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RESUMO 

 
 

A pesquisa trata do estudo da implantação de uma incubadora de empresas  no 
município de Santana de Parnaíba em 2005. Duas perguntas estruturaram a 
investigação: Quais fatores ou indicadores econômicos e sociais, conforme previsto 
no Programa Nacional de Apoio à Implantação de Incubadoras de Empresas, se 
evidenciaram como viabilizadores, ou não, para a escolha do tipo de incubadora 
implantada no município? A incubadora de Santana de Parnaíba configurou-se ou 
não como espaço articulado de desenvolvimento econômico e social? Essas 
questões norteadoras determinaram o objetivo geral do estudo e os objetivos 
específicos, quais foram: investigar se houve ou não a aplicação do Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica/SEBRAE; levantar o perfil socioeconômico do 
empreendedor local e, identificar o perfil das empresas graduadas quanto à geração 
de postos de trabalho. Para atender aos objetivos optou-se pela realização de 
pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo.  A estratégia da observação 
participante foi seguida a partir da consulta aos diários de campo e às fontes 
primárias e secundárias, com a leitura e consulta de documentos e registros da 
implantação nos arquivos da FIESP. Como parte da estratégia de coleta de dados 
foi aplicado, junto ao universo da pesquisa, empreendedores e coordenador 
executivo do Programa de Incubadoras da FIESP, roteiro semiestruturado de 
questões. As informações foram analisadas mediante a técnica de análise de 
conteúdo, seguindo a metodologia do Estudo de Caso. Serviu de motivo condutor a 
constatação de que a notável evolução de tecnologias propiciada pelo sistema 
capitalista, o avanço dos processos produtivos e o aumento da produtividade nas 
grandes corporações ocorreram e continuam ocorrendo em ritmo sensivelmente 
superior à dinâmica de capacitação e qualificação da mão de obra em países em 
desenvolvimento, o que faz crescer o desemprego e a informalidade.   A recente 
crise americana, em 2008, configura a oportunidade para melhor compreensão do 
conceito de incubadoras de empresas e demais empreendimentos solidários. Os 
resultados da pesquisa indicam que todos os empreendedores receberam 
informações de marketing e finanças. O apoio de consultorias especializadas, a 
participação em feiras e o desenvolvimento do plano de negócios ao longo da 
incubação contemplaram as expectativas dos empreendimentos de tecnologia 
difundida. A pesquisa indica que, nos empreendimentos de base tecnológica, a 
incubadora não concretizou apoio efetivo às demandas por novos processos e 
novos produtos. Disso decorreu o atendimento deficitário às metas de geração de 
emprego na localidade pelas três empresas de base tecnológica instaladas na 
incubadora. Os resultados indicam que, apesar da significativa quantidade de 
documentos de conteúdo normativo que tratam da prevenção de insucessos de 
políticas públicas de apoio à implantação de incubadoras e ao empreendedorismo, 
não foi possível constatar indícios de articulação entre desenvolvimento econômico 
e desenvolvimento social nem de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
precedendo a implantação da incubadora no município estudado. 
 
Palavras-chave: Implantação de incubadoras. Incubadora de Empresas. 
Empreendedorismo. Santana de Parnaíba. Viabilidade Técnica e Econômica. 
Desenvolvimento econômico e social. 



 
ABSTRACT 

 
 

The research deals with the study of the deployment of an incubator of companies in 
the municipality of Santana de Parnaiba in 2005. Two structured questions to 
research: What factors or social and economic indicators, as provided for in the 
National Program Support for Implementation of Business Incubators, is shown as 
enablers, or not, to choose the type of incubator located in the city? The incubator of 
Santana de Parnaiba is not configured or as a set of economic and social 
development? These guiding questions determined the general objective of the study 
and the specific objectives were to investigate whether or not the application of 
Technical Feasibility Studies and Economic/SEBRAE; raise the socioeconomic 
profile of the local enterprise, and identify the profile of companies graded as the 
generation of jobs. To meet the goals it was decided to conduct the search qualitative 
descriptive and exploratory in nature. The strategy of participant observation was 
followed from the field of consulting the diaries and primary and secondary sources, 
with the reading and consultation of documents and records in the archives of the 
deployment FIESP. As part of the strategy for data collection was applied, with the 
world of research, business and executive coordinator of the Program for Incubators 
FIESP, roadmap semi - structured issues. Data were analyzed by technique of 
content analysis, following the methodology of the Case Study. Served as a ground 
conductor to note that the remarkable development of technology provided by the 
capitalist system, the advancement of production processes and increase 
productivity in large corporations and were still significantly higher rate occurring in 
the dynamics of training and qualification of the workforce in countries in 
development, which is growing unemployment and informality. The recent American 
crisis in 2008 set the opportunity for better understanding of the concept of 
incubators and other joint ventures. The research results indicate that all 
entrepreneurs have received basic information-key marketing and finance. The 
support of specialized consultants, participation in fairs and developing the business 
plan during the incubation of enterprises covered expectations of technology spread. 
The research indicates that technology-based ventures in the incubator resulted not 
effective support the demands for new processes and new products. That was the 
answer to the deficit targets for generation of employment in the locality by the three 
technology-based companies located in the incubator. The results indicate that 
despite the significant amount of normative content of documents dealing with the 
prevention of failures of public policies to support the establishment of incubators and 
entrepreneurship, we could not find evidence of links between economic 
development and social development and feasibility studies Technical and Economic 
preceding the establishment of the incubator in the city studied.  
 
Keywords: Implementation of incubators. Business Incubator. Entrepreneurship. 
Santana de Parnaíba. Technical and economic feasibility. Economic and social 
development. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A segunda metade da década de 1990 se constituiu no período em que se 

verificou, no Brasil, significativa alteração no grau de abertura da economia, que 

desde os anos de 1930, havia sido uma economia predominantemente fechada com 

relação à importação de produtos industrializados e de tecnologias, portanto, pouco 

exposta à concorrência de produtos fabricados no exterior.  

 A exposição à concorrência desencadeou reestruturações produtivas e 

mecanização das empresas, mais notadamente nas indústrias, o que gerou a 

diminuição do quadro de empregados. O novo padrão tecnológico modificou ou 

eliminou tarefas e criou novas profissões. A mão de obra que não teve oportunidade 

de adequar-se à nova demanda por especialidades, segundo os empregadores, 

formou um exército industrial de reserva ou se viu forçada a trabalhar informalmente 

(GREMAUD et al., 2002). 

Segundo o Ministério da Indústria e Comércio (MDIC, 2006)  os negócios 

informais representam 40% da renda nacional e, em média, 60% dos trabalhadores 

brasileiros não têm registros formais nem pagam impostos. A exclusão do mercado 

de trabalho por falta de qualificação dos trabalhadores promoveu o crescimento das 

iniciativas de empreendedorismo por necessidade.  

Estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 

a maior mortalidade entre as empresas de micro e pequeno porte decorre 

especialmente de problemas de gestão e falta de planejamento, entre outros. Aqui, 

vale apontar a distinção entre empreendimentos por oportunidade e 

empreendimentos por necessidade. 

Empreendimentos por oportunidade são aqueles que ocorrem mediante um 

planejamento prévio e visam ao aumento de renda ou independência financeira. Os 

empreendimentos por necessidade são aqueles cuja maior motivação para a ação é 

basicamente a carência financeira. Segundo a Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), “quanto maior a desigualdade social na localidade, maior a proporção de 

pessoas que empreendem por necessidade” (GEM, 2008, p. 34). Segundo os 

números das Estatísticas do Cadastro Central de Empresas do IBGE em 2004 (ano 

do último estudo disponível) para cada dez empresas criadas, sete foram fechadas. 
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Isso significa que no mesmo ano em que foram criadas cerca de 1,5 milhão de 

empresas, aproximadamente 500 mil foram extintas, correspondendo a um 

desemprego da ordem de 991 mil e 387 pessoas. A Tabela 1 mostra as estatísticas 

de empregos, nascimento e mortalidade de empresas, no ano de 2004.  

 
Tabela 1 - Número de empresas, pessoal ocupado e participação nos 

nascimentos e mortes de empresas, segundo seu porte – BRASIL – 2005 
 

Número de Empresas 
 
Pessoal Ocupado 
 

Porte 
da 
Empresa Total Participação 

relativa Total Participação 
relativa 

TOTAL Nascimentos        Postos de Trabalho 
 
Faixas de Pessoal 
Ocupado 
 
 
0 a 4 
5 a 19 
20 a 99 
100 ou mais 
 

792.030                  100,0 
 
 
 
747.270                    94,4 
48.22                          5,1 
4.168                          0,5 
365                             0,0 

1.586.360                100,0 
 
 
 
1.008.877                  63,6 
321.811                     20,3 
148.883                       9,4 
106.789                       6,7 

TOTAL Mortes        Postos de trabalho 
 
 
Faixas de Pessoal 
Ocupado 
 
0 a 4 
5 a 19 
20 a 99 
100 ou mais 
 

  
544.067                  100,0 
 
 
529.025                    97,2 
13.000                        2,4 
1.762                          0,3 
280                             0,1 

 
  960.813                 100,0 
 
 
711.461                     74,1 
124.846                     10,6 
64.847                         6,6 
84.233                         8,7 

Fonte: IBGE: Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas  - 2005 
 

A tabela indica que, embora a micro e a pequena empresas gerem postos de 

trabalho, a ocupação das pessoas em empresas desse porte dura pouco mais de 

um ano.  No ano de 2005, as empresas que geraram de um a quatro postos de 

trabalho representaram aproximadamente 94% das empresas formalizadas e 

responderam por cerca de 63% das pessoas ocupadas pela indústria, comércio e 

serviços. Pela observação dessas estatísticas, nota-se que este perfil de empresa 

representou sozinho mais de 97% das empresas que encerraram suas atividades no 
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mesmo ano. Quanto menor a ocupação de pessoas pelas empresas, maior a 

probabilidade de estas encerrarem suas atividades no prazo de um ano. Conforme 

define SINGER (1998, p. 14) “ocupação compreende toda atividade que proporciona 

sustento a quem a exerce”.  

Pesquisa no site do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2008) indica que 56% das empresas fecham antes de completar o quinto 

ano de atividade.  As principais causas do fechamento ou mortalidade de empresas, 

segundo a pesquisa Conhecendo Causas da Mortalidade da Microempresa, 

são: comportamento empreendedor pouco desenvolvido; falta de planejamento 

prévio; gestão deficiente do negócio; insuficiência de políticas de apoio; conjuntura 

econômica deprimida; problemas pessoais dos proprietários (Ibid.). 

Desses dados estatísticos podemos inferir que as empresas em fase de 

implantação poderiam se beneficiar do trabalho das incubadoras no apoio ao 

surgimento, sobrevivência e consolidação de novos empreendimentos, 

especialmente no apoio à consolidação dos pequenos negócios. As empresas 

participantes do processo recebem apoio em aspectos relacionados a gestão 

empresarial, feiras e missões técnicas, tecnologia e orientação para investimentos, o 

que as capacita na superação do período crítico dos dois primeiros anos de vida. 

Disso resulta que, nas incubadoras, 70% das empresas sobrevivem aos primeiros 

dois anos e apenas 30% encerram as atividades no período considerado (SEBRAE, 

2006).  

O Brasil vem registrando nos últimos 15 anos uma multiplicação das 

incubadoras de empresas. Esses projetos, ao serem lançados, contam com diversas 

parcerias e uma das mais notáveis ocorre naqueles projetos ligados a universidades, 

que abrigam negócios nascentes criados com base em ideias de alunos e 

professores. Em uma década, entre fins dos anos 80 e inicio dos anos 2000, o 

parque de incubadoras no país quadruplicou e hoje elas somam cerca de 400, 

contando com 2800 empresas em desenvolvimento. De acordo com a Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC, 

2008) a cada dez consultas de temas feitas ao site da entidade, quatro se referem 

ao assunto. Isso demonstra a importância das pequenas empresas como geradora 

de postos de trabalho na economia nacional e leva à constatação do papel que elas 

podem desempenhar na dinamização econômica. 
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No Brasil, a implantação de projetos de empreendedorismo cresce em 

importância em um cenário em que cada vez mais pessoas buscam o negócio 

próprio como possibilidade de sustento e geração de renda. A esse respeito, 

convém notar que o GEM, instituto de pesquisa internacional liderado por duas 

notáveis escolas de negócios, a London Business School (Inglaterra) e o Babson 

College (EUA), (que elegeram indicadores para avaliar e comparar o nível do 

empreendedorismo a partir de referenciais comuns a todos os países que compõem 

a amostra da pesquisa) em estudo publicado em 2008 indicou que, em 2007, o 

Brasil se posicionou entre os dez países com maior percentual de empreendedores 

do planeta: 7,5 milhões de pessoas empreenderam no país e, destas, 41,6% o 

fizeram não por oportunidade ou de forma espontânea, mas por necessidade.  

Assim, como forma de viabilizar empresas nascentes, o movimento pela 

implantação de incubadoras de empresas vem conquistando, ano a ano, espaço 

crescente na agenda política dos municípios.  

Esta pode vir a ser uma das saídas para o desemprego, já que, como afirmam 

Eid et al., as soluções propostas para seu enfrentamento no Brasil, como a oferta 

“ao desempregado [de] treinamento profissional e alguns financiamentos, se ele se 

dispuser a começar um negócio por conta própria”, não são suficientes, na medida 

em que o “aumento da qualificação não induz os capitais a ampliar a demanda por 

força de trabalho” (2001, p. 3). 

Eid et al. chamam a atenção para o fato de que a oferta de empregos 

depende do crescimento dos mercados em que as empresas vendem seus produtos 

e, se a maioria dos trabalhadores de um determinado setor incrementasse sua 

qualificação, o resultado seria apenas uma provável queda dos salários pagos. 

 A grande maioria da mão de obra desempregada pelas novas tecnologias 

surgidas nos fins do século passado pode vir a se recolocar em vagas em setores 

onde o “estado da arte” vigente exija menor qualificação, como comércio, serviços 

ou atividades de tecnologia difundida, que apresentem, para algumas funções, 

exigência de qualificação compatível com a Educação Fundamental (indústria de 

confecção, metalurgia e outros). Isto é, ou a mão de obra será ocupada por setores 

de atividade que remuneram pouco ou restará empreender pela subsistência em um 

contexto de precariedade.    

Sobre o assunto, Eid et al. expõem: 
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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 junto à 
clientela potencial, entre outros fatores. (op. cit. p. 3, grifo nosso). 
 

Existem diversas entidades patronais (confederação e federações industriais 

estaduais) que oferecem apoio aos pequenos empreendimentos industriais; outras, 

como o SEBRAE e o Sindicato das Micro e Pequenas Empresas do Estado de São 

Paulo (SIMPI), são especializadas em atender a micro e pequenas empresas de 

todos os ramos de atividade. Ocorre que o apoio dessas entidades, em termos de 

crédito, acesso a mercados (feiras) e missões técnicas, se configura apenas no 

plano de empresas formalizadas. A economia informal dispõe de poucos 

mecanismos formais de apoio. Um dos mais notáveis é o do Banco do Povo com o 

microcrédito, que, no Estado de São Paulo, é gerido pelo Banco Nossa Caixa, 

adquirido pelo Banco do Brasil em fins de 2008. 

A visão do microcrédito no Brasil é ainda incipiente, embora inspirada em uma 

ação notável que teve repercussão mundial, idealizada e colocada em prática pelo 

Banco Grameen, fundado em Bangladesh, para a prestação de serviços financeiros 

aos artesãos, visando a fomentar de forma significativa o empreendedorismo nas 

inúmeras comunidades carentes dessa nação. O foco do Banco são as mulheres, 

que estão saindo da linha da pobreza pelo caminho do empreendedorismo formal.  

Para Eid et al. (op.cit.), é fundamental que políticas públicas ofereçam à 

massa dos trabalhadores socialmente excluídos uma oportunidade real de (re) 

inserção na economia por sua própria iniciativa.  

 No entanto, a mão de obra pouco qualificada, que perdeu seu emprego no 

processo da reestruturação produtiva, acaba por ser excluída do desenvolvimento 

social e educacional, por conta da desigualdade nas oportunidades de acesso a 

esses apoios.  Gallo et al. (2006) são incisivos ao afirmarem os efeitos perversos da 

modernização tecnológica sobre o contexto socioeconômico e político brasileiro, 

reforçado, no final dos anos da década de 1990, pelos “níveis mais altos de 

desemprego, o aumento da diferença na distribuição da renda e, consequentemente, 

desigualdade e exclusão social sem solução a curto prazo.” (p.74). 
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O Brasil ostenta um dos maiores produtos internos brutos (PIB) do mundo. Foi 

o país que mais cresceu na América Latina no século XX e, de acordo com Haddad 

(2008, p. 202) 1:  
o elevado crescimento econômico ocorreu, no entanto, sem modificar 
as características de intensa concentração de renda, mantendo a 
desigualdade social como característica principal da organização 
social brasileira. Atualmente, 1% dos mais ricos detém 13% da 
renda; os 20% mais pobres se apropriam de apenas 3% da renda e 
os 20% mais ricos de quase 60%.  
 

As políticas sociais de redistribuição de renda pós-plano Real (1994), do 

governo de Fernando Henrique Cardoso, e acentuadas nos sete últimos anos pelo 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, desempenham importante papel na vida de 

famílias marginalizadas economicamente, mas provavelmente por si só não 

configuram um quadro de apoio voltado à sustentabilidade das famílias apoiadas 

pelos programas.  

Para Cacciamali (2003, p. 3),  
Políticas sociais que apoiam o aumento das capacidades individuais 
e/ou que visam transferência de renda (cash transfers), embora 
tenham sido indispensáveis nos últimos quinze anos para minorar a 
pobreza e/ou as desigualdades de acesso a bens públicos, são 
insuficientes para superar as desigualdades sociais e de renda, bem 
como a pobreza estrutural que ainda persistem no continente, ou 
ainda para sustar a nova pobreza que se instaurou nos estratos da 
classe média. Apenas o crescimento de atividades econômicas 
intensivas em mão de obra, a geração de empregos, políticas 
contínuas de distribuição de renda e a criação de instituições que 
favoreçam o acesso dos mais pobres a mercados e a serviços que 
lhes são ainda restritos permitirão essa superação, e a orientação da 
sociedade latino-americana na direção do progresso social e da 
promoção humana. 
 

A mobilização dos municípios por instalação de incubadoras é notável, 

sobretudo em relação àquelas de base tecnológica, intensivas em capital, que 

acolhem empresas geradoras de poucos empregos, mas podem representar 

potencial de geração de renda por aumento da arrecadação do município que as 

acolhe, superior aos projetos de incubação para atendimento de empresas de 

tecnologia tradicional ou cooperativa. Esta dissertação partiu de minha experiência 

de gerenciamento do processo de incubação de empresas em três diferentes 

                                                
1 O texto de Sergio Haddad, Educação e Exclusão, de dezembro de 2006, resultou de estudo 
encomendado pela agência inglesa de cooperação Save the Children. Foi publicado no livro 
Crescimento Econômico e distribuição de Renda – Prioridades para Ação, em 2007. 
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municípios paulistas, o que me propiciou identificar pontos que demarcavam 

diferenças significativas nesse processo. 

A inquietação começou a desenhar-se especificamente no processo de 

instalação de incubadoras, haja vista que a definição e a escolha do tipo de 

incubadora a ser implantada em uma localidade concorrerão, seja para incluir social 

e economicamente as pessoas, seja para aprofundar as desigualdades entre elas. 

Em outras palavras, a análise prévia à implantação é condição fundamental à 

capacidade efetiva de sucesso da incubadora como alternativa de sobrevivência e 

emancipação social das pessoas, pela articulação entre desenvolvimento social e 

econômico. É este o resultado que se espera de uma incubadora de sucesso, 

conforme o Programa Nacional de Incubadoras. 

Assim, delineou-se uma proposta de estudo sobre a implantação de 

incubadoras como uma nova articulação entre desenvolvimento econômico e 

desenvolvimento social, em consonância com os requisitos preceituados no 

Programa Nacional de Incubadoras (PNI) do Governo Federal, que propõe, nessa 

implantação, observância à vocação econômica da cidade e a articulação entre 

desenvolvimento social e econômico, com vista a contribuir na prevenção de 

insucessos de políticas públicas para o empreendedorismo.  

 Estas questões, que constituíram o problema da pesquisa, levaram ao 

aprofundamento da reflexão em torno do processo de instalação como elemento 

diferenciador na efetividade das incubadoras, em diálogo com o Programa Nacional 

de Incubadoras do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

A localidade definida para a pesquisa foi o município de Santana de Parnaíba, 

situado a 31 quilômetros do município de São Paulo. Segundo dados obtidos na 

Fundação SEADE -- Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo -- a 

população de Santana de Parnaíba, estimada para o ano de 2008, era de 107.419 

habitantes.  

Conforme estudo realizado para o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o condomínio residencial Alphaville, (na verdade, um 

conjunto de mais de dez condomínios de luxo, residenciais e comerciais, que se 

espalham pelos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba) é simbólico quando 

se discute a questão da desigualdade socioeconômica no Brasil. Como se lê em 

reportagem baseada nesse estudo: “O muro que separa o luxuoso condomínio 

residencial Alphaville dos demais bairros de Santana de Parnaíba (SP) é o retrato 
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mais preciso da desigualdade no País”. A caracterização do município foi ampliada 

nos tópicos destinados ao Estudo de Caso, no Capítulo 3, e na apresentação dos 

sujeitos da pesquisa, no Capítulo 4, Procedimentos Metodológicos. 

Daí, as perguntas: Quais fatores ou indicadores econômicos e sociais se 

evidenciaram como viabilizadores, ou não, para a escolha do tipo de incubadora 

implantada no município? A Incubadora de Empresas do Município de Santana de 

Parnaíba se configurou, ou não, como espaço articulado de desenvolvimento social 

e econômico?  

O estudo da implantação da incubadora de perfil misto nesse município se 

constituiu em oportunidade de aprofundar o conhecimento a respeito de quais 

fatores econômicos e sociais foram levados em consideração por entidades 

empresariais e governo local a fim de definir o perfil de incubadora, e de observar se 

ela se configurou como espaço articulado de desenvolvimento social e econômico.   

O levantamento da documentação, impressa ou apresentada em meio 

eletrônico, -- teses, dissertações e artigos – orientou-se pelas palavras-chave deste 

estudo: Implantação de incubadoras, Incubadora de Empresas, Empreendedorismo, 

Articulação entre desenvolvimento econômico e social, Santana de Parnaíba e 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica. Pesquisados os acervos da 

Universidade de São Paulo (USP), Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisas em Administração (ANPAD), Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e Universidade Mackenzie, foram levantadas mais de 1.300 obras com 

proximidades às palavras-chave deste estudo. Não foram identificados, todavia, 

estudos de caso que tratassem da descrição do processo de implantação de uma 

incubadora de perfil tradicional ou misto. 

Desta forma, a utilização da internet e do Sistema Integrado de Bibliotecas 

(SIBI) da USP permitiu que considerássemos como representativa a amostragem, já 

que os totais de obras desses canais superam mais de 15 mil publicações para a 

análise do período que vai do ano de 2006 a janeiro de 2008.  

Em síntese, esta pesquisa teve, como Objetivo Geral, estudar a implantação 

da incubadora de empresas em Santana de Parnaíba, com os seguintes Objetivos 

Específicos: (i) estudar o processo de implantação; (ii) investigar, nos registros de 

reuniões técnicas, convocadas pela prefeitura e que antecederam a instalação da 

incubadora, se houve Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), levantamento sobre o 
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perfil socioeconômico do empreendedor local e de que modo isso foi considerado 

para a definição do tipo de incubadora; (iii) identificar o perfil das empresas (que 

passaram pelo processo) quanto à faixa de faturamento e geração de postos de 

trabalho; (iv) investigar até que ponto foi considerada a articulação entre o 

desenvolvimento econômico e o local para a implantação da incubadora, conforme 

previsto no Programa Nacional de Apoio a Incubadoras do Governo Federal. 

No Capítulo 1, foi contextualizado o trabalho humano, com vista à 

fundamentação para a discussão dos conceitos de empreendedorismo por 

necessidade e por oportunidade. Apresentamos um sucinto quadro das contradições 

do mundo do trabalho, desde os primórdios da história humana até chegarmos ao 

sistema capitalista, que hoje configura o ambiente para o empreendedorismo, 

Apresentamos também algumas reflexões de pensadores da economia, que nos 

pareceram relevantes para melhor compreensão do tema tratado neste estudo . 

O Capítulo 2 apresentou algumas escolas teóricas de estudo e 

acompanhamento do empreendedorismo no mundo e a repercussão deste tema no 

Brasil. Indicamos algumas iniciativas de apoio ao empreendedorismo, provenientes 

do governo e de entidades patronais. A discussão se fundamentou em conceitos de 

inclusão social de teóricos, notadamente brasileiros, que se têm ocupado com a 

precarização das relações trabalhistas e o crescimento dos empreendimentos 

informais no Brasil, nos últimos anos do século XX e inícios do século XXI.  

Os procedimentos metodológicos por meio dos quais se procurou 

compreender os elementos envolvidos na implantação e no funcionamento  da 

incubadora de empresas do município de Santana de Parnaíba, foram apresentados 

no Capítulo 3. 

No Capítulo 4, a análise das entrevistas com o gestor da incubadora e com os 

sócios de cinco empresas incubadas considerou o processo de implantação da 

incubadora de empresas de Santana de Parnaíba, em busca da possível articulação 

entre a incubadora e o desenvolvimento econômico e social do município, em sua 

capacidade de geração de empregos para a população local. 

Nas Considerações Finais, foram apresentados os aspectos positivos e 

negativos  do processo de instalação e funcionamento da incubadora em estudo, do 

ponto de vista dos entrevistados, bem como algumas reflexões a respeito dos 

caminhos possíveis de atuação das incubadoras como instrumento de promoção de 

justiça social. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
 

Neste capítulo, contextualizaremos o trabalho humano, produtor de riqueza, 

em suas relações, sejam de colaboração e ajuda mútua, sejam de exploração, com 

vista à fundamentação para a discussão dos conceitos de empreendedorismo por 

necessidade e por oportunidade, tema desta dissertação. As contradições inerentes 

ao mundo do trabalho no sistema capitalista, que hoje configuram o ambiente para o 

empreendedorismo, serão apresentadas em breve cronologia histórica, que se inicia 

com os primeiros grupos humanos e faz seu percurso até os tempos atuais.  

 São apresentadas ainda as contribuições de três pensadores da teoria 

econômica, sob os aspectos mais relevantes para o tema tratado nesta pesquisa. 

 

1.1 Algumas considerações sobre o mundo do trabalho  

Compêndios de História geralmente informam que, a partir da Revolução 

Agrícola (c.10000 a.C.) -- que marca a possibilidade do abandono parcial do 

nomadismo dos grupos humanos como forma de garantir a produção de bens 

necessários à subsistência e que propicia a Revolução Urbana --, se iniciou o 

processo de separação entre os donos dos meios de produção e a força de trabalho. 

Nas comunidades primitivas o trabalho era, ao mesmo tempo, um ato 

econômico, político (política, aqui entendida como o conjunto dos mecanismos 

reguladores do todo social) e religioso, organizado por uma divisão natural de 

tarefas. A sedentarização, possibilitada pela agricultura, gerou excedentes que 

permitiram uma divisão social do trabalho, com a especialização de funções 

destinadas à manutenção da sociedade. Essas, por sua vez, levaram à separação 

entre os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho e ao 

aparecimento do Estado, como mediador dos antagonismos entre os dois estratos.  

O referencial teórico marxista nos permite introduzir o conceito de modo de 

produção como instrumento facilitador da compreensão dos estágios históricos que 

as sociedades ocidentais atravessaram, a partir do modo de produção escravo que 

vigeu no mundo greco-romano até meados do século V da era cristã. 
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O modo de produção escravo, no período a que os historiadores referem 

como Antiguidade Clássica, teve como base do sistema de produção o trabalhador-

mercadoria, conseguido sobretudo mediante guerras. “O escravo é um instrumento 

vivo [...] é uma propriedade que vive, um instrumento que é homem [...]”, anotava 

Aristóteles em sua Política, no século IV a.C.  Conforme Rifkins (2004) o trabalho 

humano na Antiguidade greco-romana sempre foi associado a maus tratos, 

exploração e fadiga, e nele se evidenciava a diferença entre o trabalho manual, de 

um lado, e o trabalho intelectual e contemplativo, de outro, reservado a uma camada 

social privilegiada 

O antigo sistema escravista de produção entrou em crise no século III, e em 

476 a capital do Império Romano do Ocidente caía em mãos dos bárbaros 

germânicos. A análise das razões e circunstâncias que levaram à desagregação do 

Império Romano escapa aos limites desta dissertação. A título de ilustração e 

apenas para ficarmos no campo das causas econômicas, os historiadores ressaltam 

a exploração sem freios da mão de obra; o aumento no preço dos escravos pela 

diminuição das guerras de expansão, sua principal fonte; o aumento das despesas 

do Estado com os consequentes e contínuos aumentos de impostos; o desinteresse 

dos grandes proprietários rurais em produzir para o consumo geral, já que a 

produção decaía na razão inversa do aumento de taxação imposta pelo Estado às 

mercadorias.  

Esse quadro levou muitos proprietários a arrendar partes de suas terras a 

trabalhadores livres, os quais eram obrigados a trabalhar por alguns dias da semana 

nas áreas reservadas ao plantio do grande proprietário.  

 Por outro lado, o empobrecimento das cidades, motivado pela decadência do 

comércio e da atividade artesanal, e a mudança nas relações de trabalho no meio 

rural produziram grande êxodo urbano. Como forma de evitar o contínuo 

deslocamento de camponeses no próprio meio rural, e com isso desorganizar ainda 

mais a produção, o governo imperial instituiu o colonato: por ele ficava determinado 

que os camponeses permaneceriam até a morte nos latifúndios, cujos proprietários, 

em troca, lhes dariam proteção. O camponês livre passava a trabalhar sob o regime 

de servidão.  

Os fundamentos de uma nova estrutura econômica e social eram lançados na 

Europa Ocidental, dando origem a um novo modo de produção: o feudalismo. 
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O período que vai do ano 476 d.C. (queda do Império Romano do Ocidente)  

ao ano de 1453 (queda do Império Bizantino) demarca uma fase histórica a que os 

historiadores denominaram Idade Média.  A Europa ocidental, até por volta do 

século X, foi marcada pelo feudalismo, que comportava um formato de organização 

de riqueza no qual os meios e fatores de produção (terra, capital e ferramentas) 

pertenciam aos senhores da terra. Época em que o montante de riqueza era medido 

pela extensão de terra possuída pelo senhor feudal. 

Para melhor compreensão das etapas que definiram o grau de apropriação do 

trabalho humano por pessoas economicamente mais fortes, faz-se necessário 

distinguir entre a servidão, introduzida na Europa Ocidental com a crise do século III 

e que foi característica do feudalismo, e a escravidão moderna, reintroduzida com os 

empreendimentos comerciais e marítimos do século XVI, nas novas colônias 

europeias fincadas especialmente em terras do continente americano.  

Distinguindo os papéis do servo e do escravo negro, escreve Huberman: 
O escravo negro era parte da propriedade e podia ser comprado e 
vendido em qualquer parte, a qualquer tempo, o servo ao contrário 
não podia ser vendido fora de sua terra. Seu senhor deveria transferir 
a posse do feudo a outro, mas isso significava, apenas, que o servo 
teria novo senhor; ele próprio permanecia em seu pedaço de terra. 
(1981, p.15). 
 

Apesar do tratamento, desumano em ambos os casos, os servos podiam 

constituir família, e dispor de um pouco de terra para sua subsistência, porém, como 

ressalta Huberman “o camponês nunca bebe o produto de suas vinhas, nem prova 

uma migalha do bom alimento; muito feliz será se puder ter seu pão preto e um 

pouco de manteiga e queijo.” (Ibid., p.15). 

O servo quase sempre era arrendatário de uma faixa de terra dentro de uma 

grande propriedade feudal: para poder arrendá-la, como toda a terra pertencia ao 

senhor feudal, cabia ao servo plantar, colher e entregar o produto da colheita para o 

senhor, restando-lhe, como arrendatário, apenas o que podia plantar em sua faixa 

de terra: o mínimo suficiente para a própria subsistência.  

O trabalho servil, que se estendeu, na França, até o fim do século XVIII, foi 

legalmente extinto por ato dos revolucionários de 1789. Esse ordenamento social e 

jurídico foi, portanto, contemporâneo ao absolutismo monárquico e ao poder da 

nobreza e do clero, este também um grande senhor feudal. Conviveu com as 

práticas do mercantilismo e com o fortalecimento da burguesia que, embora 
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sustentasse o Estado e fosse a classe economicamente dominante, estava em 

posição política e jurídica limitada pelos privilégios do clero e da nobreza.   

A respeito da distinção entre o servo e o escravo negro, um dos pilares do 

modelo de colonização de exploração introduzido com os descobrimentos do século 

XVI, escreve Huberman: 
O escravo negro era parte da propriedade e podia ser comprado e 
vendido em qualquer parte, a qualquer tempo, o servo ao contrário 
não podia ser vendido fora de sua terra. Seu senhor deveria transferir 
a posse do feudo a outro, mas isso significava, apenas, que o servo 
teria novo senhor; ele próprio permanecia em seu pedaço de terra. 
(op. cit., p.15).  

 
A escravidão dos tempos modernos deu-se no contexto de um novo modo de 

produção: o capitalismo, em sua fase comercial, -- fonte fundamental de riqueza 

para a burguesia e para o Estado nacional. 

Continua Huberman: 
Os portugueses começaram o comércio de escravos negros em 
princípios do século XVI. As outras nações civilizadas da Europa 
cristã seguiram-lhe imediatamente o exemplo. (O primeiro escravo 
negro levado para os Estados Unidos chegou num navio holandês 
em 1619). O primeiro inglês a imaginar a ideia de que podia ganhar 
muito dinheiro apoderando-se pela traição, de negros africanos e os 
vendendo como “matéria prima”  para trabalhar até estourar nas 
plantações do Novo Mundo foi John Hawkins. (Ibid., p.172). 
 

