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RESUMO
As micro e pequenas empresas constituem 98% das empresas existentes no país, além de representar 
60% da população economicamente ativa, contribuem com 21% do PIB – Produto Interno Bruto. Esses 
dados também foram percebidos na região do Médio Jequitinhonha-MG, onde a maioria das empresas 
são classificadas como micro e pequenas e necessitam de medidas sustentáveis para se manter no 
mercado. Nesse contexto, as incubadoras de empresas assumem importante papel como agentes do 
desenvolvimento econômico regional e como participantes do processo de formação de empreendedores 
e empresas, visto que elas catalisam o processo empreendedor, sendo a ponte entre a concepção e a 
consolidação da empresa no mercado. Diante deste cenário, buscou-se investigar e identificar quais 
os procedimentos necessários para implantar uma incubadora de empresas na cidade de Araçuaí, 
localizada no Médio Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais. A pesquisa bibliográfica permitiu 
reconhecer a relevância social, econômica e cultural existente na implantação de uma incubadora. No 
caso específico da região do Médio Jequitinhonha rica em oportunidades latentes de novos negócios, a 
implantação de uma incubadora traria maior dinamismo para sua economia. Foi percebida a necessidade 
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de manter parcerias com instituições que possam viabilizar a implantação e manutenção das mesmas, 
possibilitando a formação de novos e preparados empreendedores que contribuam para o desenvolvimento 
socioeconômico. Constatou-se que uma incubadora de empresas mista seria a que melhor se adaptaria 
à região em análise, pois abrigaria diversos setores da economia, dentre eles, os tradicionais, de base 
tecnológica, culturais, cooperativas e de agricultura de subsistência. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento socioeconômico; Empreendedorismo; Vale do Jequitinhonha.

INTRODUÇÃO 

A palavra incubar tem origem do latim incubar e que significa deitar-se sobre, chocar. Incubadora 
é definida como um aparelho destinado a manter a criança prematura em ambiente de temperatura, 
oxigenação e umidade apropriada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). No âmbito organizacional o 
processo de incubação implica em oferecer condições controladas que contribuam para a sobrevivência 
de uma empresa (BARBOSA, 2000). 

A importância do estudo sobre incubadoras de empresas é compreendida quando demonstra 
que os serviços prestados são direcionados às micro e pequenas empresas que por vez constituem 98% 
das empresas existentes no país. Lembrando ainda que estas mesmas micro e pequenas empresas são 
constituídas por 60% da população economicamente ativa e contribuem com 21% do PIB – Produto 
Interno Bruto. Em relação à mortalidade empresarial, de cada 100 empresas criadas fora da incubadora, 
80 não sobrevivem um ano; no entanto, quando criadas dentro de incubadoras, apenas 20 não completam 
um ano de atividade (SEBRAE 2006, apud PEREZ et al. 2008). 

Nesse sentido, os dados apresentados a nível nacional são também percebidos na região do 
Médio Jequitinhonha-MG, onde a maioria das empresas são classificadas como sendo micro e pequenas. 
Por vez, estas necessitam de medidas sustentáveis que as mantenham no mercado e consequentemente 
gerem renda, emprego e desenvolvimento socioeconômico.

As incubadoras de empresas assumem importante papel como agentes do desenvolvimento 
econômico regional e como participantes do processo de formação de empreendedores e empresas. 
Pelo fato de abrigarem empresas emergentes em sua fase inicial, as incubadoras catalisam o 
processo empreendedor, sendo a ponte entre a concepção e a consolidação da empresa no mercado 
(LICHTENSTEIN; LYONS, 1996, apud DORNELAS, 2002).

Assim, uma incubadora estimula a criação de novos negócios por meio de incentivos e facilidades 
relacionados à gestão empresarial, captação de recursos, capacitação, treinamento, infraestrutura de 
uso individual e coletivo, acesso à inovação e tecnologia. Nesse contexto, o suporte oferecido pelas 
incubadoras de empresas é essencial, uma vez que estimula micro e pequenas empresas a introduzirem 
novos produtos e processos, aumentarem sua competitividade e consequentemente mobiliza a economia 
da região onde está inserida.

Baldissera, Zwirtes e Nazzari (2006) afirmam que as incubadoras nascem sob a premissa de 
que centros de pesquisa, universidades, empresários e órgãos governamentais podem convergir seus 
interesses e objetivos em torno da ideia de desenvolvimento econômico e aprimoramento tecnológico. 
Com isso ganham as instituições de ensino, que podem ter algumas pesquisas transformadas em 
inovações tecnológicas e produtos acabados gerando uma fonte complementar de renda para subsidiar 
a pesquisa básica. Ganham também os novos empreendedores, cujos produtos ou inovações podem ser 
desenvolvidos e aprimorados dentro de um ambiente favorável. 

Diante das adversidades, as incubadoras de empresas destacam-se como mecanismos propícios 
à viabilização econômica da pesquisa acadêmica, especialmente devido ao fato de que, em sua ampla 
maioria, estão vinculadas a universidades, ou centros de pesquisa. As facilidades decorrentes desta 
proximidade foram descritas por Maculan et al (2002) em termos de acessos a recursos das universidades, 
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especialmente aos recursos humanos, através de assessorias e consultorias de professores e pesquisadores 
e à infraestrutura destas instituições, como laboratórios, bibliotecas e bases de dados.

