conhecimento científico-tecnológico. Apresentam como 

características a proximidade de universidades, institutos de pesquisas ou escolas 

técnicas, o que facilita o intercâmbio de conhecimento; 

As Incubadoras de Empresas de setores tradicionais abrigam empresas 

pertencentes aos ramos econômicas considerados tradicionais (confecção, alimentos, 

papel). Também são denominadas de incubadoras de segunda geração ou incubadoras 

orientadas para o desenvolvimento econômico. Embora estabeleçam parcerias com 

universidades, centros de pesquisas e escolas técnicas, a proximidade dessas 

instituições não é o fator indispensável. 

As incubadoras de empresas fabricantes de produtos tradicionais em 

contraposição as de base tecnológica, vem tendo um crescimento surpreendente: pelos 

dados da Anprotec, em 1987 respondiam por 28% do total das incubadoras e passaram 

a representar 41%  no ano 2000. Essas incubadoras, diferentemente das de base 

tecnológicas, não necessariamente precisam situar-se dentro das fronteiras dos 

institutos educacionais. Sua lógica operacional difere em larga medida, pois utilizam, na 
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maioria das vezes, tecnologias já desenvolvidas e acessíveis no mercado. 

Caracteristicamente, os esforços são dirigidos para o aprimoramento da gestão da 

tecnologia organizacional e institucional.  

As principais características da incubadora de empresas fabricantes de 

produtos tradicionais são: 

Visão: Centrada no mercado doméstico 

Operacionalização: Seleção de empresas e produtos com vistas ao aumento da 

eficiência e produtividade tendo como parâmetro o ambiente doméstico. 

Política: Larga utilização dos recursos públicos para gestão de negócios e 

empreendedorismo. 

Resultados: Desenvolvimento local e regional com preservação de valores 

vocacionais. 

As Incubadoras mistas agregam características das incubadoras 

anteriormente citadas, constitui-se numa síntese, pois abriga empresas de tecnologia 

avançadas e de setores tradicionais sob uma mesma estrutura. 

Apesar de ter sido mencionado por Medeiros (1996), outro tipo de 

incubadora, denominada de terceira geração, abertas, extra-muro, sem paredes ou 

virtuais, o mesmo convencionou chamá-las de centros de inovação, atribuindo-se a 

denominação incubadora àquelas estruturas que dispõem de espaço físico para abrigar 

as empresas. 

As incubadoras virtuais representam uma evolução do conceito tradicional de 

incubadora, pois não é considerada uma das principais características desta última, que 

é a instalação física. Nas incubadoras virtuais, muito embora as empresas disponham 

de todos os serviços, não são vinculadas fisicamente. 
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A Anprotec identifica ainda os seguintes tipos de incubadoras: setorial, 

agroindustrial, de cooperativa, social, cultural e incubadora de artes. 

 

 

2.4 O processo de incubação de empresas 

 

 

Segundo Chagas (2000), O processo de incubação de empresas é entendido 

no Brasil como um instrumento de redução da taxa de mortalidade jurídica, e 

geralmente este é o enfoque que a maioria das gestoras de incubadoras brasileiras 

procuram dar a esse tipo de empreendimento. A principal razão está na alta taxa de 

mortalidade jurídica para o primeiro ano de vida das empresas brasileiras, taxa que 

continua a crescer em relação ao número de anos de existência das empresas 

nascentes. Segundo Medeiros (1996) a taxa de mortalidade de micro e pequenas 

empresas, em geral, está estimada em 80% no primeiro ano de existência. Porém, até o 

momento existe muita controvérsia a respeito, haja vista as diferentes taxas de 

mortalidade jurídica divulgadas em jornais e outros meios de comunicação. Levando-se 

em conta que a estimativa de 80% está próxima da realidade brasileira, pode-se afirmar 

que para a atividade industrial e principalmente para as empresas que desenvolvem 

produtos e processos tecnologicamente inovadores, a taxa é muito maior. A razão está 

contida na diferença de carga tributária e taxas agregadas, em relação às empresas de 

comércio e serviço, no custo do desenvolvimento tecnológico e nas regras do sistema 

capitalista brasileiro.Deve-se considerar ainda, a falta de capacitação do empreendedor. 
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Ainda segundo Chagas (2000), ao dar ênfase à redução da taxa de 

mortalidade, as instituições gestoras de incubadoras passam a trabalhar com uma série 

de variáveis, no sentido de reverter a taxa de mortalidade jurídica. Em alguns países da 

Europa, a ênfase do processo de incubação está na geração de empreendimentos 

inovadores, até porque a taxa de mortalidade não é tão alarmante quanto no Brasil, 

como a exemplo da Alemanha, onde a taxa de mortalidade jurídica para empresas, em 

geral, gira em torno de 50% em cinco anos. Qual seja o enfoque dado ao 

gerenciamento do processo de incubação, pode-se afirmar que as ferramentas 

administrativas utilizadas na estruturação do processo e demais atividades do dia-a-dia 

são praticamente as mesmas. Os principais motivos que levam as empresas ao 

fracasso, segundo levantamento da Anprotec, (apud BARROS 1998, p.53) são: 

a) falta de um planejamento estratégico na condução do negócio; 

b) falta  de conhecimento administrativo dos sócios no empreendimento; 

c) insuficiência de capital, para atender às necessidades básicas de instalação, 

desenvolvimento de produtos, produção, suporte à comercialização e giro; 

d) erro na avaliação do ciclo de vida dos produtos; 

e) incapacidade de adaptação aos novos paradigmas tecnológicos; 

f) lentidão na incorporação de novas tecnologias de processos ou produtos; 

g) fraco perfil empreendedor; 

h)  ausência do espírito capitalista; 

i) incompreensão familiar                                                                

j) incompatibilidade entre os sócios.   

No quadro 1, poderemos observar alguns fatores associados ao sucesso ou 

extinção de empresas, segundo levantamento do Sebrae: 
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Fator  

 

Negócios com maior 

risco de extinção 

 

Negócios com maiores chances de sucesso 

 

1. Experiência prévia  

 

 

Empreendedor sem 

experiência no ramo 

 

Empreendedor com experiência no ramo 

2.  Tempo de estudo antes de abrir a 

empresa 

 

Período curto de estudo 

 

Período maior de estudo 

 

3.  Planejamento antes da abertura 

da empresa 

 

Falta de planejamento 

prévio ou adequado 

Maior consciência sobre o negócio. Busca 

informações sobre aspectos legais, fornecedores e 

qualificação da mão-de-obra 

 

4.Administração do negócio 

Descuido com o fluxo de 

caixa, com 

aperfeiçoamento do 

produto e com o cliente 

Administração eficiente do fluxo de caixa e 

aperfeiçoamento do produto às necessidades do 

cliente. Investe em propaganda e divulgações 

5. Dedicação ao negócio Parcial Exclusiva 

6. Uso de assessoria Não utiliza assessoria 

externa 

Utiliza assessoria externa 

7.Disponibilidade de Capital Pouca disponibilidade  Certa disponibilidade 

 

8. Idade da empresa 

Há maior risco no primeiro 

ano de atividade 

Empreendimento mais maduro tem menor 

probabilidade de fechar 

9. porte da empresa Estrutura excessivamente 

pequena 

Estrutura maior 

 

QUADRO 1 – FATORES ASSOCIADOS AO SUCESSO OU EXTINÇÃO DE EMPRESAS 

   Fonte : SEBRAE/FIPE 

 

 Nesse contexto as incubadoras de empresas, sejam elas tecnológicas, 

clássicas ou mistas, são importantes instrumentos de  sustentação do desenvolvimento 

dos novos empreendimentos e, conseqüentemente, melhorando os índices  econômico 

e  social.  
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O sucesso da incubadora está na geração de empresas auto sustentáveis, 

mediante a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos na condução do negócio  

( veja alguns exemplos de empresas de sucesso no quadro 2). 

Por outro lado, os novos empreendedores precisam estar conscientes de que 

iniciar um negócio exige determinação e ousadia, sem esquecer a racionalidade e o 

desprendimento de atividades paralelas.  

 
 

   EMPRESA 

 

INCUBADORA 

 

 EMPRE 

GADOS 

FATURAMENTO 

ANO (MILHARES 

DE R$) 

  

 PRODUTO 

 

Bematech 

 

INTEC-CURITIBA 

 

210 

 

63.0 

 

Eletrônicos 

 

Chamma da 

Amazônia 

 

PIEBT/UFPA 

 

110 

 

3.0 

 

Perfumes e cosméticos 

 

ECCO- 

Consultoria 

 

COPPE/UFRJ 

 

90 

 

2.5 

 

Engenharia Clínica e 

treinamento 

 

Xerox/MHW 

 

Gênesis PUC/RJ 

 

Não 

disponível 

 

Líder nacional-

110mil clientes 

 

Soluções para Web-

UniverSite 

 

QUADRO 2 – EXEMPLOS DE SUCESSO DE EMPRESAS INCUBADAS 

 FONTE: LEVANTAMENTO DO AUTOR A PARTIR DE DADOS DA ANPROTEC 

 

Segundo Chagas (2000), os atuais índices de sucesso de empresas 

graduadas em incubadoras seriam ainda melhores se houvesse linhas de financiamento 

para micro e pequenas empresas, compatíveis com as suas necessidades. 
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Entretanto, a de se considerar que na grande maioria das vezes o problema 

não consiste na existência de recursos financeiros mais sim, nos critérios instituídos 

pelos agentes financeiros, exigindo garantias reais que impossibilitam o acesso das 

micro e pequenas empresas, particularmente de empreendimentos emergentes. O 

acesso ao “capital de risco” ainda é muito incipiente no Brasil 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - O capítulo 4 trata da capitalização e financiamento para MPE`s. 
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CAPÍTULO III 

 
 
 
3 O ESTUDO DA CULTURA EMPREENDEDORA NA IMPLANTAÇÃO DA 

INCUBADORA 

 

3.1  Cultura empreendedora 

 

 

Qualquer estudo de implantação de uma incubadora, deve levar em 

consideração a importância da cultura empreendedora local como fator de sucesso do 

projeto. Quando abordamos o empreendedorismo, nos defrontamos com o senso 

comum da maioria das pessoas, que considera que as características empreendedoras 

do ser humano são inatas e, portanto, apenas uma minoria eleita nasceria com esse 

dom, enquanto uma maioria estaria destinada a exercer sua atividade econômica na 

condição de assalariado.  

Mesmo nos países mais desenvolvidos, como Canadá, Estados Unidos e 

Itália, onde o ensino de empreendedorismo está mais avançado, tem sido uma árdua 

tarefa convencer a sociedade de que as características empreendedoras de uma 

pessoa possam ser adquiridas e desenvolvidas por meio de um aprendizado especial. 

Entretanto, ao contrário dos países de Primeiro Mundo, que há duas décadas 

já investem no ensino de empreendedorismo  e no de criação de empresas não só no 

âmbito universitário, mas também no primário e secundário, no Brasil ainda são 

modestas as iniciativas neste sentido.  
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De um modo geral, em nosso País, tanto os cursos profissionalizantes de 

segundo grau como os cursos universitários são orientados principalmente para a 

formação de candidatos a um posto de trabalho. 

Este é o pressuposto da “cultura” geral do ensino, em detrimento da 

possibilidade de que o aluno possa vir a ser um empreendedor de negócios. 

A partir das experiências internacionais bem-sucedidas nessa área, já se 

sabe que os principais atores para a realização dessa mudança cultural são as próprias 

universidades e as escolas profissionalizantes. 

