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1. INTRODUÇÃO 

 

Instituições públicas e privadas têm mobilizado cada vez mais recursos e criado novos 

projetos para incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo de base tecnológica (BRITTO, 

2003). Isso se deve ao fato de que, em um mundo global e altamente competitivo, os negócios 

baseados na inovação tecnológica se tornaram de grande relevância para a riqueza das nações.  

No Brasil, o governo federal tem desenvolvido políticas públicas de fomento ao 

desenvolvimento tecnológico e à inovação. Tais políticas tiveram maior impulso a partir dos 

anos 90, destacando-se a criação dos Fundos Setoriais no final dessa década e o lançamento da 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE  em 2004. 

A política de apoio à inovação do governo brasileiro continua se aperfeiçoando e, hoje, o 

chamado Sistema Nacional de Inovação é constituído por um conjunto de mecanismos de 

suporte ao desenvolvimento tecnológico em setores considerados estratégicos, como incentivos 

fiscais, financiamento à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia, além de estímulo à 

cooperação universidade-empresa. 

Um dos principais vetores do sistema de inovação brasileiro é a viabilização de soluções 

que aproximem as instituições científicas e o setor industrial, fomentando projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia de ponta em setores considerados estratégicos. Os resultados 

esperados são o aumento da competitividade das empresas brasileiras, o fortalecimento da 

economia e, indiretamente, o desenvolvimento de uma sociedade moderna, globalizada e capaz 

de gerar mais conhecimento e riqueza.  

O Sistema Nacional de Inovação inclui, entre outros agentes, o Governo, as empresas 

inovadoras, as Universidades e outros ICTs e instituições financeiras, além de um arcabouço 

regulatório de apoio às atividades inovadoras e uma política de fomento à pesquisa e à formação 

de pessoas, que dêem  suporte ao sistema como um todo. O sistema teve grande impulso com a  

promulgação da Lei da Inovação Tecnológica em 2004, cujos pilares tem sido o incentivo ao 

pesquisador empreendedor e estímulos fiscais ao investimento empresarial em P&D. 

Como parte desse sistema, as agências de fomento - CNPq, FINEP e Fundações Estaduais 

de Pesquisa (FAPs) – têm papel fundamental no financiamento às atividades de pesquisa e o 

BNDEs, no financiamento à expansão do parque industrial e da qualidade. 
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A Universidade também desempenha um papel importante no sistema de inovação, seja 

na formação de técnicos e pesquisadores, seja no desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada. 

A Universidade moderna, voltada para a resolução de problemas da sociedade, desenvolve 

pesquisa cooperativa, além de fomentar o desenvolvimento de start-ups, spin-offs e 

empreendimentos inovadores por meio de incubadoras de empresas e parques tecnológicos. 

Dessa forma, para que o sistema funcione, é preciso a cooperação de diversos agentes 

públicos e privados, já que a complexidade de projetos de base tecnológica demanda pesquisa e 

investimentos de longo prazo (STEFANO e DUTRA apud PREVIDELLI,  2006).   

Sob esse contexto, este trabalho tratará de parte importante do sistema nacional de 

inovação,  os mecanismos de financiamento de start-ups de base tecnológica que, no estágio de 

desenvolvimento da tecnologia de produtos e processos, têm como principal fonte as linhas das 

FAPs e da FINEP.  

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

Projetos inovadores de base tecnológica têm maior complexidade e tempo de maturação 

mais longo que projetos tradicionais. Dessa forma, o risco associado faz com que as fontes de 

financiamento tradicionais não atendam adequadamente às demandas de recursos desses 

projetos. 

Conforme exposto, o sistema nacional de inovação contempla mecanismos de incentivo 

que, dentre outros recursos, oferece linhas de financiamento por meio de agências de fomento 

governamentais.  

Esse trabalho está focado nessas alternativas de financiamento. 

Dessa forma, o problema de pesquisa é: 

 

“Quais são os programas e as condições de acesso para captação de recursos para 

financiamento de empreendimentos baseados em inovação e/ou tecnologia, sediados no 

Estado de São Paulo e Minas Gerais, junto às principais agências de fomento no Brasil?” 

 

O foco nos estados de São Paulo e Minas Gerais se deve às limitações de tempo e 

recursos dessa pesquisa, que impedem a ampliação do escopo para outras linhas e programas.  
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1.2. Objetivos Geral e Específicos 

 

O objetivo geral do projeto é apresentar os programas e condições de acesso para 

captação de recursos para financiamento de empreendimentos baseados em inovação e/ou 

tecnologia, de empresas sediadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais junto às agências de 

fomento no Brasil.  

  

Os objetivos específicos são:  

 Descrever as principais linhas de fomento da FINEP, FAPESP e FAPEMIG para 

financiamento de empreendimentos de base tecnológica; 

 Identificar os critérios e condições estabelecidos pelas agências para acesso a tais 

recursos; 

 Apresentar os fatores facilitadores e dificultadores no processo de captação de recursos 

pelas empresas nas agências; 

 Apresentar os fatores críticos para se conseguir atender a demanda das agências nas 

diferentes etapas do processo. 

 

 



 

4 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta, em primeiro lugar,  o que é inovação tecnológica e sua 

importância estratégica para o desenvolvimento das nações. Em seguida,  o arcabouço 

institucional, as políticas públicas e os mecanismos de incentivo que dão suporte ao Sistema 

Nacional de Inovação no Brasil.  

Trata também do papel das incubadoras de empresa no apoio ao desenvolvimento de 

empresas start-ups de base tecnológica e  destaca a importância dessas  na orientação e  

encaminhamento das empresas apoiadas para busca de financiamento de seus projetos. 

Na parte final, são apresentadas as fontes usuais de financiamento disponíveis no Brasil, 

com foco principal nas  agências de fomento FINEP, FAPESP e FAPEMIG e seus principais 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Inovação Tecnológica 

 

Um dos maiores problemas para se tratar da inovação, seja para o estabelecimento de 

Políticas Públicas, seja para a gestão em empresas, é o correto entendimento sobre sua definição. 

(TIDD;  BESSANT; PAVITT, 1997). 

 

Dessa forma, esse capítulo inicia-se com a definição de inovação, tratando em seguida 

das fontes de inovação, gradações e tipos. Em seguida, trata-se da importância de processos 

estruturados para desenvolvimento da inovação dentro das empresas, particularmente a inovação 

tecnológica  
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2.1.1. Definições  

 

A inovação pode ser explicada como a criação de um novo produto ou a reestruturação de 

um processo, a fim de torná-lo mais eficiente. Poderia ser também uma substituição de um 

insumo, uma melhoria na comercialização e/ou distribuição, entre outros (MATTOS, 2005). 

Freire (2002) define inovação como um processo de criação e introdução, no qual as 

idéias vão surgir no âmbito da empresa e terão como resultado um novo produto. Desta forma, as 

organizações devem atentar-se às necessidades dos clientes, buscando sempre criar e/ou inventar 

novos meios de não perdê-los para a concorrência. Porter (1985) conceitua inovação como uma 

nova forma de fazer coisas que é comercializada, e que demanda atividades de Marketing. 

Schumpeter (1985) vê a inovação como uma nova combinação de materiais existentes, 

defendendo que as inovações no sistema econômico não aparecem de forma geral, a partir das 

novas necessidades surgidas espontaneamente nos consumidores, mas sim, através do produtor, 

que na maior parte das vezes inicia a mudança econômica. Os consumidores são educados pelo 

produtor a querer novos produtos ou serviços que diferem daqueles que tinham o hábito de usar. 

Rogers (1995) considera inovação como uma idéia, prática ou objeto que é percebido 

como novo por um indivíduo ou uma outra unidade de adoção, ou seja, caso a idéia seja encarada 

pelo indivíduo como nova, ela é definida como uma inovação. 

Segundo Moreira e Queiroz (2007), para conseguir conceituar inovação é importante 

conhecer primeiramente o contexto em que esta palavra esteja sendo empregada. Basicamente, há 

três contextos diferentes.  

O primeiro é quando a inovação está associada à invenção, neste caso ela pode ser 

conceituada como um processo criativo em que dois ou mais conceitos já existentes interagem e 

formam um novo, totalmente desconhecido pelas pessoas.  

O segundo contexto é quando a palavra inovação é empregada com a finalidade de 

explicar a adoção de um novo conceito, uma vez que no primeiro contexto, esse conceito só foi 

criado e não adotado.  

O terceiro é qualquer conceito, produto, serviço, que seja visto pelas pessoas e /ou 

organizações, como novos, independentemente de terem sido adotados.  
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 A inovação pode surgir, de acordo com os autores citados acima, de diversos pontos. 

Tanto pode surgir da necessidade do consumidor, quanto de um desenvolvimento tecnológico 

onde uma necessidade passa a existir pelo novo produto ou serviço desenvolvido pela empresa.  

 

2.1.2. Fontes de Inovação 

 

 Segundo Moreira e Queiroz (2007), um dos maiores desafios de uma organização é a 

identificação das fontes de inovação, que são relevantes na geração de resultados, pois a partir 

desta identificação pode-se determinar uma priorização nestas, contribuindo para a eficácia e o 

aumento da eficiência, garantindo assim uma competitividade sustentável. Essas fontes de 

inovação podem ser classificadas em quatro grupos: 

 Fontes internas à empresa: todas as fontes advindas dos departamentos da organização. 

Entre eles destacam-se P&D, Engenharia e Marketing. 

 Fontes relacionadas aos mercados de insumos e produtos em que a empresa opera: 

fornecedores, clientes e os concorrentes da empresa (no caso dos concorrentes, a 

aquisição de equipamentos e engenharia reversa). 

 Fontes de domínio público: são os artigos científicos publicados, teses, feiras e 

exposições, entre outras. 

 Fontes variadas: são as transações realizadas com a empresa, baseadas em informações 

e /ou conhecimento de origem pública (universidades, institutos de pesquisas e centros 

de capacitação) ou de origem privada (empresas de consultoria e de licenciamento de 

patentes e aquisição de know-how). 

 

Sob outra perspectiva, Drucker (1996) afirma existirem sete fontes de oportunidades de 

inovação: o sucesso inesperado, a incongruência de acontecimentos, a inadequação de processos, 

as mudanças na estrutura do setor ou mercado, as mudanças demográficas, as mudanças na 

percepção provocadas pela economia e as mudanças no nível de consciência devido a novos 

conhecimentos. 

 Drucker (1996) argumenta  que o desenvolvimento da inovação torna–se possível quando 

existem pessoas visionárias, as informações são acessíveis, as mudanças são aceitas e 

principalmente quando há capital disponível. 
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2.1.3. Gradações e Tipos de Inovação 

 

Segundo Mattos e Guimarães (2005) e Freeman (1988), a inovação pode ser classificada 

de diversas formas de acordo com a análise adotada, porém, a mais básica delas são as inovações 

incrementais e as radicais. 

 

 Inovação radical: o desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou 

forma de organização da produção inteiramente nova. Representa uma finalização no 

antigo processo tecnológico, originando assim novas indústrias, setores e mercados. 

Algumas inovações radicais causaram grandes impactos na economia e na sociedade, 

exemplos disto são a introdução da máquina a vapor (fim do século XVIII) e o 

desenvolvimento de microeletrônica (a partir da década de 50).  

 

 Inovação incremental: é a introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, 

processo ou organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na 

estrutura industrial. 

 

 Quanto aos tipos de inovação, Freeman (1988), diz que a inovação pode assumir três 

tipos de classificações, tais como: 

 

 Inovação de produto: consiste em criar ou melhorar um produto. 

 Inovação de processo: ocorrem alterações nos processos que reduzem custos e 

melhoram a qualidade dos produtos, ou cria-se um novo procedimento para um produto 

novo ou melhorado. 

 Inovação de serviços: desenvolve-se novos modos de prestar serviço. 

 

Enquanto que o site da FAPESP (2009) acrescenta mais dois tipos de inovação, que são: 

 Inovação gerencial e organizacional: introdução de estruturas organizacionais 

modificadas, a implementação de técnicas avançadas de gestão, bem como a 

implementação de orientação estratégica corporativa nova ou substancialmente 

modificada.  
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 Inovação para o desenvolvimento social: criação de tecnologias, processos e 

metodologias originais, que possam vir a se constituir em propostas de novos modelos 

e paradigmas para o enfrentamento de problemas sociais.   

 

 Freire (2005), apresenta outra classificação da inovação, composta por outros nove 

tipos:  

 

 Inovação de conceito: é aquela reconhecida como tal pela generalidade das pessoas. 

Estas inovações, podendo ter tecnologias já disponíveis e utilizadas em outros 

domínios, são aplicadas em idéias novas, distintas de tudo o que existe no mercado. 

Exemplos: o telefone celular; o código de barras; o GPS - Global Positioning System; 

e o Air Bag. 

 Inovação de processo: este tipo de inovação existe sempre que é aplicado um novo 

processo em um produto ou serviço já existente, sem resultar em uma alteração desse 

produto ou serviço, permite obter vantagens competitivas que normalmente estão 

associadas a uma redução dos custos de produção ou do serviço. Exemplos: Banco 7; 

Franchising;  Just in time; Shopping Direct; e Expresso Atlântico.  

 Criação de marca: este tipo de inovação ocorre quando se aplica uma nova marca a 

produtos já existentes. Exemplos: Pringles; Jeep; Decénio; Chiclets; Kispo; Donuts; e 

Visa.  

 Aperfeiçoamento gradual: são todas aquelas inovações em que o novo produto, 

processo, procedimento ou serviço é o resultado da alteração de um já existente, na 

busca de uma maior satisfação do cliente. Exemplos: as normas ISO 9000; o 

automóvel; o Advanced Photo System; o Walkman; e a escova de dente. 

 Reorganização tecnológica: a empresa pode não pretender introduzir qualquer 

modificação na forma como o cliente percebe o produto ou o serviço, mas sim 

maximizar a rentabilidade dos meios que tem ao seu dispor, maximizando a eficiência 

da sua produção, ou, em alternativa, alterar alguns componentes do produto ou 

serviço. Exemplos: o serviço de despertar da Portugal Telecom; os iogurtes com 

pedaços de fruta; e a pasta de dentes com dosador. 
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 Reformulador: alterações que são introduzidas no produto, onde se procura reforçar a 

satisfação do consumidor, modificando um produto de base através da alteração ou 

adição de alguns elementos. Exemplos: os iogurtes; o automóvel; as pilhas Duracell; e 

as tintas com cheiro de maçã.  

 Inovação de serviço: cria-se um novo serviço, sobretudo da sua utilização num 

determinado enquadramento que anteriormente não existia. Exemplos: a Loja do 

Cidadão; a Linha Atlântico; o BES Directo; o Banco 7; a Future Kids; o Pingo Doce 

Compra Direta; e a  NET TV.  

 Inovação de design: o produto sofre alterações nos elementos do seu design, 

mantendo, no entanto, inalteradas as suas funcionalidades. Exemplo: os automóveis.  

 Inovação de embalagem: importantes para constituir a primeira motivação de compra 

no cliente. Esta é uma das motivações para as inovações ao nível da embalagem, mas 

existem outras duas igualmente importantes: a redução dos custos das embalagens e o 

aumento da segurança relativa à integridade do produto. Exemplos: a Coca-Cola e o 

Mateus Rose; o WC pato; a abertura; e o Boomerang da Optimus. 

 

 O site da FAPESP (2009) divulga os seguintes tipos de inovação focando apenas 

aspectos  tecnológicos: 

 Inovação de processo tecnológico: métodos de produção novos ou significativamente 

melhorados, incluindo métodos de entrega dos produtos. Podem envolver mudanças 

no equipamento ou na organização da produção, ou uma combinação dessas 

mudanças, e podem derivar do uso de novo conhecimento.   

 Inovação de processo e produto tecnológico em nível mundial: quando é implantado 

um novo produto ou processo que seja tecnologicamente novo para a unidade em 

questão, mas que já tenha sido implantado em outras empresas e setores industriais. 

  

 Inovação de produtos e processos tecnológicos (PPT): Compreende as implantações de 

produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais melhorias tecnológicas 

em produtos e processos. Uma inovação PPT é considerada implantada se tiver sido 

introduzida no mercado ou usada no processo de produção.  
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 Inovação tecnológica de processo: compreendem as implantações de processos 

tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias tecnológicas em processos; 

é considerada implantada se tiver sido utilizada no processo de produção.   

 Inovação tecnológica de produto: compreendem as implantações de produtos 

tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias tecnológicas em produtos; 

é considerada implantada se tiver sido introduzida no mercado.   

 Inovação tecnológica de serviços: compreendem as implantações de serviços 

tecnologicamente novos bem como substanciais melhorias tecnológicas em serviços.  

 

 Seguindo os mesmos conceitos de Freeman (1988), do Site da FAPESP (2009) e de 

Freire (2005), Moreira e Queiroz (2007), agrupam os seguintes termos, a fim de apresentar os 

tipos de inovação: 

 Inovações no produto ou no serviço. 

 Inovações no processo de produção. 

 Inovações na estrutura organizacional. 

 Inovações nas pessoas: mudanças no comportamento ou até mesmo nas crenças das 

pessoas, dentro das organizações, utilizando técnicas de treinamento. 

 Inovação administrativa e inovação técnica ou tecnológica. 

 Inovação no produto e inovação no processo. 

 

Neste trabalho será adotado o conceito de inovação de Freire (2005) e de Moreira e 

Queiróz (2007), pois o foco é estudar empresas start-up de base tecnológica que captam recursos 

de agencias de fomento ou linhas de financiamento para permitir o desenvolvimento de inovação 

tecnológica. 
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2.1.4. Desenvolvimento e Gestão da Inovação Tecnológica 

 

 Matos e Guimarães (2005) definem inovação tecnológica como um conjunto de 

conhecimentos (know – how), instalações e processos, onde somados, geram os bens e serviços 

para os consumidores. Existem três modelos de tecnologia, que podem ser aplicadas de formas 

diferentes nas organizações, que são: 

 Tecnologia de produto: é utilizada na criação de novos produtos e serviços, que 

acompanhem as mudanças, descobertas e avanços no mercado, ou seja, transformam 

uma idéia em algo que atenda às necessidades e desejos dos consumidores. Para tal 

realização, profissionais de Pesquisa e Marketing, são fundamentais para a criação dos 

produtos e a descoberta de um mercado latente. 