O autor informa que a empreitada do marinheiro inglês contou com o apoio da 

rainha da Inglaterra, que, impressionada com a lucratividade do negócio, aprestou, 

para a segunda expedição negreira de Hawkins, o navio de nome “Jesus”. Era a 

consolidação do trabalho escravo como base da produção de riquezas a partir do 

século XVI. Assim, não apenas mediante o comércio de tecidos e da pirataria, mas 

também pelo tráfico de escravos, foi reunido, na Inglaterra, o capital necessário para 

o início do sistema de produção capitalista .   

Para que o capitalista aufira lucros, é necessário excedente de mão de obra, 

ou seja, que a oferta de trabalhadores seja maior que as vagas disponíveis na 

indústria. Nesse sentido, como parte do ideário de um sistema econômico 

concentrador dos meios de produção (capital, terra e trabalho) nas mãos de 

minorias, a transição do feudalismo para o capitalismo industrial, que já vinha sendo 

fermentado na Inglaterra desde o século XVI, foi marcada também pela expulsão 

dos camponeses das terras e plantações comunais, por meio das “leis de 

cercamento”, ou enclosures.  
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Os “cercamentos” foram a transformação das terras comunais em 

propriedades privadas, seja por coação e expropriação, seja por petições ao 

Parlamento – especialmente a partir da metade do século XVIII. As terras cercadas 

e arrendadas para a criação de ovelhas, cuja lã viria a abastecer, nos fins do século 

XVIII, as tecelagens recém-mecanizadas, transformaram os senhores de terras em 

capitalistas e os servos em trabalhadores assalariados. 

A propriedade privada é precisamente a instituição fundamental do 

capitalismo, que, ao vedar ao trabalhador o acesso aos meios de produção (terra, 

recursos naturais) e os instrumentos de produção (maquinário), o obriga a vender a 

força de trabalho por um salário. O êxodo rural consequente aos cercamentos, além 

de ter produzido uma população de “mendigos, vagabundos, ladrões” deu origem a 

um contingente de mão de obra disponível e de baixíssimo preço – o exército 

industrial de reserva de que fala Marx -- que vinha ao encontro dos interesses dos 

industriais. Como anota Huberman, “criou-se cedo uma classe trabalhadora livre e 

sem propriedades” (op. cit., p. 174).   

Em outras palavras, a produção capitalista começou a partir do momento em 

que se criaram condições de excesso de oferta de mão de obra por força do 

desemprego generalizado que predispunha um crescente número de seres humanos 

a vender sua força de trabalho a “qualquer preço” para subsistir. Conforme 

Huberman (Ibid., p. 173), “um homem só trabalha para outro quando é obrigado.” 

Essas condições fundamentaram a Inglaterra como local onde o capitalismo 

se evidenciou e reuniu condições de irradiar sua influência para outras nações 

europeias. 

As Revoluções Industriais dos séculos XVIII e XIX foram marcos nas 

transformações das relações de trabalho e nos avanços tecnológicos e, à medida 

que o processo de substituição de pessoas por máquinas automatizadas e a ênfase 

no aumento da produtividade aumentavam, se reduzia o poder de compra da maior 

parte da população. Gerou-se, inicialmente de forma gradual, posteriormente de 

forma aguda, um “desemprego estrutural sem precedentes” (KHURY, 2007, p. 9).  

O sistema capitalista tem, entre seus pressupostos, a redução de custos e o 

aumento da produtividade para tornar os produtos competitivos no mercado. Esta 

lógica foi historicamente atendida no decorrer do processo de desenvolvimento 

desse modo de produção e certamente beneficiou um grupo seleto de grandes 

corporações, que alcançaram produção sem precedentes, mercados 
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transcontinentais e ganhos expressivamente elevados, por conta da melhora nos 

processos produtivos e ganhos de produtividade, graças, entre outros, aos avanços 

tecnológicos incorporados. Esses avanços tecnológicos propiciaram o surgimento de 

outra categoria de trabalhadores, os trabalhadores do conhecimento.  

Conforme Rifkin (2004),  
Os trabalhadores do conhecimento são um grupo distinto, unido pelo 
uso da tecnologia da informação de última geração para identificar, 
intermediar e solucionar problemas, são criadores, manipuladores e 
abastecedores do fluxo de informação que constroi a economia 
global pós-industrial e pós-serviço. (p.175).  
 

No entanto, à proporção que o domínio do conhecimento tecnológico para o 

processo produtivo continua a crescer, o papel dos dois grupos tradicionais da era 

industrial, operários e sócios-investidores, continua a diminuir em importância. 

Em 1991, o setor automobilístico, no Brasil, empregou 110 mil trabalhadores 

para produzir 960 mil veículos. Em 2008, com praticamente o mesmo contingente de 

trabalhadores, esse setor industrial produziu 3,2 milhões de unidades e a 

apropriação desse ganho de produtividade ocorreu em benefício das montadoras.  

Vale ressaltar que vivemos a pior crise econômica e financeira global depois 

da crise dos anos 30 do século XX.  Iniciada nos Estados Unidos, repercute em nível 

mundial, pois a economia norte-americana é uma das que mais importam bens e 

serviços de todo o mundo. O quadro agrava situações de concentração de renda 

nos países emergentes e contribui sobremaneira para o aumento da atividade 

econômica informal. A recessão diminui a atividade da indústria; os bancos, dadas 

as incertezas sobre o encaminhamento da crise, receiam não receber pelos 

empréstimos e elevam as taxas de juros; e, por fim, os consumidores acabam por 

preferir poupar a consumir.  

A situação é dramática e contraditória e desencadeou, por parte dos governos 

dos países desenvolvidos, em especial do governo norte-americano, decisões e 

ações de grande monta, voltadas para o socorro financeiro, com a utilização de 

bilhões de dólares de recursos públicos para sanear montadoras de carros e 

instituições financeiras privadas, notadamente aquelas com atividades globalizadas.  

No Brasil, a crise foi perceptível já no primeiro mês do ano de 2009, com as 

demissões anunciadas por grandes empresas, tais como montadoras, instituições 

financeiras e mineradoras. Isso ocorreu mesmo com o atendimento a demandas da 

sociedade (empresários e trabalhadores), por medidas que levem ao aquecimento 
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da atividade econômica. Assim, o governo anunciou, para o primeiro semestre do 

ano, reduções no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para veículos e 

eletrodomésticos, além de prontificar-se a estudar a redução da taxa de juros e 

outros estímulos facilitadores das condições de concessão de crédito. As medidas 

se revelam insuficientes para conter os movimentos de demissões que, mais do que 

outras metas, parecem visar à preservação dos ganhos acumulados do capital.  

Assim, vai-se configurando, como aponta Khury (2007, p. 9), “um crescente 

cenário de dificuldades dos capitalistas em venderem produtos a um consumidor 

com reduzidíssimo poder aquisitivo”, em que a miséria e o desemprego 

potencializam um quadro de proporções talvez nunca antes vistas de criminalidade. 

As inovações tecnológicas representam grande entrave para a mão de obra 

pouco qualificada, pois esse tipo de trabalhador, uma vez dispensado pelas 

empresas, via de regra não consegue refazer sua volta ao mercado formal e, 

quando isso ocorre, o patamar salarial é inferior ao proporcionado pelo emprego 

anterior.  

Uma das alternativas para o rompimento desse ciclo de empobrecimento é o 

empreendedorismo, que, mesmo nos casos em que a motivação para essa ação 

decorra antes da necessidade do que da oportunidade, pode encontrar nas 

incubadoras um campo de consolidação de projetos, resgate de cidadania, 

desenvolvimento humano e de oportunidades de autodirecionamento para uma vida 

mais digna. Os arranjos produtivos alternativos, tais como incubadoras de empresas, 

cooperativas e empresas sociais, vêm ganhando importância no desenho de 

políticas públicas que contemplem dinâmicas de inclusão social articuladas com 

desenvolvimento econômico em países emergentes (em especial, Brasil, Rússia, 

Índia e China - BRIC2).  

Trata-se de notável oportunidade, visto que, no Brasil, existem modelos de 

implantação de incubadoras no contexto do governo e das entidades empresariais 

de apoio ao empreendedorismo.  

Conforme atestam Barros e Pereira (2008, p. 990), “as iniciativas municipais 

de criação de incubadoras de empresas e de cooperativas de produtores estão na 

                                                
2 O termo BRIC foi criado em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do grupo Goldman Sachs para 
designar quatro dentre os principais países emergentes do mundo, a saber: Brasil, Rússia, Índia e 
China. Status definido com base em  projeções demográficas e modelos de acumulação de capital e 
crescimento de produtividade, o grupo Goldman Sachs mapeou as economias dos países BRICs até 
2050. 
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direção certa de fomento ao empreendedorismo e à criação de oportunidades de 

trabalho.” 

A seguir são apresentadas algumas correntes de pensamento sobre o tema 

Empreendedorismo.  

 

1.2 Empreendedorismo: Enfoques 

O tema do empreendedorismo vem ganhando cada vez mais espaços em 

programas desenvolvidos por entidades empresariais e por universidades. Constitui-

se também em novo campo de estudo para as ciências sociais aplicadas, já que 

implica a possibilidade de inclusão social daqueles que buscam alternativas de 

sobrevivência com dignidade, conforme indica Filion:  
As demandas por educação e formação empreendedora não advêm 
somente das pessoas que desejam se lançar no mundo dos 
negócios por conta própria. Dizem respeito igualmente a todas as 
áreas das ciências humanas e administrativas. (1998, p. 2). 
 

Filion relata que, desde o início da década de 1980, são editados anualmente 

no mundo mais de 300 livros, mais de 100 artigos são publicados a cada ano em 

uma centena de revistas, dentre as quais, umas 20 especializadas em 

empreendedorismo e em pequenas e médias empresas (PME). O autor faz uma 

ressalva, porém: se, “à primeira vista, esse campo do conhecimento traduz [nos 

anos 80] uma excepcional diversidade conceitual”, “um estudo mais profundo 

revelou, no entanto que a diversidade talvez não fosse tão expressiva quanto 

parecia numa primeira leitura” (Ibid, p. 4). 

Barros e Pereira chamam a atenção para o fato de que a preocupação dos 

teóricos da economia com a temática do empreendedorismo não é recente, embora 

ele esteja associado à inovação tecnológica e a novos produtos:  
Geralmente assume-se que o empreendedorismo se encontra 
sempre e em qualquer lugar associado ao progresso econômico, 
embora ausente da vasta maioria dos modelos econômicos. Na sua 
obra clássica de 1911, Teoria do Desenvolvimento Econômico, 
Schumpeter argumenta que os empreendedores são a força motriz 
do crescimento econômico, ao introduzir no mercado inovações que 
tornam obsoletos os produtos e as tecnologias existentes. (2008, p. 
3).  
 

Schumpeter, ao apontar o papel da inovação e da competitividade como 

fatores desencadeadores do progresso econômico, responde a inúmeras questões 
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surgidas sobre a importância das empresas de tecnologia e, por conseguinte, dá 

sustentação à relevância das incubadoras de base tecnológica.  

Ocorre que, nas localidades em que os indicadores apontam desigualdades 

socioeconômicas, a introdução de novas tecnologias por si só não será garantia de 

sucesso: pode mesmo incorrer num viés contrário a suas metas de 

autossustentabilidade ao acentuar a distância entre os mais ricos e os mais pobres: 

os mais ricos possivelmente serão cada vez menos numerosos; e os mais pobres, 

cada vez mais numerosos, dificilmente poderão concretizar o sonho de consumo de 

bens cada vez mais tecnologicamente sofisticados. 

 Além disso, se a mão de obra local não dispuser de conhecimentos técnicos 

atualizados, os empregos gerados podem vir a ser ocupados por moradores de 

localidades vizinhas que apresentem níveis de formação educacional superiores aos 

requeridos pelas empresas de tecnologia instaladas no município, frustrando as 

boas intenções iniciais do projeto.  

Em linhas gerais, duas correntes teóricas lidam com o conceito de 

empreendedorismo: a primeira corrente, cuja ênfase recai sobre a externalidade 

como aspecto fundamental associado às ações empresariais, é a dos economistas. 

Está associada à análise e ao impacto das ações empresariais na vida das 

comunidades. A segunda corrente, a dos comportamentalistas, vem incorporando, 

em suas pesquisas sobre o empreendedorismo, investigações sobre sistemas de 

valores individuais e de grupos.  

 

1.2.1 O empreendedorismo sob o enfoque dos economistas 

As ciências econômicas ocupam-se em teorizar, a partir de diferentes linhas 

de pensamento, sobre os movimentos da sociedade implicados na transformação ou 

no rearranjo das estruturas econômicas e políticas ao longo do tempo. A esta 

investigação interessa recorrer, em breve incursão, às reflexões de pensadores da 

economia que conviveram com o processo de implantação e de consolidação do 

capitalismo industrial.  São eles Richard Cantillon, Jean Baptiste Say e Schumpeter. 

Recorrer à teoria desses autores auxiliou na conceituação do empreendedorismo, tal 

como abordado nesta pesquisa.  

O século XVIII foi marcado por contestações à ordem a que os historiadores 

denominam Antigo Regime, caracterizado pelo mercantilismo, pelo absolutismo 

monárquico e pelos privilégios sociais. No que interessa a este trabalho, ou seja, a 
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relação entre a nova ordem proposta pelos economistas iluministas e decorrente da 

ascensão da burguesia comercial, e o empreendedorismo na atualidade, 

ressaltamos a figura de Richard Cantillon (1680-1734), economista e banqueiro 

irlandês que viveu na França, autor do Ensaio Sobre a Natureza do Comércio em 

Geral, publicado em 1755.  

Seu interesse pelo empreendedorismo não era um fenômeno isolado, na 

época em que o liberalismo propunha “liberdade plena para que cada um pudesse 

tirar o melhor proveito dos frutos de seu trabalho”, como menciona Filion:  
Os economistas, na realidade, os pesquisadores do 
empreendedorismo concordam em dizer que a origem desse 
conceito está nas obras de Cantillon, que era um banqueiro no 
século XVIII, mas que hoje seria qualificado de investidor em capital 
de risco. (FILION, 1998, p. 4).  

 
Filion afirma que Cantillon via o empreendedor como “[...] aquele que 

comprava matéria prima por um preço certo para revendê-la a preço incerto. Ele 

entendia, no fundo, que se o empreendedor lucrara além do esperado, isto ocorrera 

porque ele havia inovado: fizera algo de novo e de diferente“ (Ibid., p. 4).  

Cantillon foi precursor, dentre seus pares economistas, na conceituação do 

empreendedor e na ação de investimento de risco. Seu ponto de vista teórico 

correspondia a sua postura como investidor que “buscava nichos de oportunidades 

para investimentos lucrativos”, e diante “desse quadro, a análise do risco era central 

para a tomada de decisão” (Ibid, p. 4). 

Segundo Coutinho (2004), para Cantillon, empreendedores eram não apenas 
os arrendatários agrícolas, mas também [os] produtores de 
manufaturas e, com destaque especial, [os] comerciantes. Todos 
eles são tomadores de risco (vivem de “rendas incertas”) e 
participantes ativos dos ajustamentos entre oferta e demanda e das 
decisões de inovação. (p. 9). 
 

Coutinho (2004) salienta que a originalidade do pensamento de Cantillon se 

encontra na associação de uma “filosofia política, delimitada pela discussão das 

origens e da justificativa da propriedade privada, a uma concepção sofisticada de 

ordem social, baseada na economia”, ou seja, a “uma concepção de sociedade 

econômica que envolve estrutura social, produção e circulação”.  
A teoria liberal de Cantillon postulava que a liberdade de mercado e da ação 

individual no mercado possibilitaria a capacidade de sustentação da população e o 

progresso da nação. 
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O economista e empreendedor francês Jean Baptiste Say fez parte do 

movimento intelectual iluminista, que postulava, em contraposição ao Antigo 

Regime, o liberalismo, o individualismo e o racionalismo.  Nascido em 1767, viveu o 

ambiente político que antecedeu à Revolução de 1789, bem como foi testemunha 

dos primórdios da industrialização da França.  Seu lado empreendedor pode ser 

ilustrado pela criação de “uma empresa têxtil que dizem ter sido muito próspera 

(chegou a empregar 400 trabalhadores)” (Machado, 2007).  

             Sua teoria baseava-se na ideia de que o sistema capitalista sempre se 

autoajustaria às crises. Postulava que nunca ocorreria uma crise da superprodução 

dentro do sistema capitalista, pois toda oferta gera sua própria demanda (Lei de 

Say). Essa teoria caiu por terra na grande depressão mundial que se seguiu à Crise 

de 1929, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York (EUA), e que 

perdurou até a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945).   

Machado, ressaltando a importância que Say deu ao empreendedor para o 

bom funcionamento do sistema econômico, remete à edição de 15 de fevereiro de 

2007 da revista francesa Challenges, cuja principal reportagem trata do estudo da 

viabilidade das contribuições dos economistas clássicos para as condições 

atualmente prevalecentes na França. Machado reproduz trecho do artigo O 

empreendedor no centro, de Ivan Best, responsável pela parte que se refere a Say : 
                          [...] Jean-Pierre Potier, que dirigiu a coletânea universitária Jean-

Baptiste Say, nouveaux regards sur son oeuvre (Éditions 
Economica), insiste nas condições da produção,  valorizando o papel 
do empreendedor. Para os clássicos do século XVIII, a sociedade se 
dividia em trabalhadores, rentistas e capitalistas. Jean-Baptiste Say 
recusou essa visão. A seus olhos, cada um pode desempenhar uma 
dessas funções num momento ou outro. Esse enfoque será 
retomado posteriormente pela escola neoclássica. (apud MACHADO, 
Ibid.). 

 
Nas palavras de Machado (Ibid.), “Say contribuiu para o pensamento 

econômico, ao enfatizar o empreendedorismo como o quarto fator de produção, 

junto com os fatores mais tradicionais: terra, trabalho e capital”. Aquele “que 

transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um 

setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento” é para Say, um 

empreendedor (DOLABELA,1999, p. 47-48). 

Filion (1998, p. 4) conclui: 
Say estabeleceu uma diferença entre os lucros do empreendedor e 
aqueles do capitalista. Jean Baptiste Say, grande admirador da 
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revolução industrial britânica, fenômeno que ele gostaria de ter visto 
aplicado na França, pode ser identificado como o pai do que hoje se 
convencionou chamar de empreendedorismo.  
 

Esta distinção entre empreendedor e capitalista feita por Say foi aprofundada, 

a partir da segunda década do século XX, com a publicação da Teoria do 

Desenvolvimento Econômico (1911 ou 1912), de Joseph A. Schumpeter. Coube a 

ele consolidar o conceito de empreendedorismo. Para grande parte dos estudiosos, 

sua contribuição reside na associação estabelecida entre empreendedorismo, 

inovação e desenvolvimento econômico das comunidades.   

Conforme Schumpeter (apud DEGEN, 1989), 
“o empreendedor é o responsável pelo processo de destruição 
criativa, sendo o impulso fundamental que aciona e mantém em 
marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, 
novos métodos de produção, novos mercados e implacavelmente, 
sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e mais caros”.   
 

Para ele, o empreendedorismo deve ser um processo dinâmico e descontínuo 

de novas combinações de recursos. Ressalva Filion (Ibid., p. 5) que “o 

empreendedor de Schumpeter tem pouco a ver com o ‘intraempreendedor’ nos dias 

atuais”, ou seja, com o empreendedor “cujo papel é atuar dentro de uma 

organização.” Filion menciona “as discórdias existentes sobre o tema [do 

empreendedorismo], tanto entre os economistas quanto entre profissionais de outras 

áreas.” 
 

1.2.2 O empreendedorismo sob o enfoque dos pensadores do comportamento 
 

Os economistas que se fundamentam nos autores clássicos da teoria 

econômica, ao lidar com o assunto do empreendedorismo, concentram-se numa 

linha liberal de pensamento que considera o mercado como o espaço apropriado 

para as disputas econômicas e, ao lidar com o assunto do empreendedorismo, estão 

preocupados com o crescimento econômico.  

Contudo, uma segunda corrente de pesquisa do empreendedorismo, a dos 

comportamentalistas, põe o foco no desenvolvimento econômico com equidade 

distributiva, ou seja, no crescimento econômico cujos benefícios devem ser 

usufruídos pelo conjunto da sociedade. 
Para essa corrente de estudo, investigações sobre sistemas de valores 

individuais e de grupos começam a ser incorporadas às pesquisas.   
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Os comportamentalistas associam aspectos qualitativos às suas análises, às 

quais incorporam elementos como criatividade e intuição, por exemplo.  

Fator essencial na teoria dos comportamentalistas é a metodologia de análise 

do perfil psicológico de pessoas empreendedoras. Os teóricos dessa corrente 

afirmam que as pessoas podem, uma vez capacitadas, desenvolver características 

empreendedoras. 

Entre a década de 1970 e meados da década de 1980, investigações sobre o 

comportamento do empreendedor nortearam diversos estudos sobre a temática do 

empreendedorismo. Um dos expoentes foi o psicólogo David McClelland (apud 

Leite, 2000, p. 82) com trabalhos e metodologias de apoio a treinamento e 

capacitação de pessoas interessadas em se tornar empreendedoras. Os referenciais 

estabelecidos por McClelland ainda hoje são utilizados pelo SEBRAE Nacional, por 

meio de seus escritórios regionais, sob o formato de programas de treinamento, 

como os programas Saber e Aprendendo a Empreender. Segundo MacClelland, 

muito mais do que o conhecimento formal, possibilitado pelas escolas técnicas e 

academias, são as competências, as habilidades, os padrões de comportamento e 

as atitudes das pessoas que determinam a forma da ação empreendedora. Para 

MacClelland (apud Leite, op. cit., p. 82), “a necessidade da realização é o que leva 

os empreendedores a nunca parar de trabalhar, sempre motivados pela vontade de 

fazer aquilo [de] que gostam”.  

Venturi, que se utilizou das categorias de MacClelland em sua dissertação de 

Mestrado, esclarece que esse psicólogo identifica como características do 

comportamento empreendedor,  
a busca de oportunidades e iniciativa, a persistência, o 
comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, correr 
riscos calculados, o estabelecimento de metas, a busca de 
informações, o planejamento e monitoramento sistemático, a 
persuasão e rede de contatos, a independência e autoconfiança. 
(MACCLELLAND, apud VENTURI, 2003, p. 64).  
 

Para a corrente comportamentalista, a motivação e a iniciativa são sempre 

individualizadas, não levam em consideração a dimensão social que cerca qualquer 

ação empreendedora. No entanto, mesmo configurado como ação individual, o 

empreendedorismo tem impactos em outras realidades e pessoas que convivem 

com o empreendedor. 
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A esse respeito e tendo em mente o caso brasileiro, Dolabela (2008) refuta o 

empreendedorismo como conceito exclusivamente econômico, visto que ele “tem 

antes uma conotação social, cujo preceito ético é gerar utilidade para os outros. É 

este também o seu referencial ético”. Esse autor apresenta uma proposta de 

empreendedorismo enquanto ferramenta de utilidade social, que pode ser ensinado 

e estimulado junto às populações carentes como forma de viabilizar a inclusão 

social. Ao comparar a educação empreendedora dos países desenvolvidos com a do 

Brasil, o autor lembra que “aqui as variáveis que definem a nossa ética e a nossa 

estratégia educacional advêm de contingências não encontradas lá: a miséria e os 

mecanismos históricos de sua preservação” (DOLABELA, 2008, p.1).  

Dolabela alerta que o empreendedorismo brasileiro deve ter como objetivo 

central o desenvolvimento social, funcionando como um instrumento gerador e 

distribuidor de renda. Como enfatiza: 
Mais do que uma preocupação com o indivíduo, o 
empreendedorismo deve ser relacionado à capacidade de se gerar 
riquezas acessíveis a todos. Como geralmente a renda concentrada 
teima em não se distribuir, é importante que ela seja gerada já de 
forma distribuída. É disto que cuida o empreendedorismo. (Ibid., p.1). 

   

A disparidade econômica e social e, por consequência, de qualidade de vida 

entre os mais ricos e os mais pobres, impõe a urgência da inclusão. O caminho 

passa pela qualificação do empreendedorismo como um conceito social, como 

escreveu Dolabela.  

No Capítulo 2, são apresentadas algumas escolas teóricas de estudo e 

acompanhamento do empreendedorismo no mundo e a repercussão deste tema no 

Brasil. São apresentadas também algumas iniciativas de apoio ao 

empreendedorismo, advindas de entidades governamentais e patronais. 

Fundamenta a discussão breve incursão em conceitos de inclusão social de 

teóricos, notadamente brasileiros, que vêm refletindo sobre a precarização das 

relações trabalhistas e o crescimento dos empreendimentos informais no Brasil nos 

últimos anos do século XX e inícios do século XXI.  
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CAPÍTULO 2 – O EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

 

 
Neste capítulo é traçado um breve retrato de ações de apoio ao 

empreendedorismo no Brasil. É considerada como deficitária a dinâmica econômica 

de geração de postos de trabalho em níveis adequados para a absorção da mão de 

obra disponível. 

Segundo Cacciamali (2003, p. 4): 
 

A concentração da renda no Brasil [...] permite a existência de um 
mercado de bens e serviços diversificado e de alta renda, que 
favorece a manutenção e criações de empregos no setor informal. 
Além disso, no Brasil, os processos de liberalização econômica e de 
reestruturação industrial foram mais lentos, o emprego do setor 
público ampliou-se e a contração dos salários e das rendas foi 
menos intensas, o que permitiu a criação de empregos, embora sem 
registro em carteira, e a manutenção de mercados para as atividades 
do setor informal. 
 

O notável crescimento da informalidade e, por consequência, da precarização 

das relações trabalhistas, denotaram um quadro de crescimento acentuado de 

empregos sem carteira assinada e de mercados de atividades informais motivadas 

pela necessidade e possivelmente pela falta de perspectiva de seus atores. 

2.1 O Projeto GEM – Global Entrepreneurship Monitor  

O projeto GEM é um estudo realizado anualmente que tem, no Brasil, o 

Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) como entidade executora.  

O estudo conta com a coordenação das seguintes instituições: nos Estados Unidos, 

o Babson College, e, na Inglaterra, o London Business School e o Global 

Entrepreneurship Reseach Association (GERA). A pesquisa vem sendo realizada 

desde 1997 e atualmente engloba mais de 50 países. O Brasil participou pela 

primeira vez do levantamento no ano de 1999. Em 2007, de acordo com o relatório, 

de cada cem brasileiros, 13 estavam envolvidos em algum empreendimento, seja 

por oportunidade, seja por necessidade.  

No Brasil as entidades parceiras são o SEBRAE, a Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná, o Centro Universitário Positivo (UNICENP), o Ministério da 

Ciência e Tecnologia e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).   
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Os estudos do GEM avaliam o impacto da atividade empreendedora sobre o 

Produto Interno Bruto (PIB) e a geração de emprego e renda nos países, de forma 

que os resultados do estudo possam ser utilizados pelos formuladores de políticas 

públicas e pela iniciativa privada.  

Na Introdução da pesquisa, postula-se que,  
para ser empreendedor, é preciso ser perseverante, ter postura 
otimista, correr riscos calculados, não desistir facilmente [...] 
empreender tem muitos significados, mas um deles certamente é 
reconhecer que há problemas e obstáculos e assumir a tarefa de 
superá-los. (GEM, 2008, p.11).  
 

Esse levantamento indica que a principal motivação do empreendedor 

brasileiro, (aproximadamente 7,5 milhões deles), em 41,6% dos casos, é a 

necessidade. O perfil etário predominante entre os empreendedores (44%) 

corresponde à faixa que se estende dos 28 aos 44 anos.  

No ano de 2007, as mulheres empreenderam mais do que os homens: foram 

responsáveis pela abertura de novas empresas em 52% dos casos de 

empreendimentos no Brasil, invertendo uma tendência histórica do levantamento, 

quando considerado o período 2001-2007. Pode-se observar com mais clareza essa 

inversão ao se destacar o ano de 2001, quando os homens empreendedores 

representavam 71%, contra 29% das mulheres.  A necessidade é o fator de 

motivação para a mulher iniciar o empreendimento: enquanto entre os homens, 

apenas 38% empreendem por necessidade, essa motivação, entre as mulheres, é 

encontrada em 63% delas. 

Desses dados é possível inferir que, em 2007 havia mais empreendedoras 

(52%) e destas, 63% empreendiam por necessidade; enquanto que, no mesmo ano, 

os empreendedores eram 48% e destes, apenas 37% por necessidade. Esses 

dados conduzem, dentro do conceito de empreendedorismo, a uma importante 

distinção entre duas motivações para a ação empreendedora: oportunidade e 

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, por sua vez, parte de uma crise econômica que 

desencadeia demissões no setor privado, portanto, é uma busca motivada pela 

própria necessidade de subsistência.  

Dessa forma, qualquer discussão sobre empreendedorismo no Brasil deve 

estar também associada à ideia de inclusão social ressaltando a importância de uma 
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rede de agentes para fomentar e dinamizar o empreendedorismo em todas as suas 

formas. O relatório do GEM indica um dado positivo: a participação da mulher no 

mercado de trabalho em faixas de renda mais elevadas vem aumentando; além 

disso, a pesquisa revela sua importância como empreendedora: 
A análise do empreendedorismo feminino desenvolvida no presente 
estudo vincula-se ao espaço de trabalho da mulher na nova 
economia contemporânea, na qual esta passa a desempenhar um 
papel fundamental tanto no processo de produção como nas suas 
motivações, atitudes e comportamentos sociais, assumindo papel- 
chave como empreendedora schumpeteriana, identificando 
oportunidades, explorando suas habilidades criativas na atividade 
produtiva e assumindo riscos e incertezas nos empreendimentos.  
(Ibid., p. 73).  
 

O empreendedorismo feminino reflete o papel da mulher contemporânea. 

Conforme registrado no relatório, ela cumpre duas ou mais jornadas de trabalho, 

seja para complementar a renda familiar, seja pela necessidade de assumir cada 

vez mais o sustento da casa como chefe de família, dadas as atuais circunstâncias 

econômicas e sociais. O estudo ressalta:  
Essa nova mulher também assume os postos de trabalho e as 
atividades empreendedoras, desempenhando o papel de 
complementação da renda familiar, utilizando suas habilidades 
domésticas no mercado e compatibilizando o trabalho do lar com sua 
participação no mercado de trabalho informal. Mais recentemente, a 
mulher vem aumentando a sua participação também como provedora 
principal da renda familiar. (Ibid., p. 73).  
 

O gráfico 1, a seguir, elaborado pelo GEM, registra os novos 

empreendimentos brasileiros, entre os anos de 2001 e 2007, proporcionalmente 

distribuídos por suas motivações iniciais. 

 Ele mostra que, em 2007, pouco mais da metade (56,84%) dos novos 

empreendedores tiveram, como motivação, a oportunidade. Para viabilizar maior 

quantidade de empreendimentos por oportunidade é importante, conforme o estudo 

do GEM, que se crie um contexto de equilíbrio em alguns fundamentos econômicos, 

tais como seus preços (juros, câmbio e inflação).  
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Gráfico  1 -- Brasil: Evolução do empreendedorismo segundo a motivação  
 (2001 a 2007) 

FONTE: Pesquisa GEM 2007 

A seguir, apresentamos as incubadoras de empresas como um ambiente que 

viabiliza a sobrevida de empreendimentos nascentes justamente no período 

considerado pelo SEBRAE como crítico, ou seja, os primeiros dois anos de vida.  

2.2 Incubadoras de empresas 
Segundo a ANPROTEC, o modelo que posteriormente deu origem ao 

processo de incubação de empresas surgiu em 1959. Isso ocorreu no Estado norte-

americano de Nova Iorque: a necessidade criou uma oportunidade por ocasião do 

fechamento de uma das fábricas da indústria Massey Ferguson, quando um 

contingente expressivo de mão de obra foi desempregada. 

Na ocasião, um investidor, Joseph Mancuso, que havia adquirido as 

instalações da fábrica, inovou agindo da seguinte forma: 

[...] sublocou o espaço para pequenas empresas iniciantes, que 
compartilhavam equipamentos e serviços. Além da infraestrutura 
física das instalações, Mancuso adicionou ao modelo um conjunto de 
serviços que poderiam ser compartilhados pelas empresas ali 
instaladas, como secretaria, contabilidade, vendas, marketing e 
outros, o que reduzia os custos operacionais das empresas e 
aumentava a competitividade. Uma das primeiras empresas 
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instaladas na área foi um aviário, o que conferiu ao prédio a 
designação de “incubadora”. (ANPROTEC, 2008). 
 

Na década de 1970, na região do Vale do Silício, no Estado da Califórnia 

(EUA), as incubadoras apareceram como meio de incentivar universitários recém-

graduados a disseminar suas inovações tecnológicas e a desenvolver o espírito 

empreendedor: era-lhes oferecida “uma estrutura física que oferecia 

assessoramento gerencial, jurídico, comunicacional, administrativo e tecnológico 

para amadurecerem seus negócios nascentes” – as incubadoras de empresas -- que 

“se traduziu em oportunidade para esses jovens iniciarem suas empresas, através 

de parcerias [...]” (Ibid.).  

No Brasil, as primeiras incubadoras surgiram na década de 1980, a partir de 

fundações tecnológicas em Campina Grande (PB), Manaus (AM), São Carlos (SP), 

Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). A primeira incubadora 

de empresas no Brasil e a mais antiga da América Latina, com quatro empresas 

instaladas, começou a funcionar após a implantação da ParqTec – Fundação 

Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, em dezembro de 1984 (Ibid.).   

As incubadoras, enquanto meio de incentivo para a produção tecnológica, se 

consolidaram a partir do surgimento da ANPROTEC, em 1987.  A entidade passou a 

ser referência de associação para disseminação de conceitos de empreendedorismo 

e de representação de empreendimentos com processos de incubação ligados à 

inovação em território brasileiro. 

