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Resumo 

Estudar empreendedorismo, incubadora de empresas e competências empreendedoras 

individualmente ou com a associação de dois destes construtos tem ocorrido com certa 

frequência nos últimos anos, porém, estudos que procuram associar estes três construtos não 

foram encontrados nas buscas efetuadas em bases de dados nacionais e internacionais. 

Estudos que procuram entender o processo de formação do empreendedor e até mesmo para 

verificar se as técnicas de desenvolvimento destes indivíduos são realmente as adequadas, são 

de uma importância significativa, pois evita o investimento financeiro em ações infrutíferas. 

Para uma analise neste sentido nesta pesquisa foram entrevistados gestores de incubadoras 

pela técnica de pesquisa qualitativa, empreendedores que foram incubados, pela técnica 

quantitativa e pesquisadores em empreendedorismo pelo método do grupo de foco. O que 

permitiu a comparação de quais as competências empreendedoras que se pretende 

desenvolver nas incubadoras e quais as competências percebidas pelos empreendedores que 

foram desenvolvidas. Esta pesquisa ocorreu nos quatro países mais improtantes da América 

Latina: Brasil, Argentina, Chile e Colômbia e com estes resultados foi possível entender as 

realidades vividas neste continente e as praticas mais adequadas e com melhores 

possibilidades de desenvolver um empreendedor adequadamente. Também foi possível 

perceber que as competências empreendedoras indicadas pelas pesquisas de Man e Lau 

(2005) estão em harmonia com o que pensam os pesquisadores na área de empreendedorismo, 

os gestores das incubadoras e o que percebem os empreendedores quanto ao seu 

desenvolvimento. Apenas uma das competências, “vida pessoal”, não é levada em 

consideração por nenhum dos três grupos pesquisados. Nesta pesquisa foi possível estabelecer 

uma nova definição para incubadora, demonstrando que este espaço não é apenas de suporte 

para projetos e negócios passando a ser um espaço de desenvolvimento pessoal de 

empreendedores. 

 

Palavras-Chave: Empreendedor, Competências Empreendedoras, Desenvolvimento 

empreendedor.  

 



Abstract 

Studying entrepreneurship, business incubator and entrepreneurial skills individually or with 

the combination of two of these constructs has occurred with some frequency in recent years, 

however, studies that seek to associate these three constructs were not found in searches made 

in national and international databases. Studies that seek to understand the entrepreneur 

training process and even to check the development of techniques of these individuals are 

appropriate, are of considerable importance, since it avoids the financial investment in 

fruitless actions. For an analysis in this sense in this study were interviewed managers of 

incubators for qualitative research technique, entrepreneurs were incubated by quantitative 

technique and researchers in entrepreneurship by the focus group method. What enabled the 

comparison of which the entrepreneurial skills to be developed in incubators and what skills 

perceived by entrepreneurs that have been developed. This research took place in the four 

improtantes Latin American countries: Brazil, Argentina, Chile and Colombia and with these 

results it was possible to understand the realities lived on this continent and the most 

appropriate practices and better possibilities to develop an entrepreneurial properly. It was 

also possible to see that the entrepreneurial skills indicated by research Man and Lau (2005) 

are in harmony with what they think the researchers in the area of entrepreneurship, managers 

of incubators and what they perceive entrepreneurs for their development. Only one of the 

skills, "personal life" is not taken into account by any of the three groups surveyed. In this 

research, it was possible to establish a new definition for incubator, showing that this space is 

not only support for projects and businesses becoming a personal development space 

entrepreneur. 

 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Skills, entrepreneurial development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme Agca e Kaya (2009), a globalização e por consequência o aumento da concorrência, 

fez com que a questão do empreendedorismo entrasse na agenda da União Europeia, pois ele é 

considerado a melhor possibilidade de geração de empregos, com isso, permitindo o 

crescimento econômico e a revitalização dos negócios. Esse movimento trouxe um arranjo 

natural onde os países passaram a criar comunidades de negócios, na América Latina o 

MERCOSUL surge como uma comunidade de países que tem como objetivo se apoiarem e 

conseguirem enfrentar outras comunidades internacionais como a União Europeia. 

Segundo Nogami e Machado (2011), países que conseguiram um incremento na atividade 

empreendedora obtiveram um aumento significativo de crescimento econômico, para 

economias emergentes pode-se perceber a importância deste movimento para melhorar o 

desempenho destes países frente ao mercado internacional.  

Os autores ainda comentam que os Países da América Latina Bolívia, Colômbia e Perú tiveram 

as maiores taxas de atividade empreendedora. Considerado o principal indicador que mede o 

empreendedorismo pelo GEM. Porém, segundo Bruneau e Machado (2006), isto não pode ser 

visto isoladamente como um indicador de desenvolvimento social e sustentável, este item 

possibilita medir a atividade empreendedora. Levando ainda como base os relatórios GEM, os 

países da América latina com maior expectativa nos empreendimentos são: Chile, Uruguai, 

Argentina.  Dos países latinos indicados como principais no mundo em relação a 

empreendedorismo e inovação, cinco foram escolhidos para a pesquisa, Argentina, Colômbia, 

Chile e Peru e Brasil. Porém em virtude das dificuldades em conseguir informações referentes 

ao Peru, este país foi posteriormente excluído da pesquisa.  

Com esse comportamento voltado ao empreendedorismo nestes quatro países, algumas práticas 

semelhantes ao que ocorre há muitos anos nos países europeus e nos Estados Unidos, prática 

esta também percebida em Países como Índia e China. As incubadoras e os Parques 

tecnológicos surgiram como um elo importante que junto ao governo e as instituições 

universitárias atuam no sentido de fomentar o empreendedorismo.  

A Argentina possui uma organização chamada Associação Argentina de Incubadora de 

Empresas, Parque e Polos Tecnológicos (AIPyPT), presidida pelo Sr. Jorge Pablo Sela que 

explica em entrevista pessoal que uma empresa que passa por um processo de incubação pode 

significar a diferença entre sobrevivência e a morte de uma organização. Na Argentina, 
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conforme estimativa apresentada pelo Sr. Sela, 93% das empresas que passam pelo processo de 

incubação obtém sucesso no mercado.  

Segundo relatório da AIPyPT de 2013, na Argentina existe atualmente 36 incubadoras e 22 

parques e polos tecnológicos, sendo as principais iniciativas ligadas às instituições de ensino 

superior. Dentre os principais problemas no sistema, destacados por Sela, está a escassez de 

recursos financeiros para as incubadoras e para os empreendedores, fato este também 

apresentado no relatório GEM-Argentina (2011) como um gargalo ao desenvolvimento do 

empreendedorismo, sendo destacado também a falta de reconhecimento da importância da 

incubadora no desenvolvimento do empreendedorismo e por consequência no desenvolvimento 

regional.  

Segundo o relatório GEM-Argentina (2011), alguns outros pontos aparecerem como problemas 

ao fomento do empreendedorismo, a falta de politica de governo para esse segmento, impostos 

e taxas são vistos como barreira importante para o surgimento e desenvolvimento de novos 

negócios, os tramites burocráticos para a abertura de empresas, os programas de apoio às 

empresas não são efetivos, não funcionam de maneira adequada. Quando discutido no relatório 

sobre a formação educacional para gerar novos negócios, os sistemas de formação profissional 

são vistos como uma ação adequada para preparação de pessoas. As universidades são vistas 

parcialmente como um agente que prepara para o desenvolvimento de um negócio, porém 

aparecem como um agente de suma importância para o empreendedorismo.  

No Chile onde o empreendedorismo aparece como um elemento de desenvolvimento 

importante para o País. Segundo o relatório GEM-Chile (2013), 47% da população pretende 

empreender nos próximos três anos e apenas 20% da população tem medo do fracasso, sendo 

assim 80% da população não tem aversão ao risco, índice bastante considerável.  Os 

empreendedores entendem que são respeitados e gozam de um grande prestigio no Chile por 

serem empreendedores. O perfil de empreendedorismo da população segundo o relatório GEM-

2013 é algo a ser observado, 24% da população adulta é envolvida com novos negócios e deste 

total, 11% é proprietário do negócio, sendo estes então empreendedores, a idade média é de 46 

anos e cinquenta e seis por cento dos empreendedores têm o nível educacional elevado. O Chile 

tem, segundo o relatório GEM-Chile (2013), uma politica governamental pró-empreendedor, se 

destacando também quando o assunto refere-se a programas de governo.  

Quanto à formação, nos níveis primários e secundários são eficientes, apesar de todos os 

índices terem evoluído nos últimos três anos, ainda há muito que avançar.  Os entrevistados no 

relatório afirmam que a dedicação das universidades e centros de ensino para fomentar o 
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empreendedorismo e a criação de empresas não são adequados e nem de qualidade. Estas 

instituições estão focadas nas questões técnicas profissionais e não na formação que fomentam 

o empreendedorismo. A questão do tempo para se abrir uma empresa e os impostos cobrados 

destes novos negócios aparecem como problema importante para o desenvolvimento destes no 

Chile. Quando o assunto é o apoio das incubadoras e parque tecnológicos, há uma grande 

dúvida do real apoio fornecido por estas instituições. Pelo menos metade dos entrevistados no 

Chile acredita que estes serviços não são adequados. 