 Tecnologia de processos: é aplicada para executar as atividades, visando melhorar os 

métodos empregados. 

 Tecnologia da informação e comunicações: são sistemas que disponibilizam o acesso a 

dados internos e externos de forma eficiente, que serão convertidos em informações e 

conhecimentos. 

 

Segundo Takahashi (2007), o desenvolvimento da inovação é a transformação de algo 

intangível, ou seja, as necessidades dos clientes em algo tangível, o produto em si. Para tal, 

particularmente em projetos que contemplam inovação tecnológica,  é necessário cumprir as 

etapas do funil de desenvolvimento, composto de cinco fases, onde as duas primeiras fases estão 

relacionadas com planejamento e tomada de decisão, e as seguintes dizem respeito às variações 

dos produtos. Existe ainda, no final de cada etapa, uma fase de revisão.  

 Avaliação de conceito: tem a finalidade de avaliar as oportunidades no mercado para 

que seja dado início ao desenvolvimento do novo produto. 

 Planejamento e especificações: define o produto e identifica as vantagens competitivas 

de forma mais detalhada. 

 Desenvolvimento: o produto é desenvolvido. 

 Teste e avaliação: realiza–se um teste final, para que a produção e o lançamento se 

iniciem. 
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 Liberação do produto: etapa de verificação das áreas como Produção, Marketing, entre 

outras, estando prontas para iniciar as atividades. 

 

 A OECD (1999) apud Moreira e Queiroz (2007) e Freeman (1988), apresentam os 

principais conceitos sobre as atividades que compõem o processo de inovação, também sobre o 

modelo linear, porém, com incrementos em seus conceitos, discriminados a seguir: 

  Pesquisa básica: estudo teórico / experimental para compreensão de algum fato, sem a 

finalidade de uso ou aplicação imediata, basicamente estudos para comprovar teorias 

ou até mesmo complementar o conhecimento. 

 Pesquisa aplicada: investigação com a finalidade de adquirir conhecimentos novos 

sobre algum objetivo prático específico. Geralmente, o resultado deste estudo é 

patenteado. 

 Desenvolvimento experimental: estudo sobre um conhecimento preexistente com a 

finalidade de reformular ou até mesmo criar novos processos ou sistemas.  

 Engenharia não-rotineira: atividades de engenharia ligadas ao processo de inovação, 

envolvendo desenvolvimento de produtos e processos. Incluindo as  

 Protótipo: modelo básico com as principais características do produto pretendido. 

 Comercialização pioneira: introdução dos novos produtos e processos no mercado. 

Inclui as etapas de industrialização de protótipo, lote experimental, prospecção 

comercial e Marketing. 

 

  Dessa forma, as organizações devem desenvolver estratégias, de modo a garantir que o 

processo de desenvolvimento da inovação tecnológica esteja alinhado às suas competências 

internas e demandas de mercado, além de processos estruturados que aumentem a probabilidade 

de sucesso no desenvolvimento de suas inovações.   
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2.2. Panorama Brasileiro das Leis de Incentivo para Empreendimentos de Base 

Tecnológica 

 

As décadas de 1950 e 1960 foram caracterizadas pela rápida industrialização baseada no 

investimento estrangeiro. No entanto, a fragilidade da base tecnológica das empresas brasileiras 

era o principal obstáculo para o processo de industrialização e desenvolvimento econômico do 

país (TERRA, 2001). Desta forma, o governo brasileiro ofereceu subsídios significativos para 

investidores externos na tentativa de promover a instalação de indústrias pesadas e 

implementação de infra-estrutura. 

Nas décadas de 1960 e 1970, houve o interesse dos governos militares e das Forças 

Armadas pela política de ciência e tecnologia e, posteriormente, com a retomada da democracia 

no Brasil, outras iniciativas definiram o cenário brasileiro. Nesse contexto verifica-se a criação 

de iniciativas fundamentais que serviram de alicerce para políticas públicas de incentivo ao 

empreendedorismo no país.  

Até meados dos anos 80, identificou-se uma infra-estrutura de pesquisa e uma comunidade 

científica capazes de consolidar e gerenciar relações estreitas com as agências governamentais 

responsáveis pela formulação e aplicação dessas políticas. No entanto, existiam dificuldades para 

difundir os resultados das pesquisas e reduzir o atraso tecnológico das empresas em função da 

ausência de mecanismos de cooperação entre os setores produtivos e de pesquisa. As políticas 

tecnológicas nessa época continuam a privilegiar a aquisição de tecnologias externas. (TERRA, 

2001).  

Com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985, ocorreu uma 

descentralização da política federal de C&T a partir do surgimento de sistemas estaduais de 

apoio. Sob essa ótica houve o favorecimento da difusão tecnológica a partir de empresas e a 

cooperação com as universidades e centros de pesquisa.  
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2.2.1. As Reformas da Política Nacional de Ciência e Tecnologia 

 

As reformas efetuadas no sistema de pós-graduação entre as décadas de 1960 e 1970 

propiciaram um crescente número de doutores e mestres, todavia, os bons indicadores 

acadêmicos confrontam os índices na área tecnológica, especialmente no que toca às atividades 

de pesquisa e desenvolvimento. 

A fragilidade do aspecto empresarial da política tecnológica brasileira não tem uma causa 

única e sem dúvida está marcada pelas características de elevado grau de transnacionalização da 

economia brasileira e pela dinâmica do processo de substituição de importações (PACHECO, 

2003). 

No período de 1980 a 1999 houve grande flutuação dos investimentos governamentais para 

fomento à atividade de pesquisa dos programas mais importantes do Ministério da Ciência e 

Tecnologia o que, de certa forma,  comprometeu a eficácia dos programas e o atingimento dos 

objetivos propostos.  

Com o objetivo de superar a histórica desarticulação entre a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e a política industrial de desenvolvimento econômico no Brasil, foram 

iniciadas, em 1999, reformas que objetivavam mobilizar os recursos adicionais e diagnosticar 

metas mais abrangentes.  

A partir de então,  foram dados os primeiros passos rumo à melhoria da Política Nacional 

de C&T, . A consciência dos gestores governamentais sobre problemas estruturais na economia 

como: (1) forte dissociação entre a capacidade instalada e as necessidades de inovação do setor 

produtivo; (2) baixa capacidade de coordenação e articulação das ações setoriais e (3)  

esgotamento de instrumentos convencionais de financiamento do desenvolvimento tecnológico 

precisavam fundamentalmente de três esforços para ser superados. A elaboração e 

implementação de uma clara Política Nacional de C&T de longo prazo, o restabelecimento de 

um sistema de incentivo ao desenvolvimento tecnológico empresarial como incentivos fiscais, 

crédito, etc. e a construção de um novo padrão de financiamento capaz de corresponder às 

necessidades e contemplar fontes novas de recursos (PACHECO, 2003). 

O gasto global em pesquisa e desenvolvimento do Brasil era de cerca de 1,1% do PIB, 

esforço compatível com as dimensões da economia brasileira. Ocorre que esse esforço ainda 
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estava muito concentrado no setor público e, evidentemente, como ocorre em diversos países, o 

aumento do gasto privado requer uma ação indutora do setor público (PACHECO, 2003). 

 

2.2.2.  O Sistema Nacional de Inovação  

 

A década de 90 representou um grande salto em termos de apoio ao desenvolvimento da 

inovação no Brasil. Destaca-se a criação de diversos mecanismos e recursos de apoio às  

empresas, às Universidades e aos Institutos de Pesquisa, para constituir o chamado Sistema 

Nacional de Inovação. 

O Sistema Nacional de Inovação é formado por um conjunto de mecanismos de suporte ao 

desenvolvimento tecnológico em setores considerados estratégicos, como incentivos fiscais, 

financiamento à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia, além de estímulo à cooperação 

universidade-empresa. Visa principalmente estimular o desenvolvimento de projetos  pelo setor 

industrial e conjunto com instituições científicas, fomentando projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia de ponta em setores considerados estratégicos. 
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Figura 1 – O Sistema de Inovação no Brasil 

Fonte: adaptado de NAU (2007) 

 

  Conforme pode ser visto na figura 1, interagem nesse sistema: (1) o governo, por meio de 

regulamentação, políticas de incentivo e das agências de fomento - CNPq, FINEP e Fundações 

Estaduais de Pesquisa - no financiamento às atividades de pesquisa e do BNDEs, no 

financiamento à expansão do parque industrial e da qualidade, (2) a Universidade, pela pesquisa 

básica e aplicada, formação de  pessoas, além do fomento à cultura empreendedora e ao apoio a 

empreendimentos baseados em inovação – por meio de incubadoras de empresas, (3) as 

empresas de base tecnológica, desde start-ups  até  empresas de grande porte, pela inovação de 

fato na criação de novos produtos e serviços; 

Essa cooperação forma um tipo de sinergia que propicia aos parceiros o acesso a diferentes 

competências, mercados, recursos compartilhados, e, além disso, reduções em tempo, custo e 

risco. 

Além disso, o sistema teve grande impulso com a  promulgação da Lei da Inovação 

Tecnológica em 2004, cujos pilares tem sido o incentivo ao pesquisador empreendedor e 

estímulos fiscais ao investimento empresarial em P&D. É também importante registrar a criação 

dos Fundos Setoriais no final dessa década e o lançamento da Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior - PITCE, em 2004. 

Os resultados esperados, do ponto de vista da economia, são o aumento da competitividade 

das empresas brasileiras, além do desenvolvimento de uma sociedade moderna, globalizada e 

capaz de gerar mais conhecimento e riqueza.  

 

2.3. O Papel das Incubadoras no Apoio ao Desenvolvimento de Empresas de Base 

Tecnológica 

 

As universidades, anteriormente limitadas a preparar pessoas para capacitação 

profissional, têm o seu papel ampliado no estabelecimento de novas relações com as empresas e 

os governos e quanto as suas funções dentro de uma infra-estrutura de produção de 

conhecimento. Dado o contexto da competitividade global, as agências governamentais de 

ciência e tecnologia passaram a desenvolver, a partir do final da década de 1980, programas 
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voltados a capacitação tecnológica das empresas, através da interação universidade – empresa - 

governo, havendo, assim, um notável crescimento de órgãos de transferência de tecnologia em 

instituições acadêmicas (TERRA, 2001).  

O Brasil apresenta hoje uma gama de universidades que aposta no processo de incubação 

de empresas especialmente de base tecnológica, no entanto, a dificuldade na captação de 

recursos para esses projetos ainda é um desafio tanto para os novos empreendedores quanto para 

as instituições. 

De acordo com o site da Universidade Federal do RJ (2007) e Silva (2007), as 

incubadoras de empresas podem ser definidas como espaços que propiciam a criação e proteção 

para o desenvolvimento de um novo negócio; abrigando-os por um período de tempo limitado e 

estimulando a transformação de resultados de pesquisas em produtos e serviços.  

No Brasil, a maioria das incubadoras de base tecnológica faz parte de universidades ou 

institutos de pesquisas, uma vez que estas entidades permitem que as empresas se beneficiem de 

seus laboratórios e recursos humanos disponíveis a prestarem a assistência necessária. Estes 

benefícios, associados ao convívio com demais empresários, fortalecem essas empresas 

nascentes e contribuem para a diminuição da taxa de mortalidade das mesmas. Logo, as 

incubadoras contribuem para a geração de renda e emprego, além de dar exemplo, por meio das 

incubadas, de uma atividade empreendedora dentro da própria comunidade.  

Dornelas (2001) acrescenta que dificilmente a empresa encontrará fora da incubadora as 

facilidades existentes dentro dela, a preços tão competitivos e de forma tão integrada; e por isso, 

as taxas de mortalidade das micro e pequenas empresas em geral, e a procura por vagas em 

incubadoras, por parte das empresas nascentes, vem aumentando no Brasil. Enríquez e Galdino 

(2003), enfatizam ainda que as incubadoras são grandes geradoras de empregos, e que o custo de 

empregos são muito mais baixos do que de uma grande empresa, logo, elas são também 

contribuintes na melhor distribuição de renda das regiões que se utilizam de suas ações.  

Silva (2007) acrescenta que uma vez que as incubadoras transmitem toda uma estrutura 

de conhecimento, aproximam as empresas nascentes da adoção tecnológica.  

A Anprotec (2000) elenca os principais serviços oferecidos pelas incubadoras: Orientação 

empresarial, secretaria, sala de reunião, consultoria em marketing, consultoria financeira, suporte 

em informática, apoio para a colaboração da universidade e centros de pesquisa, apoio em 
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propriedade industrial e assistência jurídica, apoio para exportação, auditório e biblioteca, Show-

Room e restaurante, laboratórios especializados. 

 

2.3.1. Contexto Histórico 

 

Dornelas (2001) destaca que os primeiros parques tecnológicos, surgiram no final da 

década de 1940, em Paulo Alto, na Califórnia, devido ao relacionamento próximo com a 

universidade de Stanford, sendo assim, foi exemplo para as demais nações no desenvolvimento 

dos seus pólos tecnológicos. As incubadoras nestes pólos tornaram-se muito importantes para o 

desenvolvimento econômico da região, dada a presença da inovação tecnológica. 

 Com o aparecimento dos pólos e parques tecnológicos, surgiu o conceito de incubadoras 

de empresas de base tecnológica, auxiliando as novas empresas a desenvolverem negócios 

inovadores e por conseqüência, se manterem no mercado. 

O site da Inovates (2009) apresenta  como estopim para o surgimento de incubadoras de 

empresas, o sucesso que teve a região que hoje se conhece por Vale do Silício, na Califórnia, a 

partir das iniciativas da Universidade de Stanford, que na década de 40 já criava um parque 

industrial e, em seguida, um parque tecnológico (Stanford Research Park), visando transferir a 

tecnologia existente na Universidade para as empresas e viabilizar a criação de novas empresas 

intensivas em tecnologia, sobretudo do setor eletrônico. Na Europa, as primeiras incubadoras 

surgiram na Inglaterra, a partir do fechamento de uma subsidiária da British Steel Corporation, 

que incentivou a criação de pequenas empresas em áreas relacionadas com a produção do aço. 

Paralelamente, Enríquez e Galdino (2003) acrescentam que os principais conglomerados de 

incubadoras de empresas aconteceram nos Estados Unidos, na década de 50, no Vale do Silício, 

na Califórnia.  

O site da Inovates (2009) ressalta ainda que a estrutura das incubadoras de hoje, 

configurou-se na década de 70, nos Estados Unidos, quando governos locais, universidades e 

instituições financeiras, a fim de promover geração de renda e desenvolvimento econômico se 

reuniram para alavancar o processo de industrialização de regiões pouco desenvolvidas. 

Segundo dados da National Business Incubation Association – NBIA, em 1997 existiam 

nos E.U.A. cerca de 550 incubadoras, em sua grande maioria com base tecnológica, com grande 
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predominância das universidades, centros de pesquisas ou pelo próprio governo americano. 

Conforme figura 2. 

  

Figura 2: Incubadoras de Empresas nos EUA 

Fonte: Enríquez e Galdino (2003, p. 3) 

 

Pode-se verificar com análise no gráfico que a implantação de incubadoras nos E.U.A., 

aconteceu de maneira mais constante a partir de 1985, quando houve um crescimento de 100% 

comparando-se com o início da década, quando existiam pouco mais de 50 incubadoras, por 

outro lado, a partir da década de 90 praticamente não surgiram novas incubadoras. 

 

2.3.2. Tipos de Incubadoras 

 

Para Silva (2007), os tipos de incubadoras são: de base tecnológica, setores tradicionais e 

mistas.  

 incubadora de empresas de base tecnológica: abriga empresas cujos produtos, 

processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas, nos 

quais a tecnologia representa alto valor agregado.  

 incubadora de empresas dos setores tradicionais: abriga empresas ligadas aos setores 

tradicionais da economia, que detenham tecnologia largamente difundida e queiram 

agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por meio de um incremento em 

seu nível tecnológico. 
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 incubadora de empresas mistas: abriga empresas dos dois tipos acima descritos. 

Também apóiam empresas dos setores culturais, artesanato, cooperativas,  

agronegócios. 

 

 Além dos tipos identificados por Silva, o site da Inovates (2009), apresenta outros tipos: 

 

 incubadora setorial: organização que abriga empreendimentos de apenas um setor da 

economia. 

 incubadora cultural: apóia empreendimentos cujo foco está voltado para a área da 

cultura, como, por exemplo, música, escultura, fotografia, cinema, eventos, entre 

outras do mesmo grupo de atuação. 

 incubadora social: são incubadoras que apóiam empreendimentos provenientes de 

projetos sociais, ligados aos setores tradicionais, cujo conhecimento é de domínio 

público, e que atendam à demanda de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida 

da comunidade. 

 incubadora agroindustrial: organização que abriga empreendimentos de produtos e 

serviços agropecuários, visando facilitar o processo empresarial e de inovação 

tecnológica. 

 incubadora de cooperativa: incubadora que apóia cooperativas em processo de 

formação e/ou consolidação, instaladas dentro ou fora do município. Estrutura que 

apresenta características tanto das incubadoras tradicionais como do processo de 

incubação à distância, com o objetivo de criação de trabalho e renda. 

 

Segundo a Anprotec (2000), 59% das incubadoras eram de base tecnológica, 23% 

tradicionais e 18% incubadoras mistas. 