O objetivo geral deste estudo é investigar e identificar quais os procedimentos necessários 
para implantar uma incubadora de empresas. Os objetivos específicos são: a) Descrever o conceito de 
Incubadora de Empresas, identificar os possíveis motivos de uma implantação, quais as facilidades 
uma incubadora pode oferecer às empresas ou às boas ideias e identificar qual o tipo de incubadora 
possui características mais adequadas para a região; b) Fundamentar a tomada de decisão quanto à 
implantação da incubadora e o desenvolvimento de procedimentos para sua implantação; c) Identificar 
e analisar os benefícios que uma incubadora poderá trazer para a região, sobretudo contribuindo para 
o empreendedorismo, a geração de renda, a criação de postos de trabalho e para o desenvolvimento 
socioeconômico local e regional; e d) Identificar instituições parceiras, bem como apoio financeiro e 
tecnológico. 

INCUBADORAS DE EMPRESAS

O processo de incubação implica em oferecer condições controladas para favorecer o nascimento 
e crescimento de uma nova vida, o que possibilita conhecer previamente os fatores que podem incidir 
sobre a probabilidade de sobrevivência desse novo ser. Adaptando esta definição para a realidade 
empresarial, os fatores que podem incidir para a sobrevivência de uma empresa são representados pela 
obtenção de financiamento, acesso a recursos e infraestrutura, os quais a incubadora tenta controlar e 
fornecer durante o tempo de crescimento da empresa. (BARBOSA 2000).

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC 
(2013) define as incubadoras de empresas como sendo “entidades promotoras de empreendimentos 
inovadores, que tem por objetivo oferecer assessoria a empreendedores, para que estes possam desenvolver 
ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso”. Para isso, oferecem às empresas 
incubadas infraestrutura e suporte gerencial, orientando os empreendedores quanto à gestão do negócio 
e sua competitividade, entre outras ferramentas essenciais ao desenvolvimento de uma empresa.

Estudos realizados pela National Business Incubation Association – NBIA, apontam que as 
incubadoras de empresas catalisam o processo pré e pós inicial de um novo negócio, provendo os 
empreendedores com toda expertise necessária para gerenciar suas empresas, estabelecendo redes de 
contatos e ferramentas que farão seus empreendimentos atingirem o sucesso (DORNELAS, 2002). Em 
relação aos serviços oferecidos às empresas incubadas, o autor destaca que as incubadoras poderão:

- Possibilitar ao empreendedor o desenvolvimento de uma rede de contatos, sempre encorajado 
pelo gerente da incubadora.
- Prover assistência técnica e gerencial aos incubados por intermédio de especialistas que 
trabalhem na própria incubadora ou via profissionais capacitados da comunidade.
- Auxiliar o empreendedor a conseguir financiamento para seu empreendimento, desde a 
elaboração do plano de negócios até a negociação com os investidores.
- Oferecer uma série de serviços aos incubados e também àquelas empresas filiadas à incubadora, 
mas não residentes. (DORNELAS, 2002, p.16).

Os serviços oferecidos por uma incubadora proporcionam aos incubados um leque de contatos 
que poderão se tornar parceiros durante o período de incubação e após sua graduação. Também, as 
incubadoras disponibilizam apoio técnico e gerencial que auxiliam as empresas incubadas nos desafios 
diários e na tomada de decisão; paralelamente assessoram na elaboração do plano de negócios e na busca 
de possíveis investidores. 

A incubadora deverá oferecer espaço físico planejado, construído ou adaptado que possibilite a 
instalação temporária de micro e pequenas empresas. Essa estrutura física deverá comportar ambiente 
individualizado para a instalação de escritórios e laboratórios de cada empresa incubada e também 
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ambiente para uso compartilhado, como sala de reunião, auditório, área para demonstração dos produtos, 
serviços como assessoria jurídica, contábil e marketing, secretaria, serviços administrativos e instalações 
laboratoriais (PERUSSI-FILHO; MENDES, 2005).

Contribuindo para a alavancagem de novos empreendimentos, as incubadoras podem se apresentar 
como organizações sem ou com fins lucrativos.  Predominante na maioria dos países, as incubadoras 
sem fins lucrativos tiveram início em 1950 em Nova York, como consequência imediata da proliferação 
dos parques tecnológicos nos Estados Unidos (MCKEE, 1992 apud DORNELAS, 2002). No Brasil, a 
primeira incubadora de empresas surgiu em 1985, na cidade de São Carlos (São Paulo). Até o início dos 
anos 1990, o número de incubadoras brasileiras era de apenas 7 (sete); em 1995 já havia 27 (vinte e sete) 
incubadoras no país (ARAUJO; SOBRAL, 2012).

Nos últimos anos, o número de incubadoras de empresas brasileiras tem apresentado acentuado 
crescimento. Estudo realizado em 2012 pela ANPROTEC, em parceria com o Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), constata que no Brasil existem 384 incubadoras em operação, que por 
hora abrigam 2.640 empresas, gerando 16.394 postos de trabalho. Tais incubadoras já graduaram 2.509 
empreendimentos, que atualmente faturam R$ 4,1 bilhões e empregam 29.205 pessoas. O mesmo estudo 
revelou outro dado importante: 98% das empresas incubadas inovam, sendo que 28% com foco no 
âmbito local, 55% no nacional e 15% no mundial (ANPROTEC, 2012).