Em todo mundo e também no Brasil, a Universidade encontra-se diante da 

grande oportunidade de assumir um papel importante na nova realidade econômica, em 

que empresas de conhecimento se transformam em uma das principais forças do 

desenvolvimento econômico. 

Segundo Pereira (1999), estudo realizado pelo Departamento de Economia 

do Bank Boston identificou 4.000 empresas formadas por ex-alunos do MIT – 

Massachusetts Institute of Tecnology. Em 1994, essas empresas empregavam 1 milhão 

e 100 mil pessoas e faturavam US$ 232 bilhões em todo o mundo. 

Esse é certamente um caso extraordinário, possivelmente o maior exemplo 

internacional de impactos econômicos gerados por uma única instituição universitária. 

Mesmo com a ressalva do caráter excepcional desse fenômeno específico, vale a pena 

destacar alguns dos números desta pesquisa: 

• Se essas empresas formassem um país, este seria a 24 ª maior economia do mundo; 

• Somente nos estados de Massachusetts e Califórnia, essas empresas geravam 287 

mil postos de trabalho; 
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• Desde 1997,os alunos e professores do MIT têm gerado uma média de 150 novas 

empresas  por ano; 

• 90% dessas empresas foram criadas nos últimos 50 anos;  

Os ex-alunos do MIT citaram como principais fatores que os levavam a criar 

empresas: o fato de terem um contato direto com pesquisas de qualidade em áreas de 

tecnologia de ponta, a existência de professores com uma atitude de mentores de 

novos negócios e o espírito empreendedor dominante em toda a instituição. 

Segundo o responsável pelo escritório de transferência de tecnologia,  o MIT 

não dispunha de uma incubadora porque não precisavam: “De todo bom aluno do MIT, 

os seus colegas esperam que ele tente criar uma empresa. Trabalhar em uma grande 

empresa da região é uma opção muito pouco valorizada pelos próprios estudantes”. 

Entretanto, nós vivemos outra realidade no Brasil. Mesmo na maioria das comunidades, 

seja nos EUA, na Europa ou no Brasil, esta cultura empreendedora não está presente 

na sociedade de maneira tão natural, daí a importância de serem criados mecanismos 

que promovam esta atitude. É justamente pelo reconhecimento do papel fundamental 

que cabe às universidades nesta área que têm se difundido em todo o mundo as 

incubadoras de empresas e os cursos de formação de empreendedores. 

Em julho de 1999, segundo Pereira (1999), 800 empresas nascentes 

estavam abrigadas em uma incubadora em algum ponto do País. Cerca de 4.000 novos 

produtos ou serviços, em sua grande maioria tecnologicamente inovadora, estavam 

sendo ofertados por estas novas empresas. Somam-se estes negócios, ainda 

nascentes, as mais de 400 empresas que já passaram por uma incubadora no Brasil e 

que estão hoje no mercado, algumas delas empregando mais de uma centena de 

pessoas. 
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A sociedade brasileira reconhece a importância da pequena empresa na  

vida econômica do País, e que as entidades de todas as regiões que têm implantado 

incubadoras o fazem para exercer um papel social em que acreditam, e não estão 

apenas em busca de um financiamento fácil oferecido pelo governo federal. Por outro 

lado, é mais do que hora de o governo federal reconhecer a relevância deste processo 

e criar mecanismos mais estáveis de apoio  e de estímulo para o seu crescimento e, 

principalmente, para o desenvolvimento das novas empresas criadas. 

Os números desta experiência brasileira já são significativos de um ponto de 

vista estritamente econômico, mas a sua real importância deve ser avaliada sob uma 

perspectiva cultural. 

Um dado relevante, e que bem ilustra o significado cultural deste movimento, 

é o grau de qualificação desses novos empresários – em 1998, a pesquisa da 

ANPROTEC revelou que 22% dos sócios destas empresas tinham realizado cursos de 

mestrado ou doutorado. Este é um novo tipo de pequeno empresário brasileiro. Assim 

como na Califórnia ou na região de Boston, também no Brasil estão surgindo 

empreendedores munidos de um sólido capital intelectual, dispostos a assumir o risco 

de criar um novo negócio. 

Segundo Morais (1997), o mercado consumidor brasileiro, que antes da 

globalização era pequeno e pouco exigente, hoje é quase do tamanho do planeta e 

extremamente exigente, de forma tal que no âmbito das empresas, o processo 

produtivo em massa e a racionalidade técnica outrora em voga – a área de produção 

definindo os rumos da empresa – cede espaço ainda para produção em massa , porém 

com produtos e serviços especializados, com valor tecnológico agregado; e como 
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estratégia de competitividade, verifica-se a integração entre as áreas de produção, 

marketing, vendas e finanças. 

Ainda segundo Morais (1997), no nível do Governo, os países desenvolvidos 

e os Novos Países Industrializados - NPIs, que têm sido amplamente citados na 

literatura científica como experiências bem sucedidas, mostram que o Estado 

contemporâneo deve assumir as funções de catalisador da atividade econômica e 

indutor de um projeto de desenvolvimento econômico e social coerente com suas 

características  locais e de longo prazo, que valorize iniciativas locais, isto é, um Estado 

descentralizado, diferente do Estado Brasileiro centralizador, paternalista e 

desorganizado, ainda sem uma proposta de desenvolvimento  de curto e longo prazo. 

Enquanto nos países desenvolvidos o percentual de participação do setor empresarial 

no financiamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento  e da capacitação da  

indústria varia entre 40 e 75%, no Brasil tem sido 20% no máximo. Segundo MCT 

(1997), em 1994 o Estado brasileiro  financiou 81,88% do esforço total em ciência e 

tecnologia enquanto o setor empresarial participou com apenas 18,12%. O panorama 

mundial é inverso: no Japão, o Governo respondeu por apenas 18%; na Alemanha, por 

34%; na Inglaterra, por 36%; na França, por 48% e nos Estados Unidos, por 47%.  

Esses dados retratam uma realidade de comodismo por parte do setor 

empresarial brasileiro que, ao que parece, não está preparado para ingressar no 

processo de globalização. Enquanto os empresários sobreviviam (e bem, diga-se de 

passagem) investindo na ciranda financeira nos anos 80, o parque industrial brasileiro 

ficou quase que totalmente sucateado. A abertura do mercado nacional às importações, 

ocorrida  na década de 90, rompeu as cortinas de fumaça que embaçavam a realidade 

sobre a competitividade da industria brasileira. Enquanto outras indústrias nacionais 
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aproveitavam as oportunidades das décadas de 80 e 90, a indústria brasileira perdia o 

“bonde tecnológico”. 

Quanto ao campo acadêmico, que até a década de 80, no  

Brasil e no exterior, estava atado aos seus antigos valores institucionais, recentemente 

passou a criar mecanismos que diminuem as barreiras culturais que dificultam a 

realização de alianças estratégicas, principalmente com o campo empresarial. 

Entretanto, essa barreira cultural trouxe um retardamento muito grande para o sucesso 

no estabelecimento dessa relação.  O ensino superior, no Brasil, ressente-se de suas 

origens remotas: nasceu com o sentido imediato de formação de profissionais, em 

escolas isoladas de Direito, Farmácia, Medicina, Engenharia etc., e não teve o sentido 

integrador da Universidade: é pequena a tradição de pesquisa e de extensão, e de pós-

graduação, especialmente nas ciências exatas e biológicas. Também, embora deva 

voltar-se para a realidade brasileira, não pode deixar de ser universal na busca do 

conhecimento.  As pesquisas, que deveriam  ser o elo de ligação da universidade com a 

iniciativa privada financiando  e aproveitando comercialmente as novas descobertas, 

estão  seriamente comprometidas. A universidade deve proporcionar suporte ao 

processo de desenvolvimento do país, às mudanças sociais, políticas e econômica. É o 

instrumento moderno de ensino, pesquisa e extensão.  
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CAPÍTULO IV 

 

4  A INCUBADORA NO AMBIENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

4.1  Desafios, incentivos e  oportunidades 

   

 

 No mundo acadêmico já existe bem claro que o desenvolvimento é feito 

através de inovações e que tais inovações são realizadas por empreendedores. 

Por outro lado, o processo de globalização da economia mundial tem 

provocado grandes transformações nos sistemas de produção industrial, principalmente 

nos países em desenvolvimento, gerando o desemprego de grandes massas de 

trabalhadores e a falta de oportunidades de emprego para jovens egressos de 

Universidades e Instituições de ensino. 

Todo esse contexto provoca um clima de injustiça social onde torna-se 

necessário a busca de modelos e iniciativas inovadoras e estimuladoras do caráter 

empreendedor da população. 

Um desses modelos é,sem dúvida, a aproximação do conhecimento gerado 

nas Universidades e Institutos de Pesquisa com o setor produtivo, principalmente com 

as médias e pequenas empresas, onde as idéias geradas nas academias  tornam-se 

novos produtos e processos a serviço do bem estar social e econômico da população. 

Entretanto, verifica-se que esta conexão não é uma tarefa fácil pois, está provado que a 

probabilidade de sucesso de um novo empreendimento é mínima. Por isso é necessário 

criar programas dirigidos à assistência de pequenas e médias empresas que surgem 
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nos períodos mais vulneráveis, proporcionando a estas um clima mais favorável para o 

seu desenvolvimento. 

As incubadoras de empresas constituem esse ambiente favorável onde as 

idéias, os produtos e os serviços passíveis de comercialização se unem com os 

empreendedores e com a infra-estrutura existente nas instituições de ensino, gerando 

um ambiente propício para consolidar o negócio no mercado através da assistência 

tecnológica, da consultoria, da pesquisa, e transferência de tecnologia. 

Como já vimos nos capítulos anteriores, a incubadora é um poderoso 

instrumento no processo de alavancagem e desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas e, a importância das micro e pequenas empresas tem sido constatada em 

praticamente todos os paises, independente de seu estágio de desenvolvimento, 

modelo econômico ou sistema político. As pequenas e médias empresas são  

ferramentas importantes para reestruturar as economias e  combater a pobreza. 

Ao reconhecer a multiplicidade e a importância dos papéis atribuídos às 

empresas de menor porte, tanto no campo econômico como no plano social, temos que 

entender que a globalização, a aceleração das mudanças e as inovações tecnológicas, 

criam oportunidades para as PMEs mas também, envolvem custos de transição e novos 

desafios. A globalização deve permitir melhora do nível de vida para todos e  seus 

benefícios devem ser acessíveis de forma generalizada e em bases eqüitativas. A 

políticas para as PMEs devem ser adequadas às circunstâncias e prioridades de cada 

país e setor, para contribuírem para o desenvolvimento sustentável e o progresso 

social. 

Segundo a Confederação Nacional das Indústrias -CNI, no seu relatório 

anual de 2001, a competitividade  das PMEs deve ser beneficiada por um ambiente 
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regulatório que não imponha exigências excessivas para as empresas de menor porte e 

favoreça o empreendedorismo, a inovação e o crescimento, entre outras coisas: 

promovendo a “boa governança” e grande credibilidade na administração pública; 

perseguindo uma política ampla e transparente de concorrência, adotando medidas 

efetivas anti-corrupção e acelerando a implementação de um regime tributário simples, 

estável e não discriminatório. Defende “a educação e uma política de administração de 

recursos humanos que estimule a inovação e a cultura empresarial, incluindo 

treinamento contínuo e habilidades aumentando a integração entre a educação e 

demanda do mercado de trabalho”; e que se “deve assegurar a efetividade das políticas 

voltadas para as PMEs e sua consistência com as outras políticas nacionais, bem como 

com os programas internacionais existentes”. Ao reconhecer a necessidade de medidas 

específicas em favor das empresas de menor porte, o relatório destaca a necessidade 

de “efetivo acesso aos serviços financeiros, particularmente para o iniciar um 

empreendimento, para investimento e capital de giro, incluindo inovativos instrumentos 

financeiros para reduzir os riscos e custos de transação nos empréstimos às micro e 

pequenas empresas.” 

 

 

4. 2   Capitalização e financiamento para MPE’S  

 

 

Segundo o Relatório da CNI, Conferência de Bolonha, com a participação de 

ministros e representantes governamentais de mais de 50 países, inclusive dos mais 

desenvolvidos, demonstrou não apenas a atenção que as empresas de menor porte 
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vem recebendo em todas as nações como evidenciou a valorização da figura do 

empresário e a importância de se estimular a “cultura empresarial” . Revelou, também, 

a mudança ocorrida em relação à visão predominante há algumas décadas, de que o 

sucesso das empresas estava associado ao tamanho e o desenvolvimento das 

economias dependia da existência de grandes empreendimentos, o que levava às 

políticas econômicas a privilegiar as “big business”, cujos interesses, muitas vezes, era 

confundido com os próprios interesses dos países. A idéia de que “the big is the better” 

ou, em outros termos “quanto maior, melhor” e de que “o pequeno é ineficiente” vem 

sendo substituída por uma visão mais realista de que a eficiência das empresas não 

está associada ao tamanho, bem como a competitividade das nações não resulta 

necessariamente do gigantismo de seus empreendimentos. 

De outro lado, está se abandonando, também, a visão romântica de que 

“small is beautifull”, com que se procurou durante algum tempo defender políticas de 

apoio às micro e pequenas empresas, como se elas fossem “menor carente”, 

dependente de programas assistencialistas destinados a assegurar apenas sua 

sobrevivência por razões sociais. Constata-se que as micro e pequenas empresas são 

importantes do ponto de vista econômico e social, podem desempenhar papéis diversos 

em diferentes países ou regiões, possuem muitas virtudes mas, também, apresentam 

deficiências resultantes de seu porte reduzido ou de “falhas do mercado”, que tornam 

necessárias políticas específicas para estimular o surgimento e a expansão das 

mesmas. É preciso reconhecer suas carências e necessidades não como “assistência 

social”, mas para que elas possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento. É 

importante, também, a constatação, que se generaliza, de que as micro e pequenas 

empresas não são iguais às grandes, apenas em escala menor, da mesma forma que 
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uma criança não é um adulto em miniatura. Assim como a criança é um ente com 

características e necessidades próprias, diferentes das dos adultos, as micro e 

pequenas empresas têm suas especificidades que as diferem das grandes, exigindo 

políticas e soluções específicas, distintas daquelas destinadas aos empreendimentos 

de maior porte. 

Ocorre que, no geral, as políticas e instituições são mais adequadas a 

atender às necessidades das grandes empresas, mas se aplicam igualmente a todos 

empreendimentos. Na área de capitalização e do financiamento não são apenas as 

normas que se afiguram, no geral, inadequadas às necessidades das empresas 

menores mas, também, as práticas do mercado, especialmente as chamadas 

“assimetrias de informações”, isto é, os investidores e os financiadores não têm os 

mesmos conhecimentos que os empresários sobre os dados da empresa e as 

potencialidades dos negócios. Além disso, as técnicas de análise para investimentos ou 

concessão de crédito foram desenvolvidas com base em parâmetros adequados s 

grandes empresas e acabam, no geral, sendo utilizadas para avaliar as solicitações de 

empresas menores. 

Se considerarmos que a necessidade de recursos financeiros se afigura 

como a mais freqüente nas empresas de menor porte, seja para o início de 

funcionamento, para expansão e para capital de giro, o desenvolvimento de 

mecanismos de capitalização e financiamento para as micro e pequenas empresas se 

constitui em um grande desafio para os formuladores de política econômica. 
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4.2.1 Assimetria de informações  

 

 

Existem, no entanto, muitas controvérsias sobre as causas das dificuldades 

do acesso das empresas de menor porte aos financiamentos e fontes para 

investimentos, bem como sobre as políticas mais eficientes para reverter essa situação. 

O professor Lester Lloyd-Reason, do Centre for International Business and Economic 

Research, da Anglia Polytechinic University, do Reino Unido, citados no Relatório da 

CNI (2001), baseado em pesquisa realizada em diversos países em desenvolvimento, 

afirma que, embora tenha havido uma melhora no ambiente político e econômico 

dessas nações, o mesmo não ocorreu no tocante ao “ambiente financeiro” no qual as 

grandes empresas continuam a ser as clientes preferenciais dos bancos. Segundo ele, 

as instituições financeiras não dispõem de instrumentos eficientes para avaliar as 

condições das empresas de menor porte e para entender as características e 

necessidades do setor. Mesmo quando existem instrumentos, a complexidade dos 

procedimentos resulta em baixos níveis de financiamento, o que é agravado, muitas 

vezes, pela falta de conhecimento de administração financeira por parte dos 

empresários. 
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4.3 As MPE´S nos cenários nacional e  internacional  

  

 

No cenário nacional, segundo o IBGE (Apud, SEBRAE, 2002, p.39), o 

segmento das MPE’S representa 29% do PIB brasileiro, dos quais 23% é constituído 

por empresas formais (3,6 milhões) e 6% por empresas informais (1 milhão). Ocupa 

44% da força de trabalho formal e 12,9 milhões de empreendedores e trabalhadores do 

setor informal do país. Sem dúvida, esse segmento é um forte e imprescindível ator 

para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável do país, uma vez que 

mobiliza diretamente 60 milhões de brasileiros. 

 É necessário destacar que as MPE’S formam o alicerce principal da estrutura 

de absorção de mão-de-obra do país, com grande flexibilidade e democratização de 

oportunidades. Pela sua capilaridade, uma vez que se encontram em todo o território 

nacional, criam postos de trabalho nas mais distantes localidades, e oferecem 

oportunidade de ocupação nas faixas mais frágeis da estrutura de trabalho – primeiro 

emprego para o jovem e para pessoas com mais de 40 anos. 

 De 1995 a 2002, empresas com até cem empregados criaram 96% dos 

novos postos de trabalho no Brasil, segundo dados do BNDES (apud SEBRAE, 2002, 

p.39).  

 Ainda segundo o SEBRAE (2002, p.45), o reconhecimento do papel e da 

importância das microempresas e das empresas de pequeno porte para o 

desenvolvimento brasileiro está explicitado na própria Constituição Federal, que 

determina, nos artigos 170 e 179, tratamento diferenciado para esse segmento 

empresarial e orienta a sua simplificação administrativa, tributária, previdenciária e 
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creditícia. 

 Não obstante essa determinação constitucional, as MPE’S convivem em um 

ambiente que ainda não lhes é completamente favorável, pois persistem muitas 

dificuldades no país para “tratar desigualmente os desiguais”: Excessiva burocracia 

para abertura, manutenção e mesmo fechamento de empresas, sofrendo nas 

repartições públicas e nas mãos de fiscais punitivos em vez de orientadores; voracidade  

tributária de um Estado altamente fiscalista; insuficientes políticas públicas fortalecendo 

a informalidade; dificuldade de acesso a capitais de risco e linhas de créditos; taxas de 

juros  extorsivos; excessiva regulamentação das atividades empresariais (custo Brasil); 

insuficiência de mecanismos para maior capacitação tecnológica e gerencial; cultura 

exportadora frágil e distanciamento das entidades de ensino e de pesquisa. 

 Entretanto, existem fatores que atualmente impulsionam e fortalecem as 

MPE’S: estatuto da micro empresa que define um tratamento jurídico diferenciado e 

simplificado; o SIMPLES, que possibilitou a formalização de milhões de empregos; o 

Programa Brasil Empreendedor, pelo qual 2.034.166 pessoas receberam orientação 

sobre gerenciamento e 148.656 tiveram acesso a linhas de crédito específicas  para o 

segmento e a instalação do Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte (SEBRAE, 2000, p.46). 

No cenário internacional, citando o Relatório da CNI, estudo da OECD, 

“SMALL AND MÉDIUM ENTERPRISE OUTLOOK”, destaca que a grande maioria das 

empresas são de pequeno e médio porte, totalizando cerca de 19 milhões apenas na 

União Européia, representando 98% dos empreendimentos e que, embora as grandes 

empresas desempenhem funções importantes, o peso das menores na economia 

deverá crescer. Contraditoriamente, no entanto, constata que o tamanho das grandes 
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corporações vem se reduzindo em decorrência do “downsizing e da terceirização”, que 

estão se concentrando em seu “core business”. Se nos países desenvolvidos as micro e 

pequenas empresas respondem pela esmagadora maioria dos empreendimentos, nas 

nações em desenvolvimento essa participação é ainda mais expressiva e seu papel 

mais relevante, tanto no plano econômico, como no social. 

Muitas pesquisas e estudos têm demonstrado que existem diferentes tipos 

de empresários potenciais, com motivações próprias, capazes de aproveitar 

oportunidades em função de estímulos diferenciados, criando empresas para atender 

necessidades diversas da economia. Assim, em um mesmo país, as oportunidades e as 

necessidades podem variar no tempo, ou no tocante a regiões ou setores, demandando 

políticas específicas em cada momento ou para cada segmento que se quer estimular. 

Da mesma forma que há pontos comuns a todas as empresas de  menor porte, a 

começar pelo tamanho reduzido, também existem pontos comuns em qualquer política 

de estímulos às MPEs, que são válidos e necessários, embora nem sempre suficientes, 

em qualquer lugar ou circunstância e para todos os setores, como um “ambiente 

favorável”, representado por instituições estáveis, incluindo a moeda, burocracia e 

tributação moderadas, fontes de financiamento acessíveis e um sistema educacional 

adequado. 

Assim, o desenho de políticas de apoio aos empreendimentos de menor 

porte devem se basear nas características das empresas que se quer estimular, tendo 

em vista o papel que se espera delas no desempenho da economia. Muitas são as 

funções atribuídas às micro e pequenas empresas na literatura e nos discursos 

políticos, mas é necessário ter presente que diferentes tipos de empreendimentos 

atendem a necessidades diferenciadas pelo que é preciso qualificar o que se espera de 
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cada segmento e utilizar os mecanismos de apoio adequados para o caso. 

Dentre as funções que se atribui às empresas de menor porte se destacam a 

de facilitar a inserção da economia do país na globalização, fomentar a inovação 

tecnológica, aumentar as exportações, fornecer peças e componentes para as grandes 

empresas, promover o desenvolvimento local e regional, criar empregos, gerar 

ocupação e renda, estimular o talento empresarial e se constituir embrião de grandes 

empresas. Para cada uma dessas funções é necessário um tipo específico de empresa 

e de política de apoio. 

 

 

4.3.1 Inovação tecnológica 

 

 

A inovação tecnológica é uma das funções em que as pequenas empresas 

apresentam vantagens graças à sua flexibilidade, menor risco do experimento e 

proximidade com mercado, o que lhe permite transformar pesquisa em produto e em 

prazo mais curto. Elas apresentam, no geral, dificuldades como a insuficiência de 

recursos financeiros e humanos, bem como de equipamentos para desenvolver 

pesquisas, pelo que necessitam de uma política de apoio e de um ambiente regulatório 

que favoreça a inovação e a difusão tecnológica, como a garantia da propriedade 

intelectual, o estímulo à pesquisa básica e a integração entre universidade e institutos 

de pesquisa e as empresas. As incubadoras têm sido utilizadas como instrumentos para 

estimular pequenas empresas de alta tecnologia e propensão ao crescimento 

juntamente com mecanismos de investimentos e financiamento. 
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4.3.2 Competitividade 

 

 

Segundo Moreira (apud MATTOS; BELTRANCE; BERTÉ, 2002, p. 5), a 

pequena produção não tem condições de sobreviver, hoje, de forma isolada, seja a 

farmácia da esquina ou o portal da internet. Cooperar, se associar, formar redes, 

portanto, são essenciais. 

Tão ou mais importante quanto o capital humano, isto é, a soma do 

conhecimento, das competências, é a formação do capital social, a capacidade de 

cooperação, de confiança, de participação social. Pequenos negócios competitivos por 

toda parte irão, sem dúvida, gerar mais renda e ocupação. 

Segundo Mattos; Beltrance e Berté (2002), a competitividade é entendida 

como algo essencialmente ligado à performance das organizações e dos agentes 

econômicos. Deve ser também associada à capacidade de inovação e à prosperidade. 

Em um conceito mais abrangente a competitividade pode ser descrita como 

produtividade, não apenas no seu contexto imediato de “eficiência na produção de bens 

e serviços por unidade de trabalho ou capital”, mas também pode e deve ser 

relacionada ao “valor dos produtos e serviços”.  

Faz-se necessário, ainda, ligar competitividade à qualidade das estradas, à 

eficiência das comunicações, às leis editadas pelo Governo, à distribuição da população 

e aos investimentos em pesquisas e desenvolvimento de novos conhecimentos e 

tecnologias. 

Ainda, segundo Mattos, Beltrance e Berté (2002), na abordagem do 

associativismo e cooperação como fator de sobrevivência do pequeno negócio, a 
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competitividade é uma realidade que emerge da sinergia de três elementos: 

Competitividade Estrutural, Competitividade Empresarial e Competitividade Sistêmica. 

 Juntos esses elementos produzem as condições que estimulam, suportam  e 

estabelecem os contornos do processo competitivo. 

O Nível Estrutural é onde a organização avalia a situação competitiva em 

relação ao segmento de atuação, dentro do conceito de cadeia produtiva e da região de 

abrangência.  

Neste nível de avaliação da competitividade, o mais importante é analisar a 

forma como as diversas empresas de uma cadeia produtiva e suas instituições de apoio 

competitivo (qualificação profissional, apoio tecnológico, informações de mercado, 

pesquisa, fomento e financiamento etc) estão organizadas com o fim único, e comum, 

de chegar ao consumidor final com um produto ou um serviço mais competitivo.  

Até algum tempo, pensava-se que as empresas de grande porte possuíam 

amplas vantagens competitivas, baseadas na escala de operação e na maior estrutura 

administrativa, o que as possibilitavam executar as principais funções da cadeia de 

valor de um negócio com maior efetividade. Desta maneira, as empresas conseguiam 

comprar de forma competitiva; desenvolver mais e melhores produtos e serviços 

(inovação); melhorar o acesso aos mercados consumidores, sem falar em funções 

gerenciais, como marketing, planejamento estratégico, logística, pesquisa tecnológica e 

finanças, que também eram melhor executadas nestas empresas. 

Contudo, exemplos de sucesso em alguns países como Itália, Estados 

Unidos, Alemanha e França chamaram a atenção para segmentos de pequenas 

empresas extremamente competitivos, como no caso, por exemplo, de várias cadeias 

produtivas italianas, destacando a cadeia de móveis que conta com mais de 96% de 
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pequenas e micro empresas. Mesmo assim, exporta móveis para quase todo o mundo, 

garantindo elevada rentabilidade às participantes deste negócio. Atualmente, o maior 

exportador mundial de cozinhas é um consórcio de 85 empresas italianas que não  

apenas consegue liderar o mercado mundial em termos de qualidade, como também 

em inovação, marca e distribuição, tarefas até então consideradas de difícil acesso às 

pequenas empresas de um modo geral. 

Quanto ao Nível Empresarial, a condição competitiva de uma empresa se dá 

por meio do estudo de um conjunto de variáveis que influenciam a performance e a 

condição de sobrevivência da organização. Isso proporciona à empresa o conhecimento 

de suas vantagens e desvantagens competitivas, de modo que possibilite a 

identificação de elementos que permitam potencializar a sua inserção na Análise 

Estrutural Sistêmica. 

Enquanto que no Nível Estrutural são analisados os fatores: Região, Setor e 

Cadeias Produtivas, o Nível Empresarial analisa o Sistema de Gestão, Capacidade 

Empreendedora e a Teoria do Negócio (missão, competência, recursos disponíveis, 

parceiros e fornecedores). Sobre a gestão, são analisados três elementos: a Gestão 

dos processos, a gestão das funções e a gestão de pessoas. A Capacidade 

Empreendedora considera os elementos de observação, conhecimento, habilidade e 

atitude e a Teoria do Negócio é um conjunto de percepções e decisões que trabalha 

sobre uma plataforma dinâmica e em constante mudança, onde os elementos 

observados são a funcionalidade, a consistência e a singularidade do conceito 

competitivo preparado e em uso pela empresa. 

No Nível Sistêmico a Competitividade Sistêmica contempla os níveis 

Estrutural e Empresarial tanto no cenário nacional quanto internacional, cujos 
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resultados produzem efeitos no dia-a-dia dos consumidores e das organizações. 

Refere-se a temas como abertura da economia, internacionalização, finanças, infra-

estrutura, tecnologia, gestão, força de trabalho, instituições civis, população, demografia 

e outros.  

Segundo Mattos, Beltrance e Berté (2002), tem sido consenso entre 

especialistas que a Competitividade Sistêmica depende diretamente de fatores que 

estão localizados fora das fronteiras da organização ou do setor industrial do qual faz 

parte. Ou seja, acontecimentos que se originam de fatos sociais, políticos, econômicos 

ou culturais influenciam de maneira direta os negócios que ocorrem dentro do ambiente 

competitivo  (cadeia produtiva ou empresa). 

A Competitividade Sistêmica é importante para a empresa, uma vez que elas 

precisam conhecer os cenários nos quais vão se desenvolver os negócios nos próximos 

anos, onde considera-se fator crítico para o sucesso empresarial antecipar 

circunstâncias e movimentos dos mercados. A ocorrência de mudanças neste Nível tem 

o efeito cascata sobre os outros, ou seja, fatos como a tecnologia da informação, a 

Internet, a agricultura ecológica, a biotecnologia, a engenharia genética etc. Todos 

estes acontecimentos, ocorridos no Nível Sistêmico, em diferentes épocas, acabaram 

produzindo um conjunto de mudanças nas organizações. 

No tocante à competitividade interna e externa da economia, que determina a 

capacidade de aumentar as exportações à substituição das importações, o desafio que 

se apresenta é o de incrementar a produtividade das pequenas empresas industriais. 

São elas que podem, junto com a agricultura e as grandes corporações, incrementar as 

vendas para o exterior, desde que estejam preparadas para enfrentar a concorrência 

externa. Embora a competitividade seja sistêmica, é o setor industrial que precisa de 
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uma política de apoio específica para que as empresas de menor porte possam 

enfrentar os desafios do mercado internacional. Países como Estados Unidos, Japão, 

Itália, Alemanha, Coréia e Taiwan, entre outros, apresentam uma expressiva 

participação, direta ou indireta, das pequenas e médias empresas nas exportações. 

Com o processo de “downsizing” e terceirização ocorrido nos últimos anos 

aumentou a necessidade das pequenas empresas serem eficientes porque, em grande 

parte, elas vão determinar, cada vez mais, os custos e a qualidade dos produtos das 

grandes empresas, das quais são fornecedoras. Segundo Robert Howard, editor 

associado da Harvard Business Review, citado no Relatório da CNI (2001), o problema 

das pequenas e médias empresas não  é de tamanho mas de organização industrial, 

não sendo mais procedente a idéia de que “tamanho grande traz eficiência ao preço de 

uma certa rigidez, e pequena escala, flexibilidade ao custo da instabilidade”. Para ele, o 

desenvolvimento tecnológico e econômico torna possível um novo tipo de organização 

que combine as virtudes das duas, pois o novo modelo organizacional não é mais o 

tamanho que conta, mas a cadeia de relacionamento das empresas. Assim sendo, a 

capacidade de um país de estabelecer uma forte rede de produção constitui uma nova 

forma de vantagem competitiva. Construir um forte e competitivo setor de pequenas e 

médias empresas na atualidade depende de compreender os benéficos econômicos da 

cooperação e a importância de políticas públicas para redesenhar as relações 

interempresariais com vistas à competitividade bem sucedida. 

No estudo elaborado para a OIT (Organização Internacional do Trabalho) – 

Reemergence of Small Enterprise – os autores Werner Sengenberger, Gary Loveman e 

Michael Piore, ainda segundo o Relatório da CNI (2001), destacam que mudanças 

econômicas e tecnológicas básicas ocorreram nos diversos países industrializados. O 
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aumento da demanda por produtos mais especializados, contínua inovação tecnológica 

e equipamentos menores e mais baratos de computação, inauguraram a 

descentralização da produção, gerando o que Piore chamou de “especialização 

flexível”. Howard destaca que em um mundo em mudanças, com grande volatilidade 

dos negócios, em que as vantagens competitivas de uma empresa podem desaparecer 

da noite para o dia, o principal desafio empresarial é produzir custos e, ainda mais 

importante, o tempo de desenvolvimento de um produto. Em linguagem popular 

costuma-se dizer que a competição atualmente não é entre o grande e o pequeno mas 

entre o rápido e o lerdo. A principal pré-condição dessa estratégia competitiva é um 

radical incremento na flexibilidade organizacional, não apenas com mudanças internas 

na estrutura da organização mas, também, externamente, na rede de relacionamentos 

com outras empresas. 

Citado ainda pelo relatório da CNI (2001), Charles Sabel, cientista político do 

MIT – (Massashusetts Institute of Tecnology), afirma que, no sistema tradicional de 

produção em massa, a relação com os fornecedores, por exemplo, era distante e 

conflitiva mas, para tirar proveito das inovações e da rapidez, as relações com os 

subcontratados devem se tornar muito mais cooperativa, com as “corporações se 

tornando muito mais uma federação de empresas, do que uma simples organização”, 

em um sistema que ele chama de “manufatura colaborativa”. Exemplos desse tipo de 

organização de produção, resultantes de políticas governamentais de incentivo ou das 

forças do próprio mercado, indicam o caminho a ser seguido por países que querem se 

tornar competitivos no mercado internacional, incorporando não apenas as empresas 

de menor porte a esse esforço, como outros setores da sociedade, como as 

universidades, centros de pesquisa, associações empresariais, poder público, em uma 
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“rede” que ofereça serviços coletivos para as pequenas empresas, no que atualmente 

se chama de “clusters”, cuja tradução não-literal poderia ser “pólo industrial”. 

O estudo da OIT descreve três tipos de “redes” de empresas que podem 

servir de modelo para os países que querem desenvolver sua capacidade competitiva. 

O modelo japonês é o mais antigo, mas não menos eficiente, e se baseia em uma 

cadeia de relacionamentos entre as grandes empresa, como contratantes, e as 

menores como fornecedoras de partes e componentes, o que faz com que 75% da 

produção manufatureira desse país seja originária de micros, pequenas e médias 

empresas, em contraste com 35% nos Estados Unidos. O sistema funciona em um tipo 

de “pirâmide” em que uma grande empresa, montadora final do produto, contrata com 

pequenas e médias empresas, peças ou partes. Estas por sua vez, sub contratam 

parcialmente com micros e pequenas empresas, parcela das encomendas que 

recebem, em uma “rede” em que as companhias maiores oferecem assistência às 

menores, visando garantir qualidade e regularidade de suprimento. Embora haja o risco 

de que as grandes empresas possam “sufocar” as menores na busca de preços mais 

baixos, elas incentivam a competição entre fornecedores e colaboram com as empresas 

menores, garantindo contratos de longo prazo e assistência técnica e financeira. Além 

disso o governo japonês oferece amplo suporte para os empreendimentos de menor 

porte, especialmente no tocante ao financiamento, laboratórios de teste e centros de 

pesquisa. 

Outro modelo analisado pelo estudo da OIT são os “distritos industriais 

europeus”, também chamados de “clusters”, dos quais o mais conhecido é o da região 

de Emília Romana, na Itália, mas que também é bastante desenvolvido na Alemanha e 

Dinamarca, entre outros países. Ao contrário do modelo japonês em que uma grande 
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empresa lidera a “rede” e se responsabiliza pela montagem e colocação do bem no 

mercado, no caso de Emília Romana a “rede” é horizontal, formada por empresas que 

trabalham em conjunto para fazerem produtos acabados ou componentes, coordenadas 

por associações empresariais, o poder público, ou órgãos mistos que congregam 

entidades de classe e agentes governamentais de várias esferas. Muitas das empresas 

competem entre si e pertencem a diferentes “redes”, mas cooperam especialmente com 

vistas a atingir o mercado externo para o que procuram estar sempre atualizadas do 

ponto de vista tecnológico e organizacional. O sistema de apoio propiciado pelo poder 

público, especialmente local e regional, por entidades empresariais e união de 

trabalhadores, além das próprias empresas participantes, desempenha papel 

fundamental. 

O terceiro modelo é o do Vale do Silício que apresenta uma combinação dos 

dois outros modelos na medida em que existem “redes” comandadas por grandes 

empresas, e “redes” horizontais formadas por pequenas empresas que competem e 

colaboram entre si, participando, no geral, de diversas “redes” ao mesmo tempo. 

Atuando na área da alta tecnologia, as empresas do Sillicon Valley não contam com 

ajuda governamental e nem a desejam, pois possuem um sentido de independência 

muito grande. No entanto, as empresas se beneficiam do suporte de diversas 

instituições regionais ou locais – Stanford University, entidades empresariais, 

organizações empresariais locais, consultores especializados, centros de pesquisa e, 

principalmente, “venture capitals”, que fornecem os fundos para investimentos. Essa 

experiência revela que mesmo no setor de alta tecnologia “tamanho não é documento” 

sendo, ao contrário, o porte reduzido uma vantagem para assegurar a flexibilidade e a 

rapidez na inovação e na colocação dos produtos no mercado. 
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A aplicação de qualquer um dos três modelos em um país, ou dos três em 

diferentes regiões ou setores de um mesmo país, depende de condições gerais que 

favoreçam o emprendedorismo, de instituições que facilitem a criação de empresas e a 

formação de “redes” e parcerias, de infra-estrutura que possibilite a atividade 

econômica, de uma política governamental de apoio específica e, sobretudo, do 

envolvimento de toda coletividade em torno da iniciativa. Parece não haver dúvida de 

que para incrementar a participação das empresas de menor porte no comércio 

internacional é necessário desenvolver programas que possam apoiar conjunto de 

empresas industriais com condições de exportar, sem prejuízo de medidas gerais que 

possam beneficiar indistintamente todas as micro e pequenas empresas. 

 

 

4.3.3 Emprego 

 

 

Além de promover a inovação tecnológica e o incremento das exportações, 

as micro e pequenas empresas desempenham importante função, que se torna mais 

relevante em determinados períodos – que é a geração de empregos, especialmente 

quando as grandes empresas tornam-se desempregadoras, seja por mudanças 

tecnológicas ou redução do nível da atividade econômica. 

Cabe às empresas de menor porte não apenas procurar compensar a perda 

de emprego provocada pelas grandes , como atender à demanda por novos postos de 

trabalho, determinada pelo contingente de jovens que anualmente adentra ao mercado. 

Graças ao menor custo de capital por unidade gerada, as micro e pequenas empresas 
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têm respondido em muitos países à necessidade de criar empregos, com o forte 

desenvolvimento do setor Serviços, que vem se expandindo nos últimos anos em 

respostas a novas oportunidades propiciadas pelo avanço tecnológico nas áreas de 

comunicação e de informática e, também pelo processo de terceirização de atividades 

promovidas pelas grandes empresas. O maior ou menor grau de resposta das micro e 

pequenas empresas na geração de emprego depende do marco regulatório vigente, 

que pode facilitar ou dificultar a criação de empresas e postos de trabalho. Por isso 

muitos países procuraram desregulamentar suas economias, simplificar o processo de 

abertura de empresas, reduzir a tributação e flexibilizar o mercado de trabalho, além de 

oferecer linhas de financiamento para investimentos e capital de giro. 

Isso, contudo, não basta para atender às necessidades de geração de 

ocupação e de renda nas áreas rurais e para as camadas da população urbana, cujo  

nível de qualificação e de pobreza as deixam à margem do mercado de trabalho. O 

auto-emprego e formas rudimentares de empreendimento são a resposta a esse 

desafio quando encontram condições favoráveis para se desenvolver. Além de 

simplificação burocrática e fiscal, o micro crédito vem se constituindo em importante 

instrumento para viabilizar o auto-emprego e a ocupação de vastas camadas da 

população nos países menos desenvolvidos e mesmo em nações emergentes. Onde 

não se criaram condições institucionais e operacionais para o desenvolvimento das 

microempresas e a geração de ocupação e renda, a resposta foi o crescimento da 

informalidade, do subemprego e o agravamento da miséria. 

As micro e pequenas empresas podem desempenhar todas as funções, e 

outras que lhe são atribuídas, como a de promover o desenvolvimento regional, desde 

que lhes sejam oferecidas condições favoráveis para sua criação e expansão. É 
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preciso, todavia, ter presente que existem vários tipos de empresários e de empresas, 

capazes de cumprir uma ou mais tarefas que delas se espera, mas que são 

necessários diferentes instrumentos de apoio, conforme a natureza da empresa e o 

papel que vá desempenhar na economia, sem prejuízo das condições gerais 

indispensáveis a todas elas. No caso específico das fontes de financiamento, são 

necessários mecanismos diferenciados para atender micro e pequenas empresas de 

base tecnológica ou com propensão ao crescimento daquelas com menor perspectiva 

de crescimento e modernização, especialmente no tocante a recursos para 

capitalização ou investimentos. Da mesma forma, as necessidades dos 

empreendimentos rudimentares e do auto-emprego em matéria de crédito são 

diferentes e mais simples do que das demais empresas. 

Promover um ambiente institucional que incentive o empreendedorismo e a 

disseminação da “cultura empresarial”, proporcionando o surgimento e expansão das 

pequenas e médias empresas é uma alta prioridade em quase todos os países, através 

de reformas do marco regulatório, visando corrigir as “falhas de mercado” e as 

distorções, assegurando a livre competição, aprimorando os mecanismos de apoio 

(financiamento, por exemplo), reduzir exigências burocráticas para as empresas e 

promover políticas públicas as mais eficientes possíveis. 
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CAPÍTULO V 

 

5  EXEMPLOS A SEREM SEGUIDOS  

 

5.1 O gerenciamento da incubadora 

 

 

Segundo Luís Afonso Bermúdez, Presidente da ANPROTEC, a manutenção 

de uma estrutura de Incubadora de Empresas não se traduz em tarefa simples. 

Enfrenta-se um desafio a cada momento, mas, mesmo diante de implicações 

econômicas, administrativas, tecnológicas e de outras ordens, o sistema de incubação 

de micro e pequenos empreendimentos no cenário  sócio-econômico do Brasil tem 

alcançado um significativo patamar de sucesso. Esse sistema tem dado certo aqui e em 

outras localidades, sobretudo, devido a fatores como políticas de apoio ao movimento 

de incubação, esquemas de parcerias e, reconhecidamente, à atuação  de profissionais 

capacitados para organizar e estruturar os setores que compõem uma Incubadora de 

Empresas. 

Citando ainda Bermúdez, o empreendedorismo, as idéias inovadoras e o 

espírito de cooperação são palavras-chaves que alavancam o modelo estrutural e 

institucional das incubadoras e formam o universo de atuação do gerente. O trabalho 

realizado pelas entidades gestoras de negócios de pequeno porte no Brasil, desde a 

década de 1980, tem trilhado um valioso percurso de sucessos, que resulta de um 

trabalho conjunto que envolve a dinâmica e a harmonia do quadro de profissionais 

mantido pela incubadora e liderado pelos seus gerentes.  
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Para entendermos melhor as experiências vividas nessas incubadoras, 

escolhemos transcrever aqui, 3 (três) casos de sucesso relatados por Leal e Pires 

(2001): 

 

 

5.1.1 O Caso da UNITEC-UNISINOS 

  

 

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de São Leopoldo (ACIS-

SL), na procura por novas alternativas de desenvolvimento econômico pra o município 

de São Leopoldo-RS, viu, em meados de 1996, a informática como uma área de grande 

potencial. Assim, foi em busca de parceiros para estruturar e viabilizar um projeto 

inovador: o Pólo de Informática em São Leopoldo. A Prefeitura Municipal logo apoiou a 

iniciativa. Através de lei, concedeu benefícios fiscais para atrair grandes empresas de 

informática. 

No entanto, os parceiros da idéia acharam que não bastava apenas reunir 

empresas já atuantes no mercado. Julgavam importante criar condições pra o 

surgimento de novas empresas-preferencialmente relacionadas com a concepção e a 

produção de software e tecnologias de informática – e para a consolidação de suas 

atividades. Também constataram a necessidade de se aliarem a uma universidade para 

dar apoio e suporte técnico-científico ao empreendimento. Assim, convidaram a 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) para integrar  o projeto. 

Com a nova parceria, foram moldando o empreendimento e definiram que o 

Pólo de Informática seria composto de uma incubadora de base tecnológica, um 
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condomínio de empresas e um parque tecnológico. A Unisinos ficou com a 

responsabilidade de construir e administrar a incubadora  e o condomínio, implantando, 

dessa forma, a Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (Unitec). Já a viabilização do 

Parque Tecnológico ficou por conta da Prefeitura Municipal, Governo do Estado e 

empresas. 

O conjunto – incubadora, condomínio e parque tecnológico- criou condições 

para o surgimento, na região, de atividades de ponta na linha do desenvolvimento 

tecnológico e científico. Também proporcionou muitas facilidades para que as novas 

empresas nascidas no contexto possam ser inseridas no mercado e, assim, 

conseguirem alavancar seu crescimento. 

A Unitec situada dentro do Campus da Unisinos, possui excelente infra-

estrutura física e de apoio gerencial em um prédio projetado para abrigar a incubadora 

de empresas de base tecnológica e o condomínio de empresas. A incubadora não é 

específica para o ramo de informática – pode receber projeto em qualquer área de 

atividade em que a universidade esteja em condições de auxiliar.  A Unitec possui 40 

módulos de 25 m2 destinados a receber os projetos de criação de novas empresas. 

Esses módulos estão preparados com ponto de rede de acesso à internet, ramal 

telefônico e espera para ar condicionado. A energia elétrica é individualizada por 

módulo e todos os módulos estão ligados por fibra ótica à rede do prédio que, por sua 

vez, está ligada à rede da universidade.O edifício possui também um moderno auditório 

com 140 lugares, sala de reuniões, sala de treinamento, área para divulgação e 

exposição de produtos, um restaurante e sala específica para confraternizações como 

happy-hour  e coffee-break.  

Além do espaço físico adequado, fornece uma completa infra-estrutura de 
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apoio gerencial composta por um gerente, um coordenador acadêmico, assessoria de 

imprensa, secretária, serviço de mensageiro, limpeza em todos os módulos, 

estacionamento e vigilância 24 horas. 

Segundo Edemar de Paula, Gerente da Unitec, citado por Leal e Pires ( 

2001),  a  Unitec hoje, é um ótimo exemplo para o nosso País de interação entre poder 

público, privado e instituição de ensino. 

 

 

5.1.2 O Caso do CELTA - Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas.  

 

 

Criado em 1986, pela Fundação CERTI – Centros de Referência em 

Tecnologias Inovadoras, o CELTA, na época ainda sob a designação de Incubadora 

Empresarial Tecnológica - IET, lançou seu edital e passou a operar com equipe própria 

numa área alugada de 2000 M2 em novembro de 1986. Exatamente um mês depois, as 

primeiras empresas assinavam seus contratos com a IET recebiam suas chaves para 

começar a operar. 

Desde lá, 26 empresas foram incubadas e graduadas, 32 estão em 

incubação, cerca de 300 empreendedores e 1200 colaboradores passaram pela 

incubadora, aproximadamente 600 pessoas trabalham no prédio atualmente, mais de 

R$ 5 milhões foi faturado pelo CELTA para manter sua sustentação e cerca de R$ 3 

milhões foi investido no novo prédio de 10 mil m2, construído pelo Governo do Estado 

de Santa Catarina, inaugurado em 18 de agosto de 1995. 
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Hoje as empresas graduadas no CELTA faturam cerca de R$ 150 milhões e 

as empresas incubadas perto de R$ 20 milhões, fazendo com que a região de 

Florianópolis possa se beneficiar fortemente deste segmento empresarial na forma de 

impostos e postos de trabalho gerados, bem como de uma diversificação no perfil 

econômico da cidade que atrai e mantêm recursos humanos altamente qualificados. 

  

 

5.1.3  O caso da Incubadora de Base Tecnológica de Joinville - MIDIVILLE  

 

 

A Incubadora foi criada a partir de um estudo setorial que focalizou o 

segmento industrial eletrometalmecânico da região norte/nordeste de Santa Catarina e 

identificou condições para o desenvolvimento de novas empresas, que gerassem 

serviços tecnológicos, atendendo a demandas emergentes de empresas de grande e 

médio portes e produtos diferenciados para o mercado. 

A incubadora foi instituída com parceiros como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – 

FIESC, O Instituto Euvaldo Lodi – IEL –SC, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial- SENAI-SC e o SEBRAE. Localiza-se junto ao Centro de Tecnologia em 

Eletrometalmecânica  - CTEMM do SENAI de Joinville, oferecendo uma estrutura 

compartilhada de laboratórios especializados e subsídios para a  manutenção das 

empresas em espaço físico, com recursos de tecnologia e comunicação adequados, 

apoio administrativo e consultorias tecnológicas e gestão empresarial. O modelo 

implantado tem características específicas por ser um projeto-piloto do SENAI de Santa 
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Catarina – junto com seus parceiros – buscando integrar as competências e o know 

how  de um Centro de Tecnologia com processo de incubação. 

As empresas instaladas no MIDIVILLE geraram em 2001, 103 empregos 

diretos, 15 produtos/serviço sendo 1 exportado para Argentina e Estados Unidos e um 

faturamento anual em torno de quatro milhões de reais. 

Mesmo em estágio de desenvolvimento, há uma empresa com escritório no 

México e em São Paulo, estendendo seu mercado consumidor. Os clientes em sua 

maioria são empresas de grande e médio porte, que utilizam os serviços e produtos 

para modernização de seus processos e para lançamento de novos produtos. São 

clientes, a indústria automobilística, farmacêutica, eletromecânica, metal-mecânica, 

entre outros.  
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CAPÍTULO VI 

 

6 A INCUBADORA MARANHENSE COMO MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO 

  

6.1 O perfil econômico da região 

 

 

O Estado do Maranhão possui uma área territorial de 324.600 Km², que lhe 

assegura a condição de segundo Estado do Nordeste em extensão. Localiza-se entre 

as macro regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que lhe garante uma 

especificidade espacial e favorece sua climatologia, não possuindo a aridez do 

Nordeste, nem a excessiva umidade da Amazônia. 

O Estado tem uma  diversificada qualidade de solos e  amplas bacias 

hidrográficas. Os aspectos culturais e  históricos aliados às belezas naturais completam 

um cenário adequado para  abrigar empreendimentos diversos. 

Segundo a GEPLAN - Gerência de Planejamento do Estado do Maranhão, 

no Planejamento Plurianual  de 1999, os principais setores produtivos do Maranhão 

são: 

• Agropecuária 

 

De um modo geral, ao longo de toda a década de noventa, o setor 

agropecuário apresentou um índice médio de participação na formação do PIB estadual 

em torno de 16,0 % (Tabela 3), influenciado pelo desempenho da agricultura, 

prejudicada que foi pelas condições de tempo rigorosamente desfavoráveis. Igual média 
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apresentou o setor industrial, percentual este que ainda é baixo para promover 

crescimento econômico mais acentuado.  

 

• Indústria 

    

O setor industrial vem, ao longo das últimas décadas, sofrendo substanciais 

transformações no que diz respeito à expansão do seu parque industrial, tendo como 

atrativo: 

- o complexo portuário de São Luis; 

- o corredor centro norte; 

- a implantação da CVRD, e  

- o complexo de alumínio da ALUMAR 

Atualmente, encontram-se instaladas indústrias de transformação e de bens 

duráveis, concedendo ao parque fabril uma certa diversidade de atividades. 

A proximidade com os centros consumidores da América do Norte e da 

Comunidade Européia confere ao Maranhão condições mais favoráveis para a 

exportação devido, principalmente, ao diferencial de frete em comparação com os 

portos do Sul-Sudeste do Brasil. 

O complexo portuário tem condições físicas favoráveis, podendo receber 

navios de grande calado, tendo condições de atender, sem ampliações, um volume 

acima de 60 milhões de toneladas/ano, ofertando uma planta altamente favorável a 

opções de novos empreendimentos industriais, tais como: metalurgia, cerâmica, ferro 

gusa, derivados de alumínio, beneficiamento de madeiras e agronegócios. 
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Essas condições favoráveis ao lado dos desdobramentos dos investimentos 

acima citados (CVRD, ALUMAR etc) têm levado ao crescimento do peso do setor 

industrial na economia maranhense, conforme pode ser observado na Tabela 3, ou 

seja, entre 1994 e 1998, a indústria ampliou sua participação de 13,2 % para 23,3% do 

PIB estadual. 

 

• Serviços 

 

O setor terciário, por sua vez, mantém sua participação superior a 65,0% do 

PIB. Embora esta seja a tendência normal das economias, por sua ligação direta com 

os outros dois setores produtores de bens materiais, esta supremacia do setor  não 

pode ser tomada como indicador isolado na avaliação  de crescimento e, menos ainda, 

de desenvolvimento econômico. Entretanto, sua elevada participação na formação do 

PIB demonstra, porém, sua capacidade de fazer circular a renda. A participação do 

comércio na contribuição do ICMS representou  em 1999, segundo dados da GEPLAN, 

cerca de 47% da arrecadação global do Estado. 

Dentre os principais ramos comerciais explorados, principalmente em São 

Luis, destacam-se os seguintes: Comércio Geral, Utilidades Domésticas, 

Cine/Foto/Som/Ótica, Móveis e Decorações, Vestuários e Calçados, Tecidos e 

Armarinhos, Supermercados e Lojas Populares, Farmácias/Drogarias/Perfumarias, 

Concessionárias/Agências/Veículos, Autopeças e Assessórios e, Materiais de 

Construção. 
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• Turismo 

 

O turismo, como opção econômica geradora de oportunidade de trabalho e 

renda, vem merecendo destaque no Estado, que dividiu em zonas de interesse, por 

homogeneidade e proximidade dos atrativos. 

Na cadeia produtiva do turismo, conforme veremos mais adiante, cabe 

destacar as oportunidades de implantação de meios de hospedagem e serviços de 

alimentação nos principais pólos de ecoturismo do Estado. Serviços de entretenimento 

e lazer em São Luis, Alcântara, São  José de Ribamar, Carolina, Barreirinhas, Tutóia e 

Morros. 

1994 – 1998               (%) 

 

ANO  

AGROPE 

CUÁRIA 

 

INDÚSTRIA  

COMERCIO/ 

SERVIÇOS 

 

TOTAL 

1994 21,1 13,2 65,7 100,0 

1995 19,7 11,4 68,9 100,0 

1996 17,0 13,2 69,8 100,0 

1997 14,2 21,3 64,5 100,0 

1998 10,7 23,3 66,0 100,0 

 

QUADRO 3 – DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DO PIB DO MARANHÃO  

FONTE: GEPLAN-MA -  Plano Plurianual  1999 

 

Outro indicador que traduz o bom desempenho da economia maranhense 

encontra-se nos registros relativos ao comércio exterior. As exportações maranhenses, 

em 1998, somaram US$ 635,5 milhões (5,5% do PIB estadual). No Nordeste, o maior 
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saldo da balança comercial, em 1998, foi apresentado pela Bahia (US$ 335,6 milhões), 

seguindo-lhe o Maranhão com US$ 319,4 milhões. Enquanto isso, a região Nordeste 

registrava um déficit comercial de US$ 82,6 milhões e o Brasil, US$ 6,6 milhões 

negativos.  

 

 

6.1.1 Macroestratégia do desenvolvimento estadual – cenário de oportunidades 

 

 

Segundo a GEPLAN, a macroestratégia adotada na concepção do Plano 

Plurianual 2000/2003 toma em consideração a dinâmica que o sistema econômico 

maranhense vem apresentando, nas últimas décadas, apesar das dificuldades 

conjunturais e dos sucessivos realinhamentos da economia nacional. Ao mesmo tempo, 

incorpora as diretrizes emanadas do Governo Federal, em termos globais ou setoriais, 

quanto aos projetos de natureza estruturante e seus conseqüentes efeitos 

multiplicadores sociais e econômicos. A expectativa é de que, ao longo do período de 

programação, o Estado do Maranhão, com equilíbrio nas contas públicas e com a 

confiança que tem recebido dos investidores privados, continue apresentando um ritmo 

de crescimento econômico superior à média regional e brasileira. 

Com o propósito de consolidar e ampliar os resultados obtidos com a 

execução do Plano Plurianual 1996/1999, O Governo do Estado mantém, para o 

próximo quadriênio (2000/2003), vários macro-objetivos. Entretanto, para efeito do 

nosso trabalho e como forma de identificar nichos de oportunidades, vale destacar aqui 

dois importantes macro-objetivos: 
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a) dinamização e modernização do aparelho produtivo; 

b)  promoção do desenvolvimento sustentado visando a redução das desigualdades 

espaciais e sociais de renda e riqueza. 

Para alcance do macro-objetivo Dinamização de modernização do 

aparelho produtivo, que visa aumentar a produção e a produtividade, tornando-o mais 

eficiente, competitivo e com maior valor agregado, definem-se as seguintes estratégias: 

 a) melhorar e ampliar a infra-estrutura de transporte, enfatizando os sistemas 

multimodais, de modo a possibilitar a consolidação dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, na área de interesse do Maranhão; 

 b) melhorar e consolidar a infra-estrutura de energia elétrica e de 

telecomunicações, de forma a atender a demanda dos investimentos produtivos; 

 c) estimular o processo de inovação tecnológica, mediante a produção local 

ou adoção, por transferência, de tecnologia já consagrada; 

 d) estimular o aumento da participação do setor privado em investimentos 

estratégicos, seja pelo seu efeito multiplicador de emprego e renda, seja por sua 

contribuição para a verticalização do processo produtivo; 

 e) intensificar os programas de capacitação profissional de mão-de-obra, 

especialmente nos setores primários e de serviços; 

 f) favorecer e propiciar a graduação e pós-graduação em áreas de interesse 

do desenvolvimento do Estado, em particular aos segmentos minero-metalúrgico, 

mecânica, novos materiais, madeira e mobiliário, tecnologia de alimentos, vestuário e 

engenharia de pesca e florestal. 

Para a concretização do macro-objetivo Promoção do desenvolvimento 

sustentado, visando a redução das desigualdades espaciais e sociais de renda e 
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riqueza, são estabelecidas as seguintes estratégias, com o propósito de criar condições 

para melhorias permanentes do bem-estar da sociedade maranhense: 

a) reduzir os déficits sociais referentes à educação fundamental, 

analfabetismo e repetência/evasão escolar, saúde preventiva, mortalidade infantil, 

esperança de vida ao nascer, saneamento e habitação; 

b)  expandir e adequar as oportunidades de formação/qualificação e 

requalificação de mão-de-obra voltada para o mercado de trabalho; 

c) incentivar e apoiar os pequenos e microempreendimentos, seja da área 

urbana, seja da rural, possibilitando-lhes assistência técnica, tecnológica e financeira, 

de modo a lhes proporcionar a obtenção de renda; 

d) estudar e reestruturar o espaço regional-urbano, reordenando as 

atividades produtivas e sociais. 

Por último, nos remetendo a uma perspectiva bastante otimista e segundo o 

Governo Estadual, o Plano Plurianual 2000/2003 considera que para fins de atratividade 

de investimentos produtivos do setor privado, devem ser priorizados: 

 no setor primário, o adensamento das cadeias produtivas de grãos ( arroz, 

milho, soja, sorgo e feijão); de fruticultura; da pecuária (laticínios, rações, produção e 

processamento de carne, couro e calçados); da silvicultura (pólo florestal); do algodão; 

produção de fertilizantes; cana-de-açúcar, aqüicultura e frutos do mar; além de outros 

que possam propiciar ocupação de mão-de-obra e geração de renda; 

 no setor industrial, o aproveitamento das oportunidades nos segmentos de 

mineração, metalurgia, siderurgia; a verticalização da produção de alumínio e outros 

minerais, álcool e açúcar, papel e celulose; madeira e mobiliário; embalagens e outros 

segmentos potencialmente geradores de trabalho e renda; 
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 No setor de serviços, o aproveitamento das oportunidades nos segmentos 

de turismo; armazenagem; energia; telecomunicações; transportes (terrestre, 

navegação, marítimo-fluvial e transbordo); atividades portuárias e os serviços 

complementares, além de outros potencialmente geradores de trabalhos e renda. 

 

 

 6.2 Ambiente de sustentação da incubadora  

  

 

No Nordeste existem experiências de incubadoras bem sucedidas, entre as 

quais podemos citar: Projeto Alfa/PE, Centro de Tecnologia de Software/PB e 

PADTEC/CE, demonstrando assim a capacidade do Nordeste de criar seu próprio 

modelo e, de articular o setor produtivo e os centros de produção de conhecimento, 

gerando excelentes resultados. 

 No Maranhão não existe uma cultura empreendedora alicerçada numa 

grande tradição empresarial, entretanto, o Estado possui um sistema de educação 

constituído por um Centro de Formação Profissional (SENAI-MA), uma Escola Técnica 

Federal e 09 (nove) Instituições de Ensino Superior, as quais possuem infra-estrutura 

científica e tecnológica muitas vezes ociosa, que poderia auxiliar o setor produtivo e ao 

mundo empreendedor no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, 

mudando o panorama econômico, tecnológico e social existente. Podemos considerar 

ainda que essas instituições além de darem suporte através de pesquisas 

(pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão- UFMA, estão desenvolvendo 

pesquisas nas áreas de Sistemas de Energia Elétrica e  Manutenção de Redes; a 
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Universidade Estadual do Maranhão- UEMA, está desenvolvendo várias pesquisas na 

área de Agronegócios, cultura do Arroz, Feijão e Soja; a Escola Técnica Federal do 

Maranhão-CEFET, está desenvolvendo pesquisas na área de Telecomunicações e  a 

Faculdade Atenas Maranhense – FAMA, está desenvolvendo pesquisa na área de 

Remédios Genéricos) oferecem ainda vários cursos, tanto strictu sensu como lato 

sensu , que sem dúvida alguma, servirão  de suporte  de P & D na sustentação da 

incubadora. A partir de pesquisa realizada junto às Instituições produtoras de C&T, 

identificamos dentre outros, os seguintes cursos: 

 

• Gestão Estratégica de Hospitais 

• Análise de Projetos de Sistemas  

• Sustentabilidade de Ecossistemas 

• Sistemas Avançados para Intranet e Internet  

• Microbiologia Clinica 

• Análise do Comportamento 

• Psicologia Hospitalar 

• Gestão Ambiental 

• Ciência da Computação 

• Gerência de projetos 

• Comércio Exterior e Negócios Internacionais 

• Gerência de Telecomunicações 

• Engenharia em Segurança do Trabalho 

• Informática da Educação 
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• Gestão Secretarial e Empreendedorismo 

• Gestão em Turismo, Hotelaria e Meio Ambiente 

• Gestão de Negócios 

• Marketing Aplicado a Gestão de Serviços 

• Mestrado em Agroecologia 

 

A proposta que apresentaremos a seguir baseia-se no Estudo de Viabilidade 

técnica – EVTE, elaborado em 1999 pela professora Ednalva Morais, da Universidade 

de Brasília, juntamente com nosso grupo de representantes dos agentes envolvidos, na 

época, com o projeto de implantação da primeira Incubadora de Empresas do 

Maranhão. 

Poderíamos identificar como o universo sistêmico da incubadora o explicitado 

na figura 1. 
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FIGURA 1 – UNIVERSO SISTÊMICO DA INCUBADORA MARANHENSE 

Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica de Ednalva Morais 
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6.3 Proposta para a incubadora Maranhense 

 

6.3.1 Objetivos da incubadora 

 

 

A incubadora de empresas do Maranhão teria como objetivos principais, os 

seguintes: 

 

• Apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas competitivas;  

• Promover a capacitação gerencial e tecnológica de micro e pequenas empresas;  

• Envidar ações que contribuam para a redução significativa da mortalidade das 

micro e pequenas empresas; 

• Fomentar o desenvolvimento regional sustentável;  

• Promover o desenvolvimento da cultura empreendedora; 

• Estimular a criatividade e a inovação tecnológica;  

• Apoiar a geração de produtos e processos inovadores;  

• Promover a sinergia de agentes de desenvolvimento local para a geração de 

novos empreendimentos; 

• Servir de referencial (modelo) para a implantação de novas incubadoras no 

Estado do Maranhão. 

 

 

 



 

 

76

  
 

6.3.2 Tipo da incubadora 

 

 

Com a grande quantidade de profissionais colocados no mercado todos os 

anos pelas universidades locais, sendo que em sua maioria estão ligados as áreas das 

ciências humanas, a proposta para a primeira incubadora do Estado seria a de que ela 

fosse uma incubadora do tipo mista, apoiando empresas de base tecnológica e 

empresas de setores tradicionais da economia, desde que apresentassem grau de 

inovação de produto, serviços ou processo. 

O apoio a empresas de base tecnológica requer uma forte aproximação com 

institutos de pesquisa e universidades, para uso de laboratórios especializados e 

consultorias tecnológicas, por isso seria necessário estabelecer cooperações efetivas 

com as universidades, de modo a criar uma rede de suporte adequado ao 

desenvolvimento das Empresas de Bases Tecnológicas (EBTs). 

 

 

6.3.3 Áreas de atuação da incubadora  

 

 

    No estudo de viabilidade técnica realizado pela professora Ednalva 

Morais, da Universidade de Brasília, foram identificadas algumas áreas potenciais do 

Estado do Maranhão nas quais poderia ser estimulado o surgimento de novas 

empresas. As áreas identificadas foram:  
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• Turismo e lazer 

• Agronegócio 

• Serviços Tecnológicos  

• Programação visual e desenho industrial  

• Informática e Automação 

• Eletro-eletrônica  

• Serviços de consultoria empresarial, contabilidade, publicidade e propaganda, 

jurídicos, entre outros. 

Dentro da cadeia produtiva do turismo ( veja figura 2), poderiam ser apoiados 

os seguintes tipos de empreendimentos: 

• Empresas de serviços turísticos, inclusive ecoturismo – gestão financeira e 

administrativa de visitações no Centro Turístico de São Luis e demais regiões.  

• Tecnologias para produção/reprodução de cerâmicas e azulejos envelhecidos 

como as existentes para manutenção do Centro Histórico de São Luis.  

• Empresas produtoras/reprodutoras de material para uso turístico sobre a 

história de São Luis – CD ROM, vídeos, livros, pôsteres, etc. 

• Serviços de capacitação e formação técnica e gerencial do trade turístico. 

• Exploração das galerias subterrâneas de São Luis – visitação organizada.  

• Centros de Convenções – planejamento, construção e comercialização de 

prédios e infra-estrutura básica para realização de eventos. 

• Empresas organizadoras de eventos e convenções.  

• Equipamentos e infra-estrutura para teleconferências, tradução simultânea – 

pessoas, equipamentos e instalações. 
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• Uso do design para produção de lembranças, brindes, artesanatos (cultura, 

inovações, finanças). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – PERFIL ESQUEMÁTICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO 

Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica de Ednalva Morais 
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Dentro da cadeia produtiva do agronegócio (veja figura 3) poderiam ser 

apoiados empreendimentos nas diversas cadeias produtivas: Castanha de Caju, 

Fruticultura, Pecuária, Avicultura, Caprinocultura, Aqüicultura,  Extrativismo e Couro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – PERFIL ESQUEMÁTICO DA CADEIA DO AGRONEGÓCIO 

Fonte: Estudo de Viabilidade Técnica de Ednalva Morais 
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6.3.4 Público alvo 

 

 

O programa incubadora de Empresas do Maranhão, teria como público-alvo 

prioritário: 

 

• Professores das instituições de ensino superior e das escolas técnicas e 

profissionalizantes; 

• Egressos dessas instituições; 

• Alunos das IES e  Escolas Técnicas e Profissionalizantes; 

• Pesquisadores; 

• Empreendedores em geral. 

 

 

6.3.5. Localização e instalações físicas 

 

 

Pelo projeto original a FIEMA iria ceder o segundo andar do seu prédio no 

retorno da Cohama para a instalação da incubadora. Adicionalmente, poderíamos 

sugerir  as seguintes opções: 
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a) o local originalmente cedido pela FIEMA; 

b) as lojas do Multicenter Sebrae; 

c) prédios de propriedade do Governo de Estado localizados no centro 

histórico de São Luis. 

Quanto às instalações seria necessário, a partir da localização escolhida, 

envolver todos os agentes no sentido de adequar o ambiente para as empresas 

incubadas, com móveis, equipamentos  etc. 

 

 

6.3.6 Descrição dos produtos e serviços oferecidos pela incubadora. 

 

 

Os produtos e serviços que o Programa Incubadora de Empresas do 

Maranhão proporcionariam às empresas residentes seriam os seguintes: 

 

a) infra-estrutura física e logística: 

� espaço físico para instalação da empresa (em média 20 m2.);  

� instalações elétricas e hidráulicas apropriadas;  

� instalações  apropriadas parta linha telefônica e Internet;  

� serviços de limpeza das salas das empresas e das áreas comuns;  

� recepção e serviços de recados ; 

� fax/  Xerox. 
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b) áreas de uso compartilhado: 

� sala de reunião e treinamento, depósito, sanitários e copa;  

� laboratório de informática na incubadora, composto de 

computadores, impressoras, scanner e gravadora de CD; 

� acesso a Internet. 

 

c) apoio gerencial e administrativo: 

� assessoria para elaboração de plano de negócios das  empresa s; 

� assessoria na área de Marketing (com auxilio das empresas 

juniores de Administração); 

� consultoria especializada de acordo com as necessidades das 

empresas em áreas tais como: Finanças, Planejamento, Contabilidade, Jurídica – as 

consultorias seriam realizadas com a contratação de equipe externa da Incubadora, 

inclusive empresas juniores, e de acordo com a disponibilidade de recursos; 

� acesso a Informação Tecnológica;  

� capacitação gerencial e tecnológica dos empreendedores, 

utilizando sempre que possível, o pacote de treinamentos oferecidos pelo SEBRAE/MA; 

� capacitação e  intermediação da negociação com investidores.  

 

d) apoio para divulgação e comercialização: 

 

� Assessoria de Comunicação; 

� Divulgação das empresas para órgãos da mídia local e nacional;  
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� Promoção de eventos, como rodas de negócios, café da manhã, 

feiras, com vistas à divulgação das empresas.  

 

As propostas mencionadas acima devem ser interpretadas como linhas 

gerais do projeto. A decisão de implantação de uma incubadora deveria, sem dúvida, 

ser tomada a partir de um Plano de Negócios completo, onde conteriam ainda: 

a) equipe de recursos humanos e estrutura organizacional; 

b) regras no processo de seleção dos empreendimentos; 

c) definição de regras para o período de incubação e graduação; plano 

de Marketing da incubadora; 

d) estratégias para identificação e captação dos empreendedores; 

plano financeiro e outras informações pertinentes ao projeto. 

 

 

6.4 A vocação empresarial do Maranhão 

 

 

Segundo Morais (1999), historicamente, no final do século passado, haviam 

empreendimentos ligados à cana-de-açúcar, algodão e tecelagem que se destacaram 

na economia brasileira. Entretanto, forças decorrentes do nível de educação da -

população bem como valores inerentes à cultura impregnada pela imigração, trouxeram 

uma concorrência forte do sul do país, que acabaram aniquilando a economia do 

Nordeste. Criou-se, assim, uma desigualdade de força econômica entre o Nordeste e o 

Sul, permanecendo esta situação durante muitas décadas. 
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Desde o início da década de 1980, com a instalação dos mega-projetos da 

ALUMAR e da Companhia Vale do Rio Doce, o Maranhão vem passando por forte 

transformação, ainda que o seu setor empresarial não se apresente sedimentado, mas 

em desenvolvimento. 

Portanto, as tendências atuais e as potencialidades futuras mostram uma 

grande vocação para a atividade empresarial no Maranhão. 

Seria nesse sentido que as instituições produtoras de C&T do Maranhão, 

autoridades públicas, entidades de classe (FIEMA, SEBRAE e outras), deveriam 

caminhar no desejo de se concretizar esta vocação. Assim a instalação de uma 

incubadora poderia contribuir em muito para o exercício da capacidade empresarial com 

mais chances de sucesso e com desdobramentos potenciais importantes em termos de 

novas atividades e de novos empreendedores. 
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CAPÍTULO VII 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Segundo Gates (1999), Estamos numa fase de transição entre o “tempo das 

máquinas”, caracterizado por “tempo é dinheiro”, e o “tempo dos códigos”, caracterizado 

pelo “processo de adquirir o saber é poder”. A “Sociedade do Conhecimento” tem 

trazido o fim do período da “Sociedade da Propriedade”, com sua cultura fundamentada 

no determinismo e num universo mecanicista. A nova era cria a surpreendente e 

fascinante complexidade do novo sistema de organização social baseados na 

flexibilidade e na diversidade como forma de se buscar mais competitividade através da 

inovação.   

O processo de desenvolvimento da economia mundial, vem sendo 

fortemente influenciado pela consolidação de um novo paradigma técnico-econômico, 

onde a globalização da economia leva o setor produtivo a um esforço crescente na 

busca da competitividade. O binômio inovação-competitividade, neste contexto, 

constitui-se um elemento fundamental para a modernização do parque produtivo 

nacional, com vistas à ampliação de sua participação no comércio internacional de bens 

e serviços. 

A inovação tecnológica – entendida aqui como a transformação do 

conhecimento em produtos, processos e serviços que possam ser colocados no 

mercado – torna-se cada vez mais importante para o desenvolvimento sócio-econômico 

dos mais diversos países, os quais reconhecem que, para melhorar e ampliar suas 
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estruturas industriais e de exportação, são necessárias medidas cuidadosamente 

formuladas pra estimular atividades de ciência e tecnologia, que estejam articuladas 

com as demandas do setor produtivo. 

São vários os mecanismos que vêm sendo mundialmente utilizados para 

induzir a criação de empresas inovadoras. Dentre esses mecanismos e arranjos 

institucionais/empresariais que viabilizam a transformação do conhecimento em 

produtos, processos e serviços destaca-se a incubação de empresas, na qual é 

importante a participação ativa da comunidade que realiza pesquisas e atividades 

tecnológicas, nas universidades e em outras instituições de cunho tecnológico. Em um 

contexto onde o conhecimento, a eficiência e a rapidez no processo de inovação 

passam a ser reconhecidamente os elementos decisivos para a competitividade das 

economias, o processo de incubação é crucial para que  a inovação se concretize em 

tempo hábil para suprir as demandas do mercado. 

 A história recente tem mostrado em todo o mundo que não serão as 

grandes empresas que estarão gerando os postos de trabalhos de que tanto a 

sociedade necessita. De 1980 a 1999, as 500 maiores empresas americanas, segundo 

a revista Fortune, citada por Pereira (1999,p.33), perderam mais de 5 milhões de 

empregos. Em 1970, essas empresas ofereciam 18% dos empregos na economia 

americana. Em 1996, esse número era apenas 9%- e não houve um ano sequer, em 

todo esse período, em que essa taxa não tenha decrescido. Ainda nos EUA, somente 

durante o ano de 1996 as pequenas empresas (até 500 empregados) criaram 1,6 

milhões de empregos. 

Conforme mencionado por Pereira (1999), na maioria das comunidades, seja 

nos EUA, na Europa ou no Brasil, a cultura empreendedora não está presente na 
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sociedade de maneira tão natural, daí a importância de serem criados mecanismos que 

promovam esta atitude. É justamente pelo reconhecimento do papel fundamental que 

cabe às universidades nesta área que têm se difundido em todo o mundo as 

incubadoras de empresas e os cursos de formação de empreendedores. 

O levantamento feito pela ANPROTEC em 1999 indica que cerca de 80% 

das incubadoras no País mantêm vínculos com universidades e instituições de 

pesquisas. 

As grandes empresas geram inúmeras e importantes oportunidades para os 

pequenos negócios, mas estas oportunidades somente serão aproveitadas se houver 

empreendedores e pequenos empresários atentos, qualificados e com condições de 

competir globalmente. 

Conforme demonstrado no capítulo 5, os casos de sucesso de empresas que 

passaram por uma incubadora, deve, sem dúvida alguma, servir de estímulo pois ela 

representa resultados positivos a todos os envolvidos no processo. Experiências citadas 

pela ANPROTEC (2002, p. 35), mostram as várias vantagens advindas com a 

implantação de uma incubadora: 

 

Para o governo: 

• Identificar as reais oportunidades de negócios competitivos e 

viabilizar sua criação e o desenvolvimento sustentável;  

• Promover e apoiar o desenvolvimento de políticas regionais/locais 

de inovação, especialmente para MPEs; 

• Promover o desenvolvimento tecnológico do Estado;  
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• Promover a diversificação da economia local/regional;  

• Gerar emprego e renda e  

• Fortalecer o espírito associativista. 

 

       Para instituições mantenedoras e parceiras: 

• Identificação de novos fornecedores e prestadores de serviços bem 

como afertante de novos produtos e serviços;  

• Identificação de pesquisa e desenvolvimento com viabilidade de 

comercialização e/ou sua transformação em novos produtos e serviços de alta 

tecnologia, e com isso, diversificar as fontes de receita; 

• Contribuição para o desenvolvimento rápido de empresas 

nascentes; 

• Melhor utilização de competência técnica e estrutura ociosa;  

• Oportunidades para formação complementar de alunos e 

• Diminuir a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas. 

 

          Para a comunidade local: 

• Incremento no número de novos postos de trabalho e geração de 

renda; 

• Impulso e revitalização da economia local e 

• Implementação de novas redes de negócio.  
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Para os empreendedores: 

• Assistência para diminuir a distâsncia entre conhecimento teórico e 

prático; 

• Redução do custo e riscos do processo de inovação;  

• Estabelecimento de redes/alianças estratégicas;  

• Facilidade para o acesso rápido ao mercado; 

• Criar cultura de gestão, inovação e planejamento;  

• Incentivar práticas gerenciais para a competitividade e  

• Acesso a equipamentos de elevado investimento em capital fixo e 

que poderiam inviabilizar o início de um pequeno empreendimento. 

 Em vista disso, é factível afirmar que as incubadoras são mecanismos 

utilizados para promover e estimular a criação de micro e pequenas empresas 

competitivas. Contribuem para o desenvolvimento socioeconômico, na medida que são 

potencialmente capazes de induzir o surgimento de unidades produtivas que geram 

grande parte da produção industrial e criam a maior parte dos postos de trabalho no 

país, a custos bem reduzidos por emprego gerado. 

A nossa expectativa, portanto,  com relação a este trabalho, é que ele sirva 

de incentivo às várias instituições aqui mencionadas, para que vejam a real 

necessidade de termos uma incubadora interinstitucional no Maranhão, fazendo nascer 

uma nova perspectiva de desenvolvimento econômico e social. 
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