De acordo com Silva (2007), as modalidades de incubação são: 

 empresa pré-incubada: período de tempo determinado, no qual o empreendedor poderá 

finalizar sua idéia, utilizando todos os serviços da incubadora para definição do 

empreendimento, estudo da viabilidade técnica, econômica e financeira ou elaboração 

do protótipo / processo necessários para o início do negócio. 
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 empresa incubada: empreendimento que participa do processo de incubação (empresas 

residentes e associadas). 

 empresa graduada: empreendimento que se desenvolveu e mostrou-se apta a sair da 

incubadora, entrando no mercado. 

 empresa associada: empreendimento incubado à distância. 

 

2.3.3.  Incubadoras no Brasil 

 

Conforme Dornelas (2001), os primeiros pólos tecnológicos foram criados a partir de 

1984, por meio de convênios do CNPq com instituições localizadas em São Carlos-SP, Joinville-

SC, Campina Grande-PB, Manaus-AM, e Santa Maria-MS, com intuito de criar empresas de 

base tecnológica nessas regiões do Brasil, que atualmente possui dezenas dessas iniciativas. Com 

a criação dos pólos e parques tecnológicos, o surgimento do conceito de incubadoras de 

empresas de base tecnológica foi natural, já que, para abrigar as iniciativas empreendedoras, 

havia a necessidade de se constituir espaços que permitissem o desenvolvimento desses negócios 

inovadores e acelerassem sua consolidação.  

O site da Inovates (2009) acrescenta que essas instituições tinham o intuito de transferir 

conhecimento e tecnologia para o setor produtivo. Logo, em 1987, com a criação da Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, deu-se o 

início do movimento de criação de incubadoras de empresas no país. Em 1991, o SEBRAE 

também passou a incentivar o movimento das incubadoras, auxiliando-o com recursos 

financeiros e outros. 

Porém, Almeida (2008), diz que no Brasil, assim como na América Latina, essa interação 

entre universidades e empresas, vem sendo implantada vagarosamente. A abertura da economia, 

a competitividade global, as alterações na sociedade brasileira, as recentes e constantes 

mudanças no ambiente empresarial, modificando valores culturais e promovendo novas relações 

de produção, determinaram a necessidade de novos arranjos e pactos entre essas dimensões.  

Caetano (2007), informa que em uma pesquisa anual realizada pela Anprotec, nos últimos 

5 anos, o movimento das incubadoras de empresas cresceu 220 % - o Brasil destaca-se com a 

posição de primeiro país da América Latina e terceiro no ranking mundial, o que efetivamente 

refletiu em aumento do número de novas empresas e, conseqüentemente, de empregos. A 
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pesquisa indica que existem hoje no país 226 incubadoras, contra as 150 computadas em 2006. O 

estudo aponta ainda a existência de 1.731 empresas sendo geradas dentro destas incubadoras, em 

fases que vão da gestação à juventude empresarial. Todas têm menos de 100 funcionários, e em 

conjunto, geraram 7 mil postos de trabalho, incluindo os sócios. Isso se deve à importância do 

incentivo a projetos científicos. Sebrae, CNPq, universidades, prefeituras, empresas privadas e 

institutos de pesquisa são algumas das entidades responsáveis pela manutenção e pelo aumento 

de incubadoras no país. 

Consideradas objetos de extrema importância para o crescimento econômico de um país, 

as incubadoras de empresas têm destaque no Brasil. O fenômeno de crescimento mais acentuado 

é recente, há duas décadas, em 1982, eram apenas quatro incubadoras. Ao comparar dados dos 

últimos cinco anos, é possível constatar que o movimento ganhou impulso ao elevar o número de 

incubadoras de 74, em 1998, para 234 em 2006. 

 Segundo dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

de Tecnologias Avançadas – Anprotec (2000), existiam na ocasião Brasil cerca de 135 

incubadoras, concentradas principalmente nas regiões Sul e Sudeste, conforme figura 9. 

 

 

Figura 3: Incubadoras de Empresas no Brasil 

Fonte: Enríquez e Galdino (2003, p. 4) 

 

A Anprotec (2004), conforme quadro 2, classifica as incubadoras brasileiras em quatro 

tipos. 
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Quadro 1: Tipos de Incubadoras Brasileiras – 1999  -  2003 (em %) 

TIPOS DE INCUBADORAS 1999 2000 2001 2002 2003 

TECNOLOGICAS 64 59 55 57 52 

TRADICIONAIS 22 23 31 29 25 

MISTAS 14 18 14 14 20 

OUTRAS (CULTURAIS, AGROINDUTRIAIS E DE 

COOPERATIVAS). 
0 0 0 0 

3 

 

Fonte: Vedovello e Figueiredo (2005, p.8) 

 

2.3.4. Incubadoras de Empresas e  Inovação Tecnológica 

 

Segundo Neck et al (2004) a existência de incubadoras pode modificar e/ou transformar 

uma região, em um pólo de empreendedorismo. Meirelles (2000) diz que, conforme o 

planejamento do tempo de incubação, as incubadoras são organizações que abrigam 

empreendimentos nascentes, provenientes de pesquisa científica, e por isso trata-se de um 

projeto que implica em inovações.  

Segundo Enríquez e Galdino (2003), as incubadoras fazem parte dos sistemas locais de 

inovação tecnológica, já que facilitam a transferência de tecnologia de universidades e setores 

produtivos. Elas atuam como facilitadoras no desenvolvimento de políticas, uma vez que ajudam 

as empresas incubadas na gestão tecnológica, permitindo que estas empresas angariem o máximo 

de cultura tecnológica quanto possível, para que possam desenvolver seus produtos e/ou serviços 

e assim manterem-se competitivas. 

O caráter inovador das incubadoras permite não apenas o surgimento de novos 

empreendimentos que sejam financeiramente viáveis e possam adaptar-se ao mercado após o 

período de incubação, mas também o desenvolvimento de empresários potenciais, diminuindo 

assim o nível de desempregos.  

Já para Bermúdez (2000), as incubadoras de empresas são extremamente importantes por 

permitirem que uma dada região se desenvolva tecnologicamente, já que, geralmente, depois de 

graduadas, a maior parte das empresas, continua instalada na região onde foi incubada e, 

dispondo de uma infra-estrutura similar a da incubadora, acaba gerando empreendimentos, que 
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de uma forma geral, giram em torno das áreas de informática e software, telecomunicações e 

eletroeletrônica, agroindústria e biotecnologia. 

Chan e Lau (2005), ainda ressaltam que, os recursos proporcionados pelas incubadoras, 

acabam gerando uma sinergia entre os negócios incubados, já que as incubadoras, geralmente, 

abrigam negócios de mesma natureza ou natureza complementar, o que com o tempo, fortalece o 

grupo formado naquele ramo de atividade, devido à sinergia criada. 

 

2.3.5. Critérios para Seleção dos Empreendimentos de uma Incubadora 

 

Meirelles (2000) ressalta que um dos fatores do fracasso empresarial prematuro das 

pequenas empresas, é a falta de visão empreendedora, de planejamento da preparação de um 

plano de negócios que identifique os fatores de sucesso do futuro empreendimento e, 

principalmente, a falta de inovação tecnológica em produtos e/ou processos dos produtos que são 

colocados no mercado. Assim, a inserção em uma incubadora, tendo como base a inovação e 

uma criteriosa seleção do projeto, inverte essa situação, registrando-se sucesso em 80% das 

empresas que foram incubadas, após dois anos de existência. 

Conforme Enríquez e Galdino (2003), para o ingresso em incubadoras de base 

tecnológica, os empreendedores devem participar de um processo de seleção, com normas 

previamente estabelecidas, geralmente por meio de publicações de editais em jornais ou revistas 

especializadas, e/ou chamada contínua de projetos. Desta forma, são selecionados os melhores 

projetos, de acordo com seu potencial de também contribuir com a região onde atuará a empresa, 

de modo que haja uma relação recíproca de beneficiamento, considerando também a interação 

com as universidades e/ou centros de pesquisa, garantindo o desenvolvimento tecnológico do 

país.  Segundo Wolffenbüttel (2001), para se tornar membro de uma incubadora, um negócio 

precisa passar pelo processo de incubação, que consiste nas seguintes etapas: 

 Seleção: identificação dos negócios e/ou oportunidades que têm condições de 

empreender uma atividade sintonizada com a proposta de trabalho da incubadora. 

 Período de incubação: que ofereça condições para que as empresas desenvolvam seus 

projetos de inovação e enfrentem a concorrência do mercado. 

 Saída da incubadora: a empresa deixa a incubadora para continuar suas atividades de 

forma independente. 
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A figura 4 mostra a seguir os elos da cadeia de inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Os Elos da Cadeia de Inovação 

Fonte: Cheng, Lin Chih et al (2007, p. 2) 

 

Dados da Anprotec – Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (2000) mostram que os critérios de seleção das empresas para 

ingressarem no processo de incubação, procuram mostrar as reais possibilidades das 

determinadas empresas se sustentarem no mercado. Outro item importante é a capacidade de 

inovar dos empreendedores, como também a capacidades destes em se entrosarem com centros 

de pesquisa e universidades.  

 Por ordem de importância, seguem alguns critérios para ingresso na incubadora: 

 Viabilidade econômica. 

 Perfil dos empreendedores. 

 Potencial de interação com universidades e centros de pesquisa. 

 Aplicação de novas tecnologias. 

 Números de empregos criados. 

 Potencial para rápido crescimento. 
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Destaque-se que muitos dos critérios adotados por incubadoras de base tecnológica para 

aceitação de projetos assemelham-se a critérios das agências de fomento para concessão de 

recursos a empresas start-ups. 

 

2.3.6. Incubadoras e o Financiamento de Projetos de Base Tecnológica 

 

A expansão rápida do movimento das incubadoras baseou-se no reconhecimento da 

capacidade das mesmas em minimizar os riscos dos empreendimentos, ampliando a 

possibilidade de sobrevivência das empresas residentes nos seus primeiros anos de 

funcionamento e tornando-as capazes de se adaptarem melhor ao mercado. E a minimização do 

risco é fator preponderante para qualquer agente financiador de projetos. 

Zedtwitz (2003) diz que existem muitos degraus entre a concepção de um negócio e a sua 

transformação em empresa, e mais degraus ainda até sua inserção no mercado, por isto na fase 

embrionária, a estrutura de apoio deve ser adequada aos novos potenciais do negócio a ser 

gerado, e é aí que entra o papel fundamental das incubadoras de empresas, sobretudo para o 

financiamento destes empreendimentos. 

Confirmando essa tendência, observa-se que grande parte das empresas contempladas 

com recursos de agências de fomento governamentais estão  inseridas em ambientes de 

incubadoras de empresas de excelência. 

 

 

2.4.  Fontes de Financiamento para novos empreendimentos 

 

Grande parte dos novos empreendimentos tem a necessidade da busca por capital de 

terceiros como forma de se obter recursos suficientes para que o novo empreendimento deixe o 

plano de negócios e passe a operar no mercado, já que nem todos empreendedores dispõem de 

recursos próprios para dar o start up no negócio (DORNELAS, 2001).  

E, de acordo com Freire (2005) e Dornelas (2001), em países emergentes a maior 

dificuldade encontrada pelos empreendedores é de obter crédito para financiar o 

empreendimento, principalmente o capital-semente,  primeiro capital necessário. 
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Dornelas (2001) relata que, quando uma empresa está sendo criada, ou está em sua fase 

inicial, as melhores opções de se obter crédito são: empréstimos, incubadoras de empresas, 

programas especiais que o Governo proporciona às Micro e Pequenas empresas – MPEs , 

investidores de risco, além das economias de amigos e familiares. 

O autor cita também os bancos de varejo, no entanto, estas empresas praticam taxas de 

juros altas, o que pode inviabilizar o empreendedor a honrar suas dívidas, já que será necessário 

um fluxo de caixa positivo para que seja possível pagar o empréstimo acrescido dos juros.  

Já as empresas incubadas, quando necessitam buscar tais recursos, podem contar com 

alguns investidores que possuem prazos e taxas de juros diferenciados daqueles praticados pelo 

mercado para empresas iniciantes (ANPROTEC, 2008). Como por exemplo, a linha de crédito 

fornecida pelo Banco do Brasil para as empresas que estão dentro de incubadoras de demais 

empresas – crédito disponível desde 2007, quando firmado um acordo com a ANPROTEC  

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores.  

(ANPROTEC, 2008). 

Para Dornelas (2001), devido ao alto risco de falência do negócio, os bancos de varejo, 

assim como as empresas de leasing que atuam como agentes financiadores, exigirão muita 

compensação para que se concretize o empréstimo e as empresas de capital de risco dificilmente 

investirão em empresas em fase de iniciação.. 

Dados do SEBRAE apontam que em 2004, 56% das empresas que abriram as portas 

tiveram de fechá-la antes de completarem 5 anos de existência. É decorrente desse tipo de 

incerteza a dificuldade em captar recursos para novas empreendimentos. 

Baron e Shane (2007) retratam que o maior empecilho encontrado pelos empreendedores 

quando buscam capital são os problemas causados por assimetria de informações e a incerteza do 

sucesso do negócio.  

Para os autores este primeiro obstáculo refere-se a retenção de informações sobre o 

negócio fazendo com que o investidor tenha de se basear em informações limitadas e 

assimétricas. Esta postura de resguardar informações sobre as oportunidades encontradas ocorre 

pelo receio de que o investidor sabendo destas, ele mesmo pode vir a explorá-las, já que o 

empreendedor, por si só, não possui o capital necessário para concretizar a idéia de negócio. 

Os empreendedores enfrentam, ainda, como dificuldade na hora de financiar um 

determinado projeto, a incerteza do que este poderá trazer, a incapacidade de se ter como certo o 
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futuro, o quanto será rentável e se será sólido o empreendimento (BARON; SHANE, 2007). No 

caso de empreendimentos de base tecnológica esse risco se multiplica, pela incerteza de que o 

novo produto ou serviço proposto não consiga ser viabilizado tecnicamente. 

 Dadas as barreiras e dificuldades postadas, a seguir são apresentadas as diversas 

possibilidades de financiamento de empreendimentos em estágios iniciais, bem como as suas 

condições de acesso. 

 

2.4.1. Poupança / Economias Próprias 

 

Economias de posse é o melhor modo e menos burocrático que há, já que o empreendedor 

depende apenas de si próprio sem ter a preocupação com juros ou de estar com dívidas com 

pessoas jurídicas ou parentes e amigos. No entanto, em maioria, os recursos do próprio 

empreendedor não são suficientes para dar início à empresa (DORNELAS, 2001). 

 

2.4.2. Amigos e Família 

 

Devido à proximidade, amizade e  confiança, o modo mais comum de se obter recursos é 

solicitar empréstimo a parentes e amigos. Já que aqueles que emprestam vêem como uma forma 

de cooperar e não com base no negócio e na projeção de futuros rendimentos e pagamento de 

juros.  

 

2.4.3. Business Angels / Angels Investors 

 

Também conhecidos como investidores “anjos”, são pessoas físicas que possuem dinheiro 

disponível para investir em capital de risco e buscam obter um melhor rendimento para este 

dinheiro ao inverso do que o mercado propõe. Em grande parte dos novos empreendimentos este 

investidor é quem coloca o capital inicial na empresa e assim este capital recebe a expressão 

inglesa de seed money ou em português “dinheiro semente”.  

Antes de investirem, os angels analisam cuidadosamente o plano de negócio avaliando 

assim seu potencial. Na maioria das vezes o capital é fornecido em troca de uma participação 

acionária na empresa ou de quotas do capital social da mesma. 
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Segundo Baron e Shane (2007), nos Estados Unidos os angels investem entre US$ 10.000 

e US$ 200.000 por empreendimento, sendo que estes são localizados geograficamente próximos 

de onde vivem ou trabalham e apenas em segmentos nos quais os investidores possuem bom 

conhecimento sobre. 

 

2.4.4. Capitalistas de Risco ou Venture Capital 

 

Em sua maioria são grandes bancos de investimento, com profissionais com vasto 

conhecimento no mercado financeiro. Tem como função encontrar empresas promissoras que 

trarão retorno sobre o capital investido acima da média do mercado. 

Dificilmente esse tipo de investidor se envolve com empresas iniciantes. Capitalização 

mais indicada para empresas que possuem entre três e cinco anos de existência e que buscam 

rápido desenvolvimento/expansão. As empresas de base tecnológica são o foco principal deste 

tipo de investidor. 

 

2.4.5. Corporações 

 

Diversas organizações investem em empresas que estão em sua fase inicial, trata-se de um 

investimento estratégico já que os investidores passam a ter acesso às novas tecnologias, 

produtos ou serviço da novata. Por outro lado, a empresa na qual será investido capital contará 

com apoio mercadológico além de melhorar a credibilidade por ter sua marca associada a uma 

empresa de grande porte e já estabelecida no mercado. Este tipo de investidor possui uma melhor 

valoração se comparado aos capitalistas de risco assim como os angels investors. 

Mesmo sendo entusiástico o modo de concessão do crédito para o financiamento, é preciso 

proteger o capital intelectual do empreendimento.  

 

2.4.6. Bancos 

Raramente os bancos concedem empréstimos às empresas quando estas se encontram em 

sua fase inicial. No entanto, os bancos concedem diversas linhas de crédito para novas empresas 

sob circunstâncias específicas. 
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São oferecidos empréstimos comerciais para as novas empresas desde que estas já possuam 

um fluxo de caixa positivo e que o empreendedor tenha como garantir o empréstimo com ativos. 

Para empresas em fase inicial, são concedidas linhas de crédito que permite a retirada de 

certa quantia de dinheiro sob uma taxa de juros específica sempre que for necessário. Estas são 

geralmente utilizadas para financiar o estoque ou as contas a receber (BARON; SHANE, 2007). 

 

2.4.7. Empréstimos Garantidos por Ativos 

 

Este tipo de empréstimo, também conhecido como arrendamento, é um empréstimo 

concedido dando-se por ativos a garantia da quitação da dívida. 

Bens como computadores e caminhões podem ser financiados por empresas de 

arrendamento, que oferecem empréstimos a uma determinada porcentagem do valor dos bens 

(BARON; SHANE, 2007). 