Os referidos dados apontam que, o ritmo crescente de implantação de incubadoras de empresas 
no Brasil contribui fortemente para o surgimento de novos negócios e empreendimentos que por vez 
trazem desenvolvimento econômico, tecnológico e social para o país, estado, região e localidade a qual 
a incubadora está inserida.

TIPOS DE IPOS DE INCUBADORAS

As incubadoras poderão ser identificas e classificadas de acordo com características apresentadas 
e o tipo de empreendimento que esta abriga. O Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, juntamente 
como a Secretaria de Política Tecnológica Empresarial – SEPTE por meio do Manual para a Implantação 
de Incubadoras de Empresas (2000, p. 7, grifos do autor) classificam as incubadoras de empresas 
como:

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: É a incubadora que abriga empresas cujos 
produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, nos 
quais a tecnologia representa alto valor agregado.
Incubadora de Empresas dos Setores Tradicionais: É a incubadora que abriga empresas 
ligadas aos setores tradicionais da economia, as quais detém tecnologia largamente difundida e 
queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por meio de um incremento em 
seu nível tecnológico. Devem estar comprometidas com a absorção ou o desenvolvimento de 
novas tecnologias. 
Incubadoras de Empresas Mistas: É a incubadora que abriga empresas dos dois tipos acima 
descritos. 

As incubadoras de base tecnológica são direcionadas a empresas de produtos e serviços oriundos 
de resultados de pesquisas tecnológicas; as incubadoras de empresas dos setores tradicionais oferecem 
suporte à empreendimentos tradicionais da economia que necessitam de inovação e tecnologia; as 
incubadoras mistas agregam todos os tipos de negócio. 

Neste sentido a ANPROTEC (2013), afirma que as incubadoras de base tecnológica abrigam 
empreendimentos que realizam uso de tecnologias; as tradicionais dão suporte a empresas de setores 
tradicionais da economia; as mistas aceitam tanto empreendimentos de base tecnológica, quanto de 
setores tradicionais e as sociais que têm como público-alvo as cooperativas e associações populares. 
Independente da tipologia que uma incubadora apresente, desempenhará um importante papel no 
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incentivo e fomento do empreendedorismo, dando suporte às empresas e contribuindo para a construção 
e o desenvolvimento do negócio.

INCUBADORAS E EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo é a capacidade de identificar oportunidades, assumindo riscos calculados e 
transformando ideias em negócios. Envolve um processo de criação de algo novo ou uma inovação de 
algo que já existe (DORNELAS, 2012).

Há duas formas de empreendedorismo: a por oportunidade e a por necessidade. A primeira 
“vislumbra a possibilidade de se fazer algum negócio por uma demanda econômica real, situação que 
se configura na inovação de produto ou de processo”. A segunda “parte de uma crise econômica que 
desencadeia demissões no setor privado, portanto, é uma busca motivada pela própria necessidade de 
subsistência” (BERNARDES, 2006, p. 39).

Pode se notar que, diferentemente do empreendedorismo por oportunidade que é aquele em que 
há um planejamento prévio e tem como objetivo aumentar a renda ou obter a independência financeira, 
o empreendedorismo por necessidade é aquele onde a busca é basicamente para suprir as necessidades, 
ou simplesmente o próprio sustento.

Eid, Gallo e Pimentel expõem que:

A transformação de desempregados em microempresários ou operadores autônomos está em 
sintonia com a atual tendência descentralizadora, mas não dá aos entrantes em mercados, em geral 
já muito competitivos, uma chance razoável de sucesso. Falta aos novos competidores experiência 
profissional, conhecimentos de como operar um negócio independente, reconhecimento da 
clientela potencial, entre outros fatores (EID; GALLO; PIMENTEL, 2001, p. 69 e 70).

A citação acima reafirma o fato de que o desemprego é um dos fatores que leva o indivíduo a se 
tornar um micro empreendedor, no entanto este se depara com a falta de capacitação gerencial e apoio 
técnico para atuar no atual mercado competitivo; o que por ora poderá ocasionar na não alavancagem 
do negócio.

Schumpeter (apud Raupp e Beuren, 2006, p. 421) enuncia que:

A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de produção pela exploração de 
uma invenção ou, mais genericamente, uma possibilidade tecnológica ainda não testada para a 
produção de novas mercadorias ou a produção de algo já existente, mas de uma nova maneira; 
pelo descobrimento de novas fontes de suprimento de materiais ou nova distribuição para os 
produtos; e pela organização de uma nova indústria. 

Observa-se que reformar ou revolucionar o padrão da produção é função do empreendedor. A esse 
que de uma simples ideia consegue criar uma empresa sólida e de sucesso, é exigido inovação, criatividade, 
perseverança, energia e atividade intensa. Algumas características necessárias ao empreendedor são 
inerentes ao indivíduo, e outras podem ser adquiridas ao longo do tempo; tais experiências auxiliam na 
busca de minimizar as perdas e maximizar os lucros, transformando-o em um profissional de sucesso 
(DORNELAS, 2002).