A Colômbia, conforme relatório GEM-Colômbia (2013), tem uma quantidade significativa de 

sua população voltada ao empreendedorismo. 14% de sua população adulta possuem uma 

empresa em fase de implantação. O dinheiro para o investimento vem em sua maioria de 

reservas próprias ou de parentes (67% dos empreendedores). Dentre os principais problemas 

para se empreender na Colômbia, o relatório indica a falta de financiamentos, falta de 

habilidade para se criar uma empresa como os pontos críticos no sistema. Itens como programa 

de governo e politicas públicas não se destacam como negativos, mas estão longe de serem 

apresentados como ideais assim como a educação e formação dos empreendedores, as normas 

sociais e a infraestrutura física do País. Alguns itens que surgem como destaques positivos 

estão ligados basicamente ao perfil do empreendedor colombiano, sendo estes considerados 

motivados para criar e que tem uma boa percepção de oportunidade.  

Ao comparar os quatro países estudados, os perfis dos empreendedores são muito parecidos, 

nos quatro países se destacam o empreendedor por oportunidade e não por necessidade. O 

perfil de faixa etária é de 25 a 34 anos como prevalência. De maneira objetiva é possível 

diferenciar o empreendedor jovem e o mais adulto nestes quatro países de maneira similar. Os 

jovens dominam basicamente a tecnologia, com visão mais dinâmica e inovadora, possuem o 

maior nível educacional e tem mais disposição ao risco. Os mais velhos têm como diferencial 

importante um volume maior de contatos e uma larga experiência de mercado. Quanto à 

questão do gênero, no Brasil e Chile a diferença é pequena entre os empreendedores, realidade 

que muda bastante na Argentina e Colômbia, onde a prevalência é masculina em 

aproximadamente 30%.  

Os problemas apresentados como sendo os mais agravantes nos quatro países são basicamente 

os mesmos, com índices diferentes entre eles, mas pode-se afirmar que a falta de politicas 

públicas adequadas, uma legislação mais flexível e que valorizem os novos negócios, linhas de 

financiamento e impostos diferenciados, são os principais problemas com o projeto.  
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Quanto ao empreendedor, seu maior problema é na formação. Apesar dos países indicarem que 

os empreendedores estão enquadrados na parte da população que mais estudou o ensino formal, 

todos têm uma dificuldade na formação especifica para o empreendedorismo. Interessante 

perceber que apesar das diferenças culturais entre os quatro países, diferenças de prioridades e 

necessidades da população, ao tratar do assunto empreendedorismo, com pequenas variações, é 

possível perceber que a politica é similar tanto a publica quanto ao da iniciativa privada e do 

mercado financeiro.  

No Brasil, 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 altamente competitivo, os 

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

Esta afirmação pode ser direcionada sem sobra de dúvidas para Chile, Argentina e Colômbia, 

mas ainda é bastante distante das ações percebidas por países da Europa, América do Norte e 

Leste Europeu, mais precisamente Rússia.  

No mundo, o foco está nos negócios inovadores, grandes empresas investem fortunas nos seus 

centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo todo. A competitividade cada dia mais 

intensa obriga as empresas caminharem nessa direção. Nesse momento surge com muita 

intensidade e com muita importância no mercado as pequenas empresas inovadoras, sendo 

estas responsáveis em gerar mais de setenta por cento das vagas de trabalho no mundo todo. 

(SEBRAE 2011).    

Segundo Hitt (2002), o empreendedorismo está intimamente relacionado com o 

desenvolvimento dos países em todos os continentes, este fator ocorre pela necessidade de 

buscar sempre novos mercados, de desenvolver produtos, processos e métodos de produzir.  

Agca e Kaya (2009) comentam que o conceito de empreendedorismo tornou-se uma área de 

estudo no século dezenove, porém uma maior intensidade de estudos neste tema, como 

pesquisa, aconteceu mesmo no último quarto do século vinte.  

O cenário do empreendedorismo ganhou mais força na década de 1990, que foi a década do 

empreendedorismo nos EUA, devido ao “boom” da internet, do crescimento do venture capital, 

do surgimento de novos empreendedores, dos altos ganhos nas bolsas e pelo fato do país ter 

passado por um longo período de crescimento econômico.  

Natasa, Zekic e Kutnjak (2010) definem o empreendedorismo como um processo dinâmico de 

criação de riqueza, de comportamento social e econômico onde as pessoas respondem aos 
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sinais do ambiente quanto à disponibilidade de oportunidades com forte relação da 

disponibilidade de recursos.  

Natasa, Zekic e Kutnjak (2010) corroboram com outros autores como Chell et al. (1991) de que 

não há uma definição aceita por todos sobre o tema empreendedorismo. Eles afirmam que os 

modelos apresentados mostram uma pequena parte do processo de empreender, levando-se em 

consideração, geralmente, a característica mais observável, não sendo considerada a essência 

do processo empreendedor. Haase e Lautenschalager (2009), afirmam que o empreendedorismo 

é uma construção sociológica e psicológica.  

Johnson (2001) comenta que empreendedorismo é muitas vezes identificado com a abertura de 

um negócio, um empreendimento novo, porém as ideias empreendedoras estão paulatinamente 

sendo implantadas nas organizações. O autor define empreendedorismo por algumas 

características de atuação: é um ato criativo em que algo é construído/criado e que não existia 

anteriormente; a criação é baseada em perceber e captar uma oportunidade que pode ser 

percebida no meio ambiente; a criação é motivada por oportunidades, ou seja, a oportunidade é 

percebida como recurso; invariavelmente envolve um grau de risco por causa da novidade e 

diferença que o torna difícil de calcular o valor; que resulta na criação de valor para a 

comunidade, indivíduo ou sociedade; frequentemente envolve uma destruição criativa.  

Desta forma, o empreendedorismo, envolve a captura de ideias, transformando-as em produtos 

e ou serviços e construção de um empreendimento para levar o produto/serviços ao mercado. 

Dentro desta linha de pensamento, Rwigema e Venter (2004) definem empreendedorismo como 

um processo de conceituação, organização, lançamento e por meio de uma inovação, 

desenvolvendo uma oportunidade de negócio e transformando-o em um empreendimento.  

Pihie (2009) contribui com outra forma de pensar o empreendedorismo, dividindo o conceito 

em real e latente. Estas são duas formas que possibilitam entender o empreendedorismo em sua 

magnitude. O empreendedorismo real é o empreendedorismo acontecendo, já o latente é a 

intenção de se aplicar os conceitos de ser empreendedor, é a intenção de ser empreendedor.  

O autor acredita que sem intenção de ser empreendedor, não ocorre o empreendedorismo, 

exatamente o que é procurado pelas incubadoras quando geram seus processos de seleção, pois 

como normalmente são empreendimentos potenciais que as procuram, a intenção 

empreendedora é um dos recursos individuais mais importantes. Esta ideia de perceber o estado 

do empreendedor quanto sua intenção de negócio tira o foco principal da discussão geralmente 

aplicado até nos dias de hoje, o empreendedor sempre foi analisado ou discutido pelas suas 
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características, sendo considerado o empreendedor de sucesso as características de pessoas 

denominadas empreendedoras e que seus negócios foram um sucesso. Tem-se o hábito de se 

destacar grandes proprietários de instituições de sucesso e nomeá-los com empreendedores, 

posteriormente procura-se conhecer a pessoa, uma análise aonde irá se definir se o individuo é 

empreendedor ou não, é muito raro que seja detectado num mesmo sujeito todas as dez 

características mencionadas por Man e Lau (2005). Isso deveria ser analisado a partir da equipe 

de gestão ou dos criadores da organização, procurando sim todas as características nos três ou 

quatro sócios fundadores desta organização.  

Esta discussão não pretende chegar à conclusão de que não existe um empreendedor individual, 

na verdade o ideal seria identificar quantas competências das dez um sujeito precisaria ter para 

ser enquadrado como empreendedor. Isto ajuda a entender a dificuldade na definição do 

empreendedorismo e do empreendedor, tentar enquadrar todas as formas de ação de um sujeito 

num único termo, torna essa missão impossível. Esta mesma dificuldade é percebida ao estudar 

competências. São tantas as formas diferentes de agir das pessoas e tantas as necessidades do 

sujeito para fazê-las que fica impossível definir competências em meia dúzia de palavras.  

Para que as empresas em fase de estruturação consigam sobreviver aos primeiros cinco anos de 

vida, período de maior mortalidade segundo SEBRAE (2011), algumas opções de 

gerenciamento começam então há surgir cada dia mais profissionais, sendo uma delas o 

processo de incubação, que tem como objetivo principal preparar estes empresários para 

enfrentar o mundo de negócios independente da área de atuação e formação dos sócios.   

Salim e Silva (2010) listam alguns fatores importantes à preocupação por parte dos agentes 

envolvidos no mercado de negócios, eles colocam como algumas das principais causas da 

mortalidade de empresas no Brasil a concorrência muito forte, os problemas financeiros, a 

baixa qualificação de mão de obra, o desconhecimento do mercado e o local inadequado 

escolhido para o empreendimento. Estes fatores são facilmente resolvidos quando o processo 

de criação e desenvolvimento de um negócio novo fosse precedido de um plano de negócio 

estruturado.  