 

2.4.8. Programas do Governo 

 

O governo oferece diversos programas para o financiamento de novos empreendimentos, 

no entanto, muitos empreendedores desconhecem tal suporte. Quando inseridos em incubadoras 

de empresas, as informações são obtidas com mais facilidade e os novos empreendimentos 

descobrem agências, programas e incentivos estratégicos para a alavancagem do negócio.  

Os órgãos públicos oferecem crédito a novos empreendedores através de programas que 

estimulam o crescimento e desenvolvimento do mercado, e em sua maioria, estes são concedidos 

através de chamadas públicas, processo pelo qual o empresário deverá apresentar uma proposta 

para o órgão financiador e este analisará aprovando-a ou não.  
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2.5. As Agências de Fomento Governamentais e o Apoio à Inovação Tecnológica 

 

As agências de fomento são instituições financeiras regulamentadas pelos governos 

estaduais que têm como foco principal a concessão de crédito para capital de giro ou fixo no 

longo prazo (Ministério do Planejamento, 2009). 

Segundo o Banco Central (2009), estas instituições financeiras são constituídas por 

sociedade anônima e tem capital fechado. As regras para as agências são mais rígidas do que as 

que os bancos de desenvolvimento possuem. A Secretária de Desenvolvimento do Estado de São 

Paulo refere-se ao objetivo destas agências como o de conceder crédito para ser utilizado como 

recursos para financiar o aumento de produção, aumentar o índice de inovação e o 

desenvolvimento de setores que são considerados estratégicos para o país (Secretária de 

Desenvolvimento do Estado de São Paulo, 2008). 

De acordo com o Banco Central do Brasil (BACEN), as agências de fomento são 

instituições financeiras, entretanto, não podem captar recursos, recorrer ao redesconto, ter conta 

de reserva no Banco Central e ter participação acionária em outras instituições financeiras. 

“É vedada a sua transformação em qualquer outro tipo de instituição integrante do Sistema 

Financeiro Nacional. As agências de fomento devem constituir e manter, permanentemente, 

fundo de liquidez equivalente, no mínimo, a 10% do valor de suas obrigações, a ser 

integralmente aplicado em títulos públicos federais (Resolução CMN 2.828, de 2001)” (Banco 

Central do Brasil, 2009). 

Até setembro de 2007 havia no Brasil, 12 estados que possuíam agências de fomento 

instaladas e operando nos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. Neste 

período dava-se a implantação da Agência de Fomento Paulista (Secretaria de Desenvolvimento 

do Estado de São Paulo, 2008). 

As empresas de base tecnológica podem contar com programas do governo especializados 

neste segmento. Os programas promovidos por este tipo de financiadora têm como intuito apoiar 

e incentivar empreendimentos com finalidade de desenvolver a tecnologia e a inovação no país.  

A seguir, são apresentadas as principais agências de fomento que aportam recursos em  

empresas de base tecnológica sediadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais: 
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2.5.1. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 

 

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos –  é uma empresa pública vinculada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia e com estreito relacionamento com o CNPq – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (FINEP, 2009) 

A FINEP foi criada em julho de 1967 com o intuito de ampliar o papel que era exercido 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social que possuía um fundo para investimento em 

pesquisas tecnológicas, chamado FUNTEC - Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico. 

(FINEP, 2009) 

A FINEP por objetivo financiar e promover a inovação e pesquisas relacionadas à ciência e 

tecnologia dentro de empresas, universidades e centros de pesquisas público ou privada. A 

agência oferece recursos financeiros integrando instrumentos para a desenvoltura econômica e 

social do país. (FINEP, 2009) 

Esta instituição concede crédito sob a forma de recursos combinados em reembolsáveis e 

não-reembolsáveis, além de proporcionar instrumentos que promovem a inovação, elemento 

essencial para que haja um aumento da competitividade entre as empresas. (FINEP, 2009) 

 

Os investimentos da FINEP têm como finalidade: 

 A ampliação do conhecimento e capacitação dos recursos humanos das áreas de 

ciência, tecnologia e inovação; 

 Iniciação de pesquisa e desenvolvimento em processos de inovação; 

 Promover a inclusão digital e reduzir a desigualdade entre as regiões; 

 Aumento da valorização do conhecimento científico e tecnológico junto com os 

recursos naturais do Brasil; 

 Melhoria da competitividade, qualidade, processos e serviços voltados para o 

mercado internacional, na intenção de aumentar o número de exportações, assim 

como incentivar o consumo tecnológico do mercado interno. (FINEP, 2009) 
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A FINEP é considerada como uma das mais importantes agências de fomento no Brasil, 

em quatro décadas tendo investido bilhões de dólares em milhares de iniciativas e instituições de 

apoio a inovação e tecnologia. (FINEP, 2009) 

Além de micro e pequenas empresas, a instituição apóia a incubação de empresas com base 

tecnológica, a implantação de parques tecnológicos e o desenvolvimento em empresas já 

estabelecidas. (FINEP, 2009) 

As concessões são através de chamadas públicas e os editais, bem como os formulários 

requisitados podem ser obtidos pelo site da agência. O empreendedor interessado deve 

encaminhar uma proposta na forma de Consulta Prévia (CP), onde uma banca examinadora vai 

avaliar os dados do projeto e o plano de negócio. Depois de aprovada a CP, o empreendedor 

deve encaminhar a Solicitação de Financiamento (SF) onde detalhará o projeto bem como as 

oportunidades e pontos fortes do empreendimento. (FINEP, 2009). 

 

2.5.2. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 

 

Criado em 1951, o CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que tem 

como objetivo o financiamento de pesquisas relacionadas à cientificidade e tecnologia, assim 

como a capacitação de pessoas para o desenvolvimento destas áreas no Brasil. (CNPq, 2009) 

Tal órgão concede crédito através de auxílios e bolsas. Os auxílios são relacionados às 

pesquisas em que há o subsídio de publicações científicas, o apoio para a capacitação de 

pesquisadores através de intercâmbios relacionados com ciência e participação em congressos e 

reuniões científicas. O auxílio mais  procurado é o apoio a projetos de pesquisa onde existem as 

chamadas ou editais públicos. Já as bolsas, o CNPq oferece em diversas modalidades para os 

alunos do ensino médio, graduação, pós-graduação, recém-doutores, e pesquisadores que já 

possuem experiência. Estas são divididas em duas classes principais, as individuais no país e 

exterior e as bolsas por quotas. (CNPq, 2009) 

As bolsas individuais são solicitadas diretamente ao órgão e é oferecida para uma pessoa, 

já a por quota, é oferecida às instituições de pesquisa e ensino assim como aos cursos de pós-

graduação e a solicitação destas devem ser feitas através da instituição e não diretamente ao 

CNPq como na individual. (CNPq, 2009) 
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2.5.3. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

 

O BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é uma empresa 

pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

(BNDES, 2009) 

Sua missão é a de contribuir com o desenvolvimento do país através de linhas de crédito e 

financiamento para empreendimentos novos ou não, independente do setor em que atua e do 

porte da empresa, desde que seja brasileira. (BNDES, 2009) 

Através desta missão, o BNDES busca proporcionar mais oportunidades para os projetos, 

melhor competitividade na economia e desenvolvimento para o país. (BNDES, 2009) 

Contando com parcerias junto a instituições financeiras, o BNDES pode proporcionar 

programas e linhas de crédito em que são concedidos financiamentos a longo prazo com custos 

competitivos comparados aos praticados no mercado. (BNDES, 2009) 

Os financiamentos são destinados à compra de máquinas e equipamentos novos fabricados 

no país e o desenvolvimento de projetos para investimentos, fortalecendo assim a composição de 

capital das empresas e o desenvolvimento do mercado. (BNDES, 2009) 

Por se tratar de uma instituição financeira, são utilizados critérios bancários para a 

concessão de financiamento seguindo a legislação, resoluções e normas que regulamentam este 

tipo de instituição onde a auditoria é feita por meio do Tribunal de Contas da União – TCU. 

(BNDES, 2009) 

As subsidiárias do BNDES são: a Agência Especial de Financiamento Industrial – 

FINAME, criada com o objetivo de comercialização de maquinário e equipamentos, e o BNDES 

Participações – BNDESPAR, criado no intuito de possibilitar a subscrição de valores mobiliários 

no mercado de capitais. (BNDES, 2009) 

O órgão refere-se que durante a execução sua política de apoio são observados os 

princípios ético-ambientais e o desenvolvimento sustentável. (BNDES, 2009) 
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2.5.4. Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

 

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP foi fundada em 

1962 e é considerada hoje uma das principais agências de fomento vinculada a empresas de base 

tecnológica no Brasil. (FAPESP, 2009) 

Os apoios são ofertados para o financiamento da pesquisa cientifica e tecnológica para 

todas as áreas do conhecimento: ciências biológicas, saúde, exatas, agrárias, sociais, humanas, 

lingüística, engenharia, artes, etc. (FAPESP, 2009) 

A FAPESP concede Bolsas a estudantes do nível superior ou pós-graduação de instituições 

de ensino ou pesquisa paulista e auxílio para pesquisadores com o título mínimo de doutor 

vinculado a instituições de ensino ou pesquisa do estado de São Paulo. (FAPESP, 2009) 

A avaliação para a concessão do financiamento é feita por pares de assessores que são 

escolhidos dentre cientistas que possuem competência reconhecida e que analisam as propostas 

encaminhadas para a FAPESP. Estes pares são escolhidos de acordo com a competência para o 

tema da proposta. (FAPESP, 2009) 

Deste modo a FAPESP conta com pesquisadores voluntários, sendo a maioria destes do 

estado de São Paulo e outros dispersos pelo Brasil assim como pelo exterior. (FAPESP, 2009) 

 

2.5.5  FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)  foi criada 

pela lei delegada numero 10 de 28 de agosto de 1985. Trabalha focada em desenvolver a 

capacitação técnica e cientifica no Estado de Minas Gerais. Vinculada à Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior seus recursos disponíveis são garantidos pela Constituição do 

Estado. Ela tem a missão de induzir e fomentar pesquisa e inovação cientifica e tecnológica 

ajudando a desenvolver o Estado de Minas Gerais. 

Sua atuação é principalmente através de financiamentos de projetos de pesquisas, 

incentivando a capacitação de recursos humanos ligados ao desenvolvimento da Ciência e 

Tecnologia. Financiamento Bolsas em todos os níveis de capacitação. Estes financiamentos são 

garantidos em pesquisas nacionais ou internacionais, sempre levando em consideração a 

importância do objeto pesquisado.     
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2.5.6. Outras Agências de Fomento 

 

Assim como as agências mencionadas acima, existem bancos nacionais e estaduais, tais 

como o Banco do Brasil, a Nossa Caixa no caso do estado de São Paulo a Caixa Econômica 

Federal, que também fornecem linhas de crédito para o financiamento de novos 

empreendimentos. Além das agências nacionais como aqui citadas, existem diversas outras 

espalhadas pelo mundo como se pode observar no Anexo 2. 

 

2.6. Principais Programas de Financiamento da FINEP, FAPESP e FAPEMIG 

 

A escolha pela apresentação das linhas da FINEP, FAPESP e FAPEMIG se deu em função 

dos objetivos específicos deste projeto. Essas são as agências que mais disponibilizam recursos 

para projetos de start-ups de base tecnológica, em seu estágio inicial de desenvolvimento da 

tecnologia, antes de sua ida ao mercado, muitos deles a fundo perdido ou em condições 

diferenciadas com taxas de juros subsidiadas.  

Os programas podem ter caráter nacional, quando não importa onde a empresa está 

sediada, ou caráter estadual quando o empreendimento tem de estar sediado em um determinado 

estado para que possa participar das chamadas públicas para a concessão de crédito. As FAP´s 

privilegiam os investimentos em seus estados enquanto a FINEP, por ser órgão federal, financia 

empreendimentos em todo o país, embora direcione alguns recursos de forma regional. 

De modo geral, pode-se afirmar que todos os projetos submetidos às agências, tanto para 

pesquisas quanto para o empreendimento em si, devem se submeter a avaliações. Estas podem 

ser tanto por meio de chamadas públicas quanto através de propostas encaminhadas para os 

órgãos que com seus avaliadores, aceitarão ou não o projeto encaminhado. 

Podem-se encontrar no Anexo 3 uma série de programas promovidos pelo Governo 

brasileiro com suas respectivas informações. 
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2.6.1 Programas FINEP 

 

2.6.1.1 Projeto INOVAR 

 

O projeto INOVAR foi criado em maio de 2000, e tem como objetivo promover o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação no país, dando apoio para empresas e instituições que 

investem no desenvolvimento de novos processos, produtos e tecnologias visando a busca da 

inovação e liderança tecnológica. (FINEP, 2009) 

É destinado às pequenas e médias empresas de base tecnológica que necessitam de 

financiamento em especial para o capital de risco. (FINEP, 2009) 

Este projeto conta com parcerias como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas), ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores) e outros que buscam criar uma espécie de ponte entre os 

investidores e empreendedores fazendo com que seja estimulado o aumento no índice de 

investimentos no capital de risco em empresas nascentes ou que foram iniciadas a pouco tempo 

no país. (FINEP, 2009) 

 

2.6.1.2. Subvenção Econômica 

 

O programa de subvenção econômica da FINEP tem como objetivo apoiar o 

desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras através 

de subvenção econômica (recursos não-reembolsáveis). Sua base legal é a Lei nº 10.973/2004, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005. 

São apoiados projetos de inovação nos temas definidos em cada edital. Em 2009 as áreas 

prioritárias foram as  Tecnologias da Informação e Comunicação, Biotecnologia, Saúde, Defesa 

nacional e segurança pública, energia e desenvolvimento social  

O capital investido pode ser aplicado em patenteamento, licenciamento, compra de 

tecnologia, compra de equipamentos e matéria-prima, assistência técnica e serviços de 

consultoria, obras civis desde que vinculadas diretamente ao projeto e passagens e diárias no 

Brasil e no exterior. (FINEP, 2009) 
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2.6.1.3 Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME 

 

O Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME é um projeto de subsídio econômico 

para as empresas que estão em sua fase inicial e possuam caráter inovador. (FINEP, 2009) 

Foram 1800 as empresas beneficiadas na 1ª edição do programa, com o valor de R$ 120 

mil cada. O repasse foi efetuado por meio de incubadoras de base tecnológica em cada estado. 

(FINEP, 2009) 

O intuito é que sejam investidos um total de R$ 240 mil por empresa dos quais metade dos 

recursos foi oferecido através da concessão de bolsas e a outra parcela através do Programa Juro 

Zero. Estes recursos não serão devolvidos à FINEP. Portanto, a primeira parcela de 

investimentos é cedida através de bolsas, já a segunda parcela, por intermédio do Programa Juro 

Zero. Este último prevê a devolução do capital investido, no entanto, o empresário contará com 

até cem meses para o pagamento da dívida sem juros. (FINEP, 2009) 

As incubadoras foram responsáveis pela seleção dos novos empreendimentos assim como 

pelo repasse direto dos recursos para os novos empreendedores. (FINEP, 2009) 

 

 

2.6.2 FAPESP 

 

2.6.2.1  Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas – PIPE 

 

O PIPE – Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas – existe desde 1997, 

este programa é desenvolvido pela FAPESP este programa tem como fundamento dar suporte ao 

desenvolvimento de pesquisas sobre inovação que forem por pequenas empresas sobre 

problemas importantes relacionados com ciência e tecnologia e que possuam uma alta 

capacidade de retorno comercial ou para a sociedade. Este programa é destinado a empresas que 

são sediadas no Estado de São Paulo. (FAPESP, 2009) 

De acordo com Dornelas (2001), o apoio é vinculado ao pesquisador responsável e não a 

pequena empresa como um todo, a empresa também tem de ter até 100 funcionários. De 1997 até 

o ano de 2000, foram mais de 120 projetos que receberam o apoio por intermédio deste 

programa. 
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2.6.2.2. Programa de Inovação Tecnológica – PITE 

 

O PITE – Programa de Inovação Tecnológica da FAPESP é destinado a financiar os 

projetos de pesquisadores no Brasil ou no exterior, quando no exterior, este deverá ser vinculado 

a uma instituição nacional, vinculados a instituições acadêmicas ou institutos de pesquisas 

situadas no Estado de São Paulo. (FAPESP, 2009) 

O pesquisador deverá ter título de doutor ou equivalente,  experiência na gestão de projetos 

de pesquisa (FAPESP, 2009) 

O auxílio tem o prazo de até 36 meses, sendo 36 meses o máximo. 

São definidos como pesquisas financiadas os projetos vinculados à: 

 Projeto de inovação tecnológica; 

 Pesquisa Básica Dirigida; 

 Pesquisa Aplicada; 

 Desenvolvimento Experimental. 

Tal programa é classificado em 3 tipos sendo estes denominados de PITE 1, PITE 2 e PITE 

3 onde o primeiro tem como objetivo o desenvolvimento da inovação em projetos em que a fase 

exploratória já esteja próxima a sua conclusão, o segundo desenvolvimento da inovação quando 

associada aos baixos riscos tecnológicos e da comercialização desta e o terceiro tem o mesmo 

objetivo do PITE 2, no entanto com alto poder “fertilizante e germinativo” (FAPESP, 2009) 

O programa prevê que seja elaborado um orçamento detalhado justificando e assinalando 

os itens que serão adquiridos. A FAPESP financiará a parte do projeto que é de responsabilidade 

da instituição vinculada ao pesquisador. São financiáveis os materiais de consumo e permanente, 

serviços prestados por terceiros, especializados e que possuam curta duração e as despesas 

provenientes de transporte e diárias no país. (FAPESP, 2009)  

 

2.6.3 FAPEMIG 

 

A FAPEMIG atua no apoio a projetos de pesquisa, bolsas, eventos e congressos, acordos 

nacionais, acordos internacionais, programas com a capes, publicações, serviços.   