A ANPROTEC reúne, como associados, entidades patronais, sindicatos, 

universidades, pesquisadores, incubadoras, parques tecnológicos e interessados em 

geral. Estabelece agenda de encontros para discussões sobre empreendedorismo, 

com destaque para empreendimentos tecnológicos. Conceitua a incubadora como 

um local criado para abrigar empresas, proporcionando-lhes estrutura capaz de 

“estimular, agilizar, ou favorecer a transferência de resultados de pesquisa para 

atividades produtivas” por meio de “apoio gerencial e técnico (serviços de recepção 

e secretaria, salas de reunião, internet, telefone, etc.)” que “propiciam excelentes 

oportunidades de negócios e parcerias [...]” (Ibid.).   

A tabela abaixo apresenta a evolução do número de incubadoras implantadas 

no Brasil, no período 1997- 2006: 
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 Tabela 2 – Brasil: Número de Incubadoras - 1997 a 2006  

ANO NÚMERO DE 
INCUBADORAS 

1997   60 

1999 100 
2001 150 
2003 207 
2005 359 
2006  377 

FONTE: ANPROTEC – Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores (2007)  

Conforme a ANPROTEC (Ibid.), a 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, 

facilitando e dinamizando o processo de inovação tecnológica. 

O documento Procedimento Operacional SEBRAE (2008, p. 3 e 4), distingue 

as incubadoras pelo critério de sua base: (i) de base tecnológica -- é aquela que 

apoia empresas atuantes em setores tecnologicamente dinâmicos e que tenham na 

inovação tecnológica o diferencial do seu negócio. Geralmente, reúne 

empreendimentos nos setores de informática, biotecnologia, química, mecânica de 

precisão etc.; (ii) de base tradicional -- é aquela que apoia empresas de setores com 

tecnologia difundida (indústria e prestação de serviços) que pretendam agregar 

diferenciais aos produtos e serviços; (iii) incubadoras de base mista -- apoiam tanto 

as empresas de base tecnológica quanto as de tecnologia difundidas.  

As incubadoras podem ainda ser classificadas como temáticas, quando 

apoiam empreendimentos agrupados por temas específicos, tais como incubadoras 

de empresas de agronegócios, incubadoras de cooperativas, incubadoras culturais, 

incubadoras de design, entre outros tantos temas, seja com vista ao 

desenvolvimento e capacitação tecnológica, seja com o propósito de fornecer apoio 

para o aprimoramento da gestão empresarial em tais empresas. 

As incubadoras, conforme o Guia do Empreendedor SEBRAE (1993, p. 29) 

mantêm laços estreitos com universidades e centros de pesquisa e geralmente 

localizam-se em áreas vizinhas ou próximas a essas instituições. “Dessa forma, os 
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empresários se beneficiam também do uso de laboratórios e dos recursos humanos 

nelas existentes” (p. 29). 

As incubadoras de empresas podem ser municipais ou ligadas à iniciativa 

privada. Em um caso ou noutro, o SEBRAE é um parceiro de primeiro momento. O 

enfoque é que muda. No primeiro caso, a incubadora pode atuar no atendimento a 

empreendimentos voltados para a tecnologia ou para a inclusão social. No caso da 

iniciativa privada, foi notável a gestão das incubadoras voltadas para os negócios, 

como no caso daquelas cuja gestão coube à Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (FIESP), no período de 1995 a 2007.  

O mesmo guia SEBRAE informa que existe uma entidade gestora cujo 

objetivo é organizar e coordenar o empreendimento, além de harmonizar a atuação 

da incubadora e os interesses das instituições envolvidas na sua implantação. No 

Brasil, essas entidade são “o SEBRAE-SP; o governo (federal, estadual e 

municipal); as universidades e instituições de pesquisa; a iniciativa privada – bancos, 

associações industriais e comerciais, entidades empresariais, entre outras” 

(SEBRAE, 2008, p. 30). 

No contexto deste estudo são consideradas as modalidades de apoio a 

empreendedores ou potenciais empreendedores, conforme classificação do 

SEBRAE (2008) quanto aos três estágios em que se situam as empresas: (i) 

empresas em estágio de pré-incubação, (ii) empresas incubadas ou residentes e (iii) 

empresas associadas ou assistidas e empresas graduadas. Para o trabalho de 

pesquisa segue o enfoque adotado para a caracterização desses três estágios : 
• Pré-incubação: é o estágio em que o empreendedor ainda não formalizou a 

empresa e procura por uma incubadora com uma ideia ou com um projeto de 

negócio. Recebe então a orientação para a elaboração de um plano de viabilidade 

de negócio, que precede a orientação para a formalização ou abertura de uma 

empresa, o que só ocorrerá após a elaboração de um plano de negócios. 

• Incubação ou Residência: é o estágio que caracteriza a instalação física 

das empresas em boxes ou espaços delimitados, no espaço físico interno da 

incubadora. Refere-se a empresas já formalizadas que recebem assistência 

regularmente, sob a forma de consultorias em gestão empresarial (finanças e 

marketing, produção, aperfeiçoamento de produtos e processos), o que contribui 

para a consolidação de suas competências de gestão, favorecendo a sobrevida das 

empresas no período crítico dos dois primeiros anos de vida, período em que, 
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segundo o SEBRAE (2006), microempresas fora de incubadoras atingem um 

percentual de 50% de mortalidade. “Esta alta mortalidade pode ocorrer por motivos 

como a deficiência gerencial, a burocracia e as dificuldades de financiamentos para 

estes tipos de negócios.” (MANTOVANI et al, 2006, p. 16). Por outro lado, 

informações do SEBRAE (2008) indicam que quase 80% das empresas incubadas 

sobrevivem aos primeiros dois anos de vida.     

• Associação ou assistência: este estágio se refere a empresas de um 

município, preferencialmente já formalizadas, e que submetem ao conselho gestor 

de uma incubadora local seu plano de negócios, objetivando receber 

acompanhamento de gestão por parte dos consultores prestadores de serviço da 

incubadora, ou seja, o mesmo apoio destinado a empresas residentes. Nesta 

categoria estão incluídas também as empresas já graduadas pela incubadora e que 

passam da situação de residentes a associadas, como cooperativas e pequenos 

artesãos.  

Na página seguinte, o gráfico 2 traz a evolução no número de incubadoras 

por região do país, elaborado pelo Departamento da Micro e Pequena Indústria 

(DEMPI–FIESP) em 2006. Foi o último estudo sobre incubadoras elaborado pela 

FIESP e ressalta o notável ritmo de implantação de novas incubadoras por regiões. 

Note-se que o gráfico não faz distinção entre incubadoras tradicionais, de base 

tecnológica ou mista. 

Medeiros et al. (1992, p. 62) em estudo sobre polos e parques tecnológicos, 

descrevem a configuração que uma incubadora deve assumir: convém que o projeto 

seja preferencialmente implantado em prédios já existentes ou galpões adaptados. A 

entidade gestora da incubadora deve ainda facilitar o acesso aos recursos humanos, 

aos laboratórios e às tecnologias modernas disponíveis nas instituições de ensino e 

pesquisa. 

Lalkaka e Bishop (apud DOLABELA,1999, p. 23) definem uma incubadora de 

empresas como um ambiente de trabalho controlado, projetado para auxiliar no 

surgimento e consolidação de novas empresas. Esse ambiente possui 

características especiais, que visam a criar um ambiente cooperativo para 

treinamento, suporte e desenvolvimento de pequenas empresas e empreendedores.  
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Gráfico 2 – Brasil: Distribuição das incubadoras por regiões 

 
FONTE: Departamento da Micro e Pequena Indústria: Dempi-FIESP (2006) 

 
Tais características incluem a seleção adequada de empresas em fase inicial 

de desenvolvimento com grande potencial de crescimento; espaços físicos 

projetados para abrigar cada empresa incubada; equipamentos e estruturas de 

suporte compartilhados, como telefonia, fax, internet e suporte administrativo; uma 

pequena estrutura gerencial responsável por assessorar, treinar e ajudar os 

empreendedores na resolução de problemas; e graduação da empresa após três a 

quatro anos de permanência na incubadora. 

A incubadora se aplica no apoio àqueles projetos que apresentam uma 

inovação tecnológica ou um desenvolvimento inédito, bem como torna possível o 

início de atividades de uma empresa sem o volume de capital necessário, inviável 

caso ela não estivesse sob o "guarda-chuva" de uma incubadora. Toda a 

infraestrutura oferecida, em forma de condomínio, também facilita o início do 

empreendimento. 
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2.3 Programa Nacional de Apoio a Implantação de Incubadoras 
 

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), no âmbito do PNI , segue, como 

roteiro de implantação de incubadoras, um texto elaborado no ano 2000, o Manual 

de Incubadoras, que objetiva divulgar aos interessados os conceitos de incubadoras 

e de incubação de empresas, e os benefícios de sua implantação. Apresenta ainda 

uma sugestão de planejamento, que pode ser adaptada a casos específicos e então 

utilizada como roteiro.  

Em nossa pesquisa documental, não encontramos elementos que 

evidenciassem a existência de estudos de viabilidade técnica e econômica para a 

definição, localização e instalação da incubadora, embora o texto do Manual enfatize 

sua importância, como segue:  
É uma fase exploratória que consiste em reunir dados e informações 
favoráveis e desfavoráveis sobre a realidade política, social, cultural, 
educacional e econômica da região onde se pretende criar a 
incubadora. Essas informações devem servir de base para 
demonstrar a compatibilidade ou incompatibilidade da realidade local 
com os objetivos da incubadora. Para esta etapa, é desejável 
identificar uma instituição que apoie, com recursos humanos e/ou 
financeiros, a realização do estudo. (MCT, 2008, p.14).  
 

As instalações das incubadoras podem ser projetadas e/ou construídas 

especialmente para os fins a que se destinam ou podem ser adaptadas em imóveis 

desativados, como ocorreu, por exemplo, com os galpões da Ferrovia Paulista S/A 

(FEPASA), onde foi instalada a incubadora de empresas do município de Itu (SP). 

          Elas devem oferecer a seguinte estrutura física e de serviços, conforme prevê 

o Manual de Incubadoras:  
Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e 
laboratórios de cada empresa admitida, para uso compartilhado, tais 
como sala de reunião, auditório, área para demonstração dos 
produtos, processos e serviços das empresas incubadas, secretaria, 
serviços administrativos e instalações laboratoriais, recursos 
humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas 
incubadas em suas atividades, quais sejam, gestão empresarial, 
gestão da inovação tecnológica e, comercialização de produtos e 
serviços. (MCT, 2008, p. 6). 
 

O texto ressalta a importância da existência, precedendo à instalação da 

incubadora, de um conjunto de instituições locais que se disponham a propiciar um 

contexto ou uma rede de parceiros interessados em potencializar inovações 

tecnológicas e organizacionais. Em suma, trata-se de uma rede de apoio ou mesmo 
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de cooperação para dar suporte aos micro e pequenos empreendimentos, sejam 

tradicionais ou de base tecnológica, como observa o Manual:  
É necessário, portanto, o envolvimento de instituições 
governamentais municipais e estaduais, de grupos empresariais, de 
lideranças da região, de universidades e/ou outras instituições de 
ensino e de pesquisa que tenham potencial para o desenvolvimento 
de inovações tecnológicas e organizacionais. É desejável também o 
apoio dos serviços e instituições existentes na região, tais como o 
SENAI3, o IEL4 e o SEBRAE. (MCT, 2008, p.14). 
 

É notável, ao longo do texto produzido pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, a ênfase na prevenção de investimentos em instalação de incubadoras 

que não tenham uma rede de apoio ou parcerias que garantam sua sustentabilidade. 

Nesse sentido, a articulação para a instalação de uma incubadora deve configurar 

apoio para a efetivação das seguintes etapas: elaboração do estudo de viabilidade 

técnica e econômica, plano de negócios da incubadora e das empresas, 

infraestrutura da incubadora, interação com entidades tecnológicas, acesso a crédito 

e a capital de risco, além da viabilização de políticas de apoio a inovação. 

Conforme visto anteriormente, o estudo de viabilidade de implantação de uma 

incubadora deve necessariamente considerar a demanda local para que a incubadora 

se transforme em um importante ambiente de convergência de interesses. A empresa, 

seja ela instalada na incubadora, seja assistida – caso das empresas que recebem, em 

suas sedes, o mesmo apoio das empresas residentes -- obtém apoio técnico e em 

gestão empresarial para viabilizar seu produto, seu processo produtivo e qualificação 

de sua mão de obra. Isso provavelmente será o fator que contribuirá para a superação 

das dificuldades de sobrevivência ao período crítico dos primeiros dois anos de vida.  

Para propiciar um ambiente inovador, vários atores deverão compor a agenda de 

discussões acerca do empreendedorismo. Dentre esses, a universidade representa o 

espaço privilegiado da inovação em práticas e em tecnologia, mas também um espaço 

importantíssimo para a reflexão e experimentação, no campo da economia solidária. O 

                                                
3 SENAI:  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
4 O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) é, dentro do Sistema Indústria, a entidade responsável pelo 
desenvolvimento de serviços que visam ao aperfeiçoamento da gestão e a capacitação empresarial, 
de acordo com as  necessidades regionais. A instituição oferece capacitação, consultoria e 
informação estratégica para empresas de todos os portes. 
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desenvolvimento do tema que trata do papel da universidade será apresentado no 

próximo tópico. 

2.4 As Incubadoras e as Universidades – algumas experiências  

        As incubadoras reconhecidamente promovem a aproximação entre as 

empresas e a universidade, com o propósito de desenvolver e aperfeiçoar produtos 

e processos, e criar mecanismos de transferência de tecnologia para a sociedade. O 

Guia de Incubadoras Brasileiras (2005) salienta que 
Atualmente, a pesquisa científica é gerada nas universidades e, 
quando vai para o mercado, se torna inovação. Esta ponte 
universidade-empresa é muito importante para que as inovações se 
tornem produtos, acessíveis a toda a sociedade. A maioria das 
universidades tem suas próprias incubadoras. A universidade pode, 
inclusive, descobrir novos espaços de atuação com as empresas 
incubadas. 
  

Atualmente muitas universidades estão implantando incubadoras próprias 

com o objetivo de apoiar empreendimentos de alta tecnologia ou de cunho social, 

como é o caso das cooperativas, ou ainda, desenvolver programas internos cujo 

objetivo é a disseminação de práticas de empreendedorismo entre seus alunos.  

Entre as universidades públicas, um dos casos mais significativos é o do 

Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (CIETEC), inaugurado em abril de 

1998: foi instalado no campus da USP, na cidade de São Paulo, a partir de um 

convênio entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 

Econômico (SCTDE-SP), o SEBRAE, a USP, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN) através do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), e 

o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado São Paulo (IPT), entidades que 

compõem o Conselho Deliberativo do CIETEC. Posteriormente, incorporou-se ao 

Conselho, o MCT. 

 O CIETEC visa à promoção do desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

nacional, mediante o incentivo à transformação do conhecimento em produtos e 

serviços inovadores e competitivos e, para tanto,  
coloca-se na vanguarda de uma estratégia nacional de 
desenvolvimento capaz de incentivar o empreendedorismo, melhorar 
a qualidade de vida e posicionar o país como um polo criador e 
exportador de tecnologias inovadoras nas mais diversas áreas do 
conhecimento. (CIETEC, 2008).  
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Por estar instalado no campus da USP, o CIETEC é parte de uma rede 

excepcionalmente notável, formada por instituições de ensino e pesquisa, órgãos 

governamentais e iniciativa privada. Essa sinergia viabiliza a qualificação das 

empresas ao longo do processo de incubação, em que se aplicam os mais 

modernos instrumentos de gestão e tecnologia, além das numerosas competências 

disponíveis nos diversos Institutos que compõem a USP.  

Caminho semelhante seguem a Unicamp e a Universidade Federal de São 

Carlos (UFScar). As singularidade ou particularidades ficam por conta de ações de 

atendimento de cooperativas.5 

Do mesmo modo que o CIETEC, a Incubadora de Empresas da Universidade 

de Campinas (INCAMP) -- criada em 2001 e incorporada à Agência de Inovação da 

Unicamp em 2003 -- se vale de uma estrutura de rede que compreende 

pesquisadores, entidades de fomento, de crédito e governo, para viabilizar o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

Os principais objetivos da incubadora tecnológica da Unicamp são: (i) a 

implantação de uma estrutura propícia ao surgimento de empresas de base 

tecnológica -- contando para tanto com o apoio do SEBRAE e dos governos nas três 

esferas de poder -- com vista a produzir resultados benéficos em termos de 

desenvolvimento de tecnologias adequadas ao país; (ii) fluxo contínuo de inovações, 

diversificação e desconcentração industrial; (iii) valorização da cultura 

empreendedora; (iv) sinergia entre universidades, escolas técnicas e escolas 

municipais, governo local, empresários e sociedade civil.  Todos os mencionados 

colaboram para a instalação de uma dinâmica virtuosa na localidade.  

Especialmente a esse respeito, Dowbor, valendo-se dos estudos de Putnam, 

esclarece que 
os mecanismos participativos não só complementam a regulação do 
Estado e do mercado, mas constituem uma condição importante da 
eficiência destes mecanismos. O capital social aparece como fator 
importante da qualidade da governança de um território determinado. 
(DOWBOR, 2006, p. 2).  
 

                                                
5 De acordo com o relatório de 2007 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), o Brasil -- em um ranking composto por 233 países -- é o 15º em quantidade de 
pesquisa científica publicada e o primeiro da América Latina. Os números têm como base o indicador 
SCImago, que usa o banco de dados Scopus, mantido pela editora científica homônima.  Em nosso 
país, por ordem de quantidade de  publicações, são cinco as instituições que se destacam em 
produção científica: USP, Unicamp e as Universidades Federais de Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. 
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A análise de Putnam6 (apud DOWBOR, 2006) sobre os Estados Unidos 

demonstra a importância da capacidade de organização da sociedade em torno de 

seus interesses como um elemento-chave da racionalidade do desenvolvimento em 

geral. As incubadoras sociais desempenham esse papel ao abrigarem projetos 

dirigidos a pessoas de baixa renda e baixo nível educacional formal, tais como 

catadores de material reciclável organizados em sistema de cooperativas, 

costureiras e artesãos, entre outras.  

A educação ambiental, a capacitação no campo da gestão e a qualificação 

de mão de obra são alguns dos campos de apoio para este perfil de ação da 

Universidade. Vai nessa direção a Incubadora Regional de Cooperativas Populares 

da UFSCar, ao se posicionar como uma forma de intervenção acadêmica, orientada 

para a construção cooperada de alternativas ao problema do desemprego e da 

exclusão social.   

Segundo Gallo et al. (2006) a questão que se apresenta é a necessidade de 

um fator redefinidor da ação universitária de caráter social. Quando a proposta de 

incubação de cooperativas populares emergiu na UFSCar, como iniciativa dos 

Núcleos de Extensão Município, Sindicato e Cidadania, ela se defrontou, como 

mencionam Gallo et al., com três problemas relativamente simultâneos para a sua 

efetivação:  
o primeiro, disseminar a proposta para toda a comunidade 
acadêmica; o segundo, extrapolar dessa fase, isto é, da necessidade 
de uma formação teórica comum; terceiro, o de estabelecer critérios 
de escolha da primeira área ou grupo social com o qual a academia 
iria interagir. (p. 22).  
 

As incubadoras sociais intentam a viabilização da mudança social: entre as 

mais favoráveis consequências da implantação de uma incubadora, deverá estar a 

maior integração da Universidade com segmentos sociais apartados da sociedade.   

Assim, o papel da incubadora não se constitui em uma atuação pontual, mas 

em ação articulada, engajada na realidade social, envolvendo vários atores, sejam 

eles pessoas, grupos, cooperativas, parceiros ou a comunidade como um todo, 

buscando causar impacto positivo nas condições existentes de desemprego, 

precariedade do trabalho e exclusão social (GALLO et al. 2006). 

                                                
6 Robert Putnam é cientista político e professor de políticas públicas na Universidade de Harvard.   
Seu estudo sobre a Itália, Making Democracy Work, foi traduzido no Brasil como Comunidade e 
Democracia. 
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As universidades, notadamente as estaduais e federais, com ações 

destinadas à implantação de incubadoras para empresas de base tecnológica e/ou 

aquelas sociais, trabalham nos moldes preceituados pelo Manual de Implantação de 

Incubadoras do Governo Federal, que sugere que a implantação de incubadoras 

deva adequar-se ao perfil da localidade. 

As entidades empresariais destacaram-se, nos anos 80, com ações 

orientadas para o empreendedorismo, especialmente aquelas preocupadas em 

prevenir os fatores que contribuem para a mortalidade das empresas, já descritos 

nesta pesquisa. Foram pioneiras no movimento de incubadoras no país, com a 

instalação de incubadoras de empresas para micro e pequenas indústrias. Segue 

apresentação breve de sua atuação no país e no Estado de São Paulo. 

2.5 Entidades Empresariais e a Representatividade das Micro e Pequenas 

Empresas 
De acordo com Gonçalves (1995), todas as entidades empresariais tinham, 

até 1988, se constituído sob a forma de movimento ou associação classista, com 

ideário específico.  A exceção foi o SIMPI que, na época (1988), foi o primeiro 

sindicato patronal a contestar a estrutura sindical vigente desde o primeiro governo 

de Getúlio Vargas (baseada na Carta del Lavoro fascista), implementando uma 

estrutura que se propôs a atender empresas de todos os ramos de atividade.  
Na prática, isto significava, na estrutura sindical vigente, formada por 
sindicatos representados por federações e estas aglutinadas em 
federações, que as ME [microempresas] e EPP [empresas de 
pequeno porte] tinham de conviver no mesmo sindicato onde 
dominavam grandes empresas, oligopólios, multinacionais etc. 
Qualquer analista das estruturas de poder imediatamente poderá 
concluir que não havia condição de construir sua representatividade 
no quadro descrito. (p. 94). 
 

A entidade de maior representatividade da indústria nacional é a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), representada nos estados por meio das 

Federações Estaduais da Indústria. Têm como principal foco a identificação de 

problemas e a proposição de políticas nacionais e regionais de apoio a 

empreendimentos nascentes e de pequeno porte. 

A esse respeito, segundo Gonçalves (Ibid., p. 33), a definição do que venham 

a ser micro, pequenas, médias e grandes empresas não é uma questão meramente 

acadêmica, haja vista as diversas implicações práticas que dela decorrem. 
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Basicamente, a discussão gira em torno de duas vertentes: a qualitativa e a 

quantitativa. 

Por critérios quantitativos, a caracterização do porte das empresas pode ser 

feita conforme o número de empregados, seu faturamento bruto anual ou, em 

algumas entidades, pelo cruzamento das duas informações. Quando a 

caracterização é feita tendo em conta o número de empregados, de modo geral a 

empresa de tecnologia tradicional ou difundida acaba sendo posicionada como 

grande empresa. Nos casos em que o critério envolve apenas o faturamento, as 

empresas intensivas em tecnologia, que geralmente empregam pouco, é que são 

posicionadas como grandes.  

Os diferenciais de micro, pequenas, médias e grandes empresas são 

explicitados pela pesquisa de Nilda Leone, A dimensão física das Pequenas e 

Médias Empresas: à procura de um critério homogeneizador7. Gonçalves apresenta, 

de forma sintética, esses critérios, ao discorrer sobre as microempresas e que 

correspondem ao entendimento de diversos autores por nós pesquisados: 
Usam trabalho próprio ou de familiares, direção da empresa pouco 
especializada, não possuem administração especializada fora da 
empresa, não pertencem a grupos financeiros e econômicos, não 
têm produção em escala, têm organizações rudimentares, 
apresentam baixa relação de investimento/mão de obra empregada, 
decorrente de menor complexidade do equipamento produtivo, o que 
as capacita a gerar emprego a menor custo social e privado. 
(GONÇALVES, 1995, p. 38). 

 
Abaixo, seguem alguns quadros que apresentam critérios para o 

enquadramento de micro, pequenas, médias e grandes empresas. A leitura atenta 

facilitará a percepção dos entraves antepostos ao acesso a crédito, notadamente 

pelas micro e pequenas empresas brasileiras. 

 

 

 

 

                                                
7 Nilda Leone é professora da Universidade Potiguar (RN), pesquisadora em Gestão Estratégica de 
Pessoas, cujo objetivo é analisar a problemática da gestão de pessoas, em suas dimensões 
processuais e comportamentais. As áreas temáticas relacionadas aos aspectos processuais e 
comportamentais referem-se aos estudos ligados à liderança, à aprendizagem, à gestão do 
conhecimento, à ética e responsabilidade social, à cultura e clima organizacional, às competências 
gerenciais e às práticas de gestão de pessoas (contratação, desenvolvimento, avaliação e 
recompensas). Informações fornecidas pela autora. O trabalho citado foi publicado na Revista de 
Administração de Empresas (Abril/ junho de 1991). 
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Quadro 1 -- Classificação das Mpes, segundo o número de empregados 
PORTE /SETOR INDÚSTRIA COMÉRCIO/SERVIÇOS 

MICROEMPRESA até 19 empregados até 9 empregados 

EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

de 20 a 99 de 10 a 49 

MÉDIAS de 100 a 499 de 50 a 99 

GRANDES 500 ou mais 100 ou mais 

Fontes: Simples Nacional: Lei Complementar Federal 123 de 14/12/06 
Exportações: Resolução Grupo Mercado Comum  

 
As políticas de apoio do governo federal têm sido orientadas no sentido de 

contemplar a geração de postos de trabalho, daí diferenciar o porte das empresas a 

partir do número de empregos criados. 

O quadro 2 apresenta, lado a lado, o montante do faturamento e o número 

de empregados como critérios definidores do tamanho da empresa, tanto para o 

SEBRAE como para bancos que operam linhas de crédito para empresas de micro e 

pequeno porte. O custo do empréstimo ou financiamento é inversamente 

proporcional ao faturamento/porte da empresa ou seja, quanto menor a empresa, 

maiores tendem a ser as dificuldades para o acesso a linhas de financiamento mais 

baratas e com prazos maiores de carência.  A partir  dos próximos quadros e/ou na 

combinação entre eles– se poderá deduzir que o financiamento é mais difícil para as 

empresa menores. 

 

Quadro 2 - Classificação do porte das empresas  
conforme o faturamento e nº  de empregados 

PORTE FATURAMENTO 
 (EM MIL REAIS) EMPREGADOS 

MICROEMPRESA (*) 433.7 até 19 empregados 

EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 433.8 a 2.133.0 de 20 a 99 empregados 

EMPRESA DE MÉDIO 
PORTE 2133.2 a 12.000 de 100 a 499 empregados 

EMPRESA DE GRANDE 
PORTE 

acima de 
12 .000 acima de 500 empregados 

   Fonte: SEBRAE (2006) 
  (*) Identificada como microempresa aquela que fatura mensalmente pouco mais de R$ 3.000,00  
   por ano ou R$ 433,00 por mês.  
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Na sequência, o quadro 3 indica que empresas de micro e pequeno porte se 

tornam visíveis para o maior banco de fomento da América Latina, o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a partir do faturamento de R$ 

1.2 milhões por ano, ou R$ 100 mil por mês. Os financiamentos operados por 

agentes credenciados junto ao banco têm o menor custo de financiamento (juros), 

os maiores prazos e, via de regra, contam com prazo de carência. A ressalva é que, 

para o BNDES, a empresa caracterizada pelo SEBRAE como microempresa, na 

prática não é contemplada pelas linhas de financiamento. 

 
Quadro 3 -- Classificação por Receita Bruta Anual – BNDES 

PORTE RECEITA BRUTA ANUAL  
(EM MIL REAIS) EMPREGOS 

MICROEMPRESA até 1.200 não considera 
EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE de 1201 a 10.500 não considera 

EMPRESA DE MÉDIO PORTE de 10.501 a 60.000 não considera 

EMPRESA DE GRANDE 
PORTE acima de 60.000 não considera 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social  
 

As instituições financeiras ainda não dispõem de cultura de repasse de 

recursos para pequenos clientes (micro e pequenas empresas), tendo em vista que 

os parâmetros para oferta de recursos ainda hoje se limitam à análise do 

faturamento ou da receita bruta anual.  

Considerando que, via de regra, o faturamento, a partir dos limites vistos nos 

quadros acima, é definidor daqueles a quem os bancos desejam ou não conceder 

crédito, pode-se depreender que o universo de micro e pequenas empresas de 

setores tradicionais fica distante do acesso a linhas de financiamento de perfil de 

longo prazo e com taxas de juros adequadas ao patamar de produtividade do setor 

de atuação, mesmo levando em conta políticas governamentais específicas para 

pequenos empreendedores, tais como o SIMPLES federal 8. Em suma, a micro e a 

pequena empresa faturam menos, convivem em ambiente de acirrada concorrência 

e pagam juros mais elevados em relação a uma empresa de grande porte. 

                                                
8 Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
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A comparação entre os vários critérios de enquadramento (das instituições 

financeiras, governos e entidades empresariais) nos permite afirmar que as 

microempresas de setores tradicionais estão distantes do foco de interesse dos 

grandes bancos. A falta de visibilidade junto às grandes instituições financeiras pode 

auxiliar na compreensão da significativa demanda de pequenos empreendimentos 

formais e informais por espaços em locais tais como as incubadoras e os 

minidistritos empresariais 9. 

Uma entidade que atua junto às empresas de todos os ramos e notadamente 

às de pequeno porte é o SEBRAE, que, por meio de estudos e avaliações periódicas 

acaba contribuindo para aumentar a visibilidade dos micro e pequenos 

empreendedores, até mesmo para instituições financeiras pouco afeitas a políticas 

de concessão de crédito voltadas a esse público.   

O SEBRAE -- que contempla indústria, comércio e serviços, -- nasceu em 

1972 como CEBRAE – Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e 

Média Empresa, na Secretaria do Planejamento do Governo Federal.  

Subdividia-se, nos estados, em escritórios com o nome de CEAGS – Centros 

de Apoio Gerencial. Gonçalves ressalta que  
Já de início, uma falha constatada foi seu enfoque individualizado, 
buscando uma forma assistencialista de atendimento, bem como o 
fato de destinar seu apoio principalmente às pequenas e médias, e 
não à imensa quantidade de microempresas (GONÇALVES, 1995, p. 
100).  
 

O SEBRAE compõe com o SENAI (ligado à indústria), o SENAC (ligado ao 

comércio) e o SENAR (ligado à agricultura) o “sistema S”, cujos recursos se originam 

do desconto compulsório de um percentual que incide sobre a folha de pagamento 

das empresas, arrecadado pela Receita Federal e repassado para o sistema 

previdenciário; daí segue integralmente para as entidades que formam o “sistema 

S”. Em 2007 o SEBRAE Nacional recebeu mais de quatro bilhões de reais. A 

distribuição desses recursos respeita o princípio da arrecadação, ou seja, os estados 

que mais arrecadam recebem fatias proporcionalmente maiores de recursos.  

As 339 incubadoras em operação, em 2007, distribuem-se de modo desigual 

pelas cinco regiões do país, ficando as Regiões Sul (123) e Sudeste (120) com 

aproximadamente 71,7% do total. A seguir vêm as Regiões Nordeste, com 16,5% 
                                                
9 Os distritos industriais consistem em aglomerações com um número expressivo de micro, pequenas 
e médias empresas envolvidas em vários estágios na elaboração de um produto homogêneo, onde 
há uma alta complementaridade entre a vida econômica e social, cooperação e concorrência entre si. 
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(56) e Centro-Oeste, com 7,7% (26). A Região Norte conta com apenas 14, ou seja, 

4,1% do total de incubadoras em operação  (FIESP 2007). 

A mesma fonte menciona um total de 5.618 empresas ligadas às incubadoras, 

das quais aproximadamente 41,4% (2.327) são empresas incubadas, 30,0% (1.678) 

são graduadas -- aquelas que se desenvolveram na incubadora e agora estão no 

mercado, e 28,8% (1.613) são associadas -- empresas instaladas fora da 

incubadora, que atuam no mercado e mantêm vínculo com a incubadora mediante 

convênio, para receber apoio tecnológico e gerencial ao empreendimento 

(ANPROTEC, 2008). 

As incubadoras ajudam a diminuir alguns custos para os novos 

empreendedores. Ao compartilhar um prédio e toda a infraestrutura (salas de 

reuniões, treinamento, show room, secretaria etc.), essas despesas, somadas aos 

demais custos inerentes ao seu funcionamento, são rateadas entre as empresas 

residentes, o que viabiliza a consolidação dos pequenos negócios.  

Além disso, é criado um ambiente que prepara os empreendedores para o 

mundo empresarial. Durante dois anos para as tradicionais e até três anos para as 

de base tecnológica, as empresas incubadas recebem acompanhamento de um 

gerente, que vai detectar suas dificuldades e ajudá-las a encontrar as melhores 

soluções no mercado. Nesse período, os empresários também passam por 

treinamentos e recebem assessoria de marketing para elaborar folders, cartazes e 

outros materiais de divulgação e informação, participar de feiras etc.  

Se, por um lado, o crescimento das incubadoras específicas para a tecnologia 

possa vir a ser acelerado pela conjugação de esforços entre elas e o governo em 

suas três instâncias, por outro lado, essas incubadoras geram postos de trabalho em 

menor número que os gerados em incubadoras de cooperativas, incubadoras 

tradicionais e incubadoras mistas. Neste sentido, Gremaud, Vasconcelos e Toneto 

(2002), chamam a atenção para a relação perversa entre mudanças tecnológicas e 

empregabilidade: “[...] o desemprego estrutural como decorrência de novos 

paradigmas tecnológicos que eliminam empregos sem que haja ao mesmo tempo a 

criação de novos empregos em outros setores.” (p. 106).  

Conforme Sandroni,  o desemprego estrutural é uma situação que independe 

do desejo dos agentes econômicos: 
O desemprego tecnológico ou estrutural origina-se em mudanças na 
tecnologia de produção (aumento da mecanização e automação) ou 
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nos padrões de demanda dos consumidores (tornando obsoletas 
certas indústrias e profissões e fazendo surgir outras novas); em 
ambos os casos grande número de trabalhadores fica desempregado 
a curto prazo, enquanto uma minoria especializada é beneficiada 
pela valorização de sua mão de obra. (SANDRONI, 2006, p. 376). 
 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, mudança de padrão 

tecnológico foi verificável em meados de 1980 e início dos anos 90, época que, por 

consequência, foi também marcada pelo elevado desemprego da mão de obra. Ao 

aumento do desemprego correspondeu o crescimento da chamada economia 

informal, cujas atividades não respeitam as regras econômicas institucionais 

impostas à sociedade, especialmente as legislações trabalhistas e fiscais. 