Além do governo e das entidades empresariais, o setor educacional também tem dado sua cota 

de contribuição para o desenvolvimento do empreendedorismo e de novos empreendimentos, as 

universidades e os centros de pesquisa são responsáveis por grande parte do conhecimento e da 

pesquisa que dão suporte ao desenvolvimento tecnológico. 
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Diversas universidades do mundo têm ampliado sua atuação institucional promovendo, além 

das atividades internas de ensino e pesquisa, ações para difusão do conhecimento gerado e de 

incentivo ao empreendedorismo. Dentre essas ações, destacam-se os programas de fomento ao 

desenvolvimento de empreendimentos inovadores conectados às competências tecnológicas da 

Universidade, particularmente por meio de incubadoras de empresas.  

Os países pesquisados demonstram esta preocupação, pois em todos eles as incubadoras estão 

vinculadas às universidades. No Brasil existe incubadora vinculada à prefeitura também, porém 

no Chile todas são vinculadas às instituições de ensino públicas, na Argentina existe o vinculo 

com instituição de ensino privada também.   

Ao refletir sobre os resultados das empresas, seus gestores têm uma preocupação muito grande 

com o destino de seus negócios, principalmente pelo crescimento acentuado de concorrência, as 

falhas detectadas nas formas tradicionais de gestão e a necessidade de mudanças drásticas. 

(NATASA; ZEKIC; KUTNJAK, 2010). Referente a isto, Johnson (2001) comenta que muitos 

gestores acreditam que uma organização quando alcança um tamanho, certamente perde sua 

capacidade de estimular e promover a inovação perde a capacidade de agir de forma 

empreendedora.  

Em virtude dos resultados apurados referente à necessidade de desenvolver no empreendedor 

capacidades e a percepção de que as incubadoras ligadas às universidades têm esse 

comportamento de desenvolver um perfil empreendedor e gerencial nos sócios das empresas, 

pode-se perceber uma discrepância deste comportamento das incubadoras com a definição 

apresentada pelos estudos encontrados do que é uma incubadora.  

Chandra e Fealey (2009 apud NATASA; ZEKIC; KUTNJAK, 2010) para eles as incubadoras 

de empresas são vistas por muitos governos como ferramentas dinâmicas para fomentar novos 

empreendimentos, com o objetivo de alcançar desenvolvimento econômico e geração de 

emprego, sendo apenas então um ambiente para receber novos empreendimentos e assessorá-

los para que alcance resultados positivos, não um ambiente para desenvolver pessoas, não para 

desenvolver competências, diferentemente da ideia dos estudos de Beuren e Raupp (2003) e de 

Versiane e Guimarães (2003), que mostraram quanto uma incubadora é um ambiente de 

desenvolvimento e aprendizagem.  

Estudar incubadoras é um desafio complementar para o pesquisador pois como ele esta a frente 

de uma incubadora realizando sua gestão, muitos desafios enfrentados neste processo parecem 

único, pois na Cidade de São Paulo não há outra incubadora com o mesmo perfil, todas as 
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incubadoras são ligadas a organismos públicos e desta forma o isolamento em alguns 

momentos ficam claro. Copiar desenhos de países desenvolvidos e com um histórico de 

empreendedorismo e incubação que ultrapassam três décadas é uma tentação constante, 

principalmente por estas referencias explicitarem conquistas ainda distante na economia 

brasileira. Os autores pesquisados e apresentados demonstram que a visão do que é um 

incubadora nos dias atuais é bem distante das definições encontradas em livros e sites.  

Desta forma pode-se pensar a incubadora como um construto, ou pode-se pensar em se realizar 

um estudo de validação do construto incubadora.  Ao buscar a definição de construto na teoria 

foi encontrado nos autores Hair Jr. et al. (2005), e Acevedo (2004), a definição de que construto 

e conceito são as mesmas coisas. Porém Freitas (1994) apresenta uma discussão de Kerlinger 

de 1973, onde construto e conceito são similares, porém, não a mesma coisa. Ele demonstra 

que o conceito é definido como uma abstração formada da generalização de particulares. O que 

diferencia o construto é que ele além de um conceito, tem uma significação adicional de que foi 

inventado ou adotado intencionalmente para um proposito cientifico definido. O Quadro 1 

mostra estas afirmações feitas por Freitas (1994) a partir de Kerlinger (1973). 

 

Quadro 1 – Diferenças entre conceito e constructo  

Conceito Constructo 

Conceitos e constructos têm similaridade e 

distinções; 

É um conceito inventado ou adotado 

intencionalmente; 

É um objeto; É observável e referível em esquemas teóricos; 

É uma abstração formada de particulares. Este relacionado a outros constructos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Freitas (1994) 

 

Apoiado nos estudos de Freitas (1994) a partir de Kerlinger (1973) há uma possibilidade 

interessante de pensar a incubadora como um construto e não apenas como um local físico para 

receber empresas. Talvez esta ideia fique mais apropriada para os condomínios de empresas 

existentes nas cidades e que têm a finalidade exclusiva de receber empresas para que estas 
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desenvolvam seus negócios sem nenhuma ingerência sobre elas que não seja de um 

condomínio. 

Jiao, Ogilvie e Cui (2010) comentam que os atributos dos empresários afetam a “saúde” da 

organização, sendo assim as capacidades empreendedoras são imprescindíveis para sua 

sobrevivência. O desenvolvimento de competências tem sido uma significativa preocupação 

tanto da academia quanto das empresas.  

Para o desenvolvimento de competências que permitam tornar futuros empreendedores em 

empresários, diversas universidades do mundo repensaram sua atuação pedagógica nos últimos 

anos, seu sistema de educação tradicional estava focado em transmitir conhecimentos teóricos e 

especializado em temas técnicos, onde o objetivo principal era preparar mão de obra para as 

grandes empresas, este foco está mudando e as universidades hoje procuram preparar estes 

alunos para o desenvolvimento de novas empresas (HAASE; LAUTENSCHALAGER, 2009).   

Estas mudanças são perceptíveis com a implantação de educação empreendedora nas 

instituições no mundo todo, porém, Haase e Lautenschalager (2009) e Saetre et al. (2009) 

comentam que há poucos estudos sobre os resultados destas ações.   

A ausência de estudos também é justificável, pois a implantação de ações pedagógicas tem seus 

reflexos ao longo dos anos, não sendo possível detectá-las num prazo tão curto de tempo. As 

universidades são consideradas em alguns estudos mais como uma desenvolvedora indireta de 

novos negócios. Seus impactos podem ser observados em diferentes frentes. Saetre et al. 

(2009), citam o fato de que as novas empresas são criadoras de vagas de trabalho, 

principalmente pessoas para vagas onde há exigência de uma melhor formação. Esta tendência 

é observada em todas as partes do mundo. Os autores afirmam que novos negócios gerados 

dentro de universidades geralmente são empresas de sucesso. 

Este fator ocorre sem que haja uma identificação precisa dos motivos, então, seguindo a 

necessidade de se verificar a forma que a educação é transmitida para o negócio ocorrer, 

Beuren e Raupp (2003), estudaram o processo de compartilhamento do conhecimento em 

incubadoras no estado de Santa Catarina, por meio deste estudo identificaram que várias formas 

de compartilhamento ocorreram como reuniões, encontros, palestras, seminários. Versiane e 

Guimarães (2003), ao estudarem incubadoras em Minas Gerais, identificaram que é pequeno o 

papel da transferência de conhecimento gerencial para a estruturação de empresas incubadas. 

Estes autores notaram que o conhecimento foi adquirido principalmente de forma experimental, 

em um processo de ensaios de tentativa e erro.  
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Abreu, Souza e Gonçalo (2006) também realizaram estudos referentes aos processos de 

aprendizagem que os empreendedores recebem em incubadoras e embora tivessem diferentes 

objetivos, estas pesquisas possuíam em comum o fato de conceber o processo de aprendizagem 

dentro das incubadoras como um processo de transferência. O conhecimento é tomado como 

um ativo que deve ser transferido por meio de diversos processos. Sob essa perspectiva, o 

conhecimento é algo que está fora do indivíduo e que precisa ser por ele adquirido.  

Tanto os estudos de Beuren e Raupp (2003) e Versiane e Guimarães (2003) como o estudo de 

Abreu, Souza e Gonçalo (2006), mostram que sem discutir a forma de aprendizado, não há 

como entender como ocorre o desenvolvimento de conhecimento. Desta forma pode-se dizer 

que há uma diferença entre uma incubadora e um condomínio de empresas, pois na primeira 

forma de vinculo a troca de experiências e com isso é um ambiente de aprendizado. 

Conhecendo melhor este estudo é possível afirmar que estudos comparando as incubadoras 

públicas e privadas no Brasil há a possibilidade de se encontrar incubadoras que não geram 

conhecimento. Este fenômeno não ocorre, por exemplo, no Chile, que segundo relatório GEM 

(2012), é um País onde as incubadoras têm uma ação de desenvolvimento controlado, onde 

ações são cobradas e metas são estabelecidas tanto de desenvolvimento do negócio como do 

nível de desenvolvimento do empreendedor, por meio de cursos, palestras e discussões formais 

e informais. 