Publica diversos editais direcionados a apoiar projetos de base tecnológica em 

determinados setores em consonância com as políticas de desenvolvimento do estado de MG.
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 Os editais da FAPEMIG em sido um importante fomentador dos projetos inseridos em 

incubadoras de empresas, atendendo às demandas e vocações regionais de empresas de base 

tecnológica de Belo Horizonte, do Triângulo Mineiro e da região conhecida como  Vale da 

Eletrônica.  

No tocante a projetos de pesquisa, a FAPEMIG apóia financeiramente a execução 

daqueles que provem mérito cientifico ou que seja de interesse para as políticas publicas do 

estado de Minas Gerais. O apoio tem critérios bem definidos e rigorosos e tem como uma das 

características seu tempo de duração de 24 meses. Algumas situações especificas conseguem 

uma prorrogação de prazo. Todo o processo é feito através de edital. 

Todos os editais que são publicados no Estado de Minas Gerais e que sejam de interesse 

para as políticas publicas do Estado, são passiveis de financiamentos pela FAPEMIG. Desde que 

sejam editais ligados a pesquisa.  

A FAPEMIG também propicia bolsa de estudos para pesquisadores que não possuam 

vínculos empregatícios e tenham seu projeto aprovado em avaliação pertinente. Alguns tipos de 

bolsa são citados a seguir: Apoio técnico à pesquisa; Bolsa de Desenvolvimento tecnológico 

industrial; Complementação de Bolsa no exterior; Especialista Visitante; Estágio Técnico; 

Gestão em Ciencia e Tecnologia; Incentivo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnologico; 

Inciciação Cientifica e Tecnologica; Iniciação Cientifica e Tecnologica Institucional; Mestrado e 

Doutorado; Pós-Doutorado e Pesquisador Visitante. 

Também dispõe de um programa de capacitação de recursos humanos (PCRH) que foi 

criado em 1994, pela Resolução n. 12/94, com intuito de permitir que a FAPEMIG pudesse 

apoiar na formação e capacitação de pessoas para a administração indireta do Estado que fossem 

dedicados à pesquisa, ao ensino e aos serviços científicos e tecnológicos. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse capítulo apresenta os procedimentos metodológicos desenvolvidos para responder às 

questões de pesquisa. 

Está estruturado da seguinte forma: 

 Ambiente da Pesquisa: apresenta os setores representados nesta pesquisa, particularmente as 

empresas start-ups de base tecnológica, inseridas em incubadoras de empresas, que passaram 

por processos de captação de recursos junto a agências de fomento. 

 Estratégia da Pesquisa: é o mapa de desenvolvimento do método. Inclui a escolha dos 

métodos de pesquisa, os critérios de elaboração e validação dos instrumentos e a seqüência 

lógica de procedimentos que foram seguidos desde o levantamento bibliográfico até as 

conclusões. Nesse item, justifica-se a escolha do método qualitativo para os objetivos deste 

trabalho. Também são apresentadas as etapas da pesquisa: 

 Etapa 1 – pesquisa com base em dados secundários, com objetivo de fazer um 

mapeamento das principais linhas de financiamento disponíveis nas agências de fomento 

para empresas sediadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais; 

 Etapa 2 – pesquisa de campo, baseadas em entrevistas em profundidade com dois grupos 

distintos: (1) gestores e consultores de incubadoras de empresa; (2) empresários que 

passaram pelo processo de captação de recursos juntos às agências. Na segunda etapa foi 

possível validar a disponibilidade dos recursos oferecidos nos editais das agências, bem 

como verificar os fatores facilitadores e dificultadores no acesso aos recursos sob a 

perspectiva daqueles que vivenciaram o processo na prática. 

 

3.1. Ambiente da Pesquisa 

 

A pesquisa foi aplicada no segmento de empresas start-ups de tecnologia, atuando em 

setores que as habilita a buscar recursos em agências de fomento.  

A maior parte das empresas escolhidas está inserida em incubadoras de empresas, por 

dois motivos principais: (1) é um ambiente onde há orientação e apoio para a busca desses 
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recursos; (2) as incubadoras propiciam acesso facilitado à uma rede de institutos de pesquisa e de 

universidades, seus laboratórios e pesquisadores. 

 

3.2 Estratégia da Pesquisa 

 

A pesquisa teve como lastro inicial uma revisão bibliográfica da literatura disponível 

sobre financiamento a micro e pequenas empresas no Brasil. Apesar da pouca bibliografia 

existente, foram encontradas pesquisas do Sebrae, Fiesp e Febraban, na forma de  surveys que 

confirmam a dificuldade dessas empresas no acesso a recursos de longo prazo, em função das 

garantias exigidas e altas taxas de juros praticadas. Também confirmam a incapacidade da maior 

parte das  empresas de obter recursos do BNDES, com taxas menores, pela burocracia  

O segundo movimento foi voltado ao entendimento das formas alternativas de 

financiamento pelas empresas de base tecnológica, principalmente decorrentes de repasse de 

recursos a fundo perdido ou com juros subsidiados, decorrentes de políticas públicas de fomento.  

Observou-se que, apesar da grande dificuldade da maioria das micro e pequenas 

empresas no acesso a financiamento em estágios iniciais, particularmente as empresas de base 

tecnológica iniciando o desenvolvimento da tecnologia, existem linhas de fomento disponíveis e 

acessíveis, das principais agências estaduais (FAPs) e federal (FINEP e CNPQ). E que muitas 

das empresas inseridas em incubadoras de base tecnológica conceituadas, têm conseguido de fato 

acesso a esses recursos.  

Dada essa constatação e, consideradas as limitações de tempo e de recursos para a 

pesquisa, definiu-se como estratégia de pesquisa  a segmentação da pesquisa em empresas start-

ups, inseridas ou egressas de incubadoras de empresas, em São Paulo e Minas Gerais.  

 

 Para isso, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas principais: 

 1ª Etapa 

A primeira etapa consistiu do mapeamento da oferta de linhas de financiamento para projetos de 

base tecnológica em três agências: Fapesp,  Fapemig e Finep. Foram analisados os editais 

abertos e recentemente encerrados, além dos editais permanentes. As principais fontes de 

consulta foram os próprios sítios das agências citadas, de modo a se conhecer as diferentes 

modalidades de apoio, critérios e setores contemplados. 
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 2ª. Etapa 

A segunda etapa da pesquisa consistiu da verificação da disponibilidade  e das condições de 

acesso aos recursos oferecidos pelas agências. Para isso, foram efetuadas entrevistas em 

profundidade com gestores e consultores de incubadoras de empresa e empresários que passaram 

pelo processo de captação de recursos juntos às agências. Os empresários e consultores 

escolhidos são originários ou egressos das incubadoras de empresas Cietec em São Paulo e Inatel 

em Santa Rita do Sapucaí – MG. 

Nessa etapa, investigou-se com maior profundidade e a partir de uma análise qualitativa, 

um número limitado de casos, buscando-se compreender as reais condições de acesso, 

oportunidades e barreiras encontradas ao longo do processo por aqueles que vivenciaram a 

experiência de elaborar, encaminhar e executar os projetos com recursos das agências.  

O método escolhido foi o de entrevistas em profundidade. Segundo Quivy e 

Campenhoudt (1998), a entrevista exploratória é uma boa opção metodológica quando o 

pesquisador quer descobrir determinados aspectos sobre seu objeto de estudo que não teria 

pensado por si mesmo ou complementar as pistas encontradas em sua pesquisa por outras fontes. 

A entrevista exploratória é aberta, não diretiva e visa levar o interlocutor a exprimir a sua 

vivência ou a percepção que tem do objeto de estudo.. Eisenhardt (1989) pondera que os autores 

têm desenvolvido teoria combinando observações da literatura prévia, senso comum e 

experiência mas é a conexão próxima com a realidade empírica que permite o desenvolvimento 

de uma teoria testável, relevante e válida. 

As entrevistas foram direcionadas para dois públicos distintos: gestores e consultores de 

incubadoras de base tecnológica e empresários incubados e graduados. No primeiro público – 

gestores - foi possível ampliar a compreensão da dinâmica da oferta de editais, os mecanismos 

das incubadoras para avaliação das empresas com perfil adequado para concorrer aos recursos, a 

orientação e o apoio das incubadoras na formulação dos projetos e durante o seu 

desenvolvimento. No segundo grupo – empresas, avaliou-se o perfil de seus executivos, as 

estratégias da empresa para alavancar seus , as facilidades e barreiras encontradas para obtenção 

dos recursos e prestação de contas e a percepção dos empresários sobre a importância do apoio 

da incubadora. 
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3.3 Aplicação do Método  

 

3.3.1 Amostra 

 

Foi escolhida uma amostra não probabilística com 14 pessoas, constituída por 

empresários, consultores e gestores de incubadoras, sediados nos estados de São Paulo e de 

Minas Gerais.  

Conforme ponderam Marconi e Lakatos (1986), a necessidade de investigar apenas uma 

parte da população ou universo requer que o pesquisador, ao escolher uma amostra, deve fazê-la 

de tal forma que ela seja a mais representativa possível.  Dessa forma, a escolha das empresas, 

apesar de ter sido feita por acessibilidade e conveniência, contemplou a necessidade de se 

conhecer duas perspectivas diferentes:  

(1) consultores e gestores das incubadoras: pois têm uma visão sistêmica e mais crítica em 

torno da real necessidade da busca de recursos e, que por conta de sua atuação 

profissional, tem acesso a informações mais diversificadas e, em alguns casos, conhecem 

“por dentro” os critérios utilizados pelas agências na seleção de projetos; 

(2) empreendedores: nesse caso a escolha foi daqueles que passaram por pelo menos um 

processo bem sucedido de captação de recursos de agências de fomento, formulação do 

projeto, aprovação, execução e prestação de contas. 

 

3.3.2 Seleção dos Sujeitos 

 

Foram selecionados quatro gestores de incubadoras que atuam em ambientes 

diversificados, estabelecidas nas cidades de São Paulo, Campinas, Santana do Parnaíba e São 

José dos Campos. Destaque-se que os gestores de incubadoras, além do conhecimento das 

questões de fomento, conduzem processos seletivos para a própria incubadora, os quais contém 

muitos critérios semelhantes àqueles que são utilizados pelas agências na seleção de seus 

projetos. Os dois consultores escolhidos prestam assessoria aos incubados na busca por 

financiamento, atuando nas cidades de São Paulo e Santa Rita do Sapucaí. Ambos são bastante 

experientes e conhecem com profundidade os editais das agências estaduais e federais. Um deles 

atuou como consultor ad-hoc da Finep.  
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Também foram entrevistados sete empresários, sendo cinco  incubados e dois já 

graduados, das mesmas incubadoras acima referenciadas.  Todos passaram por pelo menos um 

processo de captação de recursos de agência, no estágio de desenvolvimento do produto ou 

serviço tecnológico. Dessa forma, trazem a perspectiva do empreendedor que complementa a 

visão dos gestores. O contato foi por e-mail e telefone. As entrevistas foram agendadas com os 

sócios das empresas ou com consultor ou gestor das incubadoras. 

O Quadro 3 apresenta algumas características dos empreendedores entrevistados, código 

de identificação e localização dos negócios ou incubadora associada. 

 

 

Quadro 2 - Características dos Entrevistados 

CODIGO FUNÇÃO EST CIDADE 

GC 1 GESTOR INCUBADORA SP SÃO PAULO 

GC 2 GESTOR INCUBADORA SP CAMPINAS 

GC 3 GESTOR INCUBADORA SP SANTANA PARNAIBA 

GC 4 GESTOR INCUBADORA MG SANTA RITA SAPUCAI 

GC 5 CONSULTOR PROJETOS SP SÃO PAULO 

GC 6 CONSULTOR PROJETOS MG SANTA RITA SAPUCAI 

E 1 EMPREENDEDOR INCUBADO SP CAMPINAS 

E 2 EMPREENDEDOR INCUBADO SP CAMPINAS 

E 3 EMPREENDEDOR GRADUADO SP JUNDIAI 

E 4 EMPREENDEDOR INCUBADO SP SÃO PAULO 

E 5 EMPREENDEDOR INCUBADO SP SÃO PAULO 

E 6 EMPREENDEDOR INCUBADO SP SÃO PAULO 

E 7 EMPREENDEDOR GRADUADO MG SANTA RITA SAPUCAI 

E 8 EMPREENDEDOR GRADUADO MG SANTA RITA SAPUCAI 

Fonte: elaborado pelos autores 
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3.3.3  Roteiro da Entrevista 

 

Elaborou-se um roteiro semi-estruturado para as entrevistas baseado no referencial 

teórico, que contempla as etapas do processo de captação, desde a etapa de prospecção até a 

prestação de contas.  Também procurou-se avaliar a consistência da oferta dos editais e sua 

exiquibilidade. 

O roteiro foi composto de um bloco introdutório seguido de segundo bloco contendo uma 

série de 16 questões abertas. O primeiro bloco teve como objetivo a identificação do respondente 

e sua empresa, além de breve histórico da empresa, composição da equipe gerencial, mercados, 

competidores.  

No segundo bloco, as questões tratavam do processo de financiamento propriamente dito, 

sua importância, estágios, processos associados. 

O roteiro da entrevista está no Anexo 4. 
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3.3.4 Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados foi feita durante o período compreendido entre fevereiro de 2009 e 

março de 2010, por meio de entrevistas em profundidade. O registro das informações coletadas 

foi feito mediante anotações e uso de um gravador. Todas as entrevistas foram realizadas no 

local de trabalho do entrevistado e duraram, em média, 60 minutos. 

Para garantir a confiabilidade dessa etapa da pesquisa, a coleta dos dados qualitativos 

seguiu as recomendações de Silverman (1993) quais sejam: conferência da credibilidade do 

material a ser investigado; anotações de campo; consideração dos elementos que compõem o 

contexto e fidelidade na transcrição da mídia gravada. 

 

 

3.3.5 Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados foi feito com o uso da técnica de análise de conteúdo, sob uma 

perspectiva de análise semântica, ou seja, em que se busca obter núcleos de sentido. “Não se 

trata de atravessar significantes para atingir significados... mas atingir através de significados ou 

de significantes (manipulados), outros significados” (BARDIN, 2000, p. 41). 

 

Para tal, a análise de conteúdo iniciou-se com a identificação dos diferentes estágios do 

processo de captação de recursos, denominados de pré-seleção, seleção e pós-seleção, como 

categorias principais. Em seguida, procedeu-se a uma categorização de segunda-ordem: para 

cada estágio categorizado, buscou-se identificar as características da etapa como critérios, 

barreiras e aspectos não tangíveis da relação empresa- agência. 

Na elaboração do relatório da análise de conteúdo foram seguidas, também, as 

recomendações de Silverman (1993), apresentando-se alguns materiais brutos da pesquisa, como 

trechos das falas das pessoas observadas ou entrevistadas. 

 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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Esse capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa de campo, extraídos das 

entrevistas em profundidade com gestores, consultores e empreendedores das empresas start-ups 

de base tecnológica. A análise contemplou a combinação de observações da literatura com a 

realidade evidenciada pelos depoimentos dos respondentes. A técnica utilizada foi a análise de 

conteúdo semântica. 

Para uma melhor compreensão, o capítulo foi organizado de modo a apresentar 

inicialmente a análise do público-alvo da pesquisa qualitativa, para posteriormente expor os 

critérios de categorização e a análise integrada e suas principais implicações. Isso resultou na 

seguinte estrutura: 

 Grupo de Entrevistados: Gestores de incubadoras e consultores e Empreendedores 

 Critérios de categorização 

 

 Análise e interpretação dos resultados 

 

 

4.1 Grupos de Entrevistados 

 

As entrevistas foram realizadas com dois públicos distintos, com objetivos específicos e 

complementares, conforme a seguir exposto: 

 

 

4.1.a Entrevistas com gestores de incubadoras e consultores 

 

Esse grupo é composto por 6 pessoas, sendo 4 gestores de incubadoras e 2 consultores 

dedicados à orientação de empresários que buscam fomento em inovação.  

O principal objetivo das entrevistas com esse grupo foi avaliar, de uma maneira mais 

ampla, os fatores que direcionam as solicitações de recursos por empresas incubadas, a 

influência do ambiente externo e aspectos relacionados às condições qualificadoras que as 
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empresas devem atender para serem bem sucedidas no processo de busca de recursos em 

agências de fomento governamentais.  

Os entrevistados são aqui identificadas pelos códigos (GC1), (GC2), (GC3), (GC4), 

(GC5) e (GC6).  

 

 

4.1.b  Entrevistas com Empreendedores 

 

Esse grupo é composto por 8 empreendedores que captaram recursos junto a agências 

governamentais para desenvolvimento de seus produtos e processos inovadores, todos com 

passagem por incubadoras de empresas.  

Dos empreendedores entrevistados, 5 deles permaneciam, na ocasião das entrevistas, com 

suas empresas incubadas e 3 deles eram graduados e, portanto, concluíram com sucesso seu ciclo 

de incubação. 

O principal objetivo das entrevistas com esse grupo foi avaliar, em campo, se as 

condições de oferta das linhas e recursos das agências de fomento são, de fato, aquelas 

apresentadas nos editais. Dessa forma, foi possível promover uma comprovação empírica da 

consistência dos programas de fomento, suas limitações, barreiras, dificuldades operacionais. 

Os entrevistados são aqui identificados pelos códigos (E1), (E2), (E3), (E4), (E5), (E6), 

(E7), (E8).  

 

 

4.2 Critérios de Categorização  

 

Após a transcrição das entrevistas, desenvolveu-se a análise de conteúdo cujo primeiro 

passo foi a definição das categorias de análise. Em função dos objetivos dessa fase, julgou-se 

importante associar as categorias principais às macro-etapas do processo de captação de 

recursos. Portanto, as categorias principais foram denominadas: Pré-Seleção, Seleção e Pós-

Seleção. 
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Uma vez definido o eixo principal da categoria, ou seja, o estágio do processo de 

solicitação e acesso aos recursos, ainda assim  diferentes caminhos poderiam ser traçados para a 

sua operacionalização, ou seja, a definição das sub-categorias.  