No entanto, Baty (apud Raupp e Beuren, 2006) lembra que nenhum gênio inovativo, nenhum 
trabalho árduo nem mesmo sorte são, por si próprios, garantia de sucesso corporativo. E caso o sucesso 
não seja alcançado, caberá ao empreendedor ter visão para que dessa experiência negativa, surja uma 
nova oportunidade para seu empreendimento. Outros autores contribuem mencionando que:

No atual ambiente empresarial, permeado de constantes transformações econômicas, 
administrativas e tecnológicas, o empreendedorismo passou a ser considerado um elemento 
fundamental na busca pela competitividade das organizações. (RAUPP; BEUREN, 2006, p. 
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419-420).

Entende-se que o empreendedorismo representa um caminho de novas conquistas econômicas 
e tecnológicas, aumentando por vez a competitividade entre as organizações e ocasionando o apoio à 
fomentação de práticas empreendedoras.

Com o crescimento do empreendedorismo, é natural que haja o aumento de programas de 
apoio ao empreendedor, que é o caso das incubadoras, voltadas ao nascimento e desenvolvimento de 
empreendimentos nelas instalados. (RAUPP, BEUREN, 2006). Esse desenvolvimento se dá por conta de 
inovação e transferência de tecnologia: 

Empreendedorismo e incubadoras de empresas começaram a ser relacionados como condições 
básicas para o desenvolvimento econômico regional, graças à inovação tecnológica e transferência 
de tecnologia. (GIBB, 1992; SPOLIDORO, 1999; DORNELAS et al., 2000; apud DORNELAS 
2002, p.12).

Percebe-se que ambos, empreendedorismo e incubadora de empresa, possuem o mesmo grau de 
participação no desenvolvimento econômico de uma determinada área de abrangência.  E a transferência 
de tecnologia, oriunda do apoio das incubadoras oferece um estímulo ao desenvolvimento não apenas de 
potenciais empresas como também de novos empreendedores. No mesmo contexto, Dornelas expõe:

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. (DORNELAS, 2002, p. 15,)

Pois o ambiente da incubadora dispõe de uma série de serviços e facilidades, para capacitar, 
formar, e treinar os empresários e empreendedores a obterem uma gestão de qualidade. O SEBRAE – SP 
(2012) em seu manual de procedimentos para incubadoras, afirma que uma incubadora é um ambiente 
especialmente planejado que visa difundir o empreendedorismo e o conhecimento.

O vínculo entre incubadora e empreendedor é algo que beneficia ambas as partes, pois a 
incubadora se torna para ele um meio de transferência de tecnologia onde encontrará as facilidades e 
incentivos necessários para impulsionar seu negócio. E essa ligação é importante para o mercado como 
lembra Dornelas sem empreendedores, não há incubadora de empresas. 

INCUBADORAS COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL

As incubadoras de empresas representam grande importância no processo de formação de 
empreendimentos e empreendedores, e por vez como afirma Dornelas (2002) assumem o papel relevante 
como agentes de desenvolvimento econômico regional. 

Pesquisa realizada pela entidade que coordena as iniciativas para implantação de programas de 
incubação e de parques tecnológicos; aponta a dinamização da economia local, a inclusão socioeconômica 
e a geração de emprego e renda como características comuns entre diversas incubadoras existentes no 
Brasil (ANPROTEC, 2012).

Então, as incubadoras proporcionam à cidade e região onde estão inseridas, um avanço significante 
na economia, por meio de novas empresas que poderão por vez diminuir a taxa de desemprego a partir 
de novas oportunidades de trabalho. Ainda, se comportará como sustentação para empresas nascentes ou 
não, que desejam se tornar competitivas no atual cenário mercadológico.

Baêta et al. (2005) destaca que as pequenas e médias empresas desempenham papel fundamental 
no crescimento e desenvolvimento socioeconômico, portanto, é necessário reconhecer que as incubadoras 
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são relevantes para promover e estimular a criação de micro e pequenas empresas. De acordo com o 
SEBRAE apud Baêta et al. (2005) as pequenas e médias empresas constituem 98% dos empreendimentos 
existentes e são responsáveis por 60% da absorção de mão-de-obra disponível, geram 42% da renda 
produzida pelo setor industrial e contribuem com 30% do Produto Interno Bruto-PIB.

Percebe-se que, para uma cidade e/ou região as incubadoras propiciam inúmeros benefícios, 
dentre eles é relevante apontar o crescente número de empregos diretos e indiretos, a diminuição na 
mortalidade de empresas, o aumento de arrecadação de impostos, o dinamismo da economia. Ainda 
poderão ser revitalizadas empresas que apresentam dificuldades de se manterem no mercado com risco 
de interferir na situação econômica local. O fato de acolherem empresas emergentes em sua fase inicial, 
as incubadoras catalisam o processo empreendedor, sendo a ponte entre a formação e a consolidação da 
empresa no mercado (DORNELAS, 2002).