Dentro do processo de desenvolvimento dos empreendedores é importante a discussão da 

formação de competências empreendedoras, pensando neste sentido Mitchelmore e Rowley 

(2011) realizaram uma busca dos estudos onde o foco estabelecido foi competências 

empreendedoras, que foi definido por Honma e Teixeira (2007), como corpo de conhecimento, 

qualidades pessoais ou características, atitudes ou visões, motivações ou direcionamentos, que 

podem de formar diferente contribuir para o pensamento ou ação efetiva do negócio e seu 

gerenciamento. 

Mitchelmore e Rowley (2011) identificaram que estudos ligados a esse foco de discussão da 

relação entre desempenho das empresas e aprendizagem de competências praticamente não 

existe. Eles encontraram estudos que buscavam as relações entre competências empreendedoras 

e competências gerenciais, e as conclusões identificadas são que estas competências se 

completam, as competências empreendedoras são determinantes para a abertura da empresa, já 

as competências gerenciais são importantes para o gerenciamento deste negócio, elas servem 

como uma garantia de manutenção do negócio criado.  
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Man et al. (2002), afirmam dentro de outro ponto de vista, que a competência para o 

empreendedorismo é a soma das competências empreendedoras e gerenciais. Brinckmann 

(2008) vai mais longe afirmando que as discussões em torno do tema competências 

empreendedoras estão em estágio inicial, existem poucos estudos discutindo o assunto, sendo 

assim, não se pode ainda determinar exatamente quais as competências empreendedoras. 

Mitchelmore e Rowley (2011) dizem que nas duas décadas anteriores alguns artigos foram 

desenvolvidos com intuito de definir categorias de empreendedores e suas características. Os 

autores citam Murray (1996), que definiu as características de antecedentes pessoais e 

experiência comercial, em marketing, empresarial e contato com investidores de risco. Eles 

citam Goswami e Basu (1999) que consideram com influência significativa os fatores 

socioeconômicos, citando escolaridade, experiência profissional anterior, antecedentes 

familiares em negócios, dependência de financiamento de bancos e fontes alternativas de 

financiamento para o inicio do negócio. 

Mitchelmore e Rowley (2011) citam diversos outros autores como Freel (1999) que procurou 

investigar lacunas de competências dentro de pequenas empresas e percebeu como deficiências 

dos empreendedores nestas empresas a falta de planejamento, falta de capacidade de realizar 

avaliação financeira, a falta de conhecimentos funcionais e de apoio, falta de ações de 

marketing e delegação de poder inadequada, causando como consequência um turnover alto no 

pessoal de gestão. No ponto de vista do autor, o empreendedor atua profissionalmente dentro de 

organização criada por ele, e por não ter desenvolvido competências empreendedoras, não 

consegue atuar adequadamente na gestão da empresa.  

Gasse et al. (1997 apud MITCHELMORE; ROWLEY 2011) identificaram as características de 

capacidades intelectuais, habilidades sociais e gerencias como essenciais. Martin e Staines 

(1994) identificaram como importantes a personalidade extrovertida, acessibilidade, a 

liderança, a autoconfiança, a capacidade de inovação e a capacidade de envolver-se em 

comportamento de risco. 

Mitchelmore e Rowley (2011), ainda citam Mitton (1989) e Florén (2006), o primeiro traz 

características comportamentais como sendo competências empreendedoras e Florén (2006) 

apresenta a gestão do tempo e a interação gerencial e de comunicação. Por fim o estudo de Man 

et al. (2002) é citado por apresentar dez áreas de competências empreendedoras, capacidade de 

observar oportunidades, ter relacionamento, ser analítico, inovador, operacional, humano, 

estratégico, comprometido, força pessoal e facilidade de aprendizagem.  
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1.2 Questão de Pesquisa 

 

Neste trabalho o problema a ser respondido é:  

As competências empreendedoras desenvolvidas nos empreendedores são as competências 

propostas pelos gestores das incubadoras? 

  

 

1.3 Objetivos  

 

Geral 

 

Este estudo procurou mostrar se as competências propostas a serem desenvolvidas pelos 

gestores das incubadoras são as competências percebidas que foram desenvolvidas pelos 

empreendedores em incubadoras da América Latina. 

 

Específicos 

 

- Identificar as discrepâncias entre o que se pretende desenvolver e o que de fato é percebido 

que foi desenvolvido pelos empresários das empresas incubadas durante seu processo de 

incubação;  

- Identificar por que e quais competências empreendedoras são desenvolvidas nos 

empreendedores incubados no ponto de vista dos gestores das incubadoras; 

- Identificar as competências empreendedoras desenvolvidas nos empreendedores incubados 

pelo ponto de vista destes; 

- Identificar quais as competências empreendedoras relevantes a partir da experiência 

acadêmica de pesquisadores; 
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- Entender a importância da Incubadora no desenvolvimento de competências nos 

empreendedores incubados; 

- Verificar a relação entre competências empreendedoras e desempenho organizacional. 

 

Esta tese de doutorado está estruturada em cinco capítulos, sendo a introdução o primeiro 

capítulo. O segundo capítulo é o referencial teórico que foi dividido em cinco subitens, o 

primeiro aborda as diferentes perspectivas do empreendedor, suas origens e pressupostos. O 

segundo subitem procura expor as questões referentes às competências que os empreendedores 

necessitam ter para o desenvolvimento de seus projetos e negócios, primeiramente é discutido 

as diferentes definições sobre competências, sendo apresentado o que é uma competência 

individual e profissional e por fim as competências empreendedoras na visão de diferentes 

autores, sendo utilizado como base para este estudo as competências empreendedoras de Man e 

Lau (2005). O terceiro subitem discutiu sobre o desenvolvimento do empreendedor. No quarto 

subitem o tema apresentado foi referente a incubadora, seu processo de funcionamento e suas 

ações. No quarto e ultimo subitem foi preparada uma breve descrição referente a desempenho, 

focado na possibilidade de se entender o quanto as competências empreendedoras podem 

isoladamente medir o desempenho de uma organização. O terceiro capítulo foi dedicado à 

discussão dos procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo. O quarto apresenta os 

resultados dessa pesquisa e, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo, suas 

contribuições e limitações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 Diferentes Perspectivas do Empreendedor 

Filion (1999) diz que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza suas 

ideias. A partir de uma ideia de futuro, o empreendedor elabora um planejamento que lhe 

permitirá desenvolver as condições necessárias para realizar aquilo que idealizou. 

Seguindo na mesma linha de raciocínio na concepção de Johnson (2001) empreendedor é um 

indivíduo que assume o protagonismo e a iniciativa, assume a responsabilidade de fazer as 

coisas acontecerem sendo capaz de criar novidade, gerenciando os riscos inerentes ao processo, 

e tem a persistência para ver as coisas por meio de alguns pontos de vista próprios dele, mesmo 

quando enfrenta obstáculos e dificuldades. 

Herrington, Ken e Kew (2009) dizem que o empreendedor é o sujeito que altera um ambiente 

de baixa produtividade para um ambiente de maior produtividade e rendimento. Para eles um 

empreendedor organiza, gerencia e assume o risco de um negócio/empresa. Bohnenberger e 

Schmidt (2009) após analisarem diversas definições chegaram à conclusão, que existem 

características ligadas às atitudes do empreendedor que definem seu perfil. Os autores propõem 

como características a auto eficácia; capacidade de assumir riscos calculados; planejar; detectar 

oportunidades; persistência; sociabilidade; poder de inovar e liderança. 

Para Degen (1989), além da disposição para assumir riscos, o empreendedor deve carregar 

consigo a necessidade de realização e a autoconfiança, para o autor, esses elementos o 

impulsionará a colocar em prática ideias pessoais, identificar oportunidades, observar 

deficiências e tendências. Quando o desafio surgir, deve aliar todas as suas habilidades, 

competências e atitudes para se destacar e fazer com que as coisas aconteçam. 

O empreendedor busca sempre a motivação para equilibrar com a perda de energia ocorrida 

durante o desenvolvimento dos seus projetos. Aprender com os fracassos também pode virar 

uma forte ferramenta de motivação, para dar realidade a seus sonhos. Pinchot (2004) defende 

que buscar soluções para eliminar as barreiras burocráticas deve ser uma constante. Autores 

como Carland e Carland. (1996) concordam que, apesar de existirem muitas pesquisas sobre o 

empreendedorismo, é difícil precisar um conceito sobre o tema. Existem alguns métodos que 

podem ser utilizados com a finalidade de traçar um perfil mais próximo do adequado do que é 

um empreendedor. 
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Carland e Carland (1996) dizem que é importante a distinção entre o indivíduo "empreendedor" 

e um padrão de atitudes e comportamentos que podem ser denominados como empresarial. Ele 

cita como principais atributos empresariais algumas atitudes e comportamentos, como: a 

motivação para alcançar objetivos e competir; tomar posse e ser responsável; tomar decisões 

independentes e autodirigidas; estar aberto a novas informações, pessoais, práticas; ser capaz de 

tolerar a ambiguidade e incerteza; pensamento criativo e flexível, de resolução de problemas e 

tomada de decisão; a capacidade de ver e capturar oportunidades; consciência dos riscos 

associados às escolhas e ações; a capacidade de gerir e, finalmente, reduzir os riscos; 

persistência e determinação em face do desafio ou falta de recompensa imediata e a capacidade 

de fazer acordos.  