A abordagem indutiva corresponde a uma perspectiva mais livre, na qual as dimensões e 

categorias de interesse emergem progressivamente durante o processo de análise de dados 

(LINCOLN; GUBA, 1985). Parte da premissa de que nenhuma teoria adotada a priori é capaz de 

explicar plenamente a realidade.  

Como outra alternativa, poder-se-ia optar pela pré-estruturação com base no referencial 

teórico, ou seja, as categorias seriam as etapas seqüenciais que conduzem o processo de 

avaliação das condições exigidas, desenvolvimento dos projetos e documentação requerida e 

acompanhamento. Essa perspectiva apresenta a vantagem de maior focalização e menor 

dificuldade de interpretação, porém engessa e pode “forçar” os dados a se ajustarem ao modelo.  

Por isso, optou-se por uma abordagem intermediária entre a indutiva e a estruturada. As 

categorias foram emergindo com base nos aspectos mais relevantes apontados pelos 

entrevistados em cada etapa do processo (categoria principal), mas tendo como referência os 

contextos seqüencial e relacional presentes no referencial teórico. Dessa forma, as categorias 

criadas têm lastro na teoria, mas não estão irrestritamente amarradas a ela. 

 

 

4.3 Análise e Interpretação de Resultados 

 

Nesse item, são apresentadas as categorias principais e suas sub-categorias, determinadas 

de acordo com os critérios apresentados no item 4.2.  

A categorização gerou a seguinte estrutura: 
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Quadro 3: Categorias e Sub-Categorias de Análise 

 

ETAPA DE SELEÇÃO 

Capacidade,  perfil e equipe empreendedora 

Grau de inovação 

Viabilidade técnica/tecnologia 

Viabilidade econômico-mercadológica 

Responsabilidade ambiental e desenvolvimento 

sustentável 

Critérios subjetivos 

 

ETAPA DE PÓS-SELEÇÃO 

Desenvolvimento do projeto de acordo com a proposta 

Prestação de contas 

Outros aspectos  

 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

 

 

 

 

ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO 

Políticas públicas - incentivos 

Escolha da agência financiadora 

Tempo para liberação de recursos 

Outros aspectos 
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4.3.1 ETAPA DE PRÉ-SELEÇÃO 

 

A etapa de pré-seleção corresponde a período em que a empresa investiga a melhor 

solução em termos de alternativas disponíveis para financiamento do desenvolvimento 

tecnológico. 

Pelas dificuldades que os empresários brasileiros enfrentam para  buscar fontes 

tradicionais de recursos para projetos start-ups, particularmente aqueles que carregam além do 

risco de mercado, o risco do desenvolvimento tecnológico, a opção pelos empréstimos em 

instituições financeiras são muito limitadas. 

Em geral, tais empresários contam com duas alternativas: (1) o uso de recursos próprios, 

de sócios e de familiares, quando disponível e (2) a busca por recursos em agências de  fomento, 

de preferência recursos a fundo perdido. 

A pesquisa de campo apontou as variáveis críticas que, na avaliação dos entrevistados,  

influenciam nesse processo, gerando as sub-categorias a seguir apresentadas: 

 

Políticas públicas e incentivos governamentais 

 

Essa questão esteve presente principalmente na fala dos gestores das incubadoras e dos 

consultores. Há convergência de opinião de que o marco legal com relação às políticas públicas 

no Brasil está se definido. Foram citadas a Lei de inovação federal e estadual, Lei do Bem, os 

Fundos Setoriais. 

"O grande avanço foi a estruturação dos fundos setoriais, Lei de inovação, programa PRIME, FAPESP, 

programa PIPE". (GC4) 

 

Há entendimento coletivo de que existe uma grande diversidade de linhas e programas, 

mas que isso não é compreendido por muitas empresas de base tecnológica. De acordo com a 

pesquisa, há necessidade de mapear e entender os editais e, nesse ponto, as empresas inseridas 

em ambientes de incubadora acabam levando vantagem, por terem apoio e orientação adequados.  

Houve citações de que há recursos, mas faltam bons projetos.  

"O dinheiro para essa área de desenvolvimento tem sido generoso, mas, às vezes, tem faltado é projeto". 

(GC1) 
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Escolha da agência financiadora 

 

Um aspecto apontado tanto por gestores quanto por empreendedores está ligado à escolha 

da fonte de recursos. Nesse particular não houve amplo consenso.  

Dois dos empreendedores entrevistados apresentaram entendimento de que a 

oportunidade faz a ocasião, ou seja, defendem a posição de que, uma vez aberto um edital ou 

uma linha de crédito em condições favoráveis, ajusta-se o projeto para atender as demandas 

exigidas. 

“Minha  escolha foi em função da liberação dos editais, no caso preferi a FINEP que atendia ao tempo da minha 

empresa”(E1) 

 

Todavia, a maior parte dos entrevistados citou que é preciso cautela para a escolha da 

fonte e entrada nos editais. O argumento é de que é arriscado concorrer em editais que não estão 

alinhados com os objetivos estratégicos, pois se perde o foco, além do fato que se gasta muita 

energia na preparação de propostas e parcerias, além do risco de descrédito caso a proposta seja 

rejeitada. 

Os gestores de incubadoras e especialistas concordam com o segundo grupo, sinalizando 

que é fundamental que haja comunhão da oportunidade com a aderência do projeto do 

empreendedor à proposta do edital. E que não é recomendável tentar ajustar o projeto para o 

edital.  

Outro fator apontado foi de que cada agência tem seguido certas prioridades, havendo 

uma tendência atual de editais mais segmentados e específicos.  

“Desaconselhamos a entrada em casos que não há alinhamento do projeto com as diretrizes do edital. As agências 

tem feito editais cada vez mais focados e considero isso positivo”.(GC6) 

 

 

Tempo para liberação dos recursos 

 

A opinião geral é de que  tempo para liberação de recursos é aceitável, dada a 

complexidade da análise e cumprimento do protocolo pelas agências. De acordo com os 
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entrevistados, o prazo deliberação dos recursos tem variado de 4 a 12 meses, em função do 

programa e da agência.  

Dois empreendedores incubados e um gestor de incubadora apontaram também que pode 

haver uma dificuldade pelo descasamento do prazo incubação e a liberação de recursos. 

No tocante a consulta prévia, foi citada mais de uma vez a importância do apoio da 

incubadora na orientação para encaminhamento da consulta.  

“... temos um problema com os prazos, pois mitos projetos não entram maduros aqui na incubadora. Só depois de 

um desenvolvimento inicial se tornam aptos a buscar recurso. E aí,  desde  a publicação do edital, a análise e a 

liberação dos recursos pode demorar 6, 8, 10 meses pode já estar na hora da empresa deixar  a incubadora.”(GC5) 

 

 

Outros aspectos 

 

Embora alguns empreendedores tenham apresentado algumas críticas quanto à condução 

dos processos de seleção pelas agências,  a percepção não é unânime, visto que a maioria elogiou 

a estruturação e lisura do processo. 

Outro aspecto relevante de entendimento dos entrevistados diz respeito ao 

relacionamento do proponente com a agência em caso de dúvidas no encaminhamento do 

projeto. De acordo com a maioria, essa relação é bastante formal, por e-mail e nem sempre 

conseguem esclarecer as dúvidas suscitadas.  

Tanto gestores quanto empreendedores concordam que o apoio da incubadora tem sido 

muito importante nesse processo.  

“A incubadora me ajudou na preparação de documentos e projetos para serem apresentados a agência” (E2) 

 

“O material disponibilizado pela agência que é bastante específico e detalhado. Mas sentimos falta de  contato 

físico com a agência para identificar melhor possíveis problemas”(E1) 

 

O treinamento oferecido pela incubadora e o contato via telefone com a agência bastante esclarecedor. Pouco 

contato pessoal com a agência”(E2) 
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4.3.2 ETAPA DE SELEÇÃO 

 

A etapa de seleção corresponde ao período seguinte, em que a empresa encaminha o 

projeto buscando atender as exigências dos editais.  

Do ponto de vista técnico, as propostas devem atender a determinados critérios objetivos, 

para os quais recebem uma pontuação de pareceristas e consultores ad-hoc das agências. 

Todavia, os pareceres nem sempre tem o mesmo peso e frequentemente não são 100% objetivos.  

Dentro dessa perspectiva, as questões do roteiro de entrevista conduziram o debate em 

torno dos principais critérios, sua importância relativa e as questões subjetivas de sua avaliação, 

o que direcionou em grande parte a categorização desta etapa.  

Outro ponto fundamental na condução dessa pesquisa foi a expressiva participação de 

gestores de incubadoras que, por vezes, comparam e avaliam os critérios dos editais das 

agências, em parte com os critérios dos próprios processos seletivos internos para ingresso na 

incubadora.   

 

 

Capacidade, perfil e equipe empreendedora  

 

De acordo com dois dos consultores, esse critério, em geral, não aparece de forma 

ostensiva, mas a análise do currículo dos empreendedores pode ser decisivo na escolha final, no 

caso da escolha por outros critérios tenha se mostrado equilibrada. 

"Na incubadora procuramos saber quanto o projeto  é importante para o empreendedor, quanto ele 

depende do negócio. Tem que ver o brilho nos olhos. Na seleção da agência, isso não é possível" (GC4) 

 

Um dos consultores citou o especificamente o programa PRIME, da Finep, onde a 

experiência anterior dos empreendedores, a sua participação em outras empresas atuais e 

anteriores, bem como o “pertencer a uma incubadora reconhecida”, favoreceram a sua avaliação 

positiva pelos juízes.  
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Grau de Inovação 

 

Todos os entrevistados frisaram a importância do grau de inovação do projeto, nos editais 

das agências. Todavia, foram recorrentes as criticas quanto à clareza de critérios para avaliação 

do grau de inovação do projeto. Dentre os argumentos utilizados, destaca-se a dificuldade de que 

o corpo de avaliadores conheça plenamente o potencial de cada tecnologia proposta, não só em 

termos de viabilidade técnica, mas principalmente em sua aplicação e aceitação pelo mercado. 

"É importante mas não absolutamente, pois a inovação tem um conceito muito amplo." (GC1) 

 

Um dos consultores argumentou que a tendência de especialização das agencias reduz o 

risco de avaliações divergentes e incorretas.  

 

 

Viabilidade técnica/tecnologia empregada 

 

De acordo com a opinião dos entrevistados, a viabilidade técnica é avaliada pelo 

currículo dos integrantes e pesquisadores da equipe.  

Outro ponto apontado pelos gestores das incubadoras nas entrevistas é que o acesso 

destas às Universidades parceiras, acesso a laboratórios e indicação de pesquisadores da própria 

Universidade como parceiros nos projetos conferem maior credibilidade de que o projeto tem 

viabilidade técnica. 

“O fato de uma empresa pertencer a uma incubadora especializada reforça e dá um tipo de chancela da viabilidade 

técnica dos projetos” (GC6) 

 

 

Viabilidade econômica e mercadológica 

 

Embora grande parte dos editais especifiquem a necessidade de que o projeto apresente 

indicação de seu potencial econômico, há uma convergência de opiniões dos entrevistados de 

que isso é difícil avaliação, pois muitos projetos ainda não tem sequer uma segmentação clara de 

seu mercado-alvo no momento da proposição. 
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 Um outro ponto que mereceu a observação de um empreendedor graduado foi a 

dificuldade de fazer pesquisa de mercado de produtos inovadores e, por conseqüência, de 

avaliação do potencial econômico do projeto. 

“Quando elaborei o meu plano de negócios meu “drive” era a tecnologia mas eu não  sabia exatamente como 

acessar o mercado. Na medida em que eu fui aos clientes, percebi que meu projeto precisaria tomar outra direção, 

muito diferente daquela que inicialmente eu planejei e que justifiquei na ocasião da solicitação de recursos.” (E7) 

 

 

Responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável 

 

Há concordância de que os editais têm contemplado, direta ou indiretamente, a questão 

da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental. E também que os projetos associados a 

reciclagem e energias renováveis tem recebido progressivamente mais recursos.  

Todavia, dois dos entrevistados – um empreendedor graduado e um consultor, 

manifestaram opinião de essa questão é ainda figurativa, não influindo de forma importante na 

seleção pelos avaliadores das agências. 

"Achamos que esse tipo de tecnologia, poluentes ou predatórios, não merece um apoio específico e 

privilegiado de uma incubadora". (GC1) 

 

“Na prática, não acredito que essa questão faça diferença na seleção” (E8) 

 

 

Critérios subjetivos 

 

Também foram abordadas questões adicionais que poderiam influenciar favoravelmente 

o parecer dos consultores das agências.  

Dentre os pontos apresentados pelos respondentes estão: a vinculação do projeto a uma 

incubadora de empresas conceituada, a contra-partida do empreendedor em termos de 

investimento, a existência de investidores externos, a importância da experiência anterior do 

empreendedor em outros negócios e a existência de fomento anterior de outra agência.  
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4.3.3 ETAPA DE PÓS-SELEÇÃO 

 

A etapa de pós-seleção corresponde ao período de execução do projeto, após a aprovação 

e liberação inicial de recursos pela agência. 

 

 

Desenvolvimento do projeto de acordo com a proposta  

 

De acordo com os relatos dos empreendedores, não houve dificuldades significativas de 

desenvolvimento de seus projetos, mesmo quando não exatamente de acordo com o projeto 

encaminhado à agência.   

De acordo com dois deles, mudanças no desenvolvimento, desde que justificadas 

adequadamente e, respeitando os orçamentos foram acatadas sem maiores problemas.  

“Em função de mudanças no planejamento inicial, tive que deslocar recursos dentro da mesma rubrica. Justifiquei 

e eles acataram” (E7) 

 

 

Prestação de contas 

 

Houve consenso de que a dificuldade de enviar os relatórios de prestação de contas é 

recorrente, já que as agências são muito rigorosas em termos de exigências e de prazos.  

De acordo com um dos gestores, a maioria dos empreendedores tem dificuldade na 

administração do projeto, por serem essencialmente técnicos. A necessidade, entretanto, faz com 

que eles aprendam a se organizar e desenvolver os relatórios, muitas vezes com a orientação da 

incubadora ou de consultores externos. 

Hoje, ao vender uma assessoria (para os empreendedores na busca por financiamento de agências), incluo 

obrigatoriamente o acompanhamento do processo de prestação de contas, pois é aí que eles tem a maior 

dificuldade” (GC6) 
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Outros aspectos  

 

Foi abordado o tema dos direitos de propriedade intelectual (PI) em projetos 

desenvolvidos com fomento de agências. A questão destacada foi que as agências têm contratos 

padrão onde se reservam o direito sobre PI, assim como a titularidade sobre equipamentos e 

software adquiridos com recursos do convênio.  

“Apesar de terem os direitos, dificilmente exercem” (GC5) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar as principais alternativas para captação 

de recursos financeiros para projetos baseados em inovação tecnológica junto às agências de 

fomento no Brasil, bem como as condições para acesso a tais recursos.  

Para atingí-lo, estabeleceu-se uma série de procedimentos metodológicos, que 

contemplaram inicialmente uma pesquisa bibliográfica, seguida de análise dos editais publicados 

pela FAPESP, FAPEMIG e FINEP para apoio a projetos de inovação e tecnologia nos últimos 2 

anos, além de uma série de entrevistas com empresários, gestores e consultores de incubadoras 

de empresas para verificação, em campo, das reais condições de acesso aos recursos, facilidades 

e barreiras ao longo do processo. 

No caminho de construção da pesquisa, várias etapas foram percorridas. Investigou-se, 

inicialmente, as diversas alternativas e fontes de financiamento público e privadas, desde 

financiamento tradicional em Bancos, recursos de BNDEs, investidores anjo, venture capital e, 

com mais profundidade, as linhas das agências de fomento.  

A constatação de que há poucas publicações e referências específicas abordando os 

mecanismos de acesso a esses recursos nas agências mostrou a necessidade de análise dos editais 

que atendem às demandas de novos projetos de empresas de base tecnológica.   

Optou-se, então, pela segmentação da pesquisa de campo, que ficou restrita às FAPs dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais e da FINEP. Foram analisados  os principais editais de 

fomento dessas agências, tanto para recursos reembolsáveis, quanto os não-reembolsáveis, sendo 

esses últimos os mais demandados pelas empresas start-ups. 

Definidas as linhas e programas alvo, foi efetuada uma verificação, em campo, da real 

disponibilidade e acessibilidade das mesmas, por meio de entrevistas em profundidade com 

empreendedores que tomaram o recurso, além de gestores de incubadoras e consultores que 

usualmente orientam e apóiam as empresas nesse processo. 

 

As principais conclusões do trabalho foram: 

 

 A política de apoio à inovação do governo brasileiro continua se aperfeiçoando. O 

Sistema Nacional de Inovação, constituído por um conjunto de mecanismos de suporte ao 
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desenvolvimento tecnológico, tem atuado por meio de dois instrumentos principais: 

incentivos fiscais e financiamento à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia.  

 

 Como parte desta política, as agências de fomento estaduais e federais têm criado 

programas e editais para apoio ao desenvolvimento de tecnologia em empresas start-ups, 

principalmente para aquelas que desenvolvem projetos em cooperação com a 

Universidade. 

 

 As incubadoras de empresas são importantes catalisadoras desse processo, na medida em 

que estimulam e apóiam suas empresas incubadas a captarem recursos nessas agências, 

além de estabelecerem a ligação com as universidades e centros de pesquisas com as 

quais estão associadas. 

  

 Há, no universo da empresas inseridas em incubadoras tecnológicas, um alto porcentual 

de sucesso na obtenção de recursos dessas agências, em função dos programas de 

capacitação, informação sobre oportunidades, orientação e assessoria para elaboração de 

projetos para as agências. 