Sobre o assunto, escreve Cacciamali (2000):  
No caso da categoria trabalhadores por conta própria, ou formas 
análogas, como muitos microempresários, desejamos apontar que 
eles estão criando uma ocupação no mercado de bens, 
principalmente na prestação de serviços, com o objetivo de se 
autoempregar. O que caracteriza esse grupo, especialmente aqueles 
que operam com baixo nível de produtividade com relação às 
empresas capitalistas, é que compreende indivíduos com pouco nível 
de capital físico ou humano, que são simultaneamente patrões e 
empregados de si mesmos. (p. 167). 
 

É essencial que a orientação de políticas públicas de uma localidade, que 

visem à atração de empresas de alta tecnologia, remeta também a ações que 

contemplem a qualificação e a capacitação de mão de obra, não apenas em setores 

de tecnologia avançada, mas também em outros setores da economia local. 

Evidencia-se também a necessidade de que os espaços destinados à disseminação 

do empreendedorismo contemplem todos os segmentos sociais de modo a 

possibilitar tanto quanto possível o acesso à inserção social e econômica. Daí a 

importância de as entidades, sejam as patronais, sejam as representativas dos 

trabalhadores, atuarem juntas na capacitação e construção de ações de 

empreendedorismo que atendam as necessidades das localidades.  Nessa linha, 

será apresentado o tópico que trata da Confederação Nacional da Indústria e da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.   

2.6 A Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo 

Desde o início do século XX, os interesses dos industriais brasileiros se 

articulavam no Centro Industrial do Brasil (CIB) e no Centro das Indústrias do Estado 



59 

do Rio de Janeiro (CIERJ), até então os principais do país. Durante os anos 20, as 

associações entre os empresários das indústrias aumentaram, visando à imposição 

de limites para a importação de produtos industrializados concorrentes e, ao mesmo 

tempo, facilitar a importação de máquinas e equipamentos para suas indústrias. 

Nesse contexto, foi criado, em 1928, pelos industriais Jorge Street, Francisco 

Matarazzo e Roberto Simonsen, o Centro das Industrias do Estado de São Paulo, 

(CIESP), que teve destacada atuação na elaboração da política industrial brasileira 

dos anos 30 10.  

Em 1938, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, juntamente 

com as federações industriais de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Rio de 

Janeiro, fundaram a Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

A ação da Confederação Nacional da Indústria, por meio de suas federações, 

envolve a elaboração de estudos e planejamento das atividades produtivas, além da 

formação e qualificação da mão de obra para a indústria, conforme se lê em página 

institucional eletrônica da entidade: 
Nos anos 40, a CNI esteve preocupada com a formação de mão de 
obra para a indústria do país.  A entidade lançou as bases para a 
criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 
1942, e do Serviço Social da Indústria (SESI), em 1946, e 
estabeleceu os fundamentos de um sistema que se mostrou capaz 
de fomentar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Dos 
anos 40 aos anos 80, a entidade concentrou seus esforços na 
diversificação do parque industrial brasileiro. (CNI, 2008). 
 

A FIESP (2008), atualmente representa 132 sindicatos patronais, os quais, 

por sua vez, representam, aproximadamente, 150 mil indústrias de todos os portes e 

das mais diferentes cadeias produtivas. É a maior entidade de classe da indústria 

brasileira.  

O papel das entidades patronais ligadas à indústria no Estado de São Paulo é 

de caráter político e de fomento a boas práticas de gestão, disso decorrendo que, 

inspirada em experiências nacionais e internacionais no campo do 

empreendedorismo, a FIESP lançou, em 1989, o programa de incubadoras no 

Estado.  
                                                
10 Fundada em 1894, a Associação Comercial de São Paulo foi nos anos 20 do século 20 a principal 
porta–voz dos negócios do estado. Em 1917 absorveu  uma organização semelhante, chamada 
Centro do Comércio e da Indústria de São Paulo. Em 1928,  as agendas de interesse entraram em 
conflito de tal modo que houve a dissidência que resultou na criação do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo. Ademais os comerciantes compunham com setores moderados da política 
paulista e  os industriais se identificavam  com setores mais conservadores.  DEAN, Warren, A 
industrialização de São Paulo, 4ª Edição, São Paulo, ed.Bertrand Brasil, 1991. 
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Em 2005, conforme o Departamento da Micro e Pequena Indústria (DEMPI) 

da FIESP, a entidade, juntamente com a prefeitura local e o SEBRAE, lançou a 

incubadora do município de Santana de Parnaíba, que se reuniu, na época, a 33 

incubadoras administradas pelo sistema FIESP de gestão.  

Visto existir um grande número de incubadoras de empresas localizadas no 

Estado de São Paulo, apresentamos, a seguir, um breve quadro da rede 

educacional de formação e qualificação técnicas da mão de obra, bem como de 

apoio ao desenvolvimento de novas tecnologias, nesse Estado. 

2.7 Rede de qualificação e apoio tecnológico – São Paulo 
 

A Fundação SEADE informa que o Estado de São Paulo conta com 645 

municípios e apresenta o maior parque industrial do país (responsável por cerca de 

30% do Produto interno Bruto nacional), o maior mercado consumidor da América 

Latina, com cerca de 42 milhões de habitantes, e concentra mais da metade da 

produção científica do país, originada em três universidades estaduais – 

Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas e Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 

No Plano Plurianual 11 (PPA) do período 2004 a 2007, fica evidente a 

importância dada à viabilização de pequenas empresas que componham um quadro 

articulado com o desenvolvimento da localidade. O Plano Plurianual propõe: 
[...] criar uma atmosfera cooperativa, que estimule sinergias através 
da cooperação, e que a partir dessas ações possibilite ganhos que 
dificilmente as empresas teriam individualmente. Trabalhar no 
sentido de criar não apenas um aglomerado de empresas, mas redes 
de empresas articuladas, que se beneficiem mutuamente, 
aproveitando as vantagens da diversificação e da diferenciação, para 
obter como resultado final uma maior participação no mercado.  

 
No Estado de São Paulo, segundo o SEBRAE (2008), as MPEs respondem 

por 98% das empresas constituídas e por 67% de ocupação da mão de obra formal 

e informal. 

                                                
11 O PPA - Plano Plurianual é o principal instrumento do Governo para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Segundo a Constituição Federal, o Estado 
de São Paulo deve elaborar seu Plano no primeiro ano de cada gestão. O PPA é composto por 
programas e ações elaborados pelas secretarias estaduais, segundo as diretrizes estabelecidas pela 
atual gestão: redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da população; 
geração de emprego e renda e preservação dos recursos naturais; garantia da segurança pública e 
promoção dos direitos humanos.  
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O MEC (2008, em meio eletrônico) informa que São Paulo contava em 2007 

com mais de 255 entidades privadas de ensino superior e 39 faculdades de 

tecnologia, conforme segue: 
As Etecs atendem a mais de 118mil alunos sendo cerca de 30 mil no 
ensino médio e mais de 87 mil no ensino técnico, para os setores 
industrial, agropecuário e de serviços em 86 habilitações. Nas Fatecs 
[faculdades de tecnologia], aproximadamente 25 mil alunos estão 
distribuídos em 39 cursos superiores de graduação. (Centro Paula 
Souza, 2008). 

 
O aparato educacional (escolas técnicas e faculdades tecnológicas) para a 

formação e qualificação da mão de obra capacita as localidades a planejarem ações 

para a implantação de incubadoras de base tecnológica, que são as que demandam 

intensivamente capital e mão de obra qualificada.  

2.8 Relevância do respeito ao interesse comum em Políticas Públicas 
 

Para iniciar uma breve discussão sobre as raízes da desigualdade social no 

Brasil, resgatamos a fala do Conde Francisco Matarazzo, primeiro presidente do 

CIESP, sobre justiça e igualdade social: “[...] Ah, não, não acredito em igualdade 

social. Olhem para as crianças, discutem com violência pela posse de um brinquedo. 

É o instinto que as guia, e o instinto nunca morrerá.” (apud DEAN, 1991, p.137). A 

formação da sociedade brasileira foi historicamente marcada pela predominância do 

interesse privado sobre os interesses da coletividade. Buarque de Holanda (2007) 

salienta que os interesses privados estabeleceram a matriz para os fundamentos da 

organização social e política e para a configuração do Estado brasileiro: 
A crise de adaptação dos indivíduos ao mecanismo social é assim, 
especialmente sensível ao nosso tempo devido ao decisivo triunfo de 
certas virtudes antifamiliares por excelência, como o são, sem 
dúvida, aquelas que repousam no espírito da iniciativa pessoal e na 
concorrência entre os cidadãos. (p.144). 

 
A aceitação do predomínio dos interesses privados sobre o coletivo legitima 

as mais variadas formas de autoritarismo nas relações sociais. Chauí (1994) 

reconhece o autoritarismo presente na sociedade brasileira, “verticalizada e 

hierarquizada”, como “certos traços gerais das relações sociais que se repetem em 

todas as esferas da vida social (da família ao Estado, passando pelas relações de 

trabalho, pela escola, pela cultura).” As relações sociais sempre se realizam “sob 

forma do mando e da obediência”, ou seja, implicam sempre posições de 

superioridade e inferioridade. Esta teia de relações de força, segundo a autora, 
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desloca a análise das pessoas do plano da igualdade para o plano equivocado da 

diferença. 

Essas relações sociais autoritárias, implantadas desde os inícios da 

colonização do território, produziram efeitos perversos na sociedade brasileira. O 

primeiro deles é a impossibilidade da aplicação da ideia liberal de política por pacto 

ou contrato, visto que não é possível encontrar a igualdade das partes como 

condição essencial a qualquer contrato. O segundo efeito é a diminuição do espaço 

para a existência de uma atividade política democrática baseada na representação e 

na cidadania. Em seu lugar prevalece a política do favor, da clientela, da tutela e da 

cooptação. Por fim, talvez o mais perverso dos resultados seja a impossibilidade de 

visualizar a ideia socialista de justiça social, liberdade e felicidade (op. cit., p. 23). 

Decorrem, do processo de formação política e social brasileiro, distorções na 

forma de apreensão do papel do Estado: ora uma força repressora e cobradora de 

impostos, ora um ente distribuidor paternalista de empregos e favores. O Estado, 

tomado como uma entidade todo-poderosa, implica uma visão de negociação 

política orientada para a negociação direta com os governantes da hora, que exclui a 

mediação da representação. 

Como forma de escapar ao clientelismo e à cooptação política é necessária a 

formulação de políticas dotadas de instrumentos capazes de viabilizar canais de 

participação da sociedade civil em temas da esfera pública, tais como os conselhos 

populares e o orçamento participativo. 

 Eid (2004) postula: 
 Deve-se ter políticas públicas claras, estabelecidas em conjunto com 
os movimentos sociais e com a sociedade, fazendo parte de um 
planejamento estratégico onde esteja relacionado: políticas sociais 
de entrega de dinheiro público durante um certo período para 
pessoas necessitadas, enquanto um mecanismo para desafogar 
pressões da fome. No entanto, estas pessoas deverão estar 
comprometidas em conquistar a autonomia, enquanto que essa 
política deverá estar vinculada a uma política de formação de 
empreendimentos solidários e autogestionários. (EID, 2004, p. 23). 
  

A cultura do fomento ao empreendedorismo e ao associativismo deve ser 

acompanhada por um repertório de apoio público que vai da educação para o 

associativismo a crédito especialmente direcionado para o atendimento a este perfil 

de negócio. Além da criação de espaços voltados a ações cooperadas integradas a 

uma política de compras municipal que privilegie estas cooperativas. 
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 Para esta pesquisa, consideramos o desenvolvimento local conforme segue. 

 

2.9 Desenvolvimento Local  
 

Para Milani (2003), o desenvolvimento local diz respeito a um conjunto de 

políticas que não se regulam pelo sistema de mercado. Afirma que o crescimento 

econômico é uma variável essencial, porém não suficiente para ensejar o 

desenvolvimento local: 
O desenvolvimento local pode ser considerado como o conjunto de 
atividades culturais, econômicas, políticas e sociais – vistas sob a 
ótica [sic] intersetorial e transescalar – que participam de um projeto 
de transformação consciente da realidade local enquanto projeto 
integrado no mercado, mas não somente: o desenvolvimento local é 
também fruto de relações de conflito, competição, cooperação e 
reciprocidade entre atores, interesses e projetos de natureza social, 
política e cultural. (p. 2). 
 

O desenvolvimento local, para o autor, expressa o contexto e a qualidade do 

diálogo vigente na região.  

Para Dowbor (2006, p. 6), “promover o desenvolvimento local não significa 

voltar as costas para os processos mais amplos, inclusive planetários: significa 

utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da comunidade.”  

A transformação da realidade local requer condições de relacionamento entre 

atores educacionais, tecnológicos e políticos, entre outros; a não ocorrência dessas 

condições, em intensidade necessária, talvez possa ser explicada pelo fato de a 

organização social ter derivado do predomínio do interesse privado sobre o interesse 

coletivo.  

A “Constituição Cidadã” de 1988 pode ser considerada uma evolução em 

relação às marcas e tradições do passado. No que se refere à organização político-

administrativa do Estado, as competências de cada um dos entes federados 

(Estados, Distrito Federal e Municípios), estão definidas na Constituição Federal em 

seu Título III, artigo 18 e seguintes. A Constituição Federal dispõe sobre 

competências comuns aos entes federados em seu artigo 23, cujo parágrafo único 

ressalta “[...] a cooperação entre a União e os Estados, o distrito federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional.” Em seu artigo 24, a Constituição dispõe sobre as competências 

legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal; o parágrafo 3º 



64 

estabelece: ”Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.” 

 A Constituição Federal estabelece, ao longo do Título VI, as competências 

dos entes federados sobre tributação e orçamentos. Embora o texto constitucional 

seja claro na atribuição de competências e responsabilidades com o dinheiro 

público, quando se trata da distribuição desses recursos, ocorre a interferência de 

interesses em disputa no próprio núcleo do poder, seja no âmbito do Executivo, seja 

no âmbito do Legislativo. Neste sentido, serve de exemplo a área da Educação que, 

com seus grandes recursos, é normalmente o foco maior do interesse da ação 

partidária governante. 

Além disso, o processo de distribuição dos recursos orçamentários é marcado 

por políticas de tutela na repartição de recursos, por “políticas de resultado” (número 

de alunos matriculados na escola, por exemplo) ou por políticas de cooptação de 

correligionários para apoio a projetos do Executivo.  

Assim, ações políticas periféricas e de baixo poder de voto ficam à margem 

da disputa política direta dos mandatários, relegadas a segundo plano ou 

esquecidas no orçamento. Paradoxalmente, esse “esquecimento” orçamentário 

possibilita o rompimento da tradição hierárquica e autoritária do fazer político. Um 

exemplo disso é o que ocorre com as políticas de fomento ao desenvolvimento local.  

 A Constituição Federal estabelece: 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII – busca do pleno emprego. 
  

Dadas as circunstâncias que caracterizam o quadro econômico vigente 

nestes inícios do século XXI, reduzir desigualdades sociais e alcançar o pleno 

emprego mediante a livre iniciativa talvez sejam utopias. Nossa posição é que o 

pleno emprego, bem como a justiça social, não poderão ser alcançados sem a direta 

interferência estatal na condução do desenvolvimento econômico.   

Com o objetivo de conciliar os preceitos constitucionais aparentemente 

contraditórios em vista da atual conjuntura econômica, alguns governos, dotados de 

criatividade, criaram os programas de incubação de empresas, em associação com 

outras instituições, sejam sociais, sejam representativas do setor produtivo.  
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De acordo com Casarotto, enquanto o processo de globalização econômica 

se expressa na crescente competição transnacional, o de regionalização social 

compreende um crescente esforço das sociedades regionais para configurar e 

sustentar seus próprios projetos de desenvolvimento:  
Em casos de grandes potencialidades naturais ou na quase total 
restrição das mesmas, a potencialidade básica de qualquer local, 
região ou país está assentada em sua população, ou mais 
amplamente, em seu ambiente: a interação dessa gente, por meio de 
sua cultura, com o território e suas relações externas. Essa é a 
alavanca principal do processo de desenvolvimento e requer grandes 
esforços de fomento e promoção. (1998, p. 87).  

 
 A articulação e a cooperação entre os atores locais e regionais são 

desejáveis para que os interesses da comunidade estejam representados de forma 

equânime nas ações de empreendedorismo locais. 

Assevera o Relatório sobre desenvolvimento humano no Brasil, estudo 

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que a equidade é um 

componente essencial do desenvolvimento humano e, nessa medida, todos têm o 

direito de participar e de se beneficiar dos frutos e das oportunidades criadas pelo 

processo de crescimento econômico. Todavia,  
[...] dado o acentuado grau de desigualdade observado na maioria 
das nações, essa equidade não depende apenas da eliminação de 
eventuais barreiras que possam impedir as pessoas de usufruir 
plenamente aquelas oportunidades e benefícios; na verdade a 
desigualdade e a pobreza são, em si mesmas, as maiores barreiras a 
essa participação. (PNUD, apud GREMAUD et al., 1995, p. 95). 

Como salienta Dowbor (2006), o desenvolvimento sempre foi visto como um 

processo que chega a uma região vindo das esferas superiores do governo, sob a 

forma de investimentos públicos ou mediante a instalação de empresas privadas.  A 

modernização, no sentido amplo de geração de emprego e renda, valorização de 

pequenas e médias empresas, combate à pobreza, redução das desigualdades, 

provimento de políticas públicas de qualidade, tende a ser vista pela 

comunidade/sociedade como dinâmica que vem de fora, portanto, é passivamente 

aguardada pela comunidade.  
Décadas de experiências com projetos de desenvolvimento 
comprovam, no entanto, que a capacidade de auto-organização 
local, a riqueza do capital social, a participação cidadã e o 
sentimento de apropriação do processo pela comunidade são 
elementos vitais em sua consolidação. O desenvolvimento não é, 
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meramente, um conjunto de projetos voltados ao crescimento 
econômico.  É uma dinâmica cultural e política que transforma a vida 
social. (op. cit. p. 4). 
 
 

Conforme o SEBRAE-2004, 1,5 milhão de empresas são abertas anualmente. 

Entretanto, 60% encerram as atividades em menos de cinco anos. Paradoxalmente, 

em um mundo caracterizado pelo excesso de informação, as causas mais comuns 

para essa mortalidade são a ausência de planejamento prévio, desconhecimento ou 

falta de experiência no ramo e má administração do fluxo de caixa. É possível que 

se encontre uma explicação para o fracasso de tão grande número de 

empreendimentos – e isso não ocorre apenas no Brasil -- no fato de que as forças 

empresariais não estejam nem suficientemente agrupadas, nem suficientemente 

representadas.  Como diz Filion,  
Encontramo-nos numa situação onde aqueles que seriam os 
principais atores do desenvolvimento -- os empresários e os líderes 
de pequenas empresas -- estão ausentes da elaboração das 
legislações que governam a nossa sociedade. (FILION, 2004, p. 29). 
 

A modernização e o desenvolvimento da economia requerem a integração de 

políticas centrais com a de agentes locais para que ocorram desdobramentos 

virtuosos do ponto de vista da população como um todo. Tais desdobramentos 

virtuosos terão sido conseguidos se e quando atingirem os atributos propostos pelos 

formuladores do Orçamento Participativo: radicalização da democracia, construção 

de nova cidadania, aperfeiçoamento do gasto público e promoção do 

desenvolvimento local (CARVALHO e SILVA, 2006). 

No Capítulo 3 será apresentado um Estudo de Caso: a implantação de uma 

incubadora de empresas do tipo mista em uma cidade do interior paulista, com o 

intuito de analisar os obstáculos com que os empreendedores se defrontaram e as 

soluções encontradas para superá-los. 
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - ESTUDO DE 
CASO: IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE 

SANTANA DE PARNAÍBA 
 
 
 

Os caminhos a percorrer nesta pesquisa foram delineados principalmente a 

partir da leitura de textos de Marilena Chauí, Milton Santos, Sérgio Buarque de 

Holanda e Ladislaw Dowbor, cujas reflexões foram de importância fundamental para 

a compreensão das contradições identificadas na implantação da incubadora de 

empresas de perfil misto de Santana de Parnaíba, município que se destaca por 

apresentar, segundo estudo da ONU, um dos piores índices de distribuição de renda 

do Brasil.  

Optamos por fazer uma pesquisa qualitativa, ou seja, de acordo com Martins 

e Theóphilo (2007, p. 61), “[...] caracterizada pela descrição, compreensão e 

interpretação de fatos e fenômenos, em contrapartida à avaliação quantitativa, 

denominada pesquisa quantitativa, onde predominam mensurações.” Desse modo, 

procuramos a compreensão dos elementos envolvidos na implantação e no 

funcionamento da incubadora de empresas do município de Santana de Parnaíba 

mediante o estudo de caso, estratégia que tem como objetivo, “o estudo de uma 

unidade social, que analisa profunda e intensamente” (Ibid).  

 

3.1 Abordagem metodológica: O estudo de caso 

A investigação foi conduzida a partir da consideração de que deveríamos 

fazê-la passar por quatro fases: (i) exploração, (ii) descrição, (iii) análise de conteúdo 

e (iv) observação participante; sua realização seguiu a metodologia do estudo de 

caso. 

A pesquisa exploratória visa a investigar pessoas e documentos que 

viabilizem o entendimento do assunto. Consiste na ênfase dada à descoberta de 

práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na elaboração de alternativas que 

possam ser substituídas. Sobre a pesquisa descritiva, Oliveira (1997) assinala que o 

processo ou os processos para obtenção de dados praticamente podem ser os 

mesmos da pesquisa quantitativa.  

Muitas pessoas associam as palavras quantitativo com objetividade e 

qualitativo com subjetividade, mas esta associação é simplista, não faz justiça à 
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complexidade que caracteriza a tentativa de compreender a realidade e construir 

novas explicações ou interpretações (POZZEBON e FREITAS,1998).  

Segundo Oliveira, o estudo descritivo é um processo que permite ao 

pesquisador a obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de 

diversos fatores e elementos que influenciam determinado fenômeno. Com essa 

posição concorda Yin (2005), quando afirma que o estudo exploratório e descritivo 

permite investigar uma situação específica com profundidade. 

 Bardin (2008, p. 32) assinala que “a análise de conteúdo (seria melhor falar 

de análises de conteúdo) é um método muito empírico, dependente do tipo de ‘fala’ 

a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como objetivo.” Para a 

autora, a técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo 

pretendidos tem de ser reinventada a cada momento, “exceto para usos simples e 

generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da descodificação e de 

respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado 

rapidamente por temas”. (Ibid.). 

A metodologia proposta na conceituação da análise de conteúdo foi adotada 

tendo por objetivo definir parâmetros de imparcialidade e isenção na coleta das 

informações. Sobre isto assinala Laurence Bardin: 
Apelar para estes instrumentos de investigação laboriosa de 
documentos, é situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. 
Bourdieu passando por Bachelard, querem dizer não “à ilusão da 
transparência” dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar 
os perigos da compreensão espontânea. É igualmente “tornar-se 
desconfiado” relativamente aos pressupostos, lutar contra a 
evidência do saber subjetivo, destruir a intuição em proveito do 
“construído”, rejeitar a tentação da sociologia ingênua, que 
acredita poder apreender intuitivamente as significações dos 
protagonistas sociais, mas que somente atinge a projeção de 
sua própria subjetividade. (BARDIN, 2008, p. 28). 

 

Segundo Bardin, a análise de conteúdo é “um leque de apetrechos” adaptável 

a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. (Ibid., p. 33). Assim, esse 

tipo de análise procura conhecer o que está por detrás dos discursos. É a busca de 

outras realidades através das mensagens. Ela adquire relevância na medida em 

que, por meio do referencial teórico, fundamenta a construção de categorias de 

análises.  

Martins e Theóphilo ensinam que: 
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[...] A categorização é um processo de tipo estruturalista e envolve 
duas etapas: o inventário (isolamento das unidades de análise: 
palavras, temas frases etc.) e a classificação das unidades comuns, 
revelando as categorias (colocação em gavetas) [...] O objeto de 
estudo da análise de conteúdo é a palavra, [e]  em seus aspectos 
individual e atual a Análise de Conteúdo preocupa-se com o contexto 
em que a palavra é usada. (2007, passim).  
 

 A observação participante é realizada de dentro de uma dada situação, 

senão como membro nato da situação observada, pelo menos como membro aceito 

pelos demais participantes.  
A observação participante é uma velha ferramenta das 
Ciências Sociais cuja utilização inicial está fortemente 
associada à curiosidade ocidental em relação a um outro que é 
considerado exótico em relação ao habitat cultural do 
observador-pesquisador. Não espanta, portanto, que tenham 
sido os antropólogos os primeiros a sistematizar o método da 
observação-participante, tendo como "outro" culturas distintas 
das suas. (CORTEGOSO, 2006, p. 2 - grifos do autor). 
 

No contexto das Ciências Sociais, ainda de acordo com Cortegoso (Ibid.), o 

registro das observações tinha, nesses primórdios, dois objetivos; preservar a 

memória de formas de viver, que seriam inevitavelmente modificadas pelo contato 

com culturas dominantes, e analisar as estruturas de sociabilidade que promovem 

certos comportamentos, de forma a possibilitar a decodificação ou compreensão 

deles pelo pesquisador. Em outras palavras, para alguns tópicos de pesquisa, pode 

não haver outro modo de coletar evidências a não ser através da observação 

participante. Outra oportunidade propiciada por essa técnica é a possibilidade de 

perceber a realidade do ponto de vista de alguém que se encontra dentro do estudo 

de caso, e não de um ponto de vista de observador externo (YIN, op. cit. p. 122). 

A metodologia do estudo de caso como estratégia de pesquisa pode ser 

escolhida no exame de temas atuais, desde que não ocorra manipulação de 

comportamentos. O estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas 

pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente 

não são incluídas no repertório de um historiador: observação direta dos 

acontecimentos que estão sendo estudados e entrevistas das pessoas neles 

envolvidas.  

 

Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam 

se sobrepor, o poder diferenciador do estudo de caso é sua capacidade de lidar com 
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uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações (YIN, p. 26). 

A estratégia de pesquisa do estudo de caso é criticada por suposta falta de 

rigor, análises intuitivas, influência do investigador, falsas evidências. Como 

advertem Martins e Theóphilo (Ibid., p. 62),  
como o pesquisador conhece profundamente o fenômeno em estudo, 
ou melhor, pensa que o conhece totalmente, poderá 
deliberadamente, enviesar os dados e evidências de forma a 
comprovar suas pressuposições iniciais [...] Um dos maiores riscos 
da condução de um estudo de caso é utilizar a investigação para 
comprovar posições preconcebidas.  
  

 De outro modo, quando a pesquisa revela perspectivas que não tinham sido 

abordadas por estudos assemelhados, o caso poderá ser qualificado como 

importante. 

Por fim, a essência de um estudo de caso, ou a tendência central de todos os 

tipos de estudo de caso é que eles tentam esclarecer “uma decisão ou um conjunto 

de decisões: Por que elas foram tomadas? Como elas foram implementadas? E, 

quais os resultados alcançados?” (YIN, p. 31). 

Para o estudo da implantação da incubadora de Santana de Parnaíba, a 

realização de pesquisa bibliográfica se constituiu na primeira etapa deste trabalho, 

visando à compreensão mais ampla do sistema que abrange as incubadoras de 

empresas, bem como à delimitação das questões envolvidas pela pesquisa.  

A análise dos dados obtidos mediante a leitura de documentos produzidos, 

quer nas instituições acadêmicas (dissertações e teses) quer extra-acadêmicas 

(livros, artigos, atas de reuniões internas da incubadora no período compreendido 

por esta pesquisa [2005-2007] etc.), procurou ajustar-se aos referenciais prescritos 

pela metodologia do estudo de caso: definição de critérios para o exame, 

categorização e classificação das informações. 

No entanto, como “geralmente não há uma maneira precisa de apresentar 

critérios de avaliação para estudo de caso” (YIN, 2008, p. 48), para a realização 

desta investigação foi necessária a definição de um protocolo, que apresentou as 

etapas da pesquisa com vista a aumentar a confiabilidade do levantamento de 

informações.  

Seguindo esse caminho, a segunda etapa foi definida pela elaboração de um 

protocolo, que resultou nos quadros que apresentamos a seguir, referentes à coleta 
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de dados (Quadro 4) e às atividades da pesquisa cotejadas com as fontes de coleta 

de informações (Quadro 5): 

 
Quadro 4 - Protocolo de estudos - Fontes de evidência 

IDENTIFICAÇÃO OBJETIVO FONTES: Primárias 
e Secundárias REFERÊNCIAS 

 

Pesquisa 

documental 

 

Caracterização 

da Empresa 

Documentos da 

empresa – FIESP 

 

Cadastro da empresa 

 

Entrevistas 

 

Detalhar o perfil 
Coordenadores e 

 
Empreendedores 

Elaboração do pesquisador 

 
Análise 

 

 
Caracterização 

 

 
Documentação 

 

 
Elaboração do Pesquisador 

 
Observação  

participante Caracterização Reuniões técnicas Diário de Campo 

Fonte: YIN (2005)  
 

Quadro 5 - Estrutura de atividades 
 

ATIVIDADE 
 

OBJETIVO 
 

Pesquisa 
Conhecer na FIESP os documentos que definem o processo de 

instalação de incubadoras. 

Entrevistas 

Verificar se a incubadora implantada seguiu o processo definido pela 

documentação levantada na FIESP e pelo Programa Nacional de 

Incubadoras. 

Análise 

Correlacionar os pontos de vista do Coordenador Executivo do 

Programa de Incubadoras da FIESP com documentos de implantação, 

diário de campo e com os depoimentos recolhidos nas entrevistas junto 

aos cinco empreendedores graduados. 

Fonte: YIN (2005) 
 

Acreditamos que a sistematização do processo de implantação de 

incubadoras poderá vir a contribuir na prevenção de insucessos de políticas públicas 

voltadas ao empreendedorismo. 
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3.1.1 Critérios para a seleção dos sujeitos da pesquisa 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida junto a empresários graduados pela 

incubadora de Santana de Parnaíba e junto ao representante da FIESP, 

coordenador executivo do Programa de Incubadora de Empresas (desativado em 31 

out. 2007), num total de seis entrevistados. Os critérios utilizados foram os 

seguintes: 

1. Ter participado do primeiro grupo de empreendedores graduados pela 

incubadora; 

2. Ter sido graduado pela incubadora até meados do ano de 2008; 

3. Ter sua empresa sido instalada em Santana de Parnaíba: 

4. Ter acompanhado, como representante da entidade gestora, a evolução da 

incubadora desde sua inauguração.    

(Os dados de identificação dos entrevistados estão dispostos no tópico de 

análise de resultados, no Capítulo 4). 

 3.1.2 Questões Éticas12 
 

O projeto foi autorizado pelo Comitê de Ética de Pesquisa (CEP) da 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) para a realização da pesquisa de 

campo. Primeiramente foram abordados empreendedores, graduados pela 

incubadora, e o representante da FIESP, com o objetivo de apresentar a proposta 

deste trabalho, seus encaminhamentos e as questões éticas que envolviam o 

estudo. Foi elaborado um modelo de autorização utilizado na coleta de assinatura 

dos sujeitos de pesquisa, formalizando o consentimento à entrevista13.  

3.2 Procedimentos de coleta de dados 
 

A pesquisa envolveu a coleta de dados junto a fontes primárias e secundárias. 

Segundo Oliveira (Ibid., p.157), fontes primárias são dados históricos, fitas gravadas, 

dados bibliográficos, arquivos e correspondências, entre outros; são fontes 

                                                
12 A pesquisa não implicou a autorização expressa das instituições citadas na pesquisa. A 
participação foi voluntária, pois o estudo tratou especificamente do levantamento da percepção dos 
sujeitos quanto ao processo de implantação da incubadora. 
13 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi apresentado aos entrevistados e, por 
meio dele, foram  explicitados todos os procedimentos para a realização da pesquisa. O TCLE foi 
elaborado em duas folhas, a primeira detalhando os propósitos do trabalho e a segunda como 
documento de consentimento e adesão à pesquisa. (APÊNDICE A).  
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secundárias documentos como jornais, livros e revistas. Martins e Theóphilo 

salientam que “a coleta deve ser pautada por um plano formal, todavia informações 

relevantes para o estudo podem ser coletadas mesmo não sendo previsíveis [...] O 

pesquisador deve ser bom ouvinte, e não se enganar devido às suas ideias e 

preconceitos” (Ibid., p. 62). 

Para a coleta de dados, foi definido como primeiro entrevistado o coordenador 

do programa de incubadoras da FIESP. As demais etapas de entrevistas, 

envolvendo empreendedores/as consistiram em encontros com cada um dos 

entrevistados, perfazendo duas entrevistas por dia. Esses encontros, durante os 

quais as entrevistas foram realizadas, ocorreram nos dias 03, 04, 05 e 06 de 

novembro de 2008, em horários previamente definidos, e duraram, em média, 30 

minutos.  

Todos foram informados com antecedência quanto aos objetivos dos 

encontros e foi obtida a concordância de todos em que as entrevistas fossem 

gravadas, permanecendo a identidade do entrevistado resguardada, muito embora 

não tenham sido identificados riscos ou desconfortos. Todos foram esclarecidos 

quanto à utilização das entrevistas apenas para os objetivos da pesquisa e com a 

finalidade de fornecer subsídios à sistematização de um formato-padrão que 

também pudesse vir a ser adotado em futuras implantações de incubadoras mistas 

ou tradicionais em outros municípios, conforme  pode ser lido no APÊNDICE B. 