Para Carland e Carland (1996) estas qualidades podem ser desenvolvidas dentro dos indivíduos 

em todos os níveis da organização, porém, nem todo mundo precisa ser, ou deve ser, um típico 

empreendedor, todavia todo mundo pode ter uma forma de agir de um empreendedor, 

colaborando para adicionar valor para à organização.  

Seguindo a linha de desenvolvimento profissional e intelectual, mencionada por Dornellas 

(2001), o empreendedor busca vantagens competitivas para o seu projeto ser diferenciado. 

Assim, o empreendedor deve reunir três características: conhecimento, habilidade e atitude. 

Conhecer o fenômeno, ter domínio sobre ele. A habilidade de saber o que fazer e a atitude de 

por em prática o conhecimento e a habilidade. Isto é ter competências que permitam fazer um 

negócio acontecer. A análise econômica, a percepção do mercado de atuação, o gerenciamento 

das equipes, o “feeling” e principalmente a captura de uma necessidade que ainda não é 

satisfeita no consumidor, serão ferramentas essenciais para construir tais vantagens, rumo a 

possiblidade de alcançar êxito no negócio.  

Para o SEBRAE (2011), o empreendedor deve ter as seguintes características: buscar 

oportunidades e tomar iniciativa, fazer o que deve ser feito aproveitando oportunidades; correr 

riscos calculados, avaliando alternativas e tentando assim reduzir seus impactos; procura 

sempre à qualidade e eficiência. Encontra maneiras de fazer o melhor e da melhor forma; É 

persistente, enfrentando obstáculos e não desistindo. Assumindo responsabilidades para atingir 

metas e é comprometido, sacrificando desejos pessoais, para um esforço no empreendimento. 

Beuren e Raupp (2009) definem que o empreendedor transforma uma ideia em um 

empreendimento. Mesmo quando não obtém sucesso, ele procura aprender com o insucesso e 

assim ver oportunidades e a acrescentar inovação e criatividade, neste novo negócio. Segundo 

Carland e Carland (1996) o empreendedor apresenta quatro elementos e a maior ou menor 
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presença destes elementos em um individuo determinará se o mesmo é micro-empreendedor, 

empreendedor ou macro-empreendedor.  

Estes elementos são: (i) traços de personalidade (necessidade de realização e criatividade): a 

necessidade de realização, segundo McClelland (1972) e Stewart et al. (2003) pode ser vista 

como uma motivação social, uma vez que ao buscar realização o individuo estará disposto a 

completar tarefas difíceis, buscando alcançar padrões de excelência ou manter altos níveis de 

desempenho; (ii) propensão à inovação: o empreendedor busca sempre o novo, a satisfação de 

necessidades é sua inquietude; (iii) propensão ao risco: o risco faz parte de qualquer negócio, 

para o empreendedor não existe perder, existe não avaliar corretamente, pois quando um 

ambiente é bem avaliado, a chance de não dar certo faz parte do planejamento; (iv) ter postura 

estratégica: planejar sempre, entender com bastante informação seu mundo de negócios, 

entender o que acontece e procurar se preparar para cenários diferentes.  

Carland (2001) traz uma classificação para o empreendedor de acordo com suas características 

pessoais, ele pode ser microempreendedor que são aqueles que criam um negócio que nunca 

crescerá, mas que se tornam referência em seu ambiente, eles veem o negócio como fonte de 

sustento e renda suficiente para estar com a família e amigos.  

Os Empreendedores são os indivíduos que buscam melhorias para os produtos, serviços e/ou 

processos já estabelecidos, em vez de criarem algo novo, pois as melhorias representam 

menores instabilidades para o caminho do sucesso. Nesses empreendedores o reconhecimento 

social e riqueza e a liberdade, aparecem com ênfase. Por fim, macro empreendedores são os 

sujeitos que dão mais importância para o reconhecimento social e a riqueza do que as questões 

familiares procuram sempre tornarem-se líderes em seu setor. (STEWART et al., 2003).  

Dunham (2003) verificou que os empreendedores são mais extrovertidos, essa atitude o auxilia 

em uma das maiores dificuldades da carreira das pessoas que é o de criar uma rede de conexões 

entre seus facilitadores, que geralmente são recursos importantes para o negócio ser bem 

sucedido. O autor constatou que os empreendedores utilizam suas sensações como mecanismo 

de obtenção de informações. Para estes indivíduos a qualidade de informação precisa ter 

origem precisa para facilitar o resultado de seu negócio. Por fim as decisões são tomadas 

levando em consideração seus sentimentos, demonstrando uma personalidade confiante e com 

valores claros e consistentes.  

Para o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas) (2011), o 

empreendedor é aquele que desenvolve a arte de empreender, de mudar, conquistar. Ser um 
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empreendedor é exteriorizar aquilo que a pessoa sempre foi e será. A palavra “empreendedor” 

tem tudo a ver com seu próprio ser, afirmações que se assemelham as de Drucker (2003), que 

define o empreendedor como alguém que pode aprender a se comportar como empreendedor. O 

empreendedorismo para ele é um comportamento e não está relacionado com a personalidade 

do indivíduo. Essas definições, em termos gerais, resumem o empreendedor como basicamente 

alguém que cria algo novo, inovador, e que esse empreendedor não possui uma personalidade e 

sim um comportamento, podendo qualquer individuo ser um empreendedor, pois para os 

autores, o acúmulo de habilidades relevantes, também chamadas de competências é a principal 

característica do empreendedor. 

McClleland (1972) dividiu os comportamentos empreendedores em três conjuntos, de 

realização, de planejamento e de poder. Dentro de cada conjunto, ele estipula competências 

para atender esses conjuntos que geram comportamentos empreendedores. 

a) O conjunto de realização: busca de oportunidades e iniciativa: aproveitam oportunidades 

incomuns para iniciar um negócio e são proativos; persistência: enfrentam desafios e não 

desistem quando encontram obstáculos; correr riscos calculados: analisam e calculam os riscos 

cuidadosamente avaliando as chances de sucesso e fracasso; exigência de qualidade e 

eficiência: buscam superar padrões de excelência e possuem energia para trabalhar além do 

comum; comprometimento: dedicação pessoal na conclusão das tarefas, procurando sempre 

garantir a satisfação dos clientes. 

b) conjunto de planejamento: busca de informações: buscam informações consistentes sobre o 

mercado sempre, intensamente; estabelecimento de metas: fixam objetivos claros e específicos 

focando sempre em resultados; planejamento e monitoramento sistemático: estabelecem prazos 

e fazem de tudo para cumpri-los, monitorando todas as fases do planejamento. 

c) conjunto de poder: independência e autoconfiança: buscam autonomia, são autoconfiantes e 

buscam soluções para eliminar problemas; persuasão e rede de contatos: influenciam e 

persuadem pessoas, agem para desenvolver e manter relações procuram fazer as pessoas 

acreditarem em suas ideias. 

 

2.2 Competência 

Brandão e Guimarães (2001), observaram que a noção de competência passou a adotar uma 

forma genérica, referindo-se não somente às entidades jurídicas, mas também aos indivíduos 

em geral, Kuenzer (1985) explica que esta expressão era associada com o termo qualificação.  
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A ciência da qualificação é fundamentada na produção e no trabalho massivo, enquanto a da 

competência fundamenta-se em capacidades e habilidades. As noções de qualificação e 

competência são esclarecidas no Quadro 2, na qual são definidas as diferenças referentes ao 

foco, à lógica predominante, à aprendizagem, entre outros aspectos. 

 

 Quadro 2 – As Noções de Qualificação e Competência 

 

Fonte: Ruas (2005, p5). 

 

Man e Lau (2000) abordam o termo competência, definindo que o mesmo pode ser arquitetado 

como uma característica que traz traços distintos de personalidade, habilidade e conhecimento, 

sofrendo influência de experiências adquiridas ao longo da trajetória do sujeito, reafirmando o 

que disse Le Boterf (2003) de que a competência varia em função da evolução das experiências 

vividas. O autor esclarece que a expressão competência vem do latim e diz que não existe 

competência se não existir um contexto. Por este motivo, o autor concluiu que a competência 

não pode ser considerada uma constante, modificando-se e adquirindo formas em função das 

situações.  

Zarifian (2008) segue na mesma linha de pensamento, dizendo que a competência é o ato de ser 

inteligente, de maneira prática, em situações que o conhecimento é indispensável, e que quanto 

maior é a extensão do tempo, maior e mais intensa é complexidade das ocasiões. Le Boterf 

(2003) contribuiu, explicando que a engenhosidade de um sujeito reside na competência, e não 

em sua capacidade de produzir cópias.  

Para Fleury e Fleury (2001), competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que justificam um grande desempenho de inteligência e personalidade que o individuo 
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detém, eles concebem que a competência é como uma maneira de agir responsável e que seja 

reconhecida, o que significa integrar, transferir conhecimentos, mobilizar recursos, e 

habilidades, agregando valor tanto à organização quanto ao indivíduo.  