 

 As questões críticas, apontadas pelos empresários que buscam recursos de fomento na 

etapa de pré-seleção são a escolha da agência financiadora e o tempo para liberação dos 

recursos. A escolha da agência deve considerar a necessidade de alinhamento entre o 

projeto e as especificações do edital, já que as  agências estão cada vez mais direcionando 

os recursos para determinadas áreas estratégicas. A análise do tempo necessário à 

obtenção e liberação dos recursos é outra questão relevante, visto que algumas vezes a 

empresa não pode retardar o desenvolvimento de seus projetos até que haja a liberação 

dos recursos pelo agente financiador.  

 

 Na etapa de seleção de projetos, a pesquisa mostrou que existem fatores críticos que 

devem ser contemplados, como a qualificação da equipe, o grau de inovação do projeto, 

sua viabilidade técnica e sua viabilidade mercadológica e econômica. Também apontou 

que outras variáveis, embora relevantes, na visão dos entrevistados não têm sido 
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determinantes na seleção de projetos, como a responsabildiade ambiental e 

desenvolvimento sustentável. A pesquisa também mostrou que os empreendedores 

confiam na lisura e seriedade dos processos de seleção, embora alguns questionem as 

medidas usadas na avaliação e comparação dos diferentes projetos. 

 

 Na etapa de pós-seleção, a pesquisa mostrou dificuldades dos empreendedores no 

desenvolvimento do projeto de acordo com a proposta inicial, dado que as condições do 

ambiente mudam rapidamente e que pode haver  um  tempo considerável entre o 

encaminhamento do projeto e sua execução. Outra questão considerada crítica pelos 

empreendedores e gestores é a prestação de contas, já que muitos deles são egressos de 

áreas técnicas e tem dificuldades de planejamento, organização, controle e registro de 

seus projetos.  

 

Diversas questões adicionais surgiram desse debate, algumas indiretamente ligadas ao 

tema, mas que têm aderência com o processo de desenvolvimento do negócio e que, portanto, 

são relevantes.  São elas a necessidade de resiliência do empreendedor para enfrentar e resistir 

aos reveses ao longo do processo, a importância do apoio de um mentor e o papel da incubadoras 

de empresas.  

Em suma, a pesquisa mostrou que aperfeiçoamento dos programas e das políticas 

públicas de apoio à inovação tecnológica no Brasil tem ajudado, de fato, empresas com bons 

projetos a captarem os recursos necessários, particularmente no estágio de desenvolvimento 

tecnológico, antes de sua ida ao mercado.  

 

 

5.1 Limitações do Estudo e Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Os resultados devem ser avaliados considerando-se as limitações inerentes à pesquisa.  

O primeiro fator limitante é a representatividade da amostra. Foram entrevistados 8 

empreendedores e 6 gestores/consultores, em empresas de base tecnológica inseridas em 
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ambiente de incubadoras de empresas de base tecnológica, situadas nos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, o que não permite  uma ampla generalização das conclusões apresentadas.  

O presente trabalho também está limitado pelo fato de tratar de uma pesquisa de corte 

transversal. Considerando-se que as condições de oferta dos editais estão em constante mudança, 

algumas das conclusões aqui apresentadas podem não ser válidas no futuro. 

Acredita-se, porém, que os resultados da pesquisa possibilitaram um avanço na 

compreensão dos mecanismos de fomento promovidos por importantes agências para apoiar o 

desenvolvimento de empreendimentos de base tecnológica. E que podem ser de grande valia 

para gestores e empreendedores que outrora busquem financiamento em condições similares. 

Como agenda de pesquisa, sugere-se a ampliação desta pesquisa em outras agências, além 

da  análise dos mecanismos de fomento na fase posterior ao desenvolvimento da tecnologia, ou a 

fase de acesso ao mercado. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 – Nova Base Legal De Fomento a Atividade de P&D 
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Anexo 2 – Principais Agências de Fomento Nacionais e Internacionais 

 

Associação de Cooperação Acadêmica (ACA)  htpp://www.aca.secretariat.be 

Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ)  htpp://www.gtz.de 

Agência Australiana para o Desenvolvimento 

Internacional (AUSAID)  

htpp://www.ausaid.gov.au 

Agência Canadense de Desenvolvimento 

Internacional  (ACDI)  

htpp://www.acdi-cida.gc.ca 

Agência de Cooperação Internacional da Finlândia 

(CIMO)  

htpp://www.cimo.fi 

Agência de Cooperação Internacional do Chile 

(AGCI)  

htpp://www.agci.cl 

Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento 

Internacional (DANIDA)  

htpp://www.um.dk 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID) (Estados Unidos)  

htpp://www.usaid.gov 

Agência Espanhola de Cooperação Internacional 

(AECI)  

htpp://www.aeci.es 

Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 

(França) 

htpp://www.afd.fr 

Agência Japonesa de Cooperação Internacional 

(JICA) (Japão)  

htpp://www.jica.go.jp 

Agência Norueguesa de Cooperação para o 

Desenvolvimento (NORAD)  

htpp://www.norad.no 

Agência Presidencial para Ação Social e Cooperação 

Internacional (ACCI)  

htpp://www.acci.gov.co 

Agência Sueca de Cooperação Internacional (SIDA)  htpp://www.sida.se 

Associação Columbus (Cooperação entre a Europa e 

América Latina)  

htpp://www.columbus-web.com 

Associação de Universidades – Grupo Montevidéu 

(Uruguai)  

http://www.grupomontevideo.edu.

uy/ 
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Associação de Universidades – Grupo Santander  htpp://www.sgroup.be 

Associação de Universidades Africanas (AAU) 

(África)  

htpp://www.aau.org 

Associação de Universidades Árabes (AARU)  htpp://www.aaru.edu.jo 

Associação de Universidades da América Latina e do 

Caribe para a Integração  

htpp://www.aualcpi.org 

Associação de Universidades da Ásia e do Pacífico 

(AUAP)  

htpp://sut2.sut.ac.th/auap 

Associação de Universidades Européias - Grupo 

Coimbra 

htpp://www.coimbra-group.be 

Associação de Universidades Européias (EUA)  htpp://www.unige.ch/eua 

Associação de Universidades Jesuítas da América 

Latina (AUSJAL)  

htpp://www.ausjal.org 

Associação Européia de Educação Internacional 

(União Européia)  

htpp://www. Eaie.nl 

Associação Internacional de Reitores de 

Universidades (IAUP)  

htpp://www.cpu.fr 

Associação Internacional de Universidades htpp://www.unesco.org/iau 

Associação Universitária Ibero-americana de Pós-

Graduação (AUIP) 

htpp://www.usal.es/auip 

Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB)  htpp://www.asiandevbank.org 

Banco Centro-Americano de Integração Econômica 

(BCIE)  

http://www.bcie.hn 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)  htpp://www.iadb.org 

Banco Mundial  htpp:www.worldbank.org 

Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento 

Internacional (CRDI)   

htpp://www.idrc.ca 

Centro Europeu para a Educação Superior 

(CEPES/UNESCO) 

htpp://www.cepes.ro 

Centro para a Pesquisa e Inovação na Educação htpp://www.oecd.org/cer 
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(CERI/OECD) 

Centro Universitário de Desenvolvimento (CINDA)  htpp://www.cinda.cl 

Comissão Fulbright  htpp://www.fulbright.org.br  

Comitê de Ajuda para o Desenvolvimento da OCDE  htpp://www.oecd.org/dac 

  

Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD)  

htpp://www.unctad.org 

Conselho Britânico  htpp://www.britcoun.org 

Conselho da Europa  htpp://www.coe.int 

Conselho de Reitores para a Integração da Sub-região 

Centro Oeste da América do Sul (CRISCOS)  

htpp://www.criscos.org 

Conselho Superior Universitário Centroamericano 

(CSUCA)  

http://www.csuca.org 

Conselho Universitário Iberoamericano (CUIB)  htpp://www.cuib.org 

Conselho Universitário Interamericano para o 

Desenvolvimento Econômico e Social (CUIDES)  

htpp://www.cuides.org 

Convênio Andrés Bello (América Latina e Espanha)  htpp://www.cab.int.co 

Cooperação Andina de Fomento (CAF)  htpp://www.caf.com 

Direção Geral para a Cooperação e Desenvolvimento 

da Itália (DGCS) (Itália)  

htpp://www.ice.it/mae/xvi/homepa

ge.htm 

Diretórios de Organismos de Desenvolvimento  htpp://www.devidir.org 

Fundação Alfred P. Sloan  htpp://www.sloan.org 

Fundação Alfred von Humboldt  htpp://www.avh.de 

Fundação Amoco  htpp://www.bpamoco.com  

Fundação Andrew W. Mellon htpp://www.mellon.org 

Fundação Arnold and Mabel Beckmman  htpp://www.beckman-

foundation.com 

Fundação Conrad Adenauer  htpp://www.kas.de 

Fundação de Defesa dos Direitos Humanos  htpp:iifidh.org 

Fundação Ford  htpp://www.fordfound.org 



 

72 

 

Fundação Friedich Ebert  htpp://www.fes.de 

Fundação Friedrich Naumann http://www.fnst.de 

Fundação Fritz Thyssen  htpp://www.fritz-thyssen-

stiftung.de 

Fundação Giovanni Agnelli htpp://www.fga.it 

Fundação Internacional para a Ciência (FIC) htpp://www.ifs.se 

Fundação Juan March Fundação Kettering  htpp://www.march.es 

Fundação Kresge  htpp://www.kresge.org 

Fundação Melina Gates  htpp://www.gastesfoundations.org 

Fundação Memorial John Simon Guggenheim htpp://www.gf.org 

Fundação para a Educação Superior Internacional Ac  htpp://www.fesi.org.mx 

Fundação Rockefeller htpp://www.rockfound.org 

Fundação Soros  htpp://www.soros.org 

Fundação Tinker htpp://www.fdncenter.org/grantma

ker/tinker 

Fundação W. K. Kellog htpp://www.wkkf.org 

Fundo Europeu de Desenvolvimento (União 

Européia)  

htpp://www.europa.eu.int/comm 

Instituto de Investigação para o Desenvolvimento  htpp://www.ird.fr 

Instituto Internacional de Educação Superior na 

América Latina e Caribe (IESALC)  

htpp://www.iesalk.unesco.org.ve 

Médicos sem Fronteiras  htpp://www.msf.org 

Nações Unidas  htpp://www.un.org 

Oficina Regional de Ciência e tecnologia para a 

América Latina, da UNESCO 

htpp://www.unesco.org.uy 

Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA) htpp://www.iaea.org/worldatom  

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

a Alimentação (FAO) 

htpp://www.fao.org 

Organização das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Industrial (ONUDI)  

htpp://www.unido.org 
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Organização dos Estados Americanos.    

Organização dos Estados Ibero-americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)  

htpp://www.oei.es 

Organização dos Países Baixos para a Cooperação 

Internacional em Educação Superior  

htpp://www.nuffic.nl 

Organização Internacional do Trabalho  htpp://www.ilo.org 

Organização Internacional para as Migrações (OIM)  htpp://www.iom.ch 

Organização Mundial da Saúde (OMS)  htpp://www.who.org 

Organização Pan-americana da Saúde (OPS)  htpp://www.paho.org 

Organização para a Cooperação Econômica e o 

Desenvolvimento (OCDE)  

htpp://www.oecd.org  

Organização Universitária Interamericana (OIU)  htpp://www.oiu.iohe.qc.ca 

Portal Proteus  htpp://www.ploteus.net 

Portal Universia  htpp://www.universia.net 

Programa Alban da União Européia  htpp://www.programalban.org 

Programa Alfa da União Européia  htpp://www.europa.eu. 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD)  

htpp://www.undp.org 

Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia 

para o Desenvolvimento (CYTEC)  

htpp://www.cytec.org 

Programa Marcop de Investigações e 

Desenvolvimento da União Européia  

htpp://www.cordis.lu/fp6 

Programa PIMA da organização dos Estados Ibero-

americanos  

htpp://www.oei.es 

Programas de Cooperação em educação Superior da 

União Européia: 

Leonardo Da Vinci; Sócrates; Tempus; EU-Canadá; 

EU-USA 

htpp://www.europa.eu.int/comm/e

ducation  

Rede Européia de Garantida de Qualidade na 

Educação Superior  

htpp://www.enqa.net  
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Relógio Social  htpp://www.socialwatch.org 

Secretaria de Cooperação Ibero-americana  htpp://www.secib.org 

Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico  htpp://www.daad.org 

Serviço de Cooperação EuropeAid (União Européia)  http://ec.europa.eu/comm/europeai

d 

Third World Academy of Sciences (TWAS) htpp://www.twas.org/researchgrant

s.pdf 

Unesco  htpp://www.unesco.org 

União das Universidades da América Latina 

(UDUAL) 

htpp://www.unam.mx/udual 

União Européia  htpp://europa.eu.int 

União Nacional dos Estudantes da Europa (ESIB)  htpp://www.esib.org 

Universidade das Nações Unidas (UNU) htpp://www.unu.edu 

Universidades Grupo Tordesilhas  htpp://www.grupotordesillas.org 

Fonte: http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.painel/pol_culturais/agencias/ 
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Anexo 3 - Principais Programas do Governo com Descritivo Sobre os Objetivos, Beneficiários, Instrumentos e Semais 

Observações 

 

 

 A B C D E F 

1 

PROGRAM

A 

INSTITU

IÇÃO 

RESPON

SÁVEL 

BENEFICIÁRIOS OBJETIVOS INSTRUMENTOS OBSERVAÇÕES 

2 

Fundo 

Tecnológico - 

FUNTEC 

BNDES Instituições 

Tecnológicas - IT e as 

Instituições de Apoio - 

IA, para o 

desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, 

desenvolvimento 

tecnológico e inovação, 

com a interveniência de 

empresas participantes 

da pesquisa. 

Destina-se a apoiar financeiramente 

projetos que objetivam estimular o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação 

de interesse estratégico para o País,em 

conformidade com os Programas e Políticas 

Públicas do Governo Federal. 

As operações no âmbito do 

FUNTEC serão realizadas na forma 

de apoio direto, na modalidade não 

reembolsável e limitado a 90% do 

valor total do projeto. 

Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES  Área de 

Planejamento - AP Departamento de 

Prioridades - DEPRI, Av.República do 

Chile, 100 - Protocolo - Térreo  20031-971 

- Rio de 

Janeiro/RJ.                                www.bndes.

gov.br 

3 

CRESCE 

NORDESTE 

- 

TECNOLOG

IA 

BNB Empresas de qualquer 

porte.   

Cooperativas e 

associações (em 

créditos diretamente 

aos associados). 

Promover o desenvolvimento tecnológico 

das empresas industriais e dos produtores 

rurais nordestinos, aumentando sua 

competitividade, o Banco do Nordeste está 

garantindo os recursos necessários à 

geração e incorporação de inovações de 

processos e produtos. 

Linha de financiamento com juros 

mais baixos e prazos mais longos. 

Prazos: Máximo de até 12 (doze) anos, com 

até 4 (quatro) anos de carência, dependendo 

da finalidade e em função da capacidade de 

pagamento do 

mutuário.                  www.bnb.gov.br  

Fone: 0800 78 3030 
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4 

BNDES 

Automático 

BNDES Empresas em geral Apoio financeiro, através de instituições 

financeiras credenciadas, de até R$ 10 

milhões (dez milhões de reais), por cliente, 

a cada período de 12 meses, para a 

realização de projetos de investimentos , 

incluindo a aquisição de equipamentos de 

fabricação nacional, credenciados pelo 

BNDES, bem como a importação de 

maquinários novos, sem similar nacional e 

o capital de giro associado.  

  

Taxa de Juros de Longo Prazo - 

TJLP 

Os prazos de carência e total são definidos 

pela instituição financeira em função da 

capacidade de pagamento do 

empreendimento, da empresa ou do grupo 

econômico.O prazo total de financiamento, 

nas operações de CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL, será determinado na 

fase de enquadramento, limitado a 18 

meses, no caso de apoio a Fabricantes de 

Equipamentos, e a 144 meses, nos demais 

casos. Operações de IMPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS terão prazo total de até 

60 

meses.                                      www.bndes.g

ov.br 

5 

PDTI/PDTA 

– Programa 

de 

Desenvolvim

ento 

Tecnológico 

e Industrial/ 

Agropecuário 

MCT, 

órgãos e 

entidades 

de P&D 

federais 

ou 

estaduais 

credencia

do pelo 

MCT 

Empresas instaladas no 

País, isoladamente, 

associações de 

empresas e associações 

entre empresas e 

entidades de pesquisa, 

que, para fins 

dedesenvolvimento 

tecnológico, invistam 

em:               1- 

Pesquisa básica 

dirigida   

2- Pesquisa dirigida   

3- Desenvolvimento 

experimental   

4- Serviço de apoio 

técnico  

O PDTI/PDTA têm por objetivo a 

capacitação tecnológica da indústrias e da 

agropecuária brasileira, visando a geração 

de novos produtos, processos ou evidente 

aprimoramento de suas características. 

1-Redução do IR a pagar  

2-Redução do IPI incidente sobre 

equipamentos e instrumentos 

destinados às atividades de P&D  

3-Depreciação acelerada desses 

equipamentos e instrumentos  

4-Amortização acelerada dos 

dispêndios relativos à aquisição de 

bens intangíveis, vinculados às 

atividades de P&D  

5-Crédito do IR retido na fonte e 

redução de IOF quando da remessa 

ao exterior de valores resultantes de 

contratos de transferência de 

tecnologia  

6-Dedução como despesa 

operacional royalties e assistência 

técnica para empresas de tecnologia 

de ponta ou de bens de capital não 

seriado 

O PDTI/A deve ser apresentado conforme 

formulários estabelecidos pelo MCT, a 

serem preenchidos com as informações 

básicas da empresa interessada e entregue 

em alguma agencia da 

FINEP.                http://ftp.mct.gov.br/prog/

empresa/pdti_pdta/Default.htm 
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6 PADCT III - 

Programa de 

Apoio ao 

Desenvolvim

ento 

Científico e 

Tecnológico 

Secretaria 

de 

Coordena

ção e 

Gerencia-

mento 

(SCG) 

vinculada 

ao MCT 

  

1- Contribuir para a criação de ambiente 

propício à cooperação entre o setor privado 

e o setor governamental em suas diversas 

jurisdições (federal, estadual, 

municipal).                                         2- 

Atuar na capacitação de capital humano 

para atender às necessidades dos setores 

acadêmico e produtivo, e na aplicação mais 

efetiva de conhecimento científico 

etecnológico em áreas selecionadas de 

relevância para o desenvolvimento 

nacional.         3- Contribuir para o melhor 

desempenho global do setor de Ciência e 

Tecnologia. 