 Segundo a SPTE e o MCT, os benefícios decorrentes da instalação de uma incubadora são 
infinitos, pois ocorre a mobilização, a administração de recursos locais e o surgimento de novos negócios. 
A longo prazo poderá ser observado um aumento crescente na arrecadação local de impostos, na medida 
em que as empresas se consolidarem e deixarem a incubadora, graduando-se, e passando a participar 
com vantagem competitiva no mercado. Também, pequenas indústrias regionais em declínio, mas que 
apresentarem algum potencial de recuperação, poderão ser revitalizadas e maximizar a chance de se 
manterem competitivas, caso suas empresas tiverem a oportunidade de se instalar em uma incubadora. 
(MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO E INCUBADORAS, 2000, pag. 09).

Para Ribeiro et al. (2005) o processo de difusão de novas tecnologias tem transformado o 
cenário empresarial, uma vez que ameaça a sobrevivência de empresas e promove novos mercados. Em 
conseguinte, para enfrentar novos desafios, as empresas apoiam-se na inovação tecnológica objetivando 
capturar mercados e criar vantagens competitivas. Para Dertouzos (apud Dornelas, 2002) investimento 
de capital de risco, infraestrutura de alta tecnologia, ideias criativas e cultura empreendedora focada na 
paixão pelo negócio são pilares da inovação tecnológica que poderão ser mais facilmente encontrados, 
desenvolvidos e aprimorados em uma incubadora de empresas. Tiffin (apud Dornelas, 2002, p.17) 
enfatiza: 

Dessa forma, torna-se mais claro o papel que as incubadoras de empresas podem exercer para 
facilitar a convergência desses quatro pilares em um mesmo local, proporcionando, assim, 
uma overdose de inovação tecnológica e a criação de empresas de sucesso que promoverão o 
desenvolvimento da região.

Assim, para uma empresa se tornar competitiva no mercado, além de ideias criativas e inovadoras 
será necessário alguns critérios, como: estrutura adequada, espírito empreendedor, investimento. Por 
vez, as incubadoras poderão oferecer às empresas incubadas um ambiente multifuncional que contribua 
para o crescimento e desenvolvimento do negócio.

Ribeiro (2005) colabora com o contexto discutido anteriormente, quando afirma que o objetivo 
das incubadoras é oferecer suporte às pequenas e microempresas que busquem a diversificação e a 
revitalização econômica, agregando valor aos seus produtos, proporcionando a interação com centros de 
ensino e pesquisa, para que a região beneficiada tenha maior produtividade e seja mais competitiva no 
mercado. Também, propiciam o desenvolvimento de novos empreendimentos que sejam financeiramente 
viáveis e capazes de se adaptar ao mercado após o período de permanência na incubadora. 

Portanto as incubadoras de empresas além de proporcionarem o desenvolvimento de novos 
negócios e consolidarem os já existentes, serão capazes de identificar empreendedores potenciais 
que poderão consolidar-se no mercado e paralelamente exercer relevante papel no desenvolvimento 
socioeconômico no ambiente de atuação. É coerente dizer ainda que as incubadoras contribuem para a 
revitalização das regiões onde atuam, proporcionando o surgimento de novos empregos e aumentando a 
renda e o poder econômico local e regional.
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ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLNATAÇÃO DE UMA INCUBADORA 
DE EMPRESA

Uma incubadora de empresas, como qualquer organização, requer planejamento prévio para 
implementação, incluindo um estudo de viabilidade. Meeder (apud Dornelas, 2002, p. 27) fundamenta 
tal afirmação por meio dos correntes aspectos:

- Estimula o consenso e motiva os líderes da sociedade envolvidos no processo;
- Gera modos criativos para superar obstáculo;
- Conduz à elaboração de um plano de negócios;
- Evita que o projeto contenha erros críticos na seleção das instalações, estrutura de gestão e 
outros;
- Promove melhor conscientização da comunidade a respeito do movimento de incubadoras de 
empresas;
- Permite, desde o início, a manutenção de um histórico das atividades do projeto e proporciona 
um ponto de referência para as pessoas que futuramente o estarão gerindo;
- Permite estreitar o relacionamento com outras incubadoras de empresas prósperas de outras 
comunidades.

Então, a viabilidade de uma incubadora é comprovada quando os agentes do processo de 
implantação se encontram motivados e estimulam a participação de potenciais parceiros. Ainda, um 
plano bem estruturado demonstra ser eficiente nos aspectos relacionados à estrutura física e de gestão, 
possibilitando a elaboração de um plano de negócio condizente e eficaz.

Bricks e Mortar (apud Dornelas 2002) destaca que o estudo de viabilidade é um aspecto 
relacionado ao planejamento inicial para a implantação de uma incubadora, que envolve a identificação 
de potencial demanda para a geração de novos negócios, a capacidade da incubadora, a localização 
física e a conscientização da comunidade. Para tal, a equipe que deseja elaborar um planejamento para 
incubadoras deverá ser capacitada a entender os processos pelos quais as incubadoras de empresas 
nascem, prosperam e amadurecem, compreendendo seu ciclo de criação e posterior desenvolvimento.

No contexto de concepção de incubadoras de empresas, Allen (apud Dornelas 2002, p. 28) 
enfatiza três fases de criação.