Já para Dutra (2004), a ideia de competência é a noção de entrega, aquilo que a pessoa pode e 

quer entregar à organização. O fato de a pessoa deter um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes não implica que a organização se beneficie dele, daí a necessidade da 

entrega. Definir competência não é a determinação de tudo aquilo que o funcionário faz, mas 

sim determinar quais habilidades que devem ser promovidas, protegidas ou diminuídas 

(CARBONE et al., 2005).  

Com base no estudo de Maior (2004), a competência pode ser sintetizada em três polos. O 

primeiro corresponde ao saber agir. Os conhecimentos de base são obtidos pelo sujeito ao 

longo de suas experiências de vida e são desenvolvidos em capacidades de ação, reflexão, e 

pelas capacidades de relacionamento. O segundo refere-se ao querer agir, abordando o desejo 

de executar seu trabalho e suas tarefas, empreender e inovar, ao mesmo tempo em que se 

relaciona com as demais pessoas no ambiente de trabalho. Por fim o terceiro polo é o poder de 

agir, ter autonomia e confiança de realizar seus afazeres, sem receio de errar, com apoio da 

instituição.  

Fleury e Fleury (2001) afirmam que a competência agrega valor tanto ao negócio como 

também ao indivíduo, pois envolve fatores circunstanciais tais como sorte e esforço, e um saber 

agir responsável, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 

habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

De acordo com Moore e Theunissen (1994), competência é um conjunto de propriedades em 

permanente modificação, que devem ser submetidas à prova da resolução de problemas 

concretos em situações de trabalho que envolvem certas margens de incerteza e complexidade 

técnica. Já para Zarifian (2001), a competência é a inteligência prática para situações que se 

apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com tanto mais força, quanto 

mais aumenta a complexidade das situações. 

Zarifian (2001) complementa dizendo que existem três conceitos complementares para 

competência: tomada de iniciativa e responsabilidades do individuo em situações profissionais 

com as quais se confronta; inteligência prática das situações que se apoia em conhecimentos 

adquiridos e os transforma, à medida que, a diversidade das situações aumenta; e é a faculdade 
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de mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de compartilhar desafio, de 

assumir áreas de responsabilidade. 

 

 

2.2.1 Competência Individual 

Na área de gestão, é percebida a importância de características comportamentais, como 

autoconfiança, sensibilidade, pró-atividade, resistência, para se alcançar um desempenho 

eficaz. Cheetam e Chivers (1996) dizem que alguns autores sugerem que estas características 

podem ser a diferença entre o desempenho adequado e superior. Eles também podem ser 

indicadores da existência de competência funcional. Os autores dizem que a competência 

pessoal são fatores inerentes à pessoa e relacionam-se com sua personalidade e caráter, 

podendo ser um melhor indicador de capacidade do que a competência funcional, que é a 

capacidade da pessoa desempenhar suas funções. Porém, não se pode garantir que uma pessoa 

que tem uma combinação certa de competências pessoais poderá entregar os resultados 

desejados. Os autores dizem que a principal fraqueza de se concentrar principalmente na 

competência pessoal é que a abordagem não define, ou assegura o desempenho mais eficaz no 

que se refere a resultados a serem alcançados.  

Fernandes (2006) contribui definindo competência individual como uma entrega, o que a 

pessoa quer e pode entregar para a organização. O fato de a pessoa deter inúmeras qualidades, 

conhecimentos e atitudes não implicam necessariamente que a organização se beneficie 

diretamente, daí a necessidade de entrega. Dutra (2004) por outro lado, afirma que a ausência 

das competências individuais nas organizações pode gerar um problema sério porque multiplica 

e potencializa conflitos nas relações de trabalho. 

A competência pode ser examinada a partir de diversos pontos. O primeiro e mais abordado 

pelos autores, é o aspecto individual. Maior (2004) define a competência individual como uma 

aliança de conhecimentos e experiências adquiridas ao longo da trajetória de um indivíduo, que 

acarreta no aperfeiçoamento pessoal e profissional do mesmo. Le Boterf (2003) aborda o termo 

dizendo que a competência individual está atrelada em mobilizar e aplicar conhecimentos em 

uma determinada situação, na qual existam recursos e restrições. 

Este processo de mobilização pode ser exemplificado pela Figura 1, que mostra como a 

competência do indivíduo está vinculada com a sua formação educacional, suas experiências 

profissionais e a sua bibliografia.  
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Figura 1 – Os Três Eixos da Competência Individual 

 

Fonte: Le Boterf (2003 p 50). 

 

Com as competências profissionais sendo diretamente ligadas à competência individual, 

segundo Le Boterf (2003), a competência individual pode ser dividida em três eixos formados 

pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência 

profissional. O autor explica também, que ter conhecimento ou capacidade não prova que o 

indivíduo é competente. Conforme o autor, o contexto é uma variável, que pode alterar os 

resultados do profissional. Isto porque quando um indivíduo está em um ambiente familiar, a 

tendência é que a situação seja menos estressante, e por consequência, ele tende a se sentir mais 

seguro. Portanto, a competência só acontece quando exercida em um contexto particular. 

Le Boterf (2003) ressalta também, que a competência é uma disposição, e que possuir 

competência, é saber coordenar todos os ativos nos momentos necessários. É importante 

também saber improvisar e agir adequadamente em momentos imprevisíveis. A competência 

individual está presente no indivíduo quando ele coordena os gestos, e não em cada gesto 

separadamente. O autor apresenta duas faces da competência individual. A competência 

requerida e a competência real.  

A. Competência requerida: definida como aquela que é esperada pela organização e pelos 

clientes, ou seja, assume-se que um profissional especializado em determinado assunto saiba 

realizar tarefas que façam parte do seu dia a dia no trabalho.  

B. Competência real: faz parte de uma conduta operacionalizada, na qual o profissional, 

diante de um problema a resolver ou uma atividade a realizar, deve construir uma estratégia de 
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resposta. Assim o autor conclui que ser competente não significa adotar um único 

comportamento observável.  

Para Le Boterf (2003), competência é um saber agir responsável e implica saber mobilizar, 

integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto profissional, e com 

base nesta definição, é proposto o Quadro 3 sobre o processo de desenvolvimento de 

competências das pessoas nas organizações. 

 

Quadro 3 – Relações entre competências individuais nas organizações. 

Tipo Função Como Desenvolver 

Conhecimento teórico. Entendimento, interpretação. Educação formal e continuada. 

Conhecimento sobre os 

procedimentos. 

Saber como proceder. Educação formal e experiência 

profissional. 

Conhecimento empírico. Saber como fazer. Experiência profissional. 

Conhecimento social. Saber como comportar-se. Educação social e profissional. 

Conhecimento cognitivo. Saber como lidar com a 

informação, saber como aprender. 

Educação formal e continuada, e 

experiência social e profissional. 

Fonte: LE Boterf, 2003, p.86. 

 

Legge (1995) mostra que a competência é o resultado do cruzamento de três fundamentos 

formados pela pessoa, por sua formação educacional e por sua experiência profissional. Assim, 

a competência do indivíduo não é apenas certo conhecimento ou know-how específico.  

Parry (1996) indica que vários enfoques podem ser atribuídos. Conforme Parry (1996) na 

França e na Inglaterra, as competências são vistas principalmente como outputs: funcionários 

demonstram competências a partir do momento que atingem ou superam resultados esperados 

em seu trabalho. Porém nos Estados Unidos, competências são percebidas como inputs,  que é o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam o desempenho do indivíduo 

profissionalmente. 

A partir desses conceitos, Fleury e Fleury (2004) mostram que a competência individual só 

existirá efetivamente no momento que agregar algum valor econômico à organização e valor 

social ao funcionário. Já para Dutra (2001), a competência individual está ligada à capacidade 

de entrega do indivíduo e seu comprometimento considerando as necessidades da organização.  
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2.2.2 Competências Profissionais 

Segundo Berti, Bagatini e Frozza (2009) existem duas vertentes principais que estudam 

competências: a primeira, definida a partir do mundo do trabalho (também chamada de 

competência profissional); e outra, a partir da perspectiva do processo educativo.  

Para Fleury e Fleury (2001), a noção de competência profissional aparece assim associada a 

verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 

aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Os autores 

complementam que se por um lado, as competências agregam valor econômico à organização, 

por outro deve agregar valor social ao indivíduo, ao desenvolverem competências essenciais 

para o sucesso da organização, estão também investindo em si mesmas, não só como cidadãos 

organizacionais, mas como cidadãos globais.  

Posteriormente serão explicitadas as competências empreendedoras que interferem no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem do individuo que é o foco desta pesquisa. 

 

2.2.3 Competências Empreendedoras 

De acordo com Schumpeter (1982), a competência empreendedora pode ser considerada a força 

mais importante para as mudanças sociais e econômicas, desenvolvendo novas oportunidades 

de negócios e empregos que proporcionam o desenvolvimento de uma rede de contatos. 