3.3 Instrumentos de coleta de dados e tratamento de dados 
A pesquisa de campo foi orientada pelas questões surgidas durante a 

pesquisa bibliográfica. O instrumento definido foi o da entrevista semiestruturada, 

cujo roteiro pode ser lido no ANEXO A. Entrevistas semiestruturadas se compõem 

de perguntas definidas que possibilitam aos entrevistados discorrer sobre os temas 

abordados em tom próximo ao da informalidade. 

Conforme Boni e Quaresma (2005):  
O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 
oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras 
ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 
tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de 
entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das 
informações, obtendo assim um direcionamento maior para o tema, 
intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados. (p. 8). 
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Conforme metodologia proposta por Bardin, a análise das entrevistas foi 

dividida como segue: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados.  

Na pré-análise -- organização de informações tendo por objetivo a forma 

como se desenvolveu a investigação, as etapas consistiram numa primeira leitura de 

todos os depoimentos dos entrevistados e na escolha de informações que 

pudessem fornecer referências e informações importantes ao tema da pesquisa.  

A exploração do material, trabalho de codificação, quantificação e 

categorização --, consistiu no levantamento das palavras que surgiram nos discursos 

dos entrevistados em cada uma das questões, e sua intensidade e frequência 

nesses discursos, com o intuito de ressaltar as convergências e divergências por 

categorias de respostas. 

O tratamento dos resultados consistiu na interpretação qualitativa dos dados 

obtidos, fundamentada pela presença ou ausência, nas respostas dos sujeitos, de 

elementos que permitissem atestar e hierarquizar suas relevâncias, como veremos 

no capítulo seguinte. Nele serão apresentados os resultados sob a perspectiva de 

autores que escreveram sobre economia solidária como alternativa ao desemprego 

e à exclusão social.   

3.4 O cenário das desigualdades sociais 
 

A região onde se configura hoje o município de Santana de Parnaíba foi 

explorada durante a administração de Mem de Sá, terceiro governador-geral do 

Brasil, em expedição realizada em 1561. O nome do município foi definido em 14 de 

novembro de 1625. 

O município de Santana de Parnaíba, a 31 km a noroeste do centro da capital 

paulista, faz parte de sua região metropolitana ou da Grande São Paulo. Sua 

população, de acordo com a Fundação SEADE, foi estimada em 107.419 habitantes, 

no ano de 2005, e se distribui por 183,82 km². O município, conhecido por abrigar 

em seu território, ou próximo dele, grandes conjuntos residenciais de luxo, é também 

reconhecido por seu centro histórico, tombado pelo Condephaat14 em 1982.  

A cidade é entrecortada pelo rio Tietê, que desenha uma espécie de divisão 

socioeconômica: de um lado, os indicadores econômico-sociais e de qualidade de 

                                                
14 Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São 
Paulo. 
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vida se comparam aos de alguns países europeus; do outro, à medida que o 

observador se afasta do centro comercial e dos grandes condomínios residenciais, 

ele se defronta, na periferia do município, com uma realidade caracterizada pela 

precariedade, que se confirma nos indicadores sociais.  Reportagem especial do 

PNUD15, contendo análises dos números divulgados pelo Censo Demográfico IBGE 

de 2000, indica que o Município é a localidade com pior distribuição de renda entre 

todos os 645 municípios do Estado de São Paulo e ocupa a 35ª posição, 

relativamente ao maior nível de desigualdade, entre os 5.507 municípios brasileiros, 

no Censo 2000 do IBGE.    

Para a população que mora mais próximo ao rio, são oferecidos serviços 

limitados de esgoto e coleta de lixo. O rio, e um extenso muro que cerca e isola os 

fundos dos luxuosos conjuntos residenciais, compõem um cenário de separação de 

realidades: de um lado, o planejamento, para quem pode pagar -- forte sistema de 

segurança, serviços de alto padrão, tais como coleta seletiva de lixo, escolas 

particulares tradicionais, representações de multinacionais, escritórios virtuais e 

semáforos inteligentes --, do outro, a ocupação desordenada de áreas verdes por 

pessoas que trabalham no lado rico do município, nas tarefas básicas de segurança, 

faxina, obras e construções de mansões suntuosas, numa dinâmica de circulo 

vicioso da pobreza.16  

Segundo Santos (2007),  
Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza.  À 
pobreza gerada pelo modelo econômico, segmentador do 
mercado de trabalho e das classes sociais, superpõe-se a 
pobreza gerada pelo modo territorial. Este afinal determina 
quem deve ser mais ou menos pobre ou morar neste ou 
naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na forma 
mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes tem 
acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de 
pagar o que, em condições democráticas normais, teria de lhes 
ser entregue gratuitamente pelo poder público. (p. 143). 
  

A contradição é inquestionável, quando se examina a divisão da riqueza 

produzida no Município entre seus habitantes: essa divisão faz de Santana de 

Parnaíba o quarto município de maior renda entre as cidades brasileiras, com renda 

                                                
15Programa das Nações Unidas - PNUD. A reportagem em questão foi publicada em 05/03/2004, no 
site <http://www.pnud.org.br/home/ Santana de Parnaíba, SP, 05/03/2004 - Apartheid paulista tem 
até muro>. Acesso em: 12 ago. 2008.  
16 Conceito de Gunnar Myrdal, que explica o subdesenvolvimento pela escassez de poupança, e esta, 
pelo subdesenvolvimento. 
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per capita de R$ 762,65, atrás apenas de Águas de São Pedro (R$ 954,65), São 

Caetano do Sul (R$ 834,00) -- ambas no Estado de São Paulo --, e Niterói (R$ 

809,18), no Estado do Rio de Janeiro (PNUD, op. cit.).   

 Apesar de os números relativos à renda per capita serem elevados, o 

município apresenta um quadro de pobreza exacerbada, onde se torna urgente a 

necessidade de intervenção de políticas públicas para a inserção social, que inclui o 

apoio a empreendimentos solidários informais ou àqueles que empreendem por 

necessidade; a taxa de analfabetismo no Município, segundo a Fundação SEADE, 

corresponde a 7,97% da população, enquanto que, no Estado, essa taxa é de 

6,64%, de acordo com os dados de 2000.  

Santana de Parnaíba ocupa o 23º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), entre todas as 5.507 cidades 

brasileiras — e o sexto no Estado de São Paulo —, ao mesmo tempo em que é o 

município brasileiro em que os ricos são mais ricos, isto é, concentram mais renda 

(PNUD, Ibid.). Apresenta situação semelhante à que o cientista social Francisco de 

Oliveira criou para caracterizar com maestria a economia brasileira, comparando-a 

ao ornitorrinco – animal estranhamente situado na classificação zoológica: é/não é 

réptil, é/não é ave, é/não é mamífero --, para simbolizar a modernidade e o atraso. 

Ou seja, é uma localidade ao mesmo tempo rica e pobre, em que o rico é o mais 

rico, na medida em que concentra mais renda, e o pobre é o mais pobre, na medida 

em que não tem acesso a serviços básicos de saúde, saneamento e educação. 

A página eletrônica da prefeitura da cidade de Santana de Parnaíba informa 

que o município, na área da Educação, conta com uma universidade – Universidade 

Paulista (UNIP), uma escola técnica do SENAI (inaugurada em 2008), 57 escolas 

municipais e 10 escolas particulares. Esse aparelhamento pode ser visto como 

instrumental disponível para a formação de mão de obra, em maior ou menor grau, 

especializada. 

Os indicadores disponíveis da Fundação SEADE (2007) demonstram uma 

situação de concentração de renda. Alguns estudos disponíveis da Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), apontam para uma situação de 

concentração de renda e de baixo grau de formação educacional de sua população. 

Aproximadamente, 56,68% de sua população possuía, em 2005, menos de oito anos 

de estudo e  cerca de 8% de sua  população, na ocasião do estudo, era analfabeta. 

A renda per capita na cidade, em 2004, foi de R$11.500,00; a brasileira, no mesmo 
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período, foi de R$13.700,00.  Essa situação resultou no crescimento das atividades 

por subsistência. No caso da categoria trabalhadores por conta própria, ou formas 

análogas (como é o caso de muitos microempresários), observa-se que eles estão 

criando uma ocupação no mercado de bens, principalmente na prestação de 

serviços, com o objetivo de se auto-empregar. O que caracteriza esse grupo “é que 

[ele] compreende indivíduos com pouco nível de capital físico ou humano, que são 

simultaneamente patrões e empregados de si mesmos” (CACCIAMALI, 2000, p. 

167).   

De acordo com Santos (2008, p. 72),  
Examinado o processo pelo qual o desemprego é gerado e a 
remuneração do emprego se torna cada vez pior, ao mesmo tempo 
em que o poder público se retira das tarefas de proteção social, é 
lícito considerar que a atual divisão “administrativa” do trabalho e a 
ausência deliberada do estado de sua missão social de regulação 
estejam contribuindo para uma produção científica, globalizada e 
voluntária da pobreza.  
 

A breve contextualização socioeconômica do Município em estudo indica, 

como adequada, a existência de uma incubadora de cooperativas ou de uma 

incubadora tradicional, ou seja, aquelas que se caracterizam por gerar um maior 

número de empregos, já que não demandam maior número de mão de obra 

qualificada.  

3.4.1 Contextualização da implantação da incubadora de Santana de Parnaíba 

 
No dia 01 de março de 2005 foi inaugurada a incubadora de empresas do 

município de Santana de Parnaíba. Localizada próximo à Rodovia Anhanguera, via 

de acesso ao oeste paulista, região mais rica do interior do Estado, resultou da 

parceria entre a Prefeitura local, a FIESP/CIESP e o SEBRAE.  

Como gestora executiva, coube à FIESP a contratação do gerente da 

incubadora, da estagiária e das empresas que prestaram consultoria de marketing, 

finanças e outras especialidades, tais como a elaboração de um projeto da 

Fundação de Auxílio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Cada demanda 

das empresas instaladas foi discutida entre seus representantes e a administração 

da incubadora, antes do efetivo atendimento às empresas. A incubadora teve dois 

gerentes executivos: o primeiro participou do processo de implantação e ficou até o 

mês de junho de 2005; o segundo assumiu a incubadora em julho de 2005 e 



78 

permaneceu até o dia 31 de outubro de 2007, data da saída da FIESP da gestão de 

34 incubadoras no Estado de São Paulo. Foi somente em meados de 2006 que a 

incubadora passou a contar com o apoio regular de escolas técnicas da rede SENAI, 

não apenas para a qualificação de mão de obra ocupada nas empresas incubadas, 

como também para o atendimento a demandas de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de produtos. Santana de Parnaíba passou a contar oficialmente 

com uma escola Senai em 2008. 

A prefeitura de Santana de Parnaíba, por ocasião da inauguração da 

incubadora, indicou alguns dos objetivos dessa implantação: (i) desenvolvimento de 

empresas competitivas e tecnologicamente sustentáveis; (ii) geração de novos 

empregos; (iii)  fortalecimento da economia local; (iv) promoção de intercâmbio com 

universidades, institutos e grandes empresas. A expectativa da prefeitura do 

Município era de que a incubadora seria capaz de fornecer aos empresários o apoio 

para fomentar, desenvolver e ajudar a cidade na criação de novos empregos. 

Conforme artigo publicado no Jornal da Cidade, de Santana de Parnaíba,  
Cada empresa instalada contou com uma área disponível de 
aproximadamente 80 m² e pontos de água, luz, telefone e outros 
serviços rateados. Um espaço comum reúne recepção, três salas, 
sanitários, copa e cozinha, além de uma série de serviços de apoio, 
como orientação jurídica, além de assessoria na busca de novas 
tecnologias e informações técnicas. (12 de março de 2005, p.3). 
 

É caracterizada como incubadora mista, pois apoia tanto os empreendimentos 

de tecnologia difundida quanto aqueles que desenvolvem produtos inovadores nas 

áreas de telecomunicações e eletroeletrônica.  

O prédio da incubadora ocupa uma área de 800 m2, dividida em oito módulos 

individuais, dos quais seis ocupam uma área de 80 m2
 e dois têm uma área de 60 

m2. Além da infraestrutura física, os empresários dispõem de sala de reuniões, 

secretaria, acesso a internet, e telefonia (neste caso, o custo da instalação e de 

aquisição dos equipamentos foi coberto por rateio entre os empresários), e 

equipamento de fax.  
 

3.5 Fatores críticos determinantes de sucesso ou fracasso da incubadora 
 

Na visão de Dornelas (2002) “planejar não é sinônimo de garantia de sucesso, 

porém deixar de planejar pode facilmente levar qualquer organização, inclusive 

incubadoras, ao fracasso” (p.122).  A incubadora estudada não dispunha de plano 
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de negócios nem de planejamento estratégico e, com isso, as ações demoraram a 

ser definidas, comprometendo a dinâmica evolutiva das ações de atendimento às 

empresas; estas, por sua vez, foram contempladas com atendimento de consultoria 

em Plano de Negócios apenas no final do ano de 2006. As diretrizes da incubadora 

e das empresas instaladas haviam sido definidas, na época da instalação, pela 

FIESP, mas eram de caráter geral e não consideravam as muitas especificidades de 

Santana de Parnaíba. 

 Para o sucesso das incubadoras, tanto os especialistas, como o SEBRAE e o 

governo federal, por meio do seu Programa de Apoio à Implantação de Incubadoras, 

apontam os seguintes itens, em comum: 

1º) Acesso a linhas de financiamentos e investimentos. Segundo 

Dornellas (2002, p. 26), o acesso ao crédito é difícil, sobretudo pela falta de cultura 

de investimento de risco em negócios de alto potencial no país; o capital é 

fundamental para a consolidação de pequenos negócios e para que as empresas 

cresçam e saiam das incubadoras em condições de competir no mercado. Pequenas 

empresas possuem maiores custos, proporcionalmente às grandes, em razão das 

quantidades produzidas para comercialização. 

Troster (2007, p. 136), informa que,  
no Brasil a concentração empresarial é ainda maior do que a 
concentração da renda. Enquanto os 10% mais ricos da população 
detêm 46,4% da renda, as 10% maiores empresas detêm 59,5% dos 
lucros e 60,8% dos rendimentos das vendas. Enquanto os 50% mais 
pobres da população têm 13,2% da renda, as 50% menores firmas 
registram apenas 5,5% das vendas e não lucram.  
 

No município não foram identificadas, no período deste estudo, ações que 

visassem a diminuir esse desequilíbrio. 

2º) Programas de consultoria e assessorias. São as ações de atendimento 

especializado, a partir de consultorias em finanças, marketing, produção, plano de 

negócios e outras. Foram identificados tais suportes às empresas da incubadora. 

3º) Suporte da comunidade. Segundo Dornelas (Ibid., p. 27), “trata-se da 

participação de atores locais no conselho de administração da Incubadora”. Esta 

condição foi alcançada, em 2007, cerca de cinco meses antes de a FIESP deixar a 

gestão da Incubadora. 

4º) Rede de Empreendedorismo. A competitividade das micro e pequenas 

empresas deve ser estimulada por meio de ações articuladas de posicionamento em 
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relação a mercados, exportações, compras, contatos com empresas do mesmo setor 

em localidades diferentes, para troca de experiências sobre gestão, contratação e 

outras temáticas de interesse de empresas de pequeno porte. 

Casarotto e Pires (1998) explicitam a importância de que micro e pequenas 

empresas tenham um posicionamento cada vez mais flexível e voltado a parcerias: 

“[...] quando se passa a falar em negócios e não mais em fábricas isoladas, uma 

forma de diminuir os riscos e ganhar sinergia é a formação de alianças entre 

empresas, especialmente as pequenas” (p. 24). 

Até 2007, a incubadora de Santana de Parnaíba não havia estabelecido 

parcerias formais com as 34 incubadoras de outros municípios paulistas que 

também contavam com a gestão executiva da FIESP. Informalmente, porém, 

gerentes das incubadoras de Jundiaí, Piracicaba, Santana de Parnaíba, Votorantin, 

Osasco, Santa Bárbara d’Oeste, Sorocaba e Jacareí, buscaram criar um novo 

conceito de trabalho em rede, considerando as peculiaridades regionais e 

procurando articular as competências de cada incubadora no apoio às respectivas 

empresas incubadas.  

Algumas medidas consideradas pelos gerentes foram: a) divulgação das 

incubadoras na localidade e região; b) atração de propostas inovadoras para as 

incubadoras; c) criação de um site exclusivo para cada empresa participante da 

nova incubadora; d) abertura do diálogo entre empresários de incubadoras e 

pesquisadores de universidades, nas respectivas regiões; e) apresentação do 

conceito de “plano de negócios” para a comunidade local; f) desenvolvimento de 

novos formatos de apoios financeiros e estruturais para os eventos das empresas 

incubadas; g) desenvolvimento de um formato inovador na relação entre empresas 

incubadas e bancos comerciais.   

5º) Processo de seleção de empresas. O processo de seleção deve servir 

para avaliar, recomendar e selecionar as melhores empresas para a incubadora. 

Alguns critérios, de acordo com Dornelas (2002, p. 30), são: ser capaz de gerar 

empregos; pertencer a setor priorizado pela incubadora; ter desenvolvido plano de 

negócios; possuir metas coerentes e atingíveis; ter sócios com perfil empreendedor.  

Os empreendedores foram analisados a partir de um miniplano de negócios 

disponibilizado pela FIESP; foi priorizado o ingresso de uma empresa do setor 

eletroeletrônico, todavia, essa priorização não foi feita com a prévia avaliação da 

adequação do perfil da empresa às condições de oferta de mão de obra qualificada, 
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na cidade, para empresas de perfil tecnológico. Em 2005, a incubadora aprovou o 

ingresso de duas empresas fabricantes de equipamento e instrumental médico- 

hospitalares. Ambas necessitavam de licença de funcionamento, e não 

conseguiram, dentro da incubadora, obtê-la junto à Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). Uma delas deixou a incubadora em 2007, para instalar-se em 

sede própria, sem a necessária licença, e a outra encerrou suas atividades, por falta 

de recursos para viabilizar a produção. 

6º) Vínculos com Universidades. Trata-se de uma interação importante 

entre quem gera tecnologia e inovação e as empresas incubadas, que podem 

fortalecer sua posição no mercado com produtos e processos inovadores. Em fins 

de 2006, foram iniciados entendimentos com a Universidade Mackenzie,  com vista 

à troca de experiências entre professores, empresários e alunos da Universidade. 

7º) Programa de Metas. É necessário definir claramente procedimentos e 

metas. A ausência de um planejamento estratégico para a incubadora (o que foi 

constatado durante nossa pesquisa) gerou insegurança quanto a critérios de 

avaliação, prestação de contas e direitos e deveres das empresas. Como afirma 

Amato Neto, ”[...] na atual conjuntura econômica, para manter a taxa de 

rentabilidade que permita permanência no mercado, a empresa tem que ampliar 

receita e/ou diminuir custos”  (2005, p. 72). 

No próximo capítulo, é apresentada a análise das entrevistas feitas com o 

representante da entidade gestora da incubadora de Santana de Parnaíba e com 

cinco empreendedores que participaram do processo de incubação de suas  

empresas, no período de 2005 a 2008. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E RESULTADOS 
 
 
 

A análise considerou o processo de implantação da incubadora de empresas 

de Santana de Parnaíba, referido aos preceitos explicitados no Estudo de 

Viabilidade Técnico-Econômica do Programa Nacional do Governo Federal, em 

busca da possível articulação entre a incubadora e o desenvolvimento econômico e 

social do município, mediante a identificação do perfil tecnológico das empresas e 

sua capacidade de geração de empregos para a população de Santana de 

Parnaíba. 

As respostas do gestor da FIESP estão reunidas no primeiro bloco, seguidas 

pelas respostas dos empreendedores, em um segundo bloco.  

 A análise envolveu as seguintes etapas: (i) identificação dos 

empreendedores respondentes, quanto a escolaridade, idade, sexo e local de 

residência; (ii) caracterização das empresas da incubadora; (iii) Identificação do grau 

de conhecimento do PNI por parte do coordenador do programa de incubadoras da 

FIESP; (iv) identificação, na entrevista do coordenador da FIESP, dos fatores ou 

indicadores econômicos e sociais, considerados para a definição do tipo de 

incubadora implantada no município; (v) identificação dos fatores facilitadores ou 

dificultadores para os empreendimentos e (vi) articulação entre as ações da 

incubadora e o desenvolvimento social e econômico.  

 

4.1 Identificação dos empreendedores  
 

Foram entrevistados cinco empreendedores, três homens e duas mulheres, 

entre os quais quatro com ensino superior completo (um deles com mestrado na 

área da Engenharia Elétrica) e uma com ensino médio completo. Todos são casados 

e com filhos. Três residem no município de Santana de Parnaíba; um é morador do 

município de São Paulo e o outro reside em Araçariguama, no Estado de São Paulo.  

A faixa etária varia entre 29 a 62 anos. 

O representante da FIESP, sexto entrevistado é do sexo masculino, 

administrador de empresas com pós-graduação em Administração pela UNICAMP e 

tem 57 anos. Desde o início do Programa – década de 80, foi a pessoa designada 
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pela FIESP para visitar localidades paulistas e estabelecer diálogo com as 

autoridades municipais interessadas na implantação das Incubadoras. 

Com base nas informações coletadas durante as entrevistas é apresentada, 

no Quadro 6 uma síntese do perfil dos empreendedores entrevistados, tempo da 

empresa na incubadora e ramos de atividade. 

 

QUADRO 6 - Perfil dos entrevistados, tempo de incubação da empresa e ramo 
de atividade 

 
Empresa 

 
Atividade 

 
Idade  

 

Período da 
 

 incubação 

Escolaridade 
em  

2005 

Situação 
da 

empresa 

 
 
 

A 

 
Eletroeletrônico – 

Gerador de Impulso 
elétrico e Serviços de 

manutenção 
 

 
 
 

56 

 
 
 

12/2004 

 
Superior 
completo 

Engenharia 
Eletrônica 

 
 
 

Graduada 

 
B 

 
Confecção 

 (moda íntima feminina) 

 
29 

 
12/2004 

 
Ensino 
Médio 

completo 

 
Graduada 

 
 

C 

 
Telecomunicações – 
Voz IP; Serviços de 
Desenvolvimento de 

soluções em 
telecomunicações 

 

 
 
 

62 

 
 
 

12/2004 
Mestrado 

Engenharia 
Elétrica 

 
 
 

Graduada 

 
 

D 

 
Eletroeletrônico – 

Equipamento Médico 
de Princípio Criogênico 

 

 
 

37 

 
 

02/2005 

 
Superior 
completo 

Engenharia 

 
 

Graduada 

 
 
 

E 

 
Metalúrgica – 

Estamparia (botões e 
rebites), Serviços de 
desenvolvimento de 

soluções em 
estamparia 

 

 
 
 

45 

 
 
 

04/2005 

 
 

Superior 
completo 

Economia. 

 
 
 

Graduada 

Fonte: FIESP 
 

   
 

 

O Quadro 6 mostra que três das cinco indústrias que compuseram o universo 

pesquisado também prestaram serviços de manutenção e/ou desenvolvimento de 

soluções para clientes e potenciais clientes. Foi uma estratégia interessante para 
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conquistarem fatias de mercado e se manterem em atividade em períodos de 

retração econômica. 

 

4.2 Situação das empresas da incubadora no Ingresso e na Graduação  

Relativamente à quantidade de empregos gerados pelas empresas que 

haviam sido aprovadas para instalação na incubadora, estas apresentavam, à época 

desta pesquisa (novembro de 2008), o perfil delineado no Quadro 2, na página 

seguinte.  

Em 2005, ano que marca o início da incubadora no município, os 

empreendedores (as) apresentaram seus objetivos de geração de emprego para os 

gestores, FIESP/CIESP, SEBRAE e Prefeitura: previam gerar a média de pelo 

menos cinco empregos por empresa, até a graduação. Na ocasião da entrevista, os 

empresários (as) informaram 22 empregos gerados.  A falta de mão de obra 

qualificada, o difícil acesso a parceiros tecnológicos, bem como ao crédito, 

retardaram o desenvolvimento de novos produtos e a consolidação das empresas. 

 A análise do Quadro 7 indica a relevância, no caso dos projetos analisados, 

da escolaridade na concretização dos projetos. Provavelmente, a maior escolaridade 

provê o empreendedor de melhores condições de articulação de alternativas de 

negócios para a empresa. Além disso, foi possível observar que ele tende a assumir 

maior protagonismo junto a gestão da incubadora. 

Segundo Santos (2007, p. 156), “de qualquer maneira, viver na ignorância do 

que se passa em torno, quando uma boa parte das decisões que nos concernem é 

tomada em função dessas informações que nos faltam, não contribui para a 

formação da cidadania integral.”  

Medeiros (op. cit. p. 59), considera que a incubação pressupõe três etapas : 

implantação, crescimento e consolidação e, em média, são necessários cerca de 

oito meses para cada etapa, ou seja, a permanência típica de uma empresa na 

incubadora gira em torno de 24 meses. Em Santana de Parnaíba, as empresas 

graduadas permaneceram incubadas por um tempo médio de dois anos.  
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QUADRO 7 - Caracterização das Empresas Ingressantes e Graduadas na 

Incubadora de Santana de Parnaíba - Período 2005 / 2008 
 
 

Empresas 

Data de 
ingresso e 

saída 

Ramo 
de 

Atividade 

 
 

Escolaridade 

Área 
em 
m² 

Empregos 
Previstos (*) 
no Ingresso 

2005 

Empregos 
Gerados na 

Graduação (**) 
2008 

 
A 

2005  
a 

 2008 

Eletroeletrônico  
Gerador de 

Impulso 

Universitário 
  Engenheiro 

Elétrico 

 
80 

 
05 

             
                01 

 
B 

2005 
a 

 2008 

Metalúrgico 
Estamparia 

Botões metálicos 

Universitário 
Economista 

 
44 

 
05 

 
07 

 
C 

2005  
a 

 2008 

Confecção 
 Moda Íntima 

Feminina 

Ensino  
Médio 

 
80 

 
06 

 
09 

 
D 

2005  
a 

 2008 

Telecomunicaçõe
s 
 

 Voz sobre IP 

Mestrado                  
Engenhari
a Elétrica 

 
80 

 
06 

 
01 

 
E 

2005  
a 

  2007 

Eletroeletrônico 
Equipamento de 

uso médico- 
hospitalar 

Universitário 
Engenharia 

Elétricas 

 
80 

 
05 

 
01 

 
F 

2005 
 a 

2006 

Metalúrgico 
Instrumental 
cirúrgico uso 

Médico-hospitalar 

Ensino 
fundamental 
Incompleto 

 
 

80 

 
 

05 

 
Encerrou  
atividades 

       
     G(***) 

2005 
a 

 2007 

Eletroeletrônico 
Equipamento de 

Sonorização 

Universitário 
Engenheiro  

Elétrico 

 
80 

 
05 

 
01 

 
H 

2005  
a 

 2006 

Eletroeletrônico 
 Relês e  

Capacitadores 

Ensino 
Médio 

Profissional 
Técnico em 
Eletrônica 

 
 

80 

 
 

05 

 
Encerrou 
atividades 

 
I 

2006  
a 

 2007 

Eletroeletrônico – 
Alarmes 

Residenciais 

Universitário 
Engenheiro 

Eletroeletrôn
ico 

 
80 

 
05 

 
Encerrou  
atividades 

 
J 

2007  
a 

 2008 

Metalúrgica – 
Cercas em Aço 

Universitário 
Direito / 

Arquitetura  

 
0 

 
05 

 
02 

Total  10  ------ 52 22 
 (*) Previsão feita pelos empreendedores quando do início das atividades na incubadora. 
(**) Situação após a graduação na incubadora. Não inclui a ocupação dos sócios proprietários. 
Obs: Três empresas foram desativadas na Incubadora no período de 2005 a 2008. São elas: 
Microcir Instrumentos Metalúrgicos Ltda; Alphard Indústria de Alarmes LTDA e Degree Sistemas 
Eletrônicos Ltda. Em comum, a falta de capital e giro para prosseguimento das atividades.  
 

A incubadora de empresas e o posto local do Banco do Povo tinham suas 

atividades subordinadas à Secretaria de Desenvolvimento do Município. Entretanto, 

empresários não residentes no município não conseguiram ter acesso a linhas de 
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financiamento do banco, voltadas ao capital de giro a custos sensivelmente mais 

baixos. Estranhamente, as empresas estavam instaladas em uma incubadora do 

município, pagavam tributos ao município, mas não podiam se beneficiar de uma 

política de crédito local. Ora, se era sabido que três empresas instaladas na 

incubadora tinham sócios que não residiam no município, por que, então, aprovar 

sua instalação, se aqueles não podiam usufruir plenamente das possibilidades 

oferecidas pela incubação? 

 Dornelas (2002, p.30), ao se referir à importância do processo de seleção de 

empresas incubadas, informa que muitas incubadoras, por ocasião da inauguração, 

apresentam uma ocupação de 100% das suas instalações com novas empresas, 

mais com o intuito de preenchimento dos espaços do que como resultado de um 

processo de seleção bem conduzido. No entanto, como adverte o autor, esse 

processo é crítico para o sucesso da incubadora, já que “um processo mal formulado 

pode levar a incubadora a admitir empresas que não estão condizentes com sua 

missão, contrariando seu negócio e trazendo muitos problemas futuros.”  

Dessa maneira, a não ocupação plena dos espaços da incubadora “em 

muitos casos é melhor do que incubar empresas que não foram adequadamente 

selecionadas.” (DORNELLAS, 2002, p. 30).   

Os recursos financeiros se constituem em fator notável de sobrevivência para 

empreendimentos nascentes. Os empreendedores, ainda na fase de seleção para 

ingresso na incubadora, devem ser orientados quanto ao período necessário (e que 

é variável) de consolidação dos processos: tecnológico, produtivo e de carteira de 

fornecedores e clientes. Caso se esgotem os recursos próprios de algum 

empreendedor, na fase inicial do projeto, é importante que a incubadora se mostre 

articulada com as instituições de crédito e fomento locais para fazer frente à 

necessidade do empreendedor. Sobre ações de apoio, Medeiros (1992, p. 41), 

aponta a importância, entre outras, das ações que consideram o necessário 

envolvimento de diferentes parceiros: “Prefeitura, Governo estadual e da União e 

suas agências de fomento e financiamento”.   

 

4.3 Alguns resultados obtidos pela incubadora e gargalos identificados durante a 

Gestão FIESP 

Os indicadores de incubação obtidos no triênio 2005/ 2008 foram:  

1. Taxa de ocupação de 100%: oito empresas para oito espaços; 
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2. Passagem, pela incubadora, de um total de dez empresas, no período de 

três anos (2005 a meados de 2008); dessas, três empresas foram desligadas. 

Dentre estas, um problema comum foi a falta de capital de giro, associada, em um 

dos casos, à dificuldade em compreender conceitos de gestão financeira e de 

utilização de recursos de informática.  

3. Não consolidação de uma das empresas graduadas, de base tecnológica 

(telecomunicações), por ausência de parcerias com universidades, mão de obra 

local qualificada, linhas de financiamento e por parcerias e demandas que não se 

confirmaram. 

4. Recebimento de recursos da FAPESP, no período, por uma das empresas.  

 Até meados do ano de 2008 a incubadora graduou sete empresas, sendo 

três de base tecnológica (Reflexsystems, Multiserv Telecom e Alimed Tec) e quatro 

de tecnologia difundida (S&S indústria de Botões Metálicos, Detalhe Lingerie, B. 

Tech Áudio Indústria e Aço Cortante).  

Das sete empresas graduadas, cinco se instalaram no município de Santana 

de Parnaíba e duas empresas se instalaram no município de São Paulo. Logo, é 

possível inferir que, do ponto de vista apenas do número de empresas graduadas, 

os resultados da incubadora, em um período médio de dois anos e meio, foram 

relevantes. Foram sete graduados, em relação a dez empresas, 70 % de aprovação. 

Segundo o SEBRAE, em incubadoras, o índice de mortalidade de empresas é de 

20%. A incubadora apresentou índice pouco superior, ou seja, 30%, no período 

considerado.   

De acordo com o Procedimento Operacional do SEBRAE (2008), o processo 

de implantação de novas incubadoras em um município passa por etapas que 

necessariamente devem comportar o estudo e a discussão, com representantes da 

sociedade civil, de temas como sua viabilidade técnica e econômica e a criação de 

um Conselho Consultivo, composto por representantes da prefeitura, SEBRAE, 

bancos, universidades, sindicatos etc. 

No entanto, no que tange à instalação da incubadora de Santana de 

Parnaíba, não foram identificados, nos arquivos da FIESP, registros que 

evidenciassem quaisquer estudos de viabilidade, como também não encontramos 

menção à criação do Conselho Consultivo, previsto no Manual do SEBRAE; este 

procedimento foi seguido somente no início do ano de 2007. Sua observância 

poderia ter auxiliado na definição de um modelo de incubadora que promovesse a 
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inclusão social de um maior número de pessoas e com maior retorno 

socioeconômico para o município.    

De acordo com Gallo et al. (2002): 
[...] o papel da incubadora não se constitui em uma atuação pontual, 
mas de uma ação articulada, engajada na realidade social, 
envolvendo vários atores, sejam eles pessoas, grupos, cooperativas, 
parceiros, ou a comunidade como um todo, buscando impactar nas 
condições existentes de desemprego, precarização do trabalho e 
exclusão social.  (p. 6). 

 
Segundo Galo et al., é relevante que a implantação da incubadora seja 

discutida amplamente e que se oriente para a dinamização da atividade econômica 

da localidade. Para tanto, a incubadora não pode se consagrar como ação pontual 

de política pública.  
Como parte do processo de instalação de uma incubadora, foi criado um 

documento que disciplina a relação entre a gestora executiva FIESP/CIESP e a 

Prefeitura local, ou um Termo de Convênio de Implantação. Este define, de um lado, 

como obrigação da prefeitura, a oferta de imóvel onde a incubadora vai se instalar e 

sua adequação às necessidades das empresas. De outro, estabelece as obrigações 

da FIESP/CIESP, como gestora da incubadora, por seu  coordenador e consultorias 

contratadas (marketing, finanças, produção, entre outras) para atendimento às 

empresas: apoio na comercialização, gestão financeira de custos e orientação para 

exportação, entre outras possibilidades de apoio.   