Fase 1: É o período startup, caracterizado por estudo de viabilidade, identificação do espaço 
físico e culminando na criação da incubadora.
Fase 2: Consiste em um período de renovação (adaptação) das instalações e de desenvolvimento 
inicial.
Fase 3: Refere-se ao período de desenvolvimento empresarial, em que o gerente da incubadora 
trabalha com um conjunto de potenciais empresas a serem incubadas e as empresas incubadas 
atuais na preparação de um plano de negócios coerente com as expectativas de crescimento da 
incubadora.

A primeira fase proposta para a criação de uma incubadora de empresas envolve o estudo da 
viabilidade e paralelo planejamento. O estudo de viabilidade fundamentará e o planejamento conduzirá 
a implementação da incubadora. Em uma segunda fase a incubadora iniciará suas atividades, adaptando 
a estrutura física e humana que conduzirão a organização; em conseguinte, a terceira fase compreende 
o período de seleção das empresas a serem incubadas, bem como o desenvolvimento e cumprimento do 
planejamento da incubadora.

Portanto, como qualquer empreendimento, uma incubadora de empresas necessita de um 
cuidadoso planejamento inicial, sendo o estudo de viabilidade econômica essencial para comprovar a 
importância, bem como o impacto sócio econômico que a incubadora representa para a sociedade a qual 
está inserida.
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PLANO DE NEGÓCIOS PARA INCUBADORAS

O plano de negócios é identificado como uma ferramenta de gestão integrada ao processo 
empreendedor, pois uma nova ideia deverá ser guiada por um estudo que identifique e avalie a viabilidade 
do negócio, posteriormente um plano técnico que orientará as ações. Um plano fundamentado poderá 
abrir um leque de oportunidades na captação de recursos e investidores, paralelamente, as incubadoras 
de empresas poderão oferecer suporte no processo de construção e desenvolvimento do novo negócio. 
(DORNELAS, 2002)

No caso de uma incubadora, constitui-se em um roteiro operacional, financeiro e estratégico a 
ser seguido pela equipe que pretende instalar e gerenciar a incubadora, instituindo os passos que devem 
ser dados para que a concepção da mesma se transforme, em um período de tempo pré-determinado em 
consenso ao que foi anteriormente planejado. (MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS, 
2000).

Para Dornelas (2002), o plano de negócios é um documento utilizado para descrever um 
empreendimento e o modelo de negócios que o sustentará, no caso de incubadoras, como esta deve ser 
gerenciada para gerar empresas competitivas. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem 
e autoconhecimento e, ainda, permite ao empreendedor e/ou gerente de incubadora situar-se em seu 
ambiente de negócios.

Quanto às seções que compõem o plano de negócios, estas são necessariamente padronizadas, 
deverão apresentar um propósito específico e para aproximar-se do formato final deverão ser realizadas 
várias revisões e retificações objetivando alinhar o plano ao seu público-alvo; neste contexto o mesmo 
autor explicita: 

Os aspectos-chave que sempre devem ser focados em qualquer plano de negócios de incubadoras 
são os seguintes:
- Qual o negócio de sua incubadora (qual o seu propósito específico)?
- O que sua incubadora “vende” (seus serviços-chave)?
- Qual é o seu mercado-alvo, que tipo de empreendedor/empresa a incubadora busca? 
(DORNELAS 2002, p.38).

É neste momento que o autor do plano define os objetivos centrais para que em seguida elabore 
os meios para alcançá-lo. A viabilidade do negócio, a razão de existência bem como as potencialidades, 
são fatores que fomentarão a criação e implantação de um negócio.

Por meio do plano de negócio a equipe que gerencia a incubadora poderá estabelecer estratégias 
e diretrizes para o empreendimento, apresentar eficácia na solução de problemas e na tomada de decisão, 
monitorar os processos corriqueiros da incubadora e aplicar correções quando necessário. Ainda, a equipe 
poderá captar recursos, investidores e potenciais parceiros por meio de uma comunicação eficiente das 
esferas envolvidas no processo da incubadora.

Portanto, é correto dizer que o plano de negócios torna-se uma ferramenta necessária para iniciar 
e operacionalizar uma incubadora buscando nele suporte para as tomadas de decisões.

RELEVÂNCIA DA PARCERIA ENTRE INCUBADORAS DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES

Normalmente quando se pensa em parcerias, vem à imagem de pessoas com as quais se pode 
encontrar em todos os momentos, sobretudo nos mais frágeis. No caso, uma incubadora precisará contar 
com diversas parcerias, que possa dar suporte às suas ações.

Em relação a parcerias entre incubadoras, a ANPROTEC (apud Ribeiro, 2006) aponta:
Parcerias, segundo a ANPROTEC são todas aquelas entidades que ajudam ou já ajudaram as 
incubadoras e parques a se desenvolverem no país, seja pelo fomento financeiro, à promoção da 
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capacitação, o custeamento de projetos ou o apoio a eventos. (RIBEIRO, 2006, p. 72)

Ou seja, de forma simples e direta, parcerias são representadas por todas aquelas entidades que de 
uma maneira ou outra ajudam no desenvolvimento das incubadoras. Zouain e Silveira (2006) enfatizam 
sobre esse apoio de parceiros externos às empresas incubadas e quanto aos resultados esperados dessa 
parceria:

As incubadoras contam também com o apoio de parceiros externos que subsidiam (através da 
oferta de recursos) a estrutura de suporte técnico-gerencial e ações para o desenvolvimento de 
negócios destinados aos empreendedores e às empresas. A continuidade desse apoio depende da 
apresentação dos resultados esperados e das expectativas dos parceiros em relação à incubadora. 
O processo de negócio de uma incubadora tem como insumo uma ideia ou um candidato que, 
após o período de permanência nesta, deve se transformar numa empresa de sucesso. O(s) 
fornecedor(es) do insumo pode(m) variar segundo a natureza e os objetivos da instituição 
mantenedora, e também conforme o público-alvo da própria incubadora. (ZOUAIN; SILVIERA, 
2006, p. 05)

Nota-se nos discursos de Ribeiro (2006) e Zouain e Silveira (2006), que as incubadoras de 
empresas necessitam de subsídio financeiro, que poderão ser obtidos por meio das parcerias. No entanto, 
a oferta desses recursos dependerá principalmente da expectativa de sucesso das empresas incubadas, 
após o período de permanência nesta. Por isso, as incubadoras precisam de parceiros comprometidos 
com o desenvolvimento dos negócios incubados, tornando-os capazes de competir no mercado.

Lahorgue (2008) vai mais além na questão da necessidade da captação de recursos via parcerias 
estratégicas:

Os itens de custos correntes mais representativos das incubadoras são, pela ordem, folha de 
pagamento, serviços para incubados, custos com água, energia elétrica e serviços afins e, 
finalmente, despesas com manutenção predial. Uma parcela mínima obtém recursos financeiros 
através de rendas de investimentos (tal como royalties ou retornos sobre participação societária). 
Entidades financiadoras nacionais e agências públicas de fomento – como o CNPq, a Finep 
e o Sebrae – são fontes de recursos representativas. Nota-se, em particular, uma destacada 
dependência dos financiamentos do modelo Sebrae para pequenas e micro empresas. Ainda na 
questão da cobertura dos custos, a pesquisa mostrou que se fossem cessados os recursos ou 
subsídios públicos (nos casos em que a incubadora recebe recursos desta fonte), a maior parte 
– cerca de 75% - teria que reduzir as suas atividades significativamente. Apenas 5% manteriam 
as suas atividades nos níveis atuais e 10% teriam que parar completamente as suas atividades. 
Pode-se inferir, portanto, que um ponto a exigir a atenção das incubadoras relaciona-se à questão 
dos recursos financeiros, sobretudo para cobrir custos operacionais. Maior diversificação foi 
observada nos estados do Sul e Sudeste; nas demais regiões os recursos públicos são, em alguns 
casos, a única forma de manter as atividades da incubadora. (Lahorgue, 2008, p. 08)

Pode-se observar que os custos operacionais são aqueles que mais demandam recursos financeiros. 
Em caso de cessão dos recursos ou subsídios destes, a incubadora poderá reduzir suas atividades de 
forma significativa, e posteriormente encerrar suas atividades.

Por isso, observa-se uma forte dependência dos financiamentos por entidades financiadoras 
nacionais e agências públicas de fomento – como o CNPq, a Finep e o Sebrae.

Conforme Oliveira-Filho e Paula (2006), sem as parcerias que disponibilizam instalações e 
cobrem os custos fixos, as incubadoras seriam deficitárias:

Ao entrevistarmos os gerentes das incubadoras, todos foram unânimes em dizer que, até 
o momento, desconhecem uma incubadora que seja autossuficiente. Sem as parcerias que 
disponibilizem instalações e cubram os custos com materiais de consumo, pessoal, água, luz 
e outros, as incubadoras seriam deficitárias, por terem uma estrutura de custos fixos, e as suas 
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receitas serem comprometidas devido às constantes inadimplências por parte dos incubados 
(OLIVEIRA-FILHO; PAULA, 2006, p. 13).

Portanto, a busca de parcerias estratégicas que auxiliem no fomento de recursos financeiros 
torna-se essencial para a melhoria e/o sucesso de uma incubadora de empresas. Entretanto, esse apoio 
por entidades externas depende principalmente dos resultados esperados e das expectativas de sucesso 
em relação à incubadora e suas empresas incubadas.

METODOLOGIA

No presente trabalho, optou-se por uma metodologia que pode ser identificada como sendo de 
base qualitativa, apresentando um caráter exploratório.

A primeira etapa foi realizada um levantamento bibliográfico por meio de livros, artigos, manuais, 
sites específicos, revista que deram sustentação teórica acerca do objetivo pesquisado.

Na segunda etapa, assessorados pela revisão bibliográfica realizou-se uma visita técnica com 
a finalidade de conhecer a incubadora existente na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas 
Gerais, sua história de construção e funcionamento, bem como suas especificidades, a fim de possibilitar 
uma análise da realidade visitada com a realidade da região do Médio Jequitinhonha.

A terceira e última etapa, foi consequência das anteriores onde discutiu-se as necessidades 
e particularidades da cidade de Araçuaí, considerando para tal, as condições socioeconômicas, 
particularidades e, principalmente as potencialidades da região. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
   
A pesquisa de cunho bibliográfico permitiu reconhecer a relevância social, econômica e cultural 

existente na implantação de uma incubadora de empresas; no caso específico da região do Médio 
Jequitinhonha rica em oportunidades latentes de novos negócios, a implantação de uma incubadora traria 
maior dinamismo para sua economia.