Quando o individuo possui competências empreendedoras, ele é um sujeito inovador, 

principalmente pela sua capacidade criativa de gerenciar negócios e outras atividades. O autor 

destaca que medir características e competências empreendedoras do indivíduo é considerado 

uma tarefa muito difícil, pois os resultados variam de acordo com o perfil construído e a forma 

de seu desenvolvimento, que é praticamente individual.  

O conceito de competência empreendedora foi definido por Honma e Teixeira (2007) como 

corpo de conhecimento, qualidades pessoais ou características, atitudes ou visões, motivações 

ou direcionamentos, que podem de diferentes formas, contribuir para o pensamento ou ação 

efetiva do negócio e seu gerenciamento. A capacidade de criar e gerenciar um pequeno negócio 

estão relacionados ao plano de vida do empreendedor, aos seus valores e às suas características 

pessoais. Os autores mencionam que a competência empreendedora pode ser considerada como 
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um tipo de característica superior que destaca os indivíduos competentes, por diferentes traços 

de personalidade, habilidades e conhecimento, que se refletem na atitude. 

Jiao, Ogilvie e Cui (2010) listam três tipos de competências empreendedoras:  

1) Conceitual - aqui é incluindo a capacidade de compreender, julgar, analisar e de tomar 

decisões;  

2) Interpessoais - onde é incluído a capacidade de expressar, de relacionamento, e de lidar 

com assuntos públicos e  

3) Gestão - onde os autores incluem a capacidade de planejar, organizar, dirigir, coordenar 

e controlar recursos.  

 

McClelland (1998) relaciona dez competências empreendedoras como sendo as principais 

referências de um individuo empreendedor, são as seguintes: 

1. Concentração - conseguir se manter concentrado em determinada meta ou tarefa que requer 

maior atenção.  

2. Organização - capacidade de colocar em prática as metas traçadas no papel. Um pequeno ou 

médio empresário organizado é capaz de dividir os objetivos estratégicos em sub-tarefas a ser 

desempenhadas no dia a dia.   

3. Iniciativa - procurar oportunidades, dar o primeiro passo para se iniciar algo. 

4. Coragem - capacidade que permite ao empreendedor se expor a situações que, normalmente, 

outras pessoas tentariam evitar. Ter coragem é o que permite ao empreendedor assumir riscos. 

5. Persistência - capacidade de insistir em perseguir um objetivo quando quase tudo já foi feito 

e, mesmo assim, as coisas insistem em dar errado.  

6. Curiosidade - é a capacidade de se manter atento a novas informações que possam ser úteis 

para os planos de crescimento. Ele está sempre em busca dos dados mais atualizados sobre seu 

setor, ouve os consumidores, acompanha tendências, visita concorrentes, tenta encontrar 

empresas que sirvam de inspiração. 

7. Superação - fazer melhor, mais rápido, de forma mais barata e para mais gente. 

8. Persuasão - ter facilidade para vender seu produto ou serviço.  
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9. Comprometimento - cumprir aquilo que foi prometido no prazo combinado, mesmo que isso 

implique aumentar a carga horária de trabalho, muitas vezes faz ainda melhor: cumpre além do 

que foi combinado e antes do cronograma. 

10. Autoconfiança - capacidade de acreditar em si mesmo e em suas decisões e no futuro da 

empresa que criou. O empreendedor com essa qualidade costuma insistir em seus projetos 

porque acredita nas próprias ideias.  

O autor acredita que ter essas competências empreendedoras auxilia o empreendedor a ser bem 

sucedido nas suas experiências e sabendo desenvolvê-las e utilizá-las da maneira mais 

vantajosa, o empreendedor conseguirá percorrer melhor seu caminho rumo ao sucesso. 

Para Man e Lau (2000) as experiências precisam ser consideradas, assim como, os aspectos 

demográficos, a educação e a história vivida pelo sujeito, já Mello et al. (2007) comentam a 

existência de competências relacionadas a aspectos empreendedores, que ajudam a entender os 

atributos que geram valor na interação com grupos internos e externos às empresas. Estas 

competências se unem ao entendimento de identificação de oportunidade, capacidade de 

relacionamento eficaz, conhecimento conceitual, capacidade de gestão, posicionamento e 

comprometimento com interesses individuais e da empresa.  

Estas competências apresentadas são conceituadas por Man e Lau (2000) que categorizam as 

áreas do comportamento empreendedor em seis categorias: competência de oportunidade, de 

relacionamento, conceituais, administrativas, estratégicas e de comprometimento. Mello et al. 

(2006) complementam com a competência de equilíbrio trabalho/vida pessoal.  

 

I. Competência de Oportunidade  

 

Para Mello et al. (2006), a competência de oportunidade é característica de empreendedores 

que têm a capacidade de identificar cenários favoráveis para uma nova ideia ou empresa, 

avaliar a viabilidade de seus projetos e buscar no mercado uma oportunidade que se adeque ao 

que ele identificou como oportunidade.  

Os autores comentam que Hills e Laforge (1996) conceituam a competência de oportunidade 

como a percepção de potencial para melhoria de resultados por intermédio da criação ou 

aprimoramento de empreendimentos.  
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II. Competências de Relacionamento  

 

Brush et al. (2002) classifica que a competência de relacionamento requer do empreendedor a 

capacidade de criação e fortalecimento de uma imagem de confiança, boa reputação, 

comprometimento e conduta exemplar junto a seus parceiros potenciais e efetivos. O foco pelo 

relacionamento em rede, segundo Minarelli (2001), é chave principal para o desenvolvimento 

profissional do empreendedor.  

 

III. Competências Conceituais  

 

Segundo Man e Lau (2000) as competências conceituais são características de empreendedores 

especialistas em detectar oportunidades internas e externas, que conseguem simplificar etapas 

do processo de decisão e desenvolver ações rápidas e intuitivas. Para Man et al. (2002) eles 

também são competentes em perceber diferentes situações por ângulos diferentes, percebendo 

diversas atitudes a serem tomadas para uma mesma questão. Mello et al. (2007) complementa 

que competência conceitual é a percepção e avaliação de situações arriscadas que aparecem em 

consequência de seus comportamentos no mercado.  

 

IV. Competências Gerenciais  

 

A eficiência na distribuição e captação de recursos físicos, tecnológicos, financeiro e talentos 

são referentes às competências gerenciais ou administrativas (MAN; LAU, 2000). Ainda 

segundo os autores é responsabilidade do empreendedor ter a capacidade de atrair estes ou 

novos recursos, como fundos e parcerias caso estes não estejam disponíveis a empresa. 

 

V. Competência de Visão de Mercado  

 

A capacidade de seleção e realização das estratégias de uma empresa, a habilidade em prever 

tanto estratégia de curto e médio prazo quanto cenários de longo prazo qualifica a competência 

de visão de mercado do empreendedor (MELLO et al., 2007).  
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Para Mintzberg et al. (2001), o empresário precisa estar atento às tendências do mercado, ter 

acesso a informações confiáveis e principalmente, conseguir adaptar suas estratégias as 

mudanças que estão ocorrendo. Ainda sobre mudanças estratégicas, os autores destacam a 

importância de estarem atento às transformações do mercado e as dos concorrentes.  

  

VI. Competência de Comprometimento  

 

Man e Lau (2000) comentam que a dedicação à empresa é uma competência demandada pelo 

empreendedor, principalmente em situações adversas. Esta dedicação é muitas vezes 

demonstrada por meio da devoção ao trabalho e pela vontade de chegar aos objetivos 

determinados. A dedicação à empresa deve se estender também nos casos de insucesso, quando 

o empreendedor precisa refazer suas estratégias e começar tudo novamente.  

Os valores e crenças pessoais, o senso de responsabilidade e respeito à equipe de trabalho são 

apontados por Mello et al. (2007) como motivos que levam a ocorrer à devoção a atividade 

empresarial.  

 

VII.  Competência de Equilíbrio Trabalho/Vida Pessoal  

 

Segundo Mello et al. (2006), a competência de equilíbrio determina a capacidade do 

empreendedor de ter uma relação harmônica entre sua vida pessoa e profissional. Os autores 

comentam que Friedman et al. (1998) pesquisaram a relação entre vida pessoal e trabalho em 

executivos e concluíram que o equilíbrio é o caminho mais procurado por eles.  

Posteriormente em 2005, Man e Lau passam a usar uma nova divisão quanto as competências 

empreendedoras e que são definidas áreas do comportamento empreendedor. Os autores 

passam das seis categorias anteriores para dez categorias: competência de oportunidade, 

relacionamento, estratégias, aprendizagem, compromisso, humanas/ vida pessoal, analíticas, 

inovadoras, operacionais, e de energia pessoal. Para melhor compreensão do que consistem 

essas categorias, foi conceituada cada uma delas. 
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 Competência de Oportunidade 

 

Segundo Mello, Fonseca e Paiva (2007) essa competência caracteriza a capacidade do 

empreendedor em realizar três passos essenciais: identificar, avaliar e buscar oportunidades, ou 

seja, entender quais cenários podem favorecer o empreendimento, avaliar quais são as 

oportunidades potenciais para negócios, e concretizá-las com a busca no mercado. 