No caso da incubadora analisada, não foram detectadas evidências de que o 

termo de convênio tivesse sido observado, em aspectos relativos, por exemplo, às 

efetivas condições de funcionamento do prédio da incubadora. Segundo os próprios 

empreendedores graduados, a incubadora iniciou suas atividades sem o laudo de 

vistoria do Corpo de Bombeiros, requisito fundamental para que duas das empresas 

instaladas, fabricantes, uma de instrumental cirúrgico, outra de equipamento de uso 

médico-hospitalar, pudessem obter a licença de funcionamento, documento 

expedido pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

A empresa fabricante de instrumental cirúrgico foi desligada do programa de 

incubação em fevereiro de 2007. A empresa fabricante de equipamento de uso 

médico-hospitalar solicitou a saída da incubadora em julho de 2007, para instalar-se 

em sede própria, em município vizinho a Santana de Parnaíba. Para ambas, a falta 

da documentação do prédio limitou a expansão comercial, visto que, sem licença de 
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funcionamento, não podiam emitir nota fiscal de venda, situação que as impedia de 

seguir rumo à  formalização. 
 
4.4 Categorização das respostas do coordenador do Programa de Incubadoras da 
FIESP  
 

A entrevista realizada com o coordenador do Programa de Incubadoras da 

FIESP foi organizada nas categorias: motivação para a implantação da incubadora 

de Santana de Parnaíba; fatores facilitadores e dificultadores identificados na 

implantação da incubadora em Santana de Parnaíba; vocação regional para a 

qualificação do tipo de incubadora implantada no município;  modelo de incubadora 

implantado no município, tendo por referência o PNI/MCT e o EVTE/ SEBRAE, como 

forma de evitar desperdício de recurso público. 

Na sequência, apresentamos as respostas do coordenador do Programa de 

Incubadoras da FIESP, distribuídas por categorias. 

 
1- Motivação para a implantação da 
Incubadora em Santana de Parnaíba. 

 
 [...] a prefeitura tinha conhecimento da 
existência do programa Incubadora e 
então foi até a nossa Diretoria Regional 
do CIESP em Osasco, solicitando o apoio 
na implantação de uma incubadora 
naquele município. Após análise da 
FIESP e do CIESP, optou-se por dar 
andamento e viabilizar a implantação de 
uma incubadora. A divulgação aconteceu 
junto à imprensa, por meio da prefeitura, 
bem como do escritório do CIESP 
naquela região 
 
 
 

 
 
2- Fatores facilitadores e dificultadores 
identificados na Implantação da Incubadora 
em Santana de Parnaíba. 
 
 

 
[...] fatores facilitadores foram  a rápida 
aprovação do projeto Incubadoras pela 
Câmara Municipal e a adesão de 
parceiros como o SEBRAE, que viabilizou 
a implantação. Fator dificultador 
decorreu do custo de adaptação do 
imóvel pelo município.   
 
 

 
 
3- Vocação regional como qualificação do 
tipo de incubadora implantada no município. 
 

 
[...] Claro que para a implantação de uma 
incubadora nós vamos respeitar a 
vocação regional, porém não estava clara 
qual era a vocação da cidade de Santana 
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de Parnaíba, inclusive quando nós 
abrimos o edital de chamamento às 
empresas, chamava-se “Empresa 
Industrial”, desde que ela não fosse de 
ramo poluente, nem de produtos 
controlados pela ANVISA.  
 
 

 
4- Por que a FIESP optou por instalar a 
incubadora no município de Santana de 
Parnaíba?  

 
[...] feita a avaliação do potencial da 
cidade, verificou-se que havia viabilidade 
de implantação. A FIESP, por apoiar 
incubadoras de cunho industrial, definiu 
que havia fatores favoráveis  e instalou a 
incubadora. 
 

 
5- O modelo implantado e o Programa 
Nacional de Incubadoras do Ministério de 
Ciência e Tecnologia. 

 
[...] não tenho conhecimento de um 
PLANO ou programa de incubadoras no 
governo federal . Existem apoios 
isolados através do FINEP [Financiadora 
de Estudos e Projetos], CNPQ [Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico] e outros órgãos, porém 
nenhum programa desses foi levado em 
consideração para implantação da 
incubadora naquela cidade. 
 

 
 
6- Quais os critérios de seleção dos 
primeiros empreendedores da incubadora? 
Os critérios foram seguidos à risca?  
 

[...] Sim, a FIESP como gestora do projeto 
criou uma metodologia onde nós fizemos 
uma análise prévia de um plano de 
negócios [APÊNDICE A] desse 
empreendedor considerando três ou 
quatro variáveis fundamentais: 1) O 
empreendedor ter disponibilidade de 
tempo para exercer aquela atividade. 2) 
Ter condições financeiras e ter em mente 
o que se propõe a fazer e 3) Estar 
disposto a receber as orientações e o 
apoio oferecido pelo coordenador na 
incubadora. 

 
 
7- Como caracterizar, segundo os critérios 
da FIESP, uma incubadora como sendo 
viável? 
 

 
[...] O que chamamos de viabilidade de 
uma incubadora é ela poder, num 
determinado tempo, estar integrada à 
comunidade. Porque para nós o projeto 
incubadora não é um projeto da FIESP, 
do SEBRAE ou prefeitura, é um projeto 
da comunidade... Viabilidade era no 
período gerar empreendimentos, 
empregos e principalmente interagir com 
a comunidade. Quando falo em 
comunidade, quero dizer universidades, 
associações de bairro, entidades 
industriais, ou seja, é o estar dentro da 
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incubadora. 
 

 
 
8- O Senhor considera a Incubadora como 
uma ferramenta de articulação entre 
desenvolvimento econômico e social da 
cidade? 

 
[...] Sim, ela é mais uma ferramenta de 
apoio ao desenvolvimento industrial, ao 
desenvolvimento do empreendedorismo 
na cidade, ela é uma ferramenta que pode 
junto com as demais ajudar no 
desenvolvimento das micro e pequenas 
empresas 
 
 

 
 
9- Quais ações de atuação em rede entre 
empresas incubadas no Estado de São 
Paulo foram estimuladas no período 2005 a 
2007 e qual foi a receptividade das 
empresas? 
 

 
[...].Em 2007, houve um início de 
movimento das incubadoras de Santana 
de Parnaíba, Araras, Osasco, Rio Claro, 
Jundiaí, São Carlos e Jacareí. A 
receptividade das empresas foi boa... 
Recentemente  foi feita uma grande feira 
reunindo empresas instaladas em 
incubadoras no município de Limeira, 
com a participação do SEBRAE e outros 
parceiros. Embora a FIESP já não faça 
parte do Programa, isto está ocorrendo 
atualmente no Estado de São Paulo. 
 

 
 
10- Quais aspectos do Programa Nacional 
de Incubadoras do Governo Federal foram 
considerados para  a implantação da 
incubadora? 

 
[...] Nenhum  programa desses foi levado 
em consideração para implantação da 
Incubadora naquela cidade.   
 

. 

 

4.5 Categorização das respostas dos  empreendedores graduados pela incubadora 
de empresas  
 

 Os empreendedores/as – aqui identificados pelas letras A, B, C, D e E  

descreveram que a mídia impressa e televisada foram os principais meios de acesso 

a informações de processo seletivo na incubadora. A exceção foi o empreendedor D,   

cuja empresa é de base tecnológica e que foi convidado por diretores da FIESP a 

instalar-se na incubadora. A empresa não participou do  processo seletivo  mediante 

análise de plano de negócios. As respostas dos empreendedores foram organizadas 

em     categorias: 

1ª- Fatores que influenciaram na decisão de ingressar na incubadora: infra-
estrutura (internet de banda larga, telefone, espaço físico e apoio gerencial) e  

consultorias.  De forma geral, a questão da infra-estrutura (internet de banda 
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larga, telefone, espaço físico e apoio gerencial) e  consultorias despertou o 

interesse dos empresários/as para a instalação, em um primeiro momento. 

[A]Tinha uma ideia do que se tratava, ou seja, do apoio para o desenvolvimento 
de tecnologias e ciente das dificuldades que uma empresa assim tem quando 
inicia sem apoio. Importante também a questão da estrutura física enquanto local 
e, sobretudo, quanto a tudo que tem que ter o local (rede de dados, telefones, 
compartilhamento de gastos e outros), por vezes isto pesa tanto ou mais que o 
próprio projeto. Não é o mais importante,  mas é muito importante...  Com isso a 
maior parte dos recursos é   direcionada para o desenvolvimento do produto em 
uma fase crucial, que é a do início da empresas. Ademais, com isto, o maior 
montante de recursos é direcionado para o desenvolvimento do produto. Tinha 
ideias e sabia de incubadoras que contavam com apoio tecnológico, sobretudo 
de universidades, talvez em Santana não seja o caso, mas acredito e acho que é 
importante um acesso à tecnologia ou acesso tecnológico. 
 
[B] Chamou atenção o formato de apoio para empresas nascentes, espaço e 
compartilhamento de gastos. As propostas de consultorias, tudo isto despertou 
nosso interesse... 
 
[C] A possibilidade de apoio em consultorias de finanças e marketing, além do 
espaço pelo funcionamento da empresa, além de participação em feiras, 
missões técnicas e apoio para aperfeiçoamento de produtos pelas escolas do 
SENAI.  
 
[D] As condições oferecidas, a infraestrutura e a coordenação da incubadora 
também pesaram na decisão.  
 
[E] A proposta de ajuda e desenvolvimento da empresa nos aspecto financeiro, 
de marketing, administrativo e produção. 
 

2ª- Contribuição da incubadora para uma visão de compartilhamento ou 
atuação em rede: Três dos cinco depoimentos foram afirmativos. Dois empresários 

entenderam que o alinhamento de interesses não se configurou de forma 

expressiva.  

 [A] Sempre que estamos com quem participa do mesmo projeto [Incubadora], 
sempre ganhamos. O ideal seria não passar por experiências ruins. Mas a 
incubação serve até para aprender com o erro dos outros. Temos  duas formas 
de aprender, com os próprios erros, ou experiência, ou com os erros dos outros. 
Aprendemos também nas pequenas coisas e não só nas grandes coisas,  que 
aparentemente são mais difíceis. Se estivermos atentos aproveitamos a 
experiência dos outros. Aliás, é o inicio de toda empresa, partir da experiência 
dos outros. Não fosse isto, partiríamos sempre do zero e demoraríamos cem 
anos para desenvolver algo. 
 
[B] A contribuição principal foi a  troca de experiência. Mesmo sendo de 
segmentos diferentes, as experiências comuns foram trocadas e isso enriqueceu 
nosso projeto. Algumas reuniões deixavam claro o propósito de colaboração 
entre os empresários, senti que nas dificuldades nos uníamos, mesmo sendo de 
setores diferentes. Empresários da incubadora,  por exemplo, em  diversas 
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vezes opinaram  sobre meu produto.  Alguns, diversas vezes regularam minhas 
máquinas de costura, e  assim por diante. 
  
[C] Contribuiu, pois apesar de atuarmos em segmentos diversos, conseguimos 
somar esforços com as demais empresas instaladas na incubadora, éramos uns 
pelos outros.  Era uma estrutura quase que perfeita. 
 
[D]  Penso que não contribuiu neste sentido.    Esse alinhamento com outros 
grupos de empresas, bem, nem sempre há uma sinergia ou coincidência de 
interesses, né? E quando há, provavelmente as empresas que  teriam esse 
interesse têm suas dificuldades cada uma individualmente, de forma que o 
alinhamento quando e se possível  não é fator que contribua para o crescimento 
das empresas.  
 
[E] Em nosso caso específico, na nossa área, acho que não. Éramos a única que 
trabalhava na área de tecnologia médica na incubadora. Por isso não pudemos 
nos beneficiar disto internamente, ou mesmo em contato com outras 
incubadoras.   
 
  

3ª- Aspectos facilitadores e dificultadores   

De forma geral, infraestrutura (internet de banda larga, telefone, espaço físico 

e apoio gerencial), participação em feiras e consultorias foram aspectos enfatizados 

como aspectos facilitadores.  

Os dificultadores decorreram de aspectos ligados à burocracia para a 

abertura das empresas. Para as empresas de tecnologia, o tempo de quase um ano 

0para concretizar o projeto de produto, associado à ausência de recursos a juros 

baixos para capital de giro. Pesou ainda a falta de acesso a universidades e demais 

centros tecnológicos. Foi assinalado ainda, que apenas no final da incubação 

(aproximadamente em  maio de 2007) é que tiveram início as atividades da escola 

SENAI de Santana de Parnaíba. Outro aspecto impeditivo citado foi quanto à 

dificuldade em encontrar pessoas com perfil de formação educacional adequado 

para trabalhar  nas  empresas de base tecnológica.   
[A] Os aspectos que facilitaram foram os de infraestrutura, importantes 
sobretudo para a indústria em nosso país -- a burocracia para abrir uma empresa 
é muito grande. Demoramos quase 12 meses dentro da incubadora para 
viabilizar a empresa, com apoio e com  facilidades de estrutura. Se estivéssemos 
sozinhos... Mas mesmo assim  é muito tempo, e o tempo de abertura é enorme, 
você tem que lidar com cinco ou seis entidades independentes, diferentes, isto a 
nível municipal estadual e federal. No exterior existe o  contrato social e mais 
uma licença apenas, ou uma folha apenas. Aqui, um simples cadastro para 
sermos fornecedores de uma empresa requer uma pasta de documentos 
equivalente ao de uma construtora que vai levantar um prédio. Isto simplesmente 
para compor um cadastro de fornecimento, não estamos falando do 
fornecimento de bens e serviços propriamente dito. As assessorias na 
incubadora se constituem em grande apoio, apresentando instrumentos de 
gestão e esclarecendo as principais dúvidas dos empresários. Outra dificuldade 
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enfrentada na incubadora é regional, o fato de Santana de Parnaíba não ser, e 
nem por um momento será, um polo de tecnologia. Tanto é que, em nossa saída 
da incubadora, foi inaugurada a Escola Técnica do SENAI, que considero ser 
fundamental... Que exista uma escola profissionalizante  afim com a  incubadora.  
É mais difícil de  encaixar   quando a incubadora não tem um perfil definido, 
como em Santana, que é uma incubadora mista. Pois, caso a escola 
profissionalizante tenha um perfil de competências que se alinhe com o da 
incubadora, teremos uma situação muito interessante e muito favorável. 
Passamos por esta dificuldade e acho que não tem a ver com o projeto, mas sim 
com a circunstância local. 
 
[B] Quando entramos na incubadora, tínhamos uma visão totalmente diferente 
do negócio. Inclusive quanto à organização do plano de negócio. Vínhamos 
dando tiro para todos os lados antes de entrar na incubadora. A rotina da 
incubadora exigia da gente uma programação melhor para que os resultados 
fossem mais eficientes. Logo na entrada, tivemos de elaborar o plano de 
negócios, uma novidade para a gente. Então, este aspecto de rotina de ter um 
projeto e  um planejamento  facilitou muito. As dificuldades decorreram da 
adaptação, mas supera-se, né? 
 
[C] A gerência, treinamento, conhecimento tecnológico, envolvimento com outras 
empresas de outras incubadoras (FIESP, SENAI, IPT e outras entidades). 
 
[D] Os aspectos que facilitaram foram os de infraestrutura da incubadora, linha 
telefônica e ENDEREÇO FIXO [ênfase do entrevistado].  As dificuldades, 
inerentes ao início de toda empresa, foram decorrentes de falta de linhas de 
financiamento e de capital humano com perfil adequado às necessidades da 
empresa na região, a um custo compatível com a possibilidade da empresa, 
especialmente nas áreas de tecnologia, eletrônica e telecomunicação. A 
empresa avaliou o quadro [falta de capital humano e recursos de capital de giro] 
antes de instalar-se na incubadora, pensou em trazer técnicos de outras cidades, 
mas, num segundo momento, a questão da distância acabou virando um 
impeditivo, pois o tempo de maturação do projeto, por diversas circunstâncias, 
demorou a se confirmar, e não demos conta de manter um quadro de 
profissionais competentes e caros, que chegaram a vir para Santana de outros 
Estados.  
 [E] Os aspectos que facilitaram foram as consultorias de marketing, finanças e, 
principalmente, a figura do gerente, uma excelente pessoa, foi muito importante, 
acho que o mais importante de todo o processo foi o gerente, sendo que nós 
tivemos duas experiências de gerenciamento. O primeiro, que atuou por cerca 
de quatro meses e posteriormente o segundo, que nos acompanhou até o final.   
O primeiro coordenador não tinha uma vontade real de ajudar, ou talvez 
desconhecesse ferramentas de apoio. Já o segundo chegou com vontade real  
de ajudar, se importava  com nossa luta e tinha vários conhecimentos de 
ferramentas, o que viabilizou e facilitou muito nossa trajetória; e também houve a 
troca de experiência entre os incubados, apesar de serem de outras áreas, o 
que fez com que trocássemos ideias sobre processos, vendas, gestão e outros 
assuntos, colaborando uns com os outros, até mesmo nas batalhas que as 
pessoas da incubadora empreendiam para vencer e crescer. No final, surgiu um 
caminho para acesso à tecnologia, pela parceria entre SEBRAE, SENAI local e 
incubadora. O SEBRAE, financiando o projeto da empresa, pagando o SENAI e 
a escola, desenvolvendo o produto da empresa. O que dificultou foi a parte 
burocrática, que impediu que a empresa concretizasse ações. Isto dificultou 
muito a vida da empresa, pois tornou o processo muito longo [ausência do alvará 
de funcionamento do prédio pelo corpo de bombeiros].  
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4ª- Contribuições da Incubadora para o desenvolvimento tecnológico do 

produto   

Os depoimentos indicam que as empresas de tecnologia difundida 

encontraram na incubadora respostas mais rápidas às suas necessidades 

(consultorias de marketing,  finanças e mecanismos tradicionais de apoio, tais como 

as consultorias de produção). O mesmo não ocorreu com empresas de base 

tecnológica, que tiveram de construir, juntamente com a gerência da incubadora, um 

caminho inovador de desenvolvimento de produtos junto à escola SENAI local, que  

apenas em 2007, iniciava atividades na cidade. Isto ocorreu no final do período de 

gestão FIESP e de incubação de algumas empresas. 

[A] Adiantei-me na resposta anterior. Creio que passamos por esta dificuldade 
[apoio tecnológico para desenvolvimento do produto], pois fomos a primeira 
empresa a se instalar na incubadora, tanto que, quando a escola SENAI foi 
inaugurada, já estávamos finalizando o processo de desenvolvimento. Mas é 
importante citar que, mesmo que talvez não tenha sido o ideal, surgiu um 
caminho de obtenção de apoio dentro da incubadora em parceria com a escola 
que, se fôssemos da segunda turma de empresas, aproveitaríamos ao máximo a 
alternativa, logo no primeiro dia do período de incubação. 
 
[B] Desenvolvimento de modelagem. Esses dias mesmo, mesmo não sendo 
empresa incubada, corri atrás do parceiro tecnológico, no caso, a escola  SENAI  
do Bom Retiro. 
[C] Contribuiu com a participação em feiras, visitas a outras incubadoras, 
eventos promovidos pela FIESP, SEBRAE, e da Prefeitura de Santana de 
Parnaíba. 
 
 [D] No campo tecnológico, em particular para minha empresa, e isto não quer 
dizer que as demais viveram o mesmo, a incubação não contribuiu para o 
conhecimento tecnológico da empresa. Esse conhecimento ocorreu 
anteriormente à incubação. A empresa foi convidada para servir de referência 
para a atração de outras empresas de tecnologia. O campo interessante foi a 
apresentação da empresa a ferramentas, tais como o das consultorias de 
marketing e finanças, plano de negócios e fluxo de caixa, nesse aspecto foi 
positiva a contribuição.  
 
[E] Foi muito boa a participação, por conta do caminho descoberto pela 
coordenação, envolvendo  SEBRAE e SENAI, como citado acima... foi muito 
importante. 
 

5ª-  Atuação em rede e ampliação da rede de contatos 

 De forma geral todos os depoimentos ressaltaram a ampliação da rede de 

contatos, mesmo que não específicos da área de atuação da empresa. 
 
[A] Sim, contribuiu bastante, interna e externamente. 
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[B] Demais. Os contatos com advindos de eventos promovidos pelo SEBRAE 
parceiro, órgãos da prefeitura, instituições financeiras... Chama muito a atenção 
delas quando nos apresentamos como empresa participante de uma  incubadora 
de empresas. Os bancos sentem mais segurança...  
 
[C] Sim, contribuiu.  Foram feitas novas apresentações da empresa, na época 
houve seminário no Mackenzie, exposição de produtos na própria FIESP e  
outros eventos.     
 
[D] Não contribuiu para a ampliação da rede de contatos específicos da área de 
atuação da empresa. Contribuiu nas ferramentas... Talvez na ampliação do 
banco de dados de consultorias, nisto sim. Mas contatos específicos para a 
empresa... Isto não, muito embora a empresa tenha participado de eventos  
promovidos por FIESP e SEBRAE, com recursos obtidos junto à incubadora [que 
pagou participação em feiras – Montagem de estande]. 
 
[E] Com certeza. Entre os próprios incubados, foi muito relevante nossa vivência. 
Cada um trouxe um conhecimento, fornecedores, que apesar de serem de 
outras áreas, nos agregaram bastante. Tivemos  experiências, contribuições 
importantes em temas comuns, apesar de sermos de áreas diferentes. E o nosso 
crescimento adveio, em grande parcela, das vivências tidas na incubadora, que 
nos ajudaram e facilitaram muito. 
         
 

6ª-  Benefícios decorrentes da participação em um processo de parceria com a 

FIESP e o SEBRAE 

 No caso de empresas de base tecnológica, não foram apontados benefícios 

advindos da presença dos parceiros, embora tenha sido enfatizado o papel da 

gerência da incubadora. Foi indicada ainda  a inadequação do espaço para acolher 

empresas de perfil médico-hospitalar.   Como contraponto, duas empresas de 

tecnologia difundida (confecção e tecnologia), citaram os benefícios decorrentes de 

consultorias de marketing, finanças e a disposição de instituições financeiras em 

acolher plano de negócios de empresas instaladas em incubadoras. Houve 

disposição em atender empresas de tecnologia difundida, com linhas tradicionais de 

apoio.  O mesmo não foi mencionado pelos representantes de empresas de base 

tecnológica. As dificuldades abrangeram infra-estrutura, o longo prazo de maturação 

do desenvolvimento dos produtos de alta tecnologia e  a dificuldade no acesso a 

linhas de crédito  específicas para essas empresas, ou seja contemplando carência 

de pelo menos um ano para o início dos pagamentos. Por fim, a falta de oferta de 

mão de obra qualificada na localidade. 
 
[A] Cremos que não! 
 
[B] O principal foram as instituições financeiras. Quando citamos incubadoras,  
as portas se abrem em termos de recursos. Ficamos mais preparados e 
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capacitados aos contatos, em função da vivência que experimentamos dentro da 
incubadora. Saímos da incubadora mais preparados. 
 
[C] Deixou-nos com os pés no chão, com uma boa estrutura de contato, de 
processos positivos por meio das consultorias e também por meio da 
participação nas diversas feiras promovidas pelo SEBRAE, FIESP e Prefeitura 
local,  além de visitas técnicas feitas às escolas do SENAI.  
 
[D] Ocorreu um fenômeno, né? Justamente quando a empresa completou um 
ano na incubadora. A FIESP e o SEBRAE se afastaram da incubadora... Nesta 
transição  os contatos passaram a ser da prefeitura, o que de certa forma 
interrompeu esse processo... 
 
 [E] Nosso processo é um pouco longo, ainda mais por sermos da área médica. 
Então, ainda estamos caminhando pra que um dia consigamos realizar alguma 
ação conjunta junto à comunidade. O caso é específico:  o processo é de 
registro tanto da empresa quanto do produto. Tendo em vista que envolve 
equipamento médico. Com relação aos parceiros FIESP e SEBRAE, entendo 
que a FIESP poderia ter colaborado um pouco mais pelo conhecimento, por já 
terem conhecimento de exigências junto a empresas parecidas com a nossa. O 
que nos levou à incubadora foi praticamente isso, buscar apoio para a obtenção 
de registro junto à Anvisa. Infelizmente, após a instalação, verificamos que não 
seria tão simples assim, pois dependíamos de adaptações das instalações 
prediais onde nos encontrávamos e as próprias instalações da empresa no box. 
Ou seja, na prática, verificamos que não seria tão simples assim, pois as 
adequações ao prédio dependiam tanto da FIESP quanto da prefeitura. 
Dependíamos de certificadoras parceiras e apoio nos processos, pois empresas 
pequenas dispõem de poucos recursos para isto. Ademais, fazer investimentos 
em adequações no local [vistoria do corpo de bombeiros, instalação de 
hidrantes, adequação das escadarias, cozinha e outro] segundo normas da 
Anvisa. Se houvesse uma incubadora apenas de produto médico-hospitalares, 
não passaríamos por isso, pois teríamos o local totalmente preparado em termos 
de estrutura, Anvisa (que vai ao local e expede um laudo de conformidade), 
bombeiros, Cetesb [Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental] e  
prefeitura.  Éramos um peixe fora d’água no local, por isso acredito que 
tenhamos enfrentado maior dificuldade que  os demais. Então, quando admite 
uma empresa médica, acho que tem que pensar duas vezes, né? Ou se tem 
uma incubadora própria para isso, dentro das normas exigidas,  ou é melhor nem 
admitir a empresa, porque não vai ser possível ajudar  efetivamente.   

 
7ª- Contribuição do processo  de incubação para tornar a empresa competitiva 

Todos consideraram que a empresa  consolidada ao longo da  incubação se 

tornou competitiva, seja pelo desenvolvimento de novos processos e produtos, seja 

em decorrência de novas práticas de gestão.  

[A] A empresa hoje é bem aceita  e é competitiva em termos de mercado, somos 
aceitos e o projeto de incubação, acho que nos ajudou muito no início, período 
marcado por experiências que seriam muito caras sem a incubadora, que ajudou 
no diagnóstico de participação no mercado.  
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[B] A visão do negócio... hoje tenho uma visão diferente  do meu negócio. Temos 
capacidade de competir com empresas maiores, sem deixar a desejar em 
quesitos tais como modelagem e desenho da peça.  Temos a preocupação de 
fazer algo diferenciado... Se a  gente não puder estar em posição melhor, nos 
esforçamos para estar no mesmo nível da concorrência. O principal diferencial 
da minha empresa é uma atenção diferenciada ao cliente,  no que diz respeito a 
prazo de entrega; mesmo em meses de forte procura, nos diferenciamos pela 
pontualidade. E sim, hoje tenho maior controle do negócio, ferramentas de 
marketing, finanças e produção,  que me diferenciam. Até porque hoje trabalho 
com foco em um público mais exigente e esta capacidade de estar posicionado 
na linha de frente do mercado foi adquirida na incubadora.  
 
[C] Considero a empresa competitiva em função das diversas consultorias 
recebidas ao longo do processo de incubação e da qualificação recebida pelos 
funcionários nas escolas do SENAI, sendo que as outras empresas que não 
participam de uma incubadora não contam com este tipo de apoio.  O fato de 
compartilharmos espaço com outras empresas dentro da incubadora propiciou 
troca de experiências, conhecimento, esclarecendo dúvidas e recebendo apoio 
para esclarecer as dúvidas que nós tínhamos.   
 
[D] Bom, a empresa é competitiva porque ela vem de um  modelo de negócio 
diferenciado com relação aos concorrentes. A incubação ajudou o 
desenvolvimento da empresa no primeiro ano. E as consultorias, especialmente 
as de marketing, foram muito positivas para a consolidação da empresa.  
 
[E] A empresa hoje é bem aceita e é competitiva em termos de mercado. 
 

 
8ª-  Contribuição da empresa para a  economia do Município 

Este tópico indica que, em relação à geração de emprego e renda, as 

empresas de base tecnológica, pelo depoimento de seus sócios, não conseguiram 

concretizar ações significativas. As empresas de base tecnológica tradicional 

apresentaram resultados que os sócios definem como interessantes, quanto a este 

aspecto.   
 
[A] Considero que sim! O capital humano especializado é da região. Pois é muito 
difícil trabalhar com pessoas que residem muito distante. Isso foi esclarecido nas 
diversas reuniões com consultores e em outras oportunidades. Por teimosia,  
tentei trazer pessoas de fora, mas foram experiências transitórias, que se 
revelaram  improdutivas. Hoje, regionalmente, abrimos um mercado pequeno 
para técnicos e remuneramos acima da média regional, nada extraordinário, mas 
bem acima da remuneração paga localmente, tendo em vista a especialização 
da mão de obra disponível em Santana. Ressalvando que não é o que se paga 
no Município de São Paulo, mas é bem acima do que se remunera em média um 
funcionário com esta qualificação localmente. Geramos três postos de trabalho, 
todos com registro em carteira e moradores da cidade.   
 
[B] Considero que sim! Geramos emprego e renda. Todas as minhas 
funcionárias são de Santana de Parnaíba.  Ganham o dinheirinho delas e 
gastam no município, então, emprego e renda.  Geramos nove postos de 
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trabalho, sem contar  com os prestadores de serviço, isso,  após começarmos na 
incubadora com duas funcionárias.  Em momentos de pico, geramos até 14 
postos de trabalho. 
 
[C] Hoje, geramos sete postos de trabalho, todos com registro em carteira e 
moradores da cidade.  Essas pessoas usam bancos, transporte, supermercados, 
postos de gasolina, tudo na cidade, e até vale a pena ressaltar que a empresa 
contatará pessoas que hoje residem em outro município e que hoje vão mudar 
para a cidade para trabalhar na empresa.  Logo, a empresa contribui sim, para a 
cidade. 
 
[D] Do ponto de vista da mão de obra, isto não foi possível, pelo perfil de mão de 
obra necessária para a empresa. Outras contribuições, talvez o intercâmbio com 
o SENAI, próximo à incubadora. Isto é positivo. Mas nada de grande impacto...  
 
[E] Nosso processo é um pouco longo, ainda mais por sermos da área médica. 
Então, ainda estamos caminhando pra que um dia consigamos realizar alguma 
ação conjunta junto à comunidade. 
 
 

9ª- Clareza do papel de cada um dos gestores no processo  

O papel da FIESP transpareceu mais no processo, por conta de sua 

responsabilidade na contratação da equipe de gerenciamento da incubadora, muito 

embora, em alguns depoimentos, os papéis da FIESP e do SEBRAE se 

confundissem. O papel da prefeitura, enquanto a responsável pela cessão do 

espaço e  sua conservação, também apareceu com clareza nos depoimentos. 
 
[A] A FIESP, ficou bem claro que iniciou o projeto... ela coordenava (pelo 
gerente) as ações da incubadora e, a meu ver, cumpriu bem com seu papel.  A 
Prefeitura dava a estrutura mínima ou suficiente e o SEBRAE, a consultoria. A 
FIESP cumpriu seu papel, até sua saída, relativamente bem. A prefeitura poderia 
ter aportado algo a mais em termos de infraestrutura, mas também atendeu em 
termos de infraestrutura básica. Já o SEBRAE  deu auxílio no início, passou uma 
época sem atingir suas metas e, na etapa final, atendeu em termos de 
ferramentas de tecnologia, por meio do gerente da incubadora, que foi atrás de 
ferramentas, abrindo um caminho fundamental para as empresas que  chegarem 
na incubadora daqui para a frente.  
 
 [B] O papel dos gestores foi viabilizar, colocar à disposição, indiretamente, 
alguns recursos que foram fundamentais para desenvolvermos modelagens, site, 
cartões, folders, consultores. A FIESP entrou com o gerente, o SEBRAE com as 
palestras e a Prefeitura com o espaço. O conjunto deu certo. 
 
[C] A FIESP foi bastante importante, pelo apoio que deu na gestão da 
incubadora, nas consultorias e por viabilizar o atendimento nas empresas pelas 
escolas SENAI, para qualificar a sua mão de obra e para aperfeiçoar seus 
produtos.  Já o SEBRAE  deu muito auxílio nos contatos, por meio das feiras, 
das reuniões técnicas, já a prefeitura contribuiu pela cessão do espaço, o que 
permitiu a uma empresa iniciante viabilizar sua consolidação, por conta dos 
baixos custos de ocupação de um espaço. 
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[D] O papel de gestor coube à FIESP e ao SEBRAE, através do coordenador. O 
papel da prefeitura foi de viabilizar o espaço em área adequada, bastante boa 
para o projeto. A contribuição de cada um:   FIESP e SEBRAE configuraram 
apoio ao desenvolvimento e estruturação da empresa, a  prefeitura contribuiu 
com a infraestrutura. 
 
[E] A FIESP, ficou bem claro que iniciou o projeto... ela coordenava (pelo 
gerente) entendo que o melhor da incubadora foi o gerente, sendo vocacionado, 
ele viabilizou, integrou e sabia ouvir as pessoas. Com isso ele valorizou o papel 
da FIESP como gestora. A Prefeitura forneceu o prédio ou a infraestrutura 
básica. O SEBRAE, as consultorias.   
 

Os empreendedores salientaram que, de forma geral, sua necessidade de 

conhecimento de ferramentas de gestão foi atendida.  Quanto mais especializadas 

suas demandas tecnológicas, menos perspectivas as empresas tinham de 

atendimento consequente. Houve intercâmbio de conhecimento, dentro da 

incubadora, entre empresas incubadas; no entanto, essa sinergia não rompeu os 

limites da incubadora e nem tampouco do município. As metas de contratação de 

mão de obra local ficaram aquém do projetado e o faturamento global se 

estabeleceu dentro das expectativas dos parceiros. A ausência de uma visão 

articulada entre o desenvolvimento econômico e o social acabou por isolar a 

incubadora de uma interação com outros atores locais. É passível de nova pesquisa 

o tipo de incubadora que teria sido implantada caso o Programa de Incubadoras 

tivesse sido seguido, ou mesmo se o município e parceiros tivessem seguido a 

orientação do Manual de Procedimentos para implantação de incubadoras do 

SEBRAE, que é outro documento sobre o qual nada foi encontrado nos arquivos da 

FIESP, tratando da referida incubadora. Não ficaram claros quais os fatores 

viabilizadores,  ou não, para a escolha do modelo de incubadora implantado no 

Município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

A análise das falas dos seis entrevistados -- cinco empreendedores 

graduados pela incubadora de Santana de Parnaíba e um representante da entidade 

gestora --, permitiram a melhor compreensão do processo de implantação da 

incubadora do município de Santana de Parnaíba e não tiveram a menor pretensão 

de esgotar um assunto tão atual e que conta com inúmeras abordagens teóricas, 

como é o empreendedorismo. 

Nossas considerações finais remetem mais uma vez a um dos objetivos 

específicos deste estudo, ou seja, a articulação entre o desenvolvimento econômico 

e o desenvolvimento social, tendo em vista que Santana de Parnaíba conta com 

expressivo contingente de mão de obra não qualificada para o trabalho em 

empresas que requeiram alguma especialização em novas tecnologias de produção.  

Assim, essas pessoas, à margem dos benefícios de serviços de atendimento 

à saúde e da previdência social, se veem forçadas a buscar os meios de 

subsistência em um plano onde prevalece a ausência de regras institucionais e de 

regulação fiscal, e distantes da proteção das leis trabalhistas.  

A investigação da implantação de uma incubadora de empresas no município 

de Santana de Parnaíba teve o propósito de responder a duas questões  

decorrentes do tema e que serviram de referência para a pesquisa:  

1ª) Quais fatores ou indicadores socioeconômicos se evidenciaram como 

viabilizadores, ou não, para a escolha do tipo de incubadora implantada na cidade, 

conforme previsto no Programa Nacional de Incubadoras?   

2ª) A incubadora de Santana de Parnaíba se configurou, ou não, como 

espaço articulado de desenvolvimento  econômico e social? 

A busca pelas respostas a essas questões norteadoras da pesquisa foi 

balizada por objetivos específicos, quais foram: investigar se houve ou não estudo 

preliminar sobre o perfil socioeconômico do empreendedor local como elemento 

definidor do tipo de incubadora a ser implantada; identificar o perfil das empresas 

graduadas quanto a faturamento e geração de postos de trabalho; investigar até que 

ponto foi levada em consideração a articulação entre o desenvolvimento econômico 
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e o local para a implantação da incubadora, conforme previsto no Programa 

Nacional de Incubadoras do Governo Federal. Os resultados obtidos foram: 

1. Aplicação das diretrizes do Programa Nacional de Incubadoras de 
Empresas: 

A entrevista com o coordenador executivo do Programa FIESP de 

Incubadoras indica que a FIESP não se utilizou de nenhuma referência preconizada 

no Programa Nacional de Incubadoras do Ministério de Ciência e Tecnologia. A 

pesquisa efetuada nos arquivos da entidade não revelou indícios de nenhum estudo 

preliminar, quanto mais de estudos de viabilidade  técnico-econômica para a 

localidade. 

2. Fatores facilitadores e dificultadores na implantação da incubadora ou 
para se instalar na incubadora: 

As entrevistas revelaram uma contradição entre as expectativas do 

coordenador do Programa FIESP e as expectativas dos responsáveis pelas 

empresas, especialmente nas de base tecnológica. Foi dado grande destaque às 

questões da formação da mão de obra e de desenvolvimento de produto, como 

fatores dificultadores para os negócios de empresas fabricantes de produtos de 

conteúdo tecnológico. Conforme esses empreendedores, as expectativas iniciais, 

criadas na apresentação do projeto da cidade, por representantes da FIESP, 

SEBRAE e Prefeitura, não se confirmaram, o que acabou por atrasar a maturação 

do negócio das empresas.   

Esse ponto de vista foi bem diferente daquele manifestado pelos 

empreendedores/as que atuam no campo da tecnologia tradicional: o depoimento 

destes empresários/as indica que a incubadora se configurou como fator 

dinamizador do desenvolvimento da empresa.  

3. Articulação entre a incubadora e o desenvolvimento social e 

econômico do município: 

A incubadora de Santana de Parnaíba não se configurou como espaço de 

promoção do desenvolvimento econômico do município, talvez pelo fato de não ter 

havido estudos preliminares (pelo menos, não encontramos registros sobre eles, em 

nossa pesquisa) que indicassem o formato adequado de um projeto que 

contemplasse todos os potenciais empreendedores, motivados, seja pela 

oportunidade, seja pela necessidade, esta em maioria no caso do município.  
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Não houve indícios de registros que evidenciassem um estudo preliminar 

indicando o perfil socioeconômico do empreendedor local e sua relevância para a 

definição do tipo de incubadora.  

As empresas graduadas, três de base tecnológica e duas de tecnologia 

difundida, refletem as contradições do modelo adotado para a cidade e da 

repercussão da incubadora na localidade. 

As empresas de base tradicional (metalúrgica e confecção) geraram 

empregos e apuraram resultados financeiros significativamente expressivos, à época 

da entrevista e, de fato, atendem às metas definidas para empresas incubadas 

quanto à geração de emprego.  

Possivelmente, se tivesse sido oferecida, pelos gestores, orientação aos 

empreendedores na elaboração de um plano de negócios completo e abrangente, 

em etapa anterior à instalação física da empresa na incubadora, isso preveniria 

sobremaneira os desperdícios de recursos das empresas, notadamente para as de 

base tecnológica que se instalaram na incubadora.  

Os empreendedores seriam então orientados a buscar alternativas aos 

eventuais riscos com que iriam se defrontar: carência de mão de obra local 

qualificada, falta de cultura local quanto ao acesso a recursos para pesquisa 

tecnológica, tais como os da FAPESP e da FINEP, rede de parcerias com institutos 

de pesquisa e universidades.  

Contudo, não se pode afirmar com exatidão o quanto as empresas foram 

prejudicadas pela falta de estudos ou análises prévias que ajudassem na definição 

de um tipo de incubadora mais adequada ao atendimento das demandas sociais 

locais. 

Pode-se depreender dos depoimentos de empreendedores ligados a negócios 

de tecnologia difundida que a passagem pelo processo de incubação propiciou a 

consolidação de novas e boas práticas de gestão e forte propensão à inovação. O 

mesmo não ocorreu com as empresas de perfil tecnológico, pela falta de parcerias 

tecnológicas -- uma delas apontou, como exemplo, a inadequação da localização do 

espaço, pela distância das universidades. 

O Plano de Negócios de empresas interessadas em ingressar em uma 

incubadora de empresas deve ser analisado com muito critério, com vistas a uma 

melhor percepção, pelos gestores, do grau de informação do empreendedor sobre o 

mercado em que decidiu atuar. O rigor auxiliaria o próprio empreendedor a se 
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conscientizar quanto à relação direta que se estabelece entre o desenvolvimento da 

tecnologia e o prazo para efetuar sua primeira venda.  

 A fase de consolidação de produtos de base tecnológica normalmente 

envolve investimentos que, por mais baixos que sejam, são sempre significativos, 

ainda mais se considerarmos que tais empresas, em sua fase inicial, aplicam muitos 

recursos em desenvolvimento de produtos e processos, antes de concretizar as 

primeiras vendas.  

Menos crítica, é a fase inicial de empresas de tecnologia difundida. O que 

minimiza os problemas de falta de recursos, no caso dessas empresas, é que, 

normalmente, essas empresas, antes mesmo do ingresso na incubadora, já 

industrializavam e comercializavam seus produtos.  

De qualquer modo, em um e noutro caso, a proximidade com centros técnicos 

e universidades era primordial para adicionar e complementar valor às consultorias 

que compuseram o programa de apoio às empresas incubadas.   Dessa 

necessidade resultou um canal de diálogo, iniciado em 2006, com a Universidade 

Mackenzie, por meio dos coordenadores dos cursos de Administração de Empresas, 

Engenharia Elétrica e Psicologia.  

O processo, que não teve continuidade, se iniciou com dois atendimentos a 

empresas e três diagnósticos empresariais, e aproximou alguns empreendedores da 

incubadora de professores e alunos da Universidade Mackenzie – campi São Paulo 

e Tamboré. Os resultados esperados com a continuidade da parceria seriam: 

 Reuniões periódicas para troca de experiências sobre boas práticas de 

gestão entre os empreendedores da incubadora e de outras;  

 Desenvolvimento de novos modelos de gestão de pequenas empresas e 

consolidação de novas tecnologias; 

 Campo de aplicação prática dos conhecimentos teóricos nas 

microempresas dos setores de tecnologia difundida e de alta tecnologia; 

 Geração de oito postos de trabalho para alunos de último ano dos cursos 

de Administração, Engenharia e Psicologia  (um aluno por empresa 

incubada); 

 Implantação das melhorias pelos empresários, frutos da interação com a 

universidade (alunos e professores); 
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 Utilização do material teórico pelos professores – resultado da descrição 

de melhorias e/ou desenvolvimento de produto nas empresas -- que, na 

forma de artigos ou trabalhos científicos, os apresentariam em revistas 

técnicas e congressos especializados; 

 Atuação de professores universitários como pesquisadores, trabalhando 

com empresários da Incubadora, em projetos de desenvolvimento 

tecnológico, com suporte financeiro da FAPESP, FINEP e CNPQ, entre 

outros. 

Outro olhar merecedor de relevância deve ser dirigido a pequenos artesãos e 

produtores, os quais, com o apoio de ajudantes ou familiares, comercializam, 

prestam serviços ou produzem bens e serviços em nível de subsistência. Trata-se de 

um contingente notável da população, que necessita de políticas públicas e privadas 

de apoio para capacitação técnica e de gestão de negócios. 

 As incubadoras sociais possivelmente se constituiriam em ações de maior 

impacto, caso se envolvessem com a geração de postos de trabalho para a 

população desempregada e estabelecessem parcerias com grandes empresas da 

região. 

Vale ressaltar que, em primeira análise, os objetivos declarados pelo prefeito, 

em entrevista, na ocasião da inauguração da incubadora em 2005: 

desenvolvimento de empresas competitivas e sustentáveis tecnologicamente; 
geração de empregos; intercâmbio com universidades e grandes empresas da 
região, de acordo com o depoimento dos empreendedores, não se concretizaram.  

Não foram encontrados indícios de uma agenda de articulações definidas 

previamente à implantação do projeto, que possibilitassem concretizar esses 

objetivos.  

Os resultados obtidos permitem chegar a algumas conclusões positivas sobre 

a instalação da incubadora, que, em três anos, possibilitou a graduação de sete 

empresas. Mais resultados positivos podem ser reconhecidos no processo de 

implantação e funcionamento da incubadora: as empresas, pela análise dos 

empreendedores entrevistados, são competitivas, o processo lhes. deu sustentação 

e elas puderam gerar, em 2008, 22 empregos com carteira assinada.   

Como resultados negativos, pode-se apontar o fato de que, isoladamente, a 

incubadora foi insuficiente para minorar as desigualdades sociais e na distribuição 

de renda em Santana de Parnaíba, visto que empregou apenas 22 pessoas da 



106 

cidade, em 2008. Além disso, segundo os próprios entrevistados, não houve nem 

contribuição das empresas graduadas nem retorno quanto a parcerias, nem mesmo 

ações conjuntas com outros atores da localidade, exceção feita a duas empresas, 

em relação a geração de empregos.   

Os estudos de Maria Cristina Cacciamali, Paul Singer e Ladislaw Dowbor, 

entre outros grandes estudiosos, citados brevemente neste trabalho, convergem 

para a importância da implantação de projetos ou ações de políticas públicas que 

efetivamente resultem em atividades econômicas capazes de absorver a mão de 

obra com intensidade.  Esse seria um caminho possível para diminuir a 

desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres.  Talvez a dificuldade 

em implantar a incubadora, de modo articulado a outras ações e atores sociais, se 

deva à resistência em propiciar ao “outro” aquilo que Marilena Chauí chama de 

ganho cultural (novos conhecimentos, novas habilidades e novos símbolos).   

Descerrar um laço e apresentar sob holofotes algo concebido e discutido em 

gabinetes ainda é mais confortável que ampliar o diálogo, de modo a possibilitar que 

um maior número de pessoas usufrua de uma ação de política pública.  

No Brasil, como apontado especialmente por estudos de Cacciamali, Singer e 

Eid, é notável o grande contingente de pessoas que, por não conseguir se empregar 

ou recolocar em vagas de emprego formal, com carteira assinada, atuam como 

artesãos, subempregados ou como prestadores de pequenos serviços de 

manutenção. Essa informalidade deve merecer a especial atenção dos formuladores 

de políticas públicas de inclusão e empreendedorismo. A compreensão das 

limitações desta investigação em aprofundar a reflexão sobre o tema, motiva o 

pesquisador a dar sequência a este estudo, no campo da economia solidária e do 

trabalho. 
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ANEXO A -- Instrumento de Pesquisa: Coordenador FIESP 
 

Com o coordenador da FIESP, foi utilizado o roteiro que segue, já com suas 

considerações: 
 

01. Como ocorreu o processo de divulgação do conceito de incubadoras e 
implantação da incubadora de Empresas na cidade? 
A Prefeitura de Santana de Parnaíba tinha conhecimento da existência do programa 
“Incubadoras” e então foi até a nossa Diretoria Regional do CIESP em Osasco, 
solicitando o apoio na implantação de uma Incubadora naquele município.  Após a 
análise da FIESP e do CIESP, optou-se por dar andamento e viabilizar a implantação 
de uma Incubadora. A divulgação aconteceu junto a imprensa, por meio da 
Prefeitura, bem como do escritório do CIESP naquela região. 
 
02. Quais critérios para a contratação do gerente da Incubadora na cidade?  
A FIESP tem como metodologia para contratação de Gerentes, o anúncio nos 
principais jornais da região onde identifica o interesse por contratar profissional com 
conhecimento, principalmente, da micro e pequena empresa e que tenha também 
bom poder de integração com os novos parceiros, isso é fundamental. Uma das 
grandes exigências era que esse funcionário, esse prestador de serviços, não tivesse 
vínculo político algum com os parceiros, tanto é que não houve indicação, surgiram 
muitos candidatos em virtude dos anúncios, foi feita a seleção e chegou-se à 
contratação do Coordenador. 
 
03. Quais fatores facilitadores ou dificultadores foram identificados na 
implantação da incubadora em Santana de Parnaíba?  
Houve vários fatores que influenciaram, que  facilitaram, a própria adesão de outros 
parceiros como o SEBRAE, facilitou a implantação, porém a dificuldade que temos 
por se tratar de uma parceria com o município, onde o imóvel é de responsabilidade 
do município ceder em regime de comodato à FIESP, atrasou um pouco a 
implantação. A grande dificuldade é a taxa de adaptação do imóvel por parte do 
município. A Câmara teve um bom desempenho aprovando imediatamente a 
parceria entre CIESP, FIESP e a Prefeitura Municipal. 
 
04.   A vocação regional foi considerada no processo decisório de instalação 
da incubadora de Santana de Parnaíba?  
Claro que para a implantação de uma Incubadora nós vamos respeitar  a vocação 
regional, porém não estava clara qual era a vocação da cidade de Santana de 
Parnaíba, inclusive quando nós abrimos o Edital de chamamento às empresas, 
chamava-se  “Empresa Industrial” mesmo que ela não fosse do ramo poluente, nem 
de produtos controlados 
 
05. Quais aspectos do Programa Nacional de Incubadoras do Governo Federal 
foram  considerados para  a implantação da incubadora?  
Eu não tenho conhecimento de um Plano ou Programa de Incubadoras no Governo 
Federal, existe um apoio gerado através do FINEP, CNPQ e outros órgãos porém 
nenhum  programa desses, foi levado em consideração para implantação da 
Incubadora naquela cidade. 
 
06. Por que a FIESP decidiu instalar uma incubadora no município estudado? 
Foi feita uma avaliação do potencial da cidade e verificou-se que havia viabilidade de 
implantação, a FIESP por estar apoiando programas de Incubadoras de cunho 
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industrial decidiu que após essa parceria e fatores favoráveis com o município 
instalou a Incubadora 
 
07. Quais ações foram implementadas com vistas a conscientizar  a 
comunidade quanto ao que é uma incubadora de empresas e como isto foi 
feito? 
 Reuniões com as lideranças municipais e por parte da secretaria de 
desenvolvimento um bom trabalho oportunidade em que a FIESP pode mostrar o que 
é uma incubadora e como poderia ser fomentada a instalação de micro e pequenas 
empresas no município e apoiando o empreendedor nascente. Portanto houve muita 
divulgação por todos os meios possíveis para  atingir este público. 
 
08. Quais os critérios de seleção dos primeiros empreendedores para a 
incubadora? Os critérios foram seguidos a risca?   
Sim, a FIESP como gestora do projeto ela criou uma metodologia onde nós fizemos 
uma análise prévia de um  plano de negócios desse  empreendedor considerando 
três ou quatro variáveis fundamentais: 1ª) o empreendedor ter disponibilidade de 
tempo para exercer aquela atividade, 2ª) ter condições financeiras ter em mente o 
que se propõe a fazer e 3ª) estar disposto a receber  as orientações e o apoio 
oferecido pelo Coordenador na Incubadora 
 
09. Considera a incubadora como uma ferramenta de articulação entre o 
desenvolvimento econômico e social de uma cidade?  
Sim, ela é mais uma ferramenta para o desenvolvimento do empreendedorismo local. 
 
10. Quais ações de atuação em rede entre empresas incubadas no estado de 
São Paulo  foram estimuladas no período 2005 a 2007, e qual foi em sua 
opinião a receptividade das empresas?  
Em 2007, houve um início de movimento das incubadoras de:  Osasco,limeira 
Jundiaí e Jacareí e Limeira. A receptividade das empresas foi boa.... Recentemente 
foi feita uma grande feira reunindo empresas instaladas em incubadoras no 
município de Limeira, com a participação do SEBRAE e outros parceiros. Embora a 
FIESP já não faça parte do Programa isto está ocorrendo atualmente no estado de 
São Paulo 
 

11. Como a incubadora interage e coopera com outros agentes locais? 

A incubadora é um ponto de apoio do empreendedor local. Seja ele incubado ou não. 
Nós recebíamos várias consultas de empreendedores que desejavam empreender 
ou entender como gerir um negócio. Logo é um instrumento de interação. Tivemos 
ótimas parcerias mesmo informalmente com universidades locais, CETESB, 
Associações comerciais e outras que apóiam o nascimento e crescimento das 
pequenas empresas. 

12. Considera que o empreendedor contemplado com a instalação na 
incubadora foi auxiliado pelo processo a obter capacitação técnica e gerencial 
por especialistas da comunidade ?  

Não por especialistas da comunidade, mas o apoio técnico e gerencial é a razão da 
existência do programa Incubadoras.Segue-se um passo determinado e nesse 
período há todo um acompanhamento e ajuda e orientação pra que o negócio possa 
seguir em frente. Tivemos a oportunidade de usar profissionais do SENAI Nacional e 
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regional, universidades e da região, quando disponíveis. A preocupação é com a 
formação do empreendedor. 

13. Em outubro de 2007 quando a FIESP saiu do processo de gestão de 
incubadoras, quantos projetos estavam sob sua responsabilidade?  

Eram 33 projetos em 2007 no estado de SP. Por questões, que não vêm ao caso a 
entidade preferiu transferir a gestão para outros parceiros. Tivemos o trabalho de 
visitar cada localidade e parceiro transferindo o nosso conceito de empresa 
incubada, ou seja, empresas que em média permanecem por dois anos no projeto. A 
FIESP houve por bem transferir o processo para outros parceiros de forma a que o 
processo se tornasse mais ágil aos desejos.  Destes quais a entidade considerou 
que atingiram os objetivos traçados pelos parceiros (FIESP SEBRAE e Prefeitura 
local)? A FIESP tinha por objetivo o seguinte:  se o projeto não tinha a viabilidade se 
eventualmente começássemos um projeto e no decorrer do período ele não tivesse 
essa continuidade a FIESP, saía do projeto como saiu de diversos tais como: 
Lençóis Paulista, Tupã, Ilha Solteira, Pirassununga e outras cidades , por que? 
Porque no momento da implantação ela se apresentava viável pelo processo... e 
depois.. . Nós também começamos a aprender  que a incubadora é um projeto que 
tem principio, meio e fim. Ninguém pode dizer que quer uma incubadora eterna, as 
vezes a incubadora com três, quatro ou cinco anos cumpre o seu papel na região, 
temos como bom exemplo a cidade de Brotas que conseguiu em menos  de  5 anos, 
viabilizar o processo de industrialização do município. E todos estes projetos que a 
FIESP deixou estão funcionando normalmente com novos parceiros inclusive, 
algumas reagiram bem às mudanças, pois houve um melhor atendimento tendo em 
vista a proximidade da parceria, e o fato de a gestão da FIESP ter sido muito 
centralizada e por isto deixado aquém em muitos momentos por não conseguir 
imprimir o dinamismo que um parceiro localizado no mesmo município imprime. 
Decisões a distância são mais lentas. O que desejamos é a continuidade dos 
projetos com sucesso. 

14. O que o Senhor, a partir de sua vivência, considera como viabilidade e/ou 
uma incubadora que alcançou seus objetivos naquela localidade?  

O que chamamos de viabilidade de uma incubadora é ela em um determinado tempo 
estar integrada a comunidade, porque a incubadora não é um projeto da FIESP, 
SEBRAE ou prefeitura ela é um projeto da comunidade. Se a comunidade absorve a 
ideia e participa desta incubadora, participa como? Sabendo que ali é um lugar de 
geração de emprego, renda e conhecimento, que ela está aberta para pessoas da 
comunidade. Temos exemplos de incubadoras em que menores carentes e 
associações de bairro estavam lá satisfeitos por interagir com a incubadora. Não 
adianta ter uma incubadora que tem 10 ou 15 projetos maravilhosos mas que está 
fechada  para a comunidade. Viabilidade é num período ela gerar novos 
empreendimentos, gerar novos empregos e principalmente interagir com a 
comunidade. Quando falo em comunidade quero dizer: Acadêmica, política, social ou 
seja me refiro a situação em que o povo está dentro da  incubadora. 

15 - O Senhor poderia fazer um balanço da atuação da FIESP neste período? A 
FIESP começou este projeto em São Paulo no ano de 1988, na gestão do presidente 
Mário Amato, este um grande empreendedor, que apresentou a seguinte proposta 
para a diretoria da FIESP e do CIESP, que até então tinham um só presidente e 
trabalhavam de forma articulada : Vamos fazer alguma coisa para ajudar a quem tem 
uma ideia e quer transformar a ideia em negócio. Então fomos procurar na literatura, 
pois até então havia três ou quatro incubadoras no país, mas exclusivamente de 



117 

base tecnológica e ligadas a universidades, casos do Parqtec, do Parque tecnológico 
de Campina Grande e em Santa Catarina. Então pegamos o que havia de material e 
fizemos uma adaptação juntamente com a Faap que foi nosso parceiro e criamos a 
incubadora de Negócios. Este um conceito construído pela FIESP, tanto é que 
durante todos estes anos fomos referencia nacional em incubadora de negócios. 
Chegamos a receber o premio de incubadora do ano pela ação de incubadoras com 
gestão da FIESP em diversas cidades e fomos o primeiro modelo de gestão de 
incubadoras no país a ser certificado, fomos convidados a transferir tecnologia para 
outros países da língua portuguesa e houve através da FIESP e do parceiro 
ANPROTEC a divulgação maciça desse modelo que foi adaptado para diversas 
regiões.  O modelo FIESP foi o primeiro a misturar os  conceitos de tecnologia e de 
negócios e a sociedade junto.... Foi um projeto que trouxe resultados positivos para a 
sociedade para a FIESP e para os parceiros. Algumas cidades como Garça tiveram o 
seu perfil econômica alterado em função da implantação da incubadora. Era região 
voltada para atividade agrícola, onde predominava  o cultivo do café e quando a 
FIESP e parceiros implantaram a  incubadora  conseguimos mostrar o trabalho e 
Garça hoje é conhecida como a capital da Segurança, é onde se encontram 
localizados os maiores fabricantes de equipamentos de segurança residencial e 
industrial do  país e inclusive o próprio BNDES mostrou que o modelo onde a 
incubadora gera um grande número de pequenas empresas qualificadas pelo 
processo de gestão, o BNDES em seus relatórios reconhece uma das boas cidades 
onde se pode investir nesse segmento.  Em resumo incubadora  para ter sucesso 
tem que ter, volto a repetir: a própria viabilidade da implantação, Análise do 
município, grupo potencial de empreendedores, boa seleção dos empreendedores 
pra que daí a dois ou três anos tenhamos empresas saindo da incubadora com 
condições de continuar lá  fora. Me coloco a disposição para maiores 
esclarecimentos sempre que possível. 
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ANEXO B -- Instrumento de Pesquisa: Empreendedores Graduados 
 

Abaixo, roteiro para entrevistas, aplicado  junto aos cinco empresários/as 

graduados pelo processo de incubação no período de 2005 a outubro  de 2007. As 

respostas seguem após o roteiro. 

 
1. Como ficou sabendo da incubadora? 

 
2. O que o atraiu para participar da incubadora? 

 
3. A experiência da incubação favoreceu o surgimento de uma forma de atuação 

da empresa  mais voltada para o alinhamento com outros grupos de 
empresas com objetivos comuns ou considera que a experiência não 
contribuiu neste sentido? Caso sim descreva a contribuição. 

 
4. Quais aspectos facilitaram  ou dificultaram a atividade da empresa? 

 
5. Quais contribuições a incubação trouxe para sua empresa no campo 

tecnológico? 
 

6. Considera que a incubadora contribuiu para a ampliação de sua rede de 
contatos?  

 
7. Quais possibilidades se abriram em função de graduação em um processo de 

incubação de FIESP e SEBRAE no município de Santana de Parnaíba?  
 

8. Considera sua empresa competitiva? O que a diferencia de uma empresa que 
não passou pela experiência da incubação? 

 
9. Considera que a atuação de sua empresa contribuiu para a cidade em que 

aspecto? 
 

10.  Em sua opinião qual foi o papel dos gestores (FIESP,SEBRAE e Prefeitura) 
da Incubadora no período de incubação e qual a contribuição de cada um no 
processo? 
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ANEXO C –  RESPOSTAS: EMPREENDEDOR A 

 
1. Através de anúncio no Jornal “A Folha do Alphaville”, que apresentou uma entrevista 
do Secretário da Indústria do município de Santana de Parnaíba, apresentando a 
incubadora a quem estivesse interessado em instalar sua empresa no município e 
informando a abertura das inscrições .   
 
2. Tinha uma ideia do que se tratava, ou seja, do apoio para o desenvolvimento de 
tecnologias e ciente das dificuldades que uma empresa assim tem qdo inicia sem apoio. 
Importante também a questão da estrutura física enquanto local e, sobretudo quanto a 
tudo que tem que ter o local ( rede de dados, telefones, compartilhamento de gastos e 
outros), por vezes isto pesa tanto ou mais que o próprio projeto. Não é o mais importante 
mas é muito importante...  Com isso a maior parte dos recursos é   direcionada para o 
desenvolvimento do produto em uma fase crucial que é a do início da empresas. 
Ademais com isto o maior montante de recursos é direcionado para o desenvolvimento 
do produto. Tinha ideias e sabia de incubadoras que contavam com apoio tecnológico 
sobretudo de universidades, talvez em Santana não seja o caso mas acredito e acho 
que é importante um acesso a tecnologia ou acesso tecnológico. 

 
3. Sempre que estamos com quem participa do mesmo projeto ( Incubadora), sempre 
ganhamos. O ideal seria não passar por experiências ruins. Mas a incubação serve até 
para aprender com o erro dos outros. Temos  duas formas de aprender, com os próprios 
erros, ou experiência ou com os erros dos outros. Aprendemos também nas pequenas 
coisas e não só nas grandes coisas  que aparentemente são mais difíceis. Se 
estivermos atentos aproveitamos a experiência dos outros. Aliás é o inicio de toda 
empresa, partir da experiência dos outros. Não fosse isto, partiríamos sempre do zero e 
demoraríamos cem anos para desenvolver algo.  
 
4. Os aspectos que facilitaram foram os de infraestrutura, importantes sobretudo para a 
indústria em nosso país a burocracia para abrir uma empresa é muito grande. 
Demoramos quase doze meses dentro da incubadora para viabilizar a empresa, com 
apoio e com  facilidades de estrutura. Se estivéssemos sozinhos ... Mas mesmo assim  é 
muito tempo, e o tempo de abertura é enorme, você tem que lidar com cinco ou seis 
entidades independentes ,diferentes, isto a nível, municipal estadual e federal. No 
exterior existe o  contrato social e mais uma licença apenas, ou uma folha apenas. Aqui 
um simples cadastro para sermos fornecedores de uma empresa requer uma pasta de 
documentos equivalente ao de uma construtora que vai levantar um prédio. Isto 
simplesmente para compor um cadastro de fornecimento, não estamos falando do 
fornecimento  de bens e serviços propriamente dito. As assessorias na  incubadora se 
constituem em grande apoio apresentando instrumentos de gestão e esclarecendo as 
principais dúvidas dos empresários. Outra dificuldade enfrentada na incubadora é 
regional,  o fato de Santana de Parnaíba não ser e nem por um momento será um pólo 
de tecnologia. Tanto é que em nossa saída da incubadora foi inaugurada a Escola 
técnica do SENAI que considero ser fundamental... que exista uma escola 
profissionalizante  afim com a  incubadora.  É mais difícil de  encaixar   quando a 
incubadora não tem um perfil definido, ,como em Santana que é uma incubadora mista. 
Pois caso a escola profissionalizante tenha um perfil de competências que se alinha com 
o da incubadora  teremos uma situação muito interessante  e muito favorável. Passamos 
por esta dificuldade e acho que  não tem a haver com o projeto mas sim com a 
circunstância local . 

 
5. Me adiantei na resposta anterior. Creio que passamos por esta dificuldade ( apoio 
tecnológico para desenvolvimento do produto), pois fomos a primeira empresa a se 
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instalar na incubadora, tanto que quando a escola SENAI foi inaugurada, já estávamos 
finalizando o processo de desenvolvimento. Mas é importante citar que mesmo que 
talvez não tenha sido o ideal surgiu um caminho de obtenção de apoio dentro da 
incubadora em parceria com a escola que se fossemos da segunda turma de empresas 
aproveitaríamos ao máximo a alternativa logo no primeiro dia do período de incubação. 

 
6. Não contribuiu para a ampliação da rede de contatos específicos da área de atuação 
da empresa. Contribuiu nas ferramentas ... Talvez na ampliação do banco de dados de 
consultorias, nisto sim. Mas contatos específicos para a empresa... Isto não, muito 
embora a empresa tenha participado de eventos  promovidos por FIESP e SEBRAE, 
com recursos obtidos junto a incubadora ( que pagou participação em feiras – Montagem 
de estande ).  

 
7. Cremos que não! 

  
8. A empresa hoje é bem aceita  e é competitiva em termos de mercado, somos aceitos 
e o projeto de incubação acho que nos ajudou muito no início, período marcado por 
experiências que seriam muito caras sem a incubadora que ajudou no diagnóstico de 
participação no mercado .  

 
9. Considero que sim! O capital humano especializado é da região. Pois é muito difícil 
trabalhar com pessoas que residem muito distantes. Isso foi esclarecido nas diversas 
reuniões com consultores e outras oportunidades. Por teimosia tentei trazer pessoas de 
fora, mas foram experiências  TRANSITÓRIAS que  se revelaram  improdutivas. Hoje, 
regionalmente, abrimos um mercado pequeno para   técnicos e remuneramos acima da 
média regional, nada extraordinário, mas bem acima da remuneração paga localmente, 
tendo em vista a especialização da mão de obra disponível em Santana.Ressalvando 
que não é o que se paga no município de São Paulo, mas é bem acima do que se 
remunera em média um funcionário com esta qualificação localmente.. Geramos 03 
postos de trabalho, todos com registro em carteira e moradores da cidade.   
 
10. A FIESP ficou bem claro que iniciou o projeto ...ela coordenava (pelo gerente) as 
ações da incubadora e a meu ver cumpriu bem com seu papel.  A Prefeitura dava a 
estrutura mínima ou suficiente e o SEBRAE a consultoria. A FIESP cumpriu seu papel 
até sua saída relativamente bem. A prefeitura poderia ter aportado algo a mais em 
termos de infraestrutura mas também atendeu em termos de infraestrutura básica. Já, o 
SEBRAE deu auxílio no início, passou uma época sem atingir suas metas e na etapa 
final atendeu em termos de ferramentas de tecnologia por meio do gerencia da 
incubadora, que foi atrás de ferramentas, abrindo um caminho fundamental para as 
empresas que  chegarem na incubadora daqui para a frente. 
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ANEXO D –  RESPOSTAS: EMPREENDEDOR B 

 
1. Através de anúncio de TV e jornal.   
 
2. A possibilidade de apoio em consultorias de finanças e marketing além do espaço 
pelo funcionamento da empresa, além de participação em feiras, missões técnicas e 
apoio para aperfeiçoamento de produtos pelas escolas do SENAI.  
 
3. Contribuiu, pois apesar de atuarmos em segmentos diversos, conseguimos somar 
esforços com as demais empresas instaladas na incubadora éramos uns pelos outros.  
Era uma estrutura quase que perfeita. 

 
4. Trouxe treinamento, conhecimento tecnológico, envolvimento com outras empresas 
de outras incubadoras (FIESP, SENAI, IPT e outras entidades). 

 
5. Contribuiu com a participação em feiras, visitas a outras incubadoras, eventos 
promovidos pela FIESP, SEBRAE, da Prefeitura de Santana de Parnaíba. 

 
6. Com certeza. Entre os próprios incubados foi muito relevante nossa vivência. Cada 
um trouxe um conhecimento, fornecedores, que apesar de serem de outras áreas nos 
agregaram bastante. Tivemos  experiências contribuições importantes em temas comuns 
a pesar de sermos de áreas diferentes. E o nosso crescimento adveio em grande 
parcela das vivências tidas na incubadora que nos ajudaram e facilitaram muito. 

 
7. Nos deixou com os pés no chão, com uma boa estrutura de contato, de processos 
positivos por meio das consultorias e também por meio da participação nas diversas 
feiras promovidas pelo SEBRAE, FIESP e Prefeitura local além de visitas técnicas feitas 
às escolas do SENAI. 
 
8. Considero a empresa competitiva em funções das diversas consultorias recebidas ao 
longo do processo de incubação e da qualificação recebida pelos funcionários nas 
escolas do SENAI sendo que, as outras empresas que não participam de uma 
incubadora não contam com este tipo de apoio.  O fato de compartilharmos espaço com 
outras empresas dentro da incubadora propiciou troca de experiências, conhecimento, 
esclarecendo dúvidas e recebendo apoio para esclarecer as dúvidas que nós tínhamos.   

 
9. Hoje, geramos 07 postos de trabalho, todos com registro em carteira e moradores da 
cidade.  Essas pessoas usam bancos, transporte, supermercados, postos de gasolina, 
tudo na cidade e até vale a pena ressaltar que a empresa contatará pessoas que hoje 
residem em outro município e que hoje vão mudar para a cidade para trabalhar na 
empresa.  Logo, a empresa contribui sim para a cidade.  
 
10. A FIESP foi bastante importante pelo apoio que deu na gestão da incubadora, nas 
consultorias e por viabilizar o atendimento nas empresas pelas escolas SENAI para 
qualificar a sua mão de obra e para aperfeiçoar seus produtos.  Já, o SEBRAE deu muito 
auxílio nos contatos, por meio das feiras, das reuniões e, já a prefeitura contribuiu pela 
cessão do espaço o que permitiu a uma empresa iniciante viabilizar sua consolidação 
por conta dos baixos custos de ocupação de um espaço. 
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ANEXO E – RESPOSTAS: EMPREENDEDOR C 
 

1. Através de um boletim informativo, ficou sabendo das inscrições para qualificação de 
interessados em instalar empresas na incubadora.   

 
2.  Chamou atenção o formato de apoio para empresas nascentes, espaço e 

compartilhamento de gastos. As propostas de consultorias tudo isto despertou nosso 
interesse... 

 
3.  A contribuição principal foi a  troca de experiência. Mesmo sendo de segmentos 

diferentes as experiências comuns foram trocadas e isso enriqueceu nosso projeto.   
Algumas reuniões deixavam claro o propósito de colaboração entre os empresários, 
senti que nas dificuldades nos uníamos, mesmo sendo de setores diferentes. 

 
4. Quando entramos na incubadora tínhamos uma visão total mente diferente do 

negócio. Inclusive quanto a organização do plano de negócio. Vínhamos dando tiro 
para todos os lados antes de entrar na incubadora. A rotina da incubadora exigia da 
gente uma programação melhor para que os resultados fossem mais eficientes. Logo 
na entrada tivemos de elaborar o plano de negócios uma novidade para a gente. 
Então este aspecto de rotina de ter um projeto e  um planejamento  facilitou muito.  
As dificuldades decorreram da adaptação mas supera-se né? 

  
5. Desenvolvimento de modelagem. Esses dias mesmo, mesmo não sendo empresa 

incubada corri atrás do parceiro tecnológico, no caso a escola  SENAI  do Bom 
Retiro. 

 
6. Demais. Os contatos com advindos de eventos promovidos pelo Sebrae parceiro, 

órgãos da prefeitura, instituições financeiras... Chama muito a atenção delas quando 
nos apresentamos como empresa participante de uma  incubadora de empresas. Os 
bancos sentem mais segurança...  

 
7. O principal foram as instituições financeiras. Quando citamos incubadoras as portas 

se abrem em termos de recursos. Ficamos mais preparados e capacitados aos 
contatos, em função da vivência que experimentamos dentro da incubadora. Saímos 
da incubadora mais preparados. 

 
8. A visão do negócio... hoje tenho uma visão diferente  do meu negócio. Temos 

capacidade de competir com empresas maiores sem deixar a desejar em quesitos 
tais como modelagem e desenho da peça. O principal diferencial é uma atenção 
diferenciada ao cliente  no que diz respeito a prazo de entrega mesmo em meses de 
forte procura nos diferenciamos pela pontualidade. E sim, hoje tenho maior controle 
do negócio, ferramentas de marketing, finanças e produção  que me diferenciam. Até 
porque hoje trabalho com foco em um público mais exigente e esta capacidade de 
estar posicionado na linha de frente do mercado foi adquirida na incubadora.  

 
9. Considero que sim! Geramos emprego e renda. Todas as minhas funcionárias são 

de Santana de Parnaíba.  Ganham o dinheirinho delas e gastam no município, então 
emprego e renda.  Geramos oito postos de trabalho, sem contar  com os prestadores 
de serviço, após começarmos na incubadora com duas funcionárias.  Em momentos 
de pico geramos até catorze postos de trabalho. 

 
10. O papel dos gestores foi viabilizar, colocar a disposição, indiretamente, alguns 

recursos que foram fundamentais para desenvolvermos, modelagens , site, cartões, 
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folders, consultores. A FIESp, entrou com o organograma, Sebrae com as palestras 
e a Prefeitura com o espaço. O conjunto deu certo.  
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ANEXO F – RESPOSTAS EMPREENDEDOR D 
 

 
1. Pela FIESP. Fui até a entidade me apresentar depois de um período sem ir até lá. 
Cheguei a ser diretor da FIESP... Como se tratava de uma empresa Start – up, foi 
aconselhado pela diretoria a instalar a empresa na incubadora de Santana de Parnaíba.    
 
2. As condições oferecidas, a infra-estrutura e a coordenação da incubadora também   
pesaram na decisão.  

 
3. Penso que não contribuiu neste sentido.    Esse alinhamento com outros grupos de 
empresas, bem nem sempre há uma sinergia ou coincidência de interesses né? E 
quando há provavelmente as empresas que  teriam esse interesse tem suas dificuldades 
cada uma individualmente de forma que o alinhamento quando e se possível  não é fator 
que contribua para o crescimento das empresas.  
 
4. Os aspectos que facilitaram foram os de infra-estrutura da incubadora, linha telefônica 
e ENDEREÇO FIXO.  As dificuldades, inerentes ao início de toda empresa, foram 
decorrentes de falta de linhas de financiamento e de capital humano com perfil 
adequado às necessidades da empresa na região a um custo compatível com a 
possibilidade da empresa especialmente nas áreas de tecnologia, eletrônica e 
telecomunicação. A empresa avaliou o quadro( falta de capital humano e recursos de 
capital de giro) antes de instalar-se na incubadora, pensou em trazer técnicos de outras 
cidades, mas num segundo momento a questão da distância acabou virando um 
impeditivo pois o tempo de maturação do projeto por diversas circunstâncias demorou a 
se confirmar, e não demos conta de manter um quadro de profissionais competentes e 
caros que chegaram a vir para Santana de outros estados.  

 
5. No campo tecnológico em particular para minha empresa, e isto não quer dizer que as 
demais viveram o mesmo, a incubação não contribuiu para o conhecimento tecnológico 
da empresa. Esse conhecimento ocorreu anteriormente a incubação. A empresa foi 
convidada para servir de referencia para a atração de outras empresas de tecnologia. O 
campo interessante foi a apresentação da empresa a ferramentas tais como, o das 
consultorias de marketing e finanças, plano de negócios e fluxo de caixa, nesse aspecto 
foi positiva a contribuição.  

 
6. Sim contribuiu.  Foram feitas novas apresentações da empresa, na época houve 
seminário no mackenzie, em diversas oportunidades, tais como feiras, apresentação no 
Mackenzie, exposição de produtos na própria FIESP e  outros eventos.        

 
7. Ocorreu um fenômeno né? Justamente quando a empresa completou um ano na 
incubadora. A FIESP e o SEBRAE se afastaram da incubadora... Nesta transição  os 
contatos passaram a ser da prefeitura o que de certa forma interrompeu esse processo... 

  
8. Bom a empresa é competitiva porque ela vem de um  modelo de negócio diferenciado 
com relação aos concorrentes    A incubação ajudou o desenvolvimento da empresa 
neste primeiro  ano. E as consultorias especialmente as de marketing foram muito 
positivas para a consolidação da empresa.  

 
9. Do ponto de vista da mão de obra isto não foi possível, pelo perfil de mão obra 
necessária para a empresa. Outras contribuições, talvez o intercambio com o SENAI, 
próximo a incubadora. Isto é positivo. Mas nada de grande impacto...  
10. O papel de gestor coube a FIESP e SEBRAE através do coordenador. O papel da 
prefeitura foi de viabilizar o espaço em área adequada, bastante boa para o projeto. A 
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contribuição de cada um:  a FIESP e SEBRAE configurou apoio a desenvolvimento e 
estruturação da empresa a  prefeitura contribuiu com a infra-estrutura. 
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ANEXO G – RESPOSTAS: EMPREENDEDOR E 
 

1. Através de anúncio no Jornal local. 
 

2. A proposta de ajuda e desenvolvimento da empresa no aspecto, financeiro de 
marketing, administrativo e produção. 

 
3. Em nosso caso específico na nossa área acho que não. Éramos a única que 
trabalhava na área de tecnologia médica na incubadora. Por isso não pudemos nos 
beneficiar disto internamente ou mesmo em ,contato com outras incubadoras.   
 
4. Os aspectos que facilitaram foram as consultorias de marketing, finanças e 
principalmente a figura do coordenador, uma excelente pessoa, foi muito importante, 
acho que o mais importante de todo o processo foiu o coordenador  sendo que nós 
tivemos duas experiências de coordenação.O primeiro que atuou por cerca de quatro 
meses e posteriormente o segundo que nos acompanhou até o final.   O primeiro 
coordenador não tinha uma vontade real de ajudar ou talvez desconhecesse ferramentas 
de apoio. Já o segundo chegou com vontade real  de ajudar se importava  com nossa 
luta e tinha vários conhecimentos de ferramentas o que viabilizou e facilitou muito nossa 
trajetória e também houve a troca de experiência entre os incubados, apesar de serem 
de outras áreas o que fez com que trocássemos idéias sobre processos, vendas,gestão 
e outros assuntos colaborando uns com os outros te mesmo nas batalhas que as 
pessoas da incubadora empreendiam para vencer e crescer. No final surgiu um caminho 
para acesso a tecnologia, pela parceria entre SEBRAE, SENAI local e incubadora.O 
SEBRAE financiando o projeto da empresa, pagando o SENAI e a escola desenvolvendo 
o produto da Alimed. O que dificultou foi a parte burocrática que impediu que a empresa 
concretizasse ações. Isto dificultou muito a vida da empresa, pois tornou o processo 
muito longo.   

 
5. Foi muito boa a participação por conta do caminho descoberto pela coordenação 
envolvendo  SEBRAE e SENAI, como citado acima.. foi muito importante. 

 
6. Com certeza. Entre os próprios incubados foi muito relevante nossa vivência. Cada 
um trouxe um conhecimento, fornecedores, que apesar de serem de outras áreas nos 
agregaram bastante. Tivemos  experiências contribuições importantes em temas comuns 
a pesar de sermos de áreas diferentes. E o nosso crescimento adveio em grande 
parcela das vivências tidas na incubadora que nos ajudaram e facilitaram muito. 

 
7. Nosso processo é um pouco longo ainda mais por sermos da área médica. Então 
ainda estamos caminhando pra que um dia consigamos realizar alguma ação conjunta 
junto a comunidade. O caso é específico o processo é de registro tanto da empresa 
quanto do produto. Tendo em vista que envolve equipamento médico. Com relação aos 
parceiros FIESP e SEBRAE, entendo que a FIESP poderia ter colaborado um pouco 
mais pelo conhecimento, por já terem conhecimento de exigências junto a empresas 
parecidas com a nossa. O que nos levou a incubadora foi praticamente isso buscar 
apoio para a obtenção de registro junto a Anvisa. Infelizmente após a instalação 
verificamos que não seria tão simples assim, pois dependíamos de adaptações das 
instalações prediais onde nos encontrávamos e as próprias instalações da empresa no 
box. Ou seja, na prática verificamos que não seria tão simples assim, pois as 
adequações ao prédio dependiam tanto da FIESP, quanto da prefeitura . Dependíamos 
de certificadoras parceiras e apoio nos processos pois empresas pequenas dispõem de 
poucos recursos para isto. Ademais fazer investimentos em adequações no  local(  
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vistoria o corpo de bombeiros, instalação de hidrantes, adequação das escadarias, 
cozinha e outros)  segundo normas da Anvisa. Se houvesse uma incubadora apenas de 
produto médico hospitalares não passaríamos por isso, pois teríamos o local totalmente 
preparado em termos de estrutura, Anvisa ( que vai o local e expede um laudo de 
conformidade), bombeiros,cetesb, prefeitura.  Éramos um peixe fora d´a gua no local, 
por isso acredito que tenhamos enfrentado maior dificuldade que  os demais. Então 
quando admite uma empresa médica acho que tem que pensar duas vezes né? Ou se 
tem uma incubadora própria para isso, dentro das normas exigidas ou é melhor nem 
admitir a empresa porque não vai ser possível ajudar  efetivamente.   

 
  

8. Cremos que não! Nosso processo é um pouco longo ainda mais por sermos da área 
médica. Então ainda estamos caminhando pra que um dia consigamos realizar alguma 
ação conjunta junto a comunidade. 
 

  
9. A empresa hoje é bem aceita  e é competitiva em termos de mercado. 

 
 

10. A FIESP ficou bem claro que iniciou o projeto ... ela coordenava (pelo gerente), 
entendo que o melhor da incubadora foi o gerente, sendo vocacionado, ele viabilizou, 
integrou e sabia ouvir as pessoas. Com isso ele valorizou o papel da FIESP como 
gestora. A Prefeitura forneceu o prédio ou a infra-estrutura básica. O SEBRAE as 
consultorias.   
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ANEXO H – 

MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS 
(INC. DE SANTANA DE PARNAÍBA). 

 
A. Informações Gerais 
Nome: 
Endereço: 
CEP: Cidade: Estado: 
Telefone: (     ) Fax: (      ) 
E.mail: 
Escolaridade: 
Ocupação principal: 
 
B. Criação da Empresa 
1. Ramo de atividade (Qual o ramo de atividade em que pretende atuar?) 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos do empreendimento (Qual o principal objetivo do negócio?) 
 
 
 
 
 
 
3. Composição societária (Quem serão os sócios da empresa?) 

Nome Função % 
   
   
   
   
 
4. Metas estabelecidas (Onde a empresa quer chegar e quando?) 

Metas Prazo 
Atingir faturamento de R$ _____________ ___ / ___ / ___ 
Gerar ________ postos de trabalho. ___ / ___ / ___ 
Obter uma lucratividade de ______ % ___ / ___ / ___ 
 
 
 
C. Aspectos Mercadológicos 
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1. Oportunidades de negócio (Como surgiu a ideia de montar o negócio?) 
 
 
 
 
 
 
2. Descrição dos produtos (Descrever os principais produtos da empresa e as 

quantidades estimadas à serem produzidas na fase inicial) 
Produtos Quantidades 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
3. Concorrentes (Quem serão os concorrentes diretos?) 

Nome Pontos Fortes Pontos Fracos 
  
  
  
  

3.1. 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

3.2. 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.3. 
 
 
 
 

  
 



130 

4. Vantagens competitivas (O que seus produtos oferecerão a mais que os 
produtos dos concorrentes para atrair o cliente?) 

 
Vantagem 

Competitiva 
Produtos da 

Empresa 
Concorrente  

A 
Concorrente 

B 
Concorrente 

C 
1. Preços 
 
 
 
 

    

2. Qualidade 
 
 
 
 

    

3. Prazo de 
entrega 
 
 
 

    

4. Serviços 
 
 

    

5. Condições de 
pagamento 
 
 
 

    

6. Localização 
 
 

    

7. Métodos de 
venda 
 
 

    

8. Reputação  
 
 
 

    

9. Participação no 
mercado 
 

    

 
 
 
5. Clientes (Quais serão os clientes potenciais da empresa, quais as suas 

preferências, e qual o tamanho do mercado?) 
 

 Indústrias 
 Comércio Atacadista 
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 Comércio Varejista 
 Consumidor final 
 Empresas de prestação de serviços 
 Empresas agrícolas 

 
TABELA DO PERFIL DO CLIENTE PARA O CASO DE EMPRESAS 

Nome Localização Faturamento Volume de 
Compras 

Segmento 
de Mercado 

     
     
     
     
     
 
 
6. Fornecedores (De quem a empresa irá comprar sua matéria-prima e seus 

insumos, e quais as condições de compra?) 
 

Condições de fornecimento Matéria-Prima / 
Insumos 

Fornecedor 
Preço Entrega Pagto. 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

6.  
 
 

   

 
 
7. Marketing (Como a empresa pretende fazer para que seus produtos cheguem até 

seus clientes?) 
Estratégias de Marketing Investimento 

Programação visual (logotipia, slogans, etc.)  
Folders e folhetos  
Participação em feiras  
Home-page na Internet  
Publicidade em revistas e jornais  
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Equipe de vendas diretas  
Mala direta  
Participação em rodas de negócios  
Brindes  
Promoções de vendas  
  
  
 
 
D. Aspectos Operacionais 
 
1. Máquinas e Equipamentos (relacionar todas as máquinas, equipamentos, 

ferramentas, mobiliário, etc., necessários para a operação da empresa) 
Descrição Quant. Prod. / Adm. Investimento 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

TOTAL  
 
] 
 
 
 
 
2. Pessoal (relacionar todas as funções, as habilidades necessárias, e o número de 

pessoas necessárias, incluindo os sócios, nos seis primeiros meses de operação) 
FUNÇÃO QUANT. CONHECIMENTO GANHOS 

(c/ encargos) 
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3. Outras informações operacionais 
Área necessária m² 
Demanda de energia elétrica HP 
Necessita de água no processo de fabricação?  Sim       Não 
Necessita de licença da Vigilância Sanitária?  Sim       Não 
Necessita de licença na ANVISA?  Sim       Não 
Qual o  tempo que será dedicado ao negócio?  Integral   

Parcial 
Quando poderá iniciar as atividades?  
 
 
E. Aspectos Administrativos / Financeiros 
 
1. Custos totais 

Discriminação Valor total (R$) 
Mercadorias ou matérias-primas  
Custo de produção (salários, combustíveis, embalagens, etc.)  
Despesas administrativas (telefone, mat. de expediente, etc.)  
Comissões de vendedores  
Impostos sobre vendas  
Outros custos  
TOTAL  
 
2. Determinação dos Preços de Vendas 

ITEM Produto 
1 

Produto 
2 

Produto 
3 

Produto 
4 

Produto 
5 

Matérias-primas / 
mercadorias 

     

Custos de produção      
Despesas administrativas      
Comissões de vendedores      
Impostos sobre vendas      
IR sobre lucro      
Lucro líquido      
Preço final unitário      
Preço da concorrência      
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3. Projeção de vendas (baseado na pesquisa de mercado obrigatória) 
Mês Produto / Serviço Quant. Preço 

Unitário 
Valor 
Total 

1 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
2 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
3 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
4 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
5 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
6 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    

 
 
 
 
4. Projeção dos resultados (6 meses) 

Discriminação Receita 
Total 

Custos 
Totais 

Resultados 

Prod. 1:     
Prod. 2:    
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Prod. 3:    
Prod. 4:    
Prod. 5:    
 
5. Fluxo de caixa mensal 
Mês Histórico Entrada Saída Saldo 

 Saldo Inicial    
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
6. Investimento previsto 

NATUREZA VALOR (R$) 
Máquinas e equipamentos  
Instalações   
Capital de giro  
Pré-operação  
TOTAL  
 
7. Origens dos recursos 

FONTES VALOR (R$) 
Recursos dos sócios  
Financiamento bancário:  
Agências de fomento:   
Capital de risco:  
Pessoas físicas:  
Outras fontes:  
TOTAL  

 
 
 

F. Restrições Legais/Documentos  
 
 

 1. Tem Títulos Protestados? 
 2. Tem Ações Cíveis? 
 3. Tem Ações Criminais? 
 4. Contrato social com últimas alterações (para empresas já existentes) 
 5. Cartão de CNPJ (para empresas já existentes) 
 6. Currículo dos sócios, ou de pessoas em função-chave. 
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ANEXO I -- TERMO DE ADESÃO 
 
 
Por este instrumento particular, as partes, de um lado, a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo, entidade sindical de grau superior, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 62.225.933/0001-34, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 1313 - 6º 
andar, neste ato representada por seus procuradores infra assinados, revestidos dos 
poderes que lhes foram outorgados por meio do Instrumento Público de Procuração, 
lavrado nas Notas do 12º Cartório da Capital, doravante designada FIESP, como 
gestora do Projeto Incubadora de Empresas, e de outro, __(razão social da 
empresa)____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
__________________, representada, conforme seus atos constitutivos, por seus 
proprietários Sr. ________________________________, (nacionalidade) , (estado 
civil) , (profissão)  portador da Cédula de Identidade RG n.º ___________________, 
inscrito no CPF/MF sob n.º _______________ e Sr. 
_________________________________, (nacionalidade) , (estado civil) , (profissão) 
portador da Cédula de Identidade RG n.º _________________, inscrito no CPF/MF 
sob n.º ______________, ambos residentes e domiciliados 
________________________________________, doravante designada 
INCUBADA. 
 
 
CONSIDERANDO que o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial – Projeto 
Incubadora é gerido pela FIESP e tem por finalidade fomentar, temporariamente, o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas industriais, que estejam no início 
de suas atividades, oferecendo-lhes apoio de diversas formas, conforme previsto no 
presente Termo, as partes decidem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A INCUBADA ocupará a área de ______ m2,  cedida neste ato em comodato, 
correspondente ao Box nº ___, do imóvel situado na Rua 
____________________________________________, dotado de um ponto de 
energia elétrica, com carga máxima de __ HP, doravante designado simplesmente 
Módulo, comprometendo-se a desenvolver suas atividades no setor industrial, de 
caráter não poluente, e a participar do “Núcleo Desenvolvimento Empresarial - 
Incubadora”, da cidade de _____, nos termos do respectivo Regulamento Interno, 
que, firmado pela INCUBADA, faz parte integrante do presente ajuste. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA INFRAESTRUTURA 
 
A FIESP prestará à INCUBADA assessoria técnico-consultiva nas áreas de 
administração de empresas, fiscal e contábil, além de disponibilizar infraestrutura de 
telefonia (1 ponto telefônico), domicílio postal, sala de reuniões, secretaria e 
recepção. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO RATEIO DE DESPESAS 
 
A INCUBADA participará do rateio de despesas incorridas no mês vigente, a ser 
pago antecipadamente até o dia 10 (dez) de cada mês, cujo procedimento será de 



137 

acordo com critérios estabelecidos pela FIESP e constantes do Regulamento 
Interno, a partir da assinatura deste Termo de Adesão. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA COORDENAÇÃO DO NÚCLEO 
 
4.1 A FIESP nomeará e/ou contratará, a seu exclusivo critério, um Coordenador, 
cuja designação recebe desde já a concordância da INCUBADA, que ficará encarre-
gado da elaboração de orçamentos, relatórios de despesas incorridas e das 
atividades desenvolvidas, para usuários e patrocinadores e outras providências 
administrativas. 
 
4.2 Ao Coordenador competirá ainda: 1. zelar pelas relações entre patrocinadores e 
usuários visando ao bom desenvolvimento das atividades; 2. divulgar a imagem do 
projeto "Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora” junto ao público em 
geral; 3. assessorar as empresas participantes do projeto em suas atividades 
gerenciais. 
 
4.3 A remuneração do Coordenador será de responsabilidade da FIESP. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente Termo de Adesão vigorará por 1 (um) ano, a contar da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por mais um período de no máximo 12 (doze) meses desde 
que, de forma prévia e expressa, tenha sido solicitado pela INCUBADA, antes do 
vencimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
 
 
6.1 A rescisão do presente Termo poderá ocorrer antes do prazo referido na 
Cláusula anterior, por iniciativa de qualquer das partes, desde que notifique a outra 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 
 
6.2 Na hipótese da rescisão antecipada ser solicitada pela INCUBADA, esta ainda 
ficará responsável pelo pagamento do rateio previsto na Cláusula Terceira deste 
instrumento, durante o período supra descrito. 
 
6.3 Na hipótese de rescisão antecipada do presente Termo ou de expiração de seu 
período de vigência, a INCUBADA deverá entregar à FIESP, na pessoa do 
Coordenador do “Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora”, o Módulo 
livre de objetos e pessoas, sob pena de esbulho, seguido de pedido judicial de 
reintegração de posse “initio litis” e cobrança judicial da multa cominatória, fixada em 
R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso até a sua restituição, cumulada com perdas 
e danos, por parte da  FIESP.  
 
6.4 Expirada a vigência do presente Termo, seja por decurso do prazo estipulado, 
seja por rescisão antecipada, a INCUBADA deverá retirar do Módulo os seus 
pertences, inclusive equipamentos de produção, máquinas, bem como mesas, 
cadeiras, prateleiras, etc., no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem 
doados a instituições de beneficência. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO PARA INSTALAÇÃO 
 
7.1 A INCUBADA deverá instalar-se no Módulo no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da assinatura deste Termo, sob pena de rescisão justificada por descumprimento 
contratual, bastando a simples notificação extrajudicial por escrito da FIESP para 
que a rescisão se efetive. 
 
7.2 O prazo acima fixado poderá ser prorrogado por igual período a critério da 
FIESP. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES DO PRESENTE TERMO 
 
8.1 Qualquer descumprimento do presente instrumento por parte da INCUBADA, 
ressalvadas as hipóteses constantes do item 8.2 desta Cláusula, dará ensejo à sua 
rescisão por parte da  FIESP, mediante simples comunicação por escrito, devendo a 
empresa desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da 
notificação, sob pena de esbulho seguido de pedido judicial de reintegração de 
posse “initio litis” por parte da FIESP, aplicando-se o previsto na Cláusula Sexta. 
 
8.2 É ainda facultado à  FIESP rescindir o presente Termo, sem qualquer penalidade 
ou encargo, mediante o envio de correspondência à INCUBADA com 7 (sete) dias 
de antecedência, com aviso de recebimento, a ser assinado pelo representante legal 
da empresa, na ocorrência das seguintes circunstâncias:  
 
a) Uso indevido do Módulo, caracterizado pelo desvirtuamento da atividade 

industrial desenvolvida no “Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - 
Incubadora”, em desobediência às condições especificadas no Regulamento 
Interno, que faz parte integrante deste Termo de Adesão; 

 
b)  Mau procedimento da INCUBADA ou de qualquer de seus empregados, com 

ofensa aos princípios da moral e bons costumes, nas dependências do “Núcleo 
de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora”; 

 
c)  Não atendimento às determinações dos Patrocinadores ou a qualquer outra 

disposição do Regulamento Interno; 
 
d)    Não fornecimento à FIESP de dados econômico-financeiros essenciais à 
análise e gerenciamento do negócio; 
 
e)   Não participação em cursos, palestras, seminários e outras atividades realizadas 

no “Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora”; 
 
f)   Não pagamento das despesas de rateio, por prazo de 30 (trinta) dias, dos 

seguintes serviços compartilhados: recepção, mensageiro, segurança, limpeza 
das áreas em comuns, comunicação e seguro do prédio, referente ao “Núcleo 
de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora”, proporcional à área de 
utilização; 

 
g)    Instalação de “softwares” nos equipamentos disponibilizados pela entidade 

FIESP para uso coletivo das empresas incubadas, sem a devida autorização 
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por escrito do Coordenador, bem como por efetuar cópia dos “softwares” 
instalados nos referidos equipamentos; 

 
h)    Substituição de sócio(os) da INCUBADA, sem prévia anuência da FIESP;   
 
i)     Transferência da totalidade das quotas sociais da INCUBADA para terceiros.   

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS  
 
9.1 Não haverá responsabilidade solidária da FIESP com a INCUBADA no que diz 
respeito aos funcionários desta, respondendo a mesma por todas as obrigações  
previdenciárias, trabalhistas, cíveis e tributárias, inclusive no que se refere à 
segurança, medicina e higiene do trabalho. 
 
9.2 Na hipótese de ações judiciais promovidas por funcionários ou ex-funcionários 
da empresa INCUBADA, essa se obriga a reembolsar a FIESP por todas as 
despesas que tiver, decorrentes de: 
 
a) reconhecimento judicial de vínculo empregatício de seus empregados com a 

FIESP; 
 
b) reconhecimento judicial de solidariedade/subsidiariedade da FIESP no 

cumprimento de suas obrigações trabalhista e/ou previdenciárias; 
 
c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de todo e qualquer dano 

causado por seus empregados, por ação ou omissão, desde que devidamente 
comprovado, salvo as hipóteses de caso fortuito e de força maior; 

 
d) Pagamentos de multas ou demais encargos à Previdência Social e à Delegacia 

Regional do Trabalho, dentre outros. 
 
 
9.3 A INCUBADA é a única e exclusiva responsável, tanto no âmbito cível como 
penal, por qualquer dano ou prejuízo que eventualmente seus sócios, prepostos ou 
empregados possam causar e/ou sofrer em decorrência da instalação e utilização de 
“softwares” piratas ou sem a devida licença de uso nos computadores de sua 
propriedade. 
 
9.4 Não será permitido o acesso e a permanência na área de INCUBADA de 
empregados que não estejam devidamente registrados, devendo haver a 
comprovação de tal condição mediante a apresentação de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Livro ou Ficha de Registro, com a devida anotação do contrato. 
 
9.5 Na hipótese da INCUBADA não comparecer aos cursos, consultorias e 
treinamentos oferecidos pela FIESP pagará penalidade equivalente ao valor da 
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quota parte de cada consultoria e/ou treinamento que deixar de comparecer, sem 
prejuízo das demais penalidades que a FIESP entender cabíveis. 

 

 

 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO 
 
A INCUBADA não poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações relativos ao 
presente Termo, sem prévia e expressa anuência da FIESP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO USO DO NOME E DA LOGOMARGA DA 

FIESP 
 
O nome e a logomarca da FIESP somente poderão ser utilizados pela INCUBADA, 
exclusivamente, na consecução do objeto deste instrumento, mediante autorização 
prévia e expressa pela FIESP, sob pena de responder pelas perdas e danos 
decorrentes do seu uso indevido. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES 
 
A INCUBADA se compromete a cumprir todas as posturas e exigências dos Poderes 
Públicos, atendendo prontamente às determinações municipais, estaduais e federais 
referentes à atividade exercida. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA TOLERÂNCIA 
 
A não exigência, por qualquer das partes, do cumprimento de qualquer cláusula ou 
condição estabelecida neste contrato será considerada mera tolerância, não 
implicando sua revogação nem constituindo novação, mantendo-se o direito de ser 
exigido a qualquer momento o seu cumprimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO 
 
As partes elegem, desde já, o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes da execução do presente Termo de Adesão, com renúncia a 
qualquer outro, ainda que privilegiado. 
 
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições aqui definidas, assinam o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) 
testemunhas, para que produza seus regulares efeitos legais. 
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                                                               São Paulo,         de                           de   20           
 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
 
_______________________________ 
Carimbo e Assinatura do Procurador 
 
 
_______________________________ 
Carimbo e Assinatura do Procurador 
 
 
INCUBADA (razão social da empresa): 
 
 
_______________________________ 
(Nome do Representante) 
 
 
_______________________________ 
(Nome do Representante) 
 
Testemunhas: 
 
______________________________ 
Nome: 
RG: 
 
 
 
______________________________ 
Nome: 
RG: 
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APÊNDICE A  - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Prezado (a) Senhor (a), 

 
Eu, Marco Aurélio Bernardes, mestrando em Administração de Empresas, 

portador de CPF, RG, vou desenvolver uma pesquisa cujo título é: A 
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS: ESTUDO DE CASO DE 
UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA. 

O objetivo do trabalho é estudar o  processo de implantação da incubadora de 

empresas da cidade de Santana de Parnaíba. 

  O estudo necessita ser validado pela aplicação de questionário. 

O entrevistado terá no questionário liberdade para expor sua opinião 
sobre as questões propostas.   

Sua participação nesta pesquisa é VOLUNTÁRIA e não determinará qualquer 

risco, porém pode determinar algum desconforto em responder algumas questões.  

Sua participação não lhe trará nenhum benefício direto, todavia os resultados 

desta pesquisa poderão ser socializados com a organização.   

Informamos que o(a) Sr.(a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do 

estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas quanto a metodologia, 

tratamento dos dados, ou qualquer outro assunto relacionado com esta pesquisa. 

Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 

Não existirão despesas ou compensação pessoais para o participante 
em qualquer fase do estudo, portanto, não haverá compensação financeira 
relacionada a sua participação.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para a 
pesquisa e os resultados serão veiculados por meio de artigos científicos, 
congressos e estudos acadêmicos.  

Anexo o consentimento livre esclarecido para ser assinado em duas vias, sendo uma 

delas do participante e outra do pesquisador.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO - UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - 
UMESP 

 
Eu, _________________________________________________________ 

  
RG_____________________________ CPF_________________________ 

 
 

Acredito ter sido suficientemente informado sobre as informações que li ou que de 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo: A IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE 
EMPRESAS: ESTUDO DE CASO DE UMA CIDADE DO INTERIOR PAULISTA. 

 
Eu, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo como sujeito. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 
serem realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de esclarecimentos 
permanentes referentes ao que tange minha pessoa. 
 

Ficou claro para mim que meus dados serão mantidos em sigilo pelo autor da 
pesquisa. 
 

Ficou claro também que tenho o direito de retirar meu consentimento de 
participar desta pesquisa, antes ou durante o evento, sem prejuízos ou penalidades a 
minha pessoa. 
 

Sendo assim concordo em participar deste estudo de forma voluntária e faço 
as opções de sigilo, as quais posso optar em mudar a qualquer instante, para tanto 
basta comunicar formalmente ao pesquisador. 
 

  
 
 

São Paulo, ______ de ___________________  de 2008. 
 
 

Participante       Pesquisador   
            

     
 
 

 
Nome      Nome 

 

 
Assinatura     Assinatura 

 
 

 