Estabelecimento de parcerias com o 

setor privado para aumentar o valor 

e/ou as atividades 

financiáveis.    Financiamento de 

atividades de P&D, incluindo 

despesas com infra-estrutura 

laboratorial, custeio, 

desenvolvimento experimental, 

treinamento e outros. 

O Contrato de Empréstimo firmado entre o 

Governo Brasileiro e o Banco Mundial 

prevê, para a primeira etapa do PADCT, o 

montante de US$ 310 milhões.  

Inclui também US$ 50 milhões a serem 

providos pelo setor privado, perfazendo o 

total de US$ 360 

milhões.                                   http://200.13

0.9.7/prog/padct/PADCT_III/Default.htm 

7 PNI - 

Programa 

Nacional de 

Apoio à 

Incubadoras 

de Empresa 

MCT Incubadoras de 

empresas de base 

tecnológica, 

tradicionais ou mistas 

que já estão 

implantadas ou não. 

Fomentar a consolidação e o surgimento de 

Incubadoras de Empresas que contribuam 

para o desenvolvimento sócio-econômico e, 

consequentemente, acelerar o processo de 

criação de micro e pequenas empresas 

caracterizadas pela inovação tecnológica, 

pelo elevado conteúdo tecnológico de seus 

produtos, processos e serviços, bem como 

pela utilização de modernos métodos de 

gestão.   

Asssistência técnica voltada à gestão 

da incubadora e à conformação dos 

serviços e facilidades ofercidos pelas 

incubadoras para as empresas 

incubadas.                      Capacitação 

da equipe de gestão da incubadora e 

dos empresários 

http://ftp.mct.gov.br/prog/empresa/pni/Defa

ult.htm            pni@mct.gov.br  
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8 FINEM -

Financiament

os a 

Empreendime

ntos 

BNDES Empresas em geral. Financiar investimentos superiores à R$ 7 

milhões, não restritos a máquinas e 

equipamentos 

Financiamentos com taxa de juros: 

Custo Financeiro + Spread Básico + 

Spread de Risco ou Spread do 

Agente.                Custo Financeiro 

TJLP; ou variação do US$ acrescido 

da Libor; ou variação da unidade 

monetária do BNDES acrescida dos 

encargos da cesta de moedas Spread 

Básico                       Nível padrão: 

2,5% a.a.                        Nível 

especial. 1% a.a. – micro e pequenas 

empresas; concorrência 

internacional; e Programas Regionais 

(PAI, PNC, PCO e 

Reconversul)                        Leasing 

de equipamentos: 4,5 a.a. (1% a.a. 

em concorrências 

internacionais)                     Spread 

de Risco                                      Até 

2,5% a.a. - para operações diretas 

com o 

BNDES                                       Spre

ad do Agente                         Deverá 

ser negociado entre a instituição 

financeira credenciada e o 

cliente                               Para 

operações garantidas pelo FGPC: até 

4% a.a. 

Nível de Participação  

- Máquinas e equipamentos: até 80%  

(no caso de micro, pequenas empresas e 

empreendimentos localizados nas áreas de 

abrangência dos Programas Regionais: até 

90%)  

- Demais itens de investimentos: até 60%  

(no caso de micro e pequenas empresas: até 

90% e empreendimentos localizados nas 

áreas de abrangência dos Programas 

Regionais: até 80%)  

Prazo Total  

Determinado em função da capacidade de 

pagamentos do empreendimento, da 

empresa ou do grupo econômico  

www.bndes.gov.br/linhas/finem.asp 
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9 FINAME – 

Financiament

o para a 

aquisição de 

máquinas e 

equipamentos 

BNDES Empresas em geral. Financiar, sem limite de valor, a aquisição 

de máquinas e equipamentos novos, de 

fabricação nacional, e leasing de 

equipamentos nacionais através de 

instituições financeiras credenciadas 

Financiamentos com a seguinte taxa 

de juros: Custo Financeiro + Spread 

Básico + Spread do Agente  

Custo Financeiro  

- TJLP; ou variação da unidade 

monetária do BNDES mais encargos 

da cesta de moedas  

- Variação do US$ acrescido da 

Libor, exclusivamente em 

concorrências internacionais  

Spread Básico  

- Nível padrão: 2,5% a.a.  

- Nível especial. 1% a.a. – micro e 

pequenas empresas; concorrência 

internacional; e Programas Regionais 

(PAI, PNC, PCO e Reconversul)  

- Leasing de equipamentos: 4,5 a.a. 

(1% a.a. em concorrências 

internacionais)  

Spread do Agente  

- Deverá ser negociado entre a 

instituição financeira credenciada e o 

cliente  

- Para operações com aval do FGPC: 

até 4% a.a. 

Prazo Total  

- Financiamentos de até R$ 7 milhões: até 

60 meses (transporte urbano de passageiros: 

até 48 meses)  

- Financiamentos acima de R$ 7 milhões ou 

que necessitem prazo superior ao acima 

estabelecido: será definido em função da 

capacidade de pagamento do 

empreendimentos, da empresa ou do grupo 

econômico.www.bndes.gov.br/linhas/finam

e.asp 

10 PRÓ-

INOVAÇÃO  

PROGRAMA 

DE 

INCENTIVO 

À 

INOVAÇÃO 

FINEP Empresas, instituições 

de pesquisa e demais 

agentes sociais que 

realizam esforços de 

investimento em P&D 

Financiamento com encargos reduzidos 

para a realização de projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nas empresas 

brasileiras. As operações de crédito nesta 

modalidade são praticadas com encargos 

financeiros determinados. 

Limite de financiamento: O valor do 

financiamento dependerá da 

avaliação da capacidade de 

pagamento da empresa, do conteúdo 

do projeto e da disponibilidade de 

recursos da FINEP.Nível de 

Participação: Até 90% do custo total 

do projeto.Liberação dos recursos: 

Os recursos são liberados 

trimestralmente, conforme o 

cronograma financeiro aprovado e o 

A FINEP apóia os custos do 

desenvolvimento de ações de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P,D&I), 

incluindo ativos tangíveis e 

intangíveis.Financia apenas as etapas 

anteriores à produção, não apoiando 

investimentos para expansão da 

produção.                          http://www.finep.

gov.br/programas/proinovacao.asp 
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NAS 

EMPRESAS 

BRASILEIR

AS  

acompanhamento técnico-financeiro 

do projeto. 

11 PRODETEC 

- 

PROGRAMA 

DE APOIO 

AO 

DESENVOL

VIMENTO  

TECNOLÓG

ICO 

BNB Empresas privadas 

(firmas individuais e 

pessoas jurídicas), 

constituídas sob  

as leis brasileiras e que 

tenham sua sede e 

administração no País, 

na forma da lei, bem 

como os produtores 

rurais, atendidos 

individualmente ou por 

meio de suas entidades 

associativas. 

Acelerar o processo de desenvolvimento 

tecnológico, com ênfase na difusão 

tecnológica, na geração e incorporação de 

inovações tecnológicas e na promoção da 

eficiência e da competitividade das 

empresas industriais e e dos produtores 

rurais nordestinos. 

a) Investimentos fixos e semifixos a 

realizar.                                               

    b) Capital de giro associado ao 

investimento fixo;  

c) Cobertura de gastos com 

investimentos fixos e semifixos, 

assim como o custeio a eles 

vinculado ou não, relativos às 

explorações agropecuárias objeto de 

programa de difusão tecnológica. 

As operações do Programa estarão sujeitas 

a prazos (e carências) de  

acordo com a capacidade de pagamento do 

cliente/empresa, respeitados os  

máximos estabelecidos abaixo:  

- investimentos fixos e mistos - até 12 anos, 

incluídos até 4 anos de  

carência(*);  

- investimentos semifixos - até 8 anos, 

incluídos até 3 anos de carência;  

- custeio agrícola: até 2 anos;  

- custeio pecuário: até 1 ano.                   

 www.bnb.gov.br  

Fone: 0800 78 3030 

12 PROGRAMA

    JURO 

ZERO 

FINEP/    

             P

orto 

Digital 

O programa Juro Zero 

se destina 

especificamente às 

micro e pequenas 

empresas 

inovadoras.Dirigido a 

empresas inovadoras 

com faturamento anual 

entre R$ 333.333,34 e 

R$ 10,5 milhões.  

Estimular o desenvolvimento das Micro e 

Pequenas Empresas ”Inovadoras” (MPEI’s) 

brasileiras nos aspectos gerenciais, 

comerciais, de processo ou de 

produtos/serviços viabilizando o acesso ao 

crédito por parte destas empresas. 

O Programa Juro Zero oferece 

financiamentos que variam de R$ 

100 mil a R$ 900 mil, corrigidos 

apenas pelo índice da inflação - 

Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), mais 10% ao ano a 

título de "spread". Porém, enquanto a 

empresa se mantiver em dia com os 

pagamentos, o "spread" será 

integralmente subsidiado com 

recursos do Fundo Verde e 

Amarelo.  

Não há carência, e o empresário 

Em cada localidade, foram selecionadas 

instituições que funcionarão como parceiros 

estratégicos. São elas: o Porto Digital, em 

Recife, a Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado da Bahia, a Associação 

Catarinense de Empresas de Tecnologia, a 

Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais e a Federação das Indústrias 

do Estado do Paraná.  

As propostas relativas a projetos/planos de 

negócios deverão ser apresentadas através 

do formulário eletrônico simplificado e 

padronizado, disponível no site: 
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começa a pagar no mês seguinte à 

liberação do empréstimo. 

www.jurozero.finep.gov.br                           

              SEAC - Serviço de Atendimento 

ao Cliente FINEP:   (21) 2555-

0555                                      jurozero@fine

p.gov.br.                                                 Port

o Digital: (81) 3419-8000  

Fax: (81) 3419-8001  

portodigital@portodigital.org 

13 FGPC – 

Fundo de 

Garantia para 

a Promoção 

da 

Competitivid

ade 

BNDES Micro, Médias e 

Pequenas Empresas 

que não tenham 

apresentado atrasos 

acumulados nos 

pagamentos à 

instituição financeira 

por mais de 90 dias, 

nos últimos 12 meses 

anteriores á data de 

contratação da 

operação 

Garantir parte do risco de crédito das 

instituições financeiras nas operações de 

micro e pequenas empresas e médias 

empresas exportadoras que venham a 

utilizar as linhas de financiamento do 

BNDES (BNDES Automático, FINAME, 

BNDES-exim e FINEM) 

Redução ou eliminação da exigência 

de garantias reais pelos agentes 

financeiros, na parcela coberta pelo 

Fundo 

Nível de Participação do Fundo de Aval  

- Participação de até 80% do financiamento, 

conforme porte e região, para micro e 

pequena empresa e para médias empresas 

exportadoras; e  

- Participação de até 60% do financiamento, 

conforme porte e região, para operações 

BNDES-exim Pré-Embarque Especial 

realizadas com micro, pequenas e médias 

empresas.   www.bndes.gov.br/produtos/ins

tituicoes/fgpc2.asp 

14 Finep.integral 

(Apoio 

Integral a 

Clientes 

Base-FINEP) 

FINEP Empresas nascentes e 

emergentes de base 

tecnológica, empresas 

incubadas e empresas 

situadas em parques 

tecnológicos 

Apoiar a viabilização de empreendimentos 

de base tecnológica 

Financiamento dos seguintes itens:  

- investimentos em gestão 

empresarial, tecnológica, ambiental e 

da qualidade  

- implantação e ampliação de 

unidades produtoras de bens e 

serviços  

- aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de processos, 

produtos e mercados 

Financimento Convencional: até 80% do 

valor do investimento e prazo de 

pagamento de até 10 anos com carência de 

até 3 anos e amortização de até 7 anos  

Financiamento de Retorno Variável: 

participação do mutuário de, no mínimo, 

20% do valor do investimento e as 

condições de pagamento iguais ao anterior  

Apoio Financeiro não-reembolsável: até 

80% do valor do projeto, sendo o prazo de 

execução deste limitado em até 2 anos  
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Concessão de Fiança ou Aval: até 5% do 

valor do contrato 

15 Finep.tecnolo

gia (Inovação 

e Tecnologia) 

FINEP Empresas, intituições 

de pesquisa e demais 

agentes sociais que 

realizam esforços de 

investimento em P&D 

Apoiar projetos de P&D das empresas de 

organizações governamentais e não-

governamentais de caráter científico ou 

tecnológico 

Financiamento de:  

- pesquisas básica e aplicada, 

desenvolvimento experimental, 

serviços científicos e tecnológicos  

- serviços de consultoria de 

universidades e centros de pesquisa 

para pequenas empresas  

- aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de processos e 

produtos e comercialização pioneira  

- adaptação de tecnologia importada  

- compra de tecnologias de produto e 

processo  

- implantação ou expansão de 

centros de pesquisa 

Modalidades iguais às do Finep.integral 

16 Finep.gestão 

(Gestão 

Tecnológica, 

Ambiental e 

da Qualidade) 

FINEP Empresas que 

executam P&D 

Apoiar o aprimoramento dos procedimentos 

de gestão para viabilizar e potencializar os 

investimentos da empresa em P&D 

Financiamento de serviços de 

consultoria, de equipe técnica 

própria, de até 50% dos gastos para 

treinamento de pessoal, de 

certificação, de equipamentos para 

controle da qualidade e da gestão 

ambiental, de compra, 

desenvolvimento e transferência de 

tecnologia associada à gestão 

ambiental, de adaptação de lay-out, 

de diárias e de passagens no país e 

no exterior, de auditoria ambiental, 

de aquisição, desenvolvimento e 

Prazo:  

De acordo com o projeto, limitado a 10 

anos;   

carência - de acordo com o projeto, 

limitado em até 3 anos;   

amortização - de acordo com o projeto, 

limitado em até 7 anos    

Encargos:    

- Financeiro: de 2% a.a 6% a.a + TJLP.   

- Adicionais: 1% sobre o valor de cada 

liberação, a título de taxa de serviços de 

acompanhamento e avaliação.   
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implantação de software associado 

Fonte: Universidade Federal de Pernambuco 
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ANEXO 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

BLOCO 1:  DADOS DO RESPONDENTE E DA EMPRESA 

 

Dados do Respondente 

 

Nome :______________________________________  

Data: ___/___/ ___ 

Função : ________________________ 

Formação : ______________________ 

 

Dados da empresa  

 

Condição 1- Empresário de Empresa Incubada 

 

Nome da empresa: _________________________ 

Ramo de atividade: _______________________ 

Fundação: __/__/__ 

Número de Sócios: __________ 

Número atual de Funcionários : ________ 

Linha de produtos e serviços: _____________ 

Principais clientes: ______________________________ 

Incubadora:_________________________________ 

Tempo de permanência na incubadora:_____________ 

 

 

Condição 2 – Gestor de Incubadora ou Consultor 

 

Incubadora: ______________________ 

Número de empresas incubadas: _________ 

Áreas de atuação: _______________________ 
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Fundação: __/__/__ 

 

 

BLOCO 2: ENTREVISTA ESPONTÂNEA 

 

Condição 1- Empresário de Empresa Incubada 

 

1- Qual foi a sua motivação para empreender? 

2- Descreva como a  empresa iniciou suas operações e quando ingressou na incubadora 

3- A ênfase inicial foi no mercado ou na tecnologia? 

4- Que tipo de recursos de fomento foi utilizado?  

(OBS.: foi verificada previamente essa condição) 

5- Qual foi a origem dos recursos? Que agência? Que programa? 

6- Por que optou por essa linha/programa de fomento? 

7- Quais as características do recurso? ( fundo perdido, juro zero, etc?) 

8- Qual foi o papel da incubadora no apoio à solicitação? 

9- Foi contratada uma consultoria especializada? Como atuaram?  

10- Quais foram os passos para essa busca de recursos? 

11- Houve carta consulta? 

12- Quais foram às dificuldades da burocracia? 

13- Qual o tempo necessário (os prazos do edital foram cumpridos)? 

14- Como foi a busca de parceiros para o projeto? Foram necessários orçamentos/cotações? 

15- Como foi a liberação de recursos? 
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16- Como foi o desenvolvimento do projeto? Dentro do cronograma? 

17- Como foi a prestação de contas? 

18- Alguma observação adicional sobre o processo de captação de recursos na agência? 

 

Condição 2 – Gestor de Incubadora ou Consultor 

 

 

1- Quando a incubadora iniciou suas operações? 

2- Como a incubadora/consultoria apóia seus clientes?  

3- Que agências e programas conhece/ apoiou? 

4- Por que as empresas optaram por essa linha/programa de fomento? 

5- Quais as características do recurso? ( fundo perdido, juro zero, etc?) 

6- Qual foi o papel da incubadora/ consultoria no apoio à solicitação? 

7- Quais foram os passos para essa busca de recursos? 

8- Houve carta consulta? 

9- Quais foram às dificuldades da burocracia? 

10- Qual o tempo necessário (os prazos do edital foram cumpridos)? 

11- Como foi a busca de parceiros para o projeto? Foram necessários orçamentos/cotações? 

12- Como foi a liberação de recursos? 

13- Como foi o desenvolvimento do projeto? Dentro do cronograma? 

14- Como foi a prestação de contas? 

15- Alguma observação adicional sobre o processo de captação de recursos na agência? 