 

 Competência de Relacionamento 

 

De acordo com Brush (2003), a imagem que o empreendedor transmite ao mercado é essencial 

para a atração de novos recursos, ou seja, ele deve ter uma postura de confiança, 

comprometimento, boa reputação e conduta, prezando o relacionamento com seus parceiros e 

mercados potenciais, além de mostrar capacidade no setor em que pertence. Castells (1992) 

complementa que ao desenvolver e aprimorar a forma de compartilhar informações nas redes 

de relacionamento é feito um envolvimento estratégico das pesquisas realizadas e do que foi 

desempenhado como inovador. 

 

 Competências Estratégicas 

 

Para Mello, Fonseca e Paiva Junior (2007), o perfil comportamental do empreendedor é que vai 

resultar na escolha e implementação das estratégias dentro da organização, e para mostrar sua 

habilidade em ser eficaz, esses empreendedores tendem a ter uma visão tanto a longo prazo do 

que pode acontecer, quanto a médio prazo, analisando quais objetivos podem ser atingidos de 

forma realista. O ideal é a percepção de tendências do mercado, buscando novas e construtivas 

informações, completando com o que é percebido e absorvido das forças ambientais 

(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 
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 Competência de Aprendizagem 

 

Segundo Zarifian (2001), o reconhecimento da necessidade da aprendizagem e o enfrentamento 

de situações específicas, contribuem diretamente para a construção da competência. São nesses 

enfrentamentos que o aprendizado se espalha por meio da experiência de diversos tipos de 

situações, onde acontece a quebra do padrão cognitivo. De acordo com ele, é necessário 

desenvolver nesse processo o clima institucional, que consequentemente, irá possibilitar e 

incentivar a aprendizagem, que por sua vez, será essencial no desenvolvimento da competência 

individual. 

Para Vasconcelos e Mascarenhas (2007), a competência de aprendizado trata-se do resultado de 

um processo histórico, particular e contínua, de toda a aprendizagem que foi acumulada, por 

meio da qual podem consolidar-se comportamentos únicos e de difícil imitação. Respectivos 

comportamentos são atribuídos ao indivíduo, baseando-se nas diferentes experiências 

adquiridas em situações singulares. 

 

 Competências de Comprometimento 

 

Man e Lau (2000) reforçados pela ideia de Mello, Fonseca e Paiva (2007), comentam que esse 

tipo de competência é aquele que deve ter a dedicação total do empreendedor, em qualquer 

situação, além disso deve-se ter a habilidade para recomeçar alguma atividade da organização, 

principalmente se não tiver um resultado positivo, e contudo não se distanciar do negócio em 

períodos de crescimento ou de crises. 

 

 Competência Humana/ Vida Pessoal 

 

Friedman, Christesen e Degroot (1998) declaram que qualquer empreendedor deve levar em 

consideração um bom equilíbrio entre sua vida profissional e a sua vida pessoal, de forma que 

isso se torna um complemento de sua prioridade, e não concorrentes. Esses autores 

pesquisaram e constataram que essa questão faz parte dos princípios, esclarecendo o que é 
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importante para a organização interna, reconhecendo seus funcionários por avaliações de 

desempenho, e reconhecer os que conseguem manter uma vida harmoniosa fora do trabalho. 

 

 Competência Analítica 

 

A capacidade analítica, segundo Amaral (2006), se define na interpretação sistêmica de dados, 

com o objetivo de apresentar quais fatos são relevantes e quais são os insights, resultando em 

conclusões mais precisas na tomada de decisão. Perrenoud (1999) afirma que essa é uma 

competência de organização sistemática das informações, que de forma sistêmica ela é usada 

para a análise, comparação e identificação para os gestores da melhor forma de solucionar 

problemas, e ao analisar qual será a causa e efeito deles. 

 

 Competência de Inovação 

 

Pennings e Harianto (1992) conceituaram inovação como a combinação qualitativa de know-

how com o capital da organização, que representa novas ideias, processos, produtos ou 

serviços; podendo ser desenvolvidos ou adquiridos. 

Ainda seguindo os autores, a inovação é um resultado de competências que são adquiridas com 

o tempo, e que com o acumulo delas, resultará no incremento estratégico, promovendo 

mudanças na organização, no entanto limitadas aos ajustes dos esforços organizacionais. 

 

 Competência Operacional 

 

De acordo com Hayes & Upton (1998) a alta eficiência operacional é um fator que pode ajudar 

a estabelecer a competitividade da empresa, e que quando há intervenção das competências 

humanas/ vida pessoal, especialmente de gestores, nos processos operacionais, diminui a 

chance de imitação dos produtos ou serviços. Essas são consideradas estratégias baseadas nas 

operações. 
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 Competência de Energia Pessoal 

 

Ao comparar as competências empreendedoras encontradas por McClelland em 1998 e Man e 

Lau em 2005, conforme Quadro 4, pode-se perceber que mais da metade das competências 

encontradas pelos dois autores são semelhantes, apesar de apenas uma competência, “por 

comprometimento”, ter o mesmo nome criado pelos autores. Ao se analisar as definições a 

competência batizada como curiosidade por McClelland e de inovação por Man e Lau, trazem 

por definição semelhanças entre elas, da mesma forma são similares as competências: 

organização com competências estratégicas, iniciativa com oportunidade, persuasão com 

relacionamento e autoconfiança com energia pessoal. 

As competências encontradas por McClelland (1998), concentração, coragem, persistência e 

superação e as competências encontradas por Man e Lau (2005), humana/ vida pessoal, 

aprendizagem, operacional e analitica. Não tem correspondência entre os autores. Desta forma 

seria possível pensar em quatorze competências empreendedoras. Além das seis semelhantes 

mais oito (quatro de cada autor), compondo o total de competências.  

Uma outra linha de raciocínio possível também quanto as competências empreendedoras das 

duas referências mais citadas nos estudos de competências empreendedoras, poderia ser a 

eliminação das competências desiguais, permanecendo tão somente as competências que se 

destacaram nos dois estudos. Desta forma ficariam estipuladas seis competências 

empreendedoras como sendo as principais competências necessárias para que um individuo 

pudesse ser considerado preparado para empreender, conforme destacado no quadro 4. Neste 

estudo foram consideradas as competências de Man e Lau (2005), para a verificação do 

processo de formação ocorrido nas incubadoras. 
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Quadro 4 – comparação das competências empreendedoras de Man Lau (2005) e McCleland (1998) 

Competência 

Humana

Friedman, Christesen e Degroot (1998) declaram que qualquer 

empreendedor deve levar em consideração um bom equilíbrio 

entre sua vida profissional e a sua vida pessoal, de forma que isso 

se torna um complemento de sua prioridade, e não concorrentes. 

Concentração
conseguir se manter concentrado em determinada 

meta ou tarefa que requer maior atenção. 

Competência de 

Aprendizagem

Para Vasconcelos e Mascarenhas (2007), a competência de 

aprendizado trata-se do resultado de um processo histórico, 

particular e contínua, de toda a aprendizagem que foi acumulada, 

por meio da qual podem consolidar-se comportamentos únicos e 

de difícil imitação.

Coragem

 capacidade que permite ao empreendedor se 

expor a situações que, normalmente, outras 

pessoas tentariam evitar. Ter coragem é o que 

permite ao empreendedor assumir riscos.

 Competência 

Operacional

De acordo com Hayes & Upton (1998) a alta eficiência 

operacional é um fator que pode ajudar a estabelecer a 

competitividade da empresa, e que quando há intervenção das 

competências humanas nos processos operacionais, diminui a 

chance de imitação dos produtos/serviços. 

Persistência 

capacidade de insistir em perseguir um objetivo 

quando quase tudo já foi feito e, mesmo assim, as 

coisas insistem em dar errado. 

Competência 

Analítica

A capacidade analítica, segundo Amaral (2006), se define na 

interpretação sistêmica de dados, com o objetivo de apresentar 

quais fatos são relevantes e quais são os insights, resultando em 

conclusões mais precisas na tomada de decisão. 

Superação
 fazer melhor, mais rápido, de forma mais barata e 

para mais gente.

Competência de 

Inovação

Pennings e Harianto (1992) conceituaram inovação como a 

combinação qualitativa de know-how com o capital da 

organização, que representa novas ideias, processos, produtos ou 

serviços; podendo ser desenvolvidos ou adquiridos.

Curiosidade

 é a capacidade de se manter atento a novas 

informações que possam ser úteis para os planos 

de crescimento. Ele está sempre em busca dos 

dados mais atualizados sobre seu setor, ouve os 

consumidores, acompanha tendências, visita 

concorrentes, tenta encontrar empresas que 

sirvam de inspiração.

Competências 

Estratégicas

Para Mello, Fonseca e Paiva Junior (2007) o perfil 

comportamental do empreendedor é que vai resultar na escolha e 

implementação das estratégias dentro da organização.

Organização 

 capacidade de colocar em prática as metas 

traçadas no papel. Um pequeno ou médio 

empresário organizado é capaz de dividir os 

objetivos estratégicos em sub-tarefas a ser 

desempenhadas no dia a dia.  

Competência de 

Oportunidade 

Segundo Mello, Fonseca e Paiva (2007) essa competência 

caracteriza a capacidade do empreendedor em realizar 3 passos 

essenciais: identificar, avaliar e buscar oportunidades.

 Iniciativa
 procurar oportunidades, dar o primeiro passo