Em parceria com o polo de inovação de Araçuaí - MG e o IFNMG campus Araçuaí-MG, os 
pesquisadores, juntamente com a comissão formada pelos membros das respectivas instituições, 
realizaram uma visita técnica na Incubadora de Empresas PROINTEC/IME da cidade de Santa Rita do 
Sapucaí, situada no sul de Minas Gerais.

A PROINTEC/IME busca fomentar a cultura empreendedora local e regional por meio de 
capacitações relacionadas aos principais pontos do negócio: o empreendedor, o produto, o mercado, 
o capital e a gestão. Outras vantagens ofertadas pela Incubadora são: avaliação e acompanhamento 
constantes do empreendimento por profissionais capacitados; redução de custos e riscos na fase inicial 
do negócio e facilidades de acesso ao mercado. Além disso, proporciona a participação das empresas 
incubadas em feiras e eventos do setor e também no estabelecimento de parcerias entre empresas com 
universidades, organizações de classe e centros de pesquisas tecnológicas.

Para efetivar as vantagens oferecidas, é disponibilizado às empresas incubadas: salas individuais 
equipadas; salas de reuniões, de consultoria, de treinamento multimídia; auditório multimídia; biblioteca 
e ainda a casa do empreendedor que oferece um espaço destinado ao atendimento de empreendedores, 
empresas locais e público em geral.

Esse contato direto com uma incubadora de empresas, possibilitou aos pesquisadores conhecer 
os procedimentos necessários para uma possível implantação. No caso do Médio Jequitinhonha, foco 
específico desta pesquisa, deve-se observar a realidade encontrada na visita efetuada e adaptá-la com a 
realidade local e regional.

Nesse sentido, outro ponto percebido na pesquisa e enfatizado com a visita foi comprovar que 
uma incubadora de empresas mista seria a que melhor se adaptaria à região do Médio Jequitinhonha. 
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Uma vez que, abrigaria diversos setores da economia, dentre eles, os tradicionais, os de base tecnológica, 
os culturais, as cooperativas e os de agricultura de subsistência.

Diante do exposto, percebeu-se que para implantar uma incubadora de empresas é necessária 
a união de entidades e instituições que compartilhem o desejo de vislumbrar o crescimento e 
desenvolvimento da região. Pois o envolvimento de instituições governamentais, grupos empresariais, 
lideranças da região, universidades e outras instituições de ensino e pesquisa, efetiva a existência de uma 
incubadora na cidade, que por vez proporciona avanços para o desenvolvimento e competitividade local, 
através do fortalecimento de setores particulares da economia, da criação de estrutura e de um ambiente 
para o desenvolvimento de novas empresas e negócios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou identificar incubadoras de empresas como sendo organizações 
capazes de fomentar o empreendedorismo, gerando novos negócios e consolidando os já existentes. 
Nesse sentido, oferecem estrutura física e suporte gerencial como forma de estimular o desenvolvimento 
de produtos e serviços inovadores que por vez possibilitem às empresas se manterem competitivas no 
mercado. 

As incubadoras de base tecnológica abrigam empresas que utilizam exclusivamente a inovação 
tecnológica; as tradicionais dão enfoque aos setores tradicionais da economia; as sociais são direcionadas 
a associações e cooperativas; já as mistas englobam todos os tipos de empresas e organizações existentes 
no mercado. Diferir os tipos de incubadoras permitiu correlacioná-los à realidade da região do Médio 
Jequitinhonha caracterizada pela prevalência de micro e pequenas empresas, que em sua maioria 
exercem atividades comerciais e de prestação de serviços; com uma forte potencialidade para o fomento 
de atividades culturais. Os estudos realizados e as potencialidades da região permitem identificar uma 
incubadora de empresas mista como sendo a mais adequada, pois poderá atender as necessidades e 
particularidades regionais. 

Ainda, foi percebido que uma incubadora beneficiará a região quando trouxer à formalidade 
empresarial aqueles que por algum motivo exerçam suas atividades sem cumprir seus deveres tributários. 
Uma vez que, a empresa formalizada gera impostos que posteriormente são convertidos em serviços e 
melhorias para o desenvolvimento socioeconômico.

Diante de toda justificativa apresentada na pesquisa acerca dos benefícios gerados por uma 
incubadora, constatou-se a viabilidade para sua criação. Para tal, faz-se necessário a construção de 
um plano técnico que permita planejar, organizar, dirigir e controlar a mesma. Em conseguinte, será 
preciso buscar junto a potenciais parceiros, apoio financeiro e tecnológico que permitam a implantação 
e manutenção de uma incubadora na região. 

Conclui-se que esta pesquisa foi de grande relevância para o crescimento acadêmico, visto 
que a ciência permite ao pesquisador interagir o conhecimento adquirido ao longo do trabalho com a 
realidade a qual está inserido. Para a região e instituições interessadas, poderá dar suporte na construção 
e implantação de uma incubadora de empresas capaz de contribuir para a transformação da realidade 
social, econômica e cultural.
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