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RESUMO 

 

O empreendedorismo é um método onde envolve processos e pessoas em 

forma de conjunto com o intuito de transformar ideias em grandes negócios e/ou 

oportunidades. Ele basicamente é um estudo voltado para o desenvolvimento de 

habilidades e competências onde ambas estão relacionadas à criação de um novo 

ou já existente projeto, podendo ser ele técnico, científico ou empresarial. Para 

concretizar tal projeto uma das alternativas são as incubadoras de empresas, a qual 

é um mecanismo que se destina a apoiar empreendedores, proporcionando um 

ambiente encorajador e condições apropriadas para o funcionamento de suas 

empresas tais como: serviços especializados de consultoria gerencial, orientação, 

espaço físico e infraestrutura básica para o seu funcionamento. Ao oferecer suporte 

para o empreendedor, a incubadora possibilita que o seu empreendimento tenha 

mais chances de ser bem-sucedido. Além de condições favoráveis de infraestrutura 

e capacitação dos empreendedores, as empresas pelo fato de estarem em um 

espaço onde há vários empreendimentos inovadores do mesmo porte contam com 

inúmeras conexões, que favorecem o crescimento do negócio e o acesso ao 

mercado. O artigo foi elaborado através de pesquisa de campo descritiva com 

abordagem qualitativa e teve como objetivo verificar a importância do processo de 

incubação de empresas para um ingresso sólido no mercado. Após a realização da 

pesquisa, verificou-se que o processo de incubação de empresas auxilia o 

empreendimento a se posicionar e fixar com maior segurança no mercado, pois 

auxilia os empreendedores a tomarem as melhores decisões e a buscarem a 

tecnologia da informação para garantir a sua permanência e lucratividade no 

mercado. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Incubação. Projeto. 

        

1  INTRODUÇÃO 

 

“A palavra empreendedor (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer 

aquele que assume riscos e começa algo novo.” (DORNELAS, 2008, p.14) 

O empreendedorismo é um método onde envolve processos e pessoas em 

forma de conjunto com o intuito de transformar ideias em grandes negócios e/ou 



 

 

  

oportunidades. Ele basicamente é um estudo voltado para o desenvolvimento de 

habilidades e competências onde ambas estão relacionadas à criação de um novo 

ou já existente projeto, podendo ser ele técnico, científico ou empresarial.  

Empreendedorismo é a criação de valor por pessoas e organizações 

trabalhando juntas para implementar uma ideia por meio da aplicação da 

criatividade, capacidade de transformar e o desejo de tomar aquilo que comumente 

se chamaria de risco. (LEITE, 2000 apud CUSTÓDIO, 2011). 

Para ser um empreendedor de sucesso o mesmo deve ter visão e percepção 

de mercado para conseguir identificar as oportunidades que nele estão inseridas.  

Umas das principais características de um empreendedor são: autoconfiança, 

conhecer o ambiente e principalmente as pessoas, possuir o foco nas oportunidades 

de mercado, saber calcular e minimizar riscos e o essencial: ter paixão pelo que faz. 

O empreendedorismo é de suma importância para as organizações, pois 

permite que a mesma consiga se manter competitiva no mercado, através de 

atitudes inovadoras que ele traz.  

A incubadora de empresas e o empreendedorismo são fatores importantes 

para o desenvolvimento econômico através da tecnologia e da inovação. 

Uma incubadora de empresas é um mecanismo que se destina a apoiar 

empreendedores, proporcionando um ambiente encorajador e condições 

apropriadas para funcionamento de suas empresas como: serviços especializados 

de consultoria gerencial, orientação, espaço físico e infraestrutura básica para seu 

funcionamento.            

Antes das incubadoras tornarem-se o que são hoje, primeiramente surgiu o 

parque tecnológico na década de 1940 na Califórnia, Estados Unidos, sendo ele 

modelo para todos os países desenvolverem seus polos tecnológicos. 

Segundo Dornelas (2008), é importante notar que a participação dos 

governos no incentivo às empresas de base tecnológica tem sido fundamental, 

assim como no caso dos parques e polos tecnológicos, direcionando os esforços de 

pesquisa para setores considerados prioritários. 

No Brasil, os primeiros polos tecnológicos surgiram em 1984, de acordo com 

Dornelas (2008), com a criação dos polos e parques tecnológicos, o surgimento do 

conceito de incubadoras de empresas de base tecnológicas foi natural, já que, para 

abrigar as iniciativas empreendedoras, havia a necessidade de constituir espaços 



 

 

  

que proporcionassem um perfeito desenvolvimento desses negócios inovadores e 

acelerassem sua consolidação. 

O surgimento das incubadoras no Brasil foi marcado pela criação da primeira 

incubadora na cidade de São Carlos no ano de 1985, apoiada pelo CNPq. Logo 

após foram abertas unidades em Florianópolis, Curitiba, Campina Grande e Distrito 

Federal. 

No estado de São Paulo, existem aproximadamente 70 incubadoras em 

operação e todas contam com o apoio do SEBRAE-SP que colabora dando auxílios 

financeiros e gerenciais. As incubadoras trabalham desenvolvendo diversas 

iniciativas juntamente com universidades e outras empresas para arrecadar 

contribuições que promovam o desenvolvimento de seus trabalhos. 

De uma forma ampla existem dois tipos de incubadoras, as públicas e as 

privadas. As públicas são em sua grande maioria apoiadas pelo governo e tem o 

intuito de gerar oportunidades, elas não possuem o retorno de lucros e estão ligadas 

a instituições e fundações. No caso das incubadoras privadas, o apoio vem de 

investidores financeiros ou de incubadoras criadas por empresas de grande porte e 

neste modelo há o retorno de lucros, sendo seu processo admissional mais limitado 

que as públicas. 

A partir desses dois tipos de incubadoras são formados diferentes modelos de 

incubação, sendo elas: Incubadoras de empresas de base tecnológica; Incubadoras 

de empresas de setores tradicionais; Incubadora mista; Incubadora setorial; 

Incubadora cultural; Incubadoras sociais; Incubadora agroindustrial e Incubadora 

cooperativa. 

Com o objetivo de verificar a importância do processo de incubação de 

empresas para um ingresso sólido no mercado foi realizada uma pesquisa de campo 

descritiva com abordagem qualitativa na ADETEC Lins - Incubadora, uma empresa 

localizada na cidade de Lins – SP à Rua Floriano Peixoto, nº 1093. 

A ADETEC Lins é uma organização da sociedade civil, onde não possui fins 

lucrativos e está no mercado desde fevereiro de 2001. O seu surgimento 

teoricamente foi para apoiar iniciativas no domínio das políticas públicas 

enquadradas na cidade de Lins-SP. Ela é uma associação formada por centros 

universitários, empresas privadas e entidade do poder público, onde trabalham 

possuindo o mesmo objetivo, sendo ele de executar atividades relacionadas ao 



 

 

  

desenvolvimento, tecnologia, inovação e empreendedorismo.  

Atualmente, a ADETEC Lins procura promover ambiente propício a todas 

essas atividades citadas, porém sua visão é mudar a realidade econômica da região, 

para isso ela passa a utilizar atividades industriais altamente provenientes de 

energia e recursos naturais, para serem utilizados nos negócios.      

 

2 OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE TORNAR UMA EMPRESA 

INCUBADA 

 
Para se ingressar em uma incubadora, a empresa precisa passar por um 
processo seletivo. As regras de seleção variam de acordo com cada 
incubadora, mas pode-se dizer que o pré-requisito mais importante é a 
inovação. De acordo com o estudo realizado em 2011 pela ANPROTEC, em 
parceria com o MCTI, 98% das empresas incubadas inovam, sendo que 
15% em nível internacional, 55% em âmbito nacional e 28% localmente. 
(ANPROTEC, 2016, p.01) 

 

 

Figura 1: Requisitos necessários para se tornar incubado. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 

 

Para uma empresa se tornar incubada primeiramente é preciso conhecer os 

futuros empreendedores, suas propostas, formas trabalho, produto e se o mesmo se 

encaixa nos quesitos solicitados. Para isso, é avaliado o perfil do empreendedor, o 

modelo de negócio, inovação e a viabilidade. 

Quando um empreendedor procura pela incubadora no primeiro momento é 

realizada uma entrevista buscando conhecer qual a ideia dele, o projeto ou no caso 

se ele for uma empresa efetivamente o que ela pretende em termos de produto e 

serviço. Então se começa através desse processo da entrevista inicial entender qual 

é a ideia ou o projeto do empreendedor. 

Neste processo inicial é avaliado o perfil do empreendedor, quem é ele, o que 



 

 

  

faz, qual a sua formação, qual a experiência que ele possui com o negócio, ou seja, 

é feita uma análise inicial do candidato ou dos candidatos. É avaliado também o 

modelo de negócio onde a incubadora irá orientar a empresa que deseja ser 

incubada a gerar um plano de negócio e realizar a sua apresentação deixando claro 

qual o seu modelo e a sua proposta e assim será verificado se o que foi apresentado 

está alinhado com a incubadora, ou seja, é possível incubar esse projeto de acordo 

com o que foi proposto. 

Ressalta-se que não é todo negócio que pode fazer parte da incubadora, pois 

alguns saem do que é viável para a região e do modelo de empreendimento que é 

desenvolvido na incubação. Um exemplo de projeto que não pode ser incubado é o 

comércio, pois é necessário que o empreendimento proposto seja de base 

tecnológica. É necessário também verificar se o empreendimento possui inovação 

ou apresenta a possibilidade de inovar e de criar uma diferenciação. Assim, todo 

projeto que passar por essas etapas poderá ter sua empresa incubada e usufruir dos 

benefícios ofertados juntamente com o preparo necessário para ingressar no 

mercado. 

 

3  O PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESA 

 

O processo de incubação de empresas é um sistema de transferência de 
tecnologia que estimula a criação e o desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas através da formação complementar do empreendedor em 
seus aspectos técnicos e gerenciais, além de funcionar como um agente 
facilitador do processo empresarial e de inovação tecnológica (ATRASAS et 
al., 2003 apud ANDINO et al. 2003 p.02). 
 

 Segundo Tumba (2014), os empreendedores veem na incubação uma forma 

de se inserir no mercado sem necessitar de alto investimento financeiro próprio e 

com respaldo na elaboração de seu negócio. 

 No processo de incubação de empresas o empreendedor pode a qualquer 

momento procurar a administração da Incubadora de Empresas de Lins (IEL) para 

elaborar o seu modelo de negócio, pois ela mantém um Edital Permanente para 

maiores informações. Logo após ele passa pela avaliação de um consultor e então é 

apresentado para a diretoria da ADETEC, gestora da Incubadora, para decisão final. 

  O processo de incubação começa com a entrevista. O empreendedor é 

orientado a entregar seu modelo de negócio e apresentar seu plano, em seguida 

responde as questões norteadas abaixo, que serão importantes para a incubadora 



 

 

  

poder entender o negócio ou o projeto do empreendedor: 

a) apresentação dos sócios, falar sobre sua formação, competências, 

experiência e qual será o papel de cada um na empresa; 

b) serviços que serão oferecidos; 

c) segmentos de clientes que irão atender; 

d) quais as oportunidades que  enxergaram neste mercado que os levou a 

abrir a empresa; 

e) estratégias de vendas, explicado através de qual (quais) canal (canais) irá 

vender; 

f) vantagens competitivas da empresa; 

g) o que os empreendedores já têm para começar a empresa (equipamentos, 

equipe, clientes, etc.); 

h) necessidade de investimento (se houver); 

i) por que querem entrar na incubadora e o que os empreendedores esperam 

da incubadora; e 

j) fechar a apresentação mostrando que a empresa está no caminho certo. 

O projeto é apresentado para a equipe da incubadora e também para os 

consultores das áreas de finanças, marketing e gestão de pessoas que em seguida 

analisam e decidem pela incubação ou não da empresa. 

 Dentro do processo de incubação, após o empreendedor ser aprovado, é feito 

um contrato tendo ele duração de 6 meses que são renovados de acordo com o 

acompanhamento e a avaliação que são feitos pela equipe da IEL seja através da 

administração ou dos próprios consultores que atendem em torno de 30 a 45 dias os 

empresários. Ressalta-se que por enquanto essas consultorias são subsidiadas pelo 

programa 100%, ou seja, o empreendedor incubado não paga pelas palestras e 

consultorias, apenas pelos cursos e treinamentos, porém o valor é menor que o do 

mercado.  

 No processo de incubação uma empresa pode ficar incubada em um tempo 

médio de 2 a 3 anos, depende de seu tipo de negócio, ao se graduar a empresa 

poderá participar do Programa de Pós-Incubação durante um ano, no qual sua 

empresa pode usufruir dos serviços da Incubadora, porém não permanece mais 

instalada em seu prédio. 

 



 

 

  

4 OS BENEFÍCIOS QUE UMA EMPRESA INCUBADA POSSUI 

 

Ao oferecer suporte para o empreendedor, a incubadora possibilita que o seu 

empreendimento tenha mais chances de ser bem-sucedido. Além de condições 

favoráveis de infraestrutura e capacitação dos empreendedores, as empresas pelo 

fato de estarem em um espaço onde há vários empreendimentos inovadores do 

mesmo porte contam com inúmeras conexões, que favorecem o crescimento do 

negócio e o acesso ao mercado. 

 No caso das empresas de base tecnológica, os empreendedores têm, ainda, 

oportunidade de acesso à universidades e instituições de Pesquisa e 

Desenvolvimento, com as quais muitas incubadoras mantêm vínculo. Isso ajuda a 

reduzir custos e riscos do processo de inovação, pois permite o acesso a 

laboratórios e equipamentos que exigiriam investimento elevado.  

 

Além dos espaços e serviços oferecidos, a própria concepção do sistema de 
incubação propicia o intercâmbio de ideias e tecnologias entre empresários 
incubados. Aprendem a importância de compartilhar o mesmo espaço, 
realizar parcerias e cultivar relacionamentos interpessoais de forma efetiva. 
Ter um projeto incubado significa ter um negócio com grande potencial de 
sucesso, que se desenvolve num ambiente propício para que se estabeleça 
fortalecido no mercado. A chance de sucesso de empresas instaladas em 
uma incubadora é grande devido ao processo de seleção dos projetos. Os 
melhores projetos são selecionados e os empreendedores mais aptos vêm 
à tona, o que amplia as possibilidades de sucesso dessas empresas. Além 
disso, é também uma forma interessante de se diminuir o índice de 
mortalidade das micro e pequenas empresas que, de acordo com o Sebrae, 
no Brasil gira em torno dos 56% até o terceiro ano de vida das empresas. 
(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016, p. 01) 

  

Existem dois tipos de benefícios que a IEL oferece aos empresários, sendo 

eles:  

a) a estrutura física; e a  

b) estrutura de qualificação.  

Na estrutura física contempla a disponibilização de um boxe adequado, onde 

a empresa incubada pode se instalar com melhor facilidade e desenvolver/implantar 

o seu negócio da maneira mais correta possível, caso a empresa incubada 

necessite, também é disponibilizado um auditório, sala de reunião, banheiro, 

cozinha, estacionamento e a estrutura física da administração. 

 Para as empresas que estão começando o seu negócio esses benefícios são 

de extrema importância, pois a incubadora de empresas não aluga espaços, ou seja, 



 

 

  

não cobra pela utilização da estrutura física, mas sim nos serviços disponibilizados, 

onde o valor é bem menor em relação ao valor de mercado, isso alavanca e 

impulsiona quem está iniciando o seu negócio, e mesmo para quem já possui uma 

empresa sendo ela iniciante.  

 Além desses benefícios, também existe a estrutura de qualificação, toda 

empresa incubada recebe diariamente suporte administrativo o qual é cedido pelo 

IEL, a qualquer momento existe um profissional capacitado para possíveis 

orientações e/ou soluções; Também existem outros profissionais a disposição sendo 

eles os consultores de marketing, finanças, inovação, gestão de pessoas sendo que 

todos fazem parte do suporte para que as empresas possam construir e desenvolver 

seu negócio, além disso, possui cursos, palestras e treinamentos que o 

empreendedor possa participar. 

 Desta maneira, tudo se engloba e se refere ao conhecimento, é por esta e 

outras maneiras que a IEL é conhecida como a escola de empreendedorismo 

porque é através dela que os empresários irão aprender a fazer e a conduzir seu 

próprio negócio, sempre com o intuito de minimizar os riscos, no entanto, isso não 

significa que a futura ou já constituída empresa será sucesso total, pois depende de 

uma série de variáveis, porém quando o empreendedor cumprir o seu período dentro 

da incubadora a sua formação como empresário acredita-se que esteja consolidada, 

pois ele terá conhecimento e acesso a informações e tecnologias, e possibilidade de 

negócios que o mesmo irá levar consigo pelo resto da vida.  

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo como foi demonstrado nesta pesquisa por meio de revisão 

bibliográfica, observa-se que o empreendedorismo é um método que envolve 

processos e pessoas com o intuito de transformar ideias em grandes negócios, 

sendo ele um referencial para toda e qualquer pessoa que deseja iniciar ou já possui 

um negócio, atuando assim como um estímulo que impulsiona o desenvolvimento de 

uma ideia inicial até a criação de sua empresa. 

 Através desta visão a ADETEC Lins é uma empresa que possui como objetivo 

auxiliar empreendedores com o intuito de impulsionar ideias, projetos e/ou empresas 

já constituídas. Ela utiliza de projetos que direcionam os empreendedores a se 

posicionar e fixar no mercado, projetos esses que dão suporte para todas as 



 

 

  

iniciativas suprindo as necessidades e colaborando com seu desenvolvimento. 

Destaca-se que dentro da empresa ADETEC Lins existem diversos programas, 

sendo o mais conhecido à incubadora de empresas, a qual possui como função 

atrair, apoiar e orientar as empresas. 

 A pergunta problema que norteou o trabalho foi: o processo de incubação de 

empresas auxilia o empreendimento a se posicionar e fixar com maior segurança no 

mercado? Diante da mesma, conclui-se que foi respondida, e a hipótese de que a 

incubadora oferece orientação empresarial e consultoria para as empresas com um 

ótimo custo benefício, auxiliando os empreendedores a tomar melhores decisões e 

buscar a tecnologia da informação para garantir a sua permanência e lucratividade 

no mercado foi comprovada. 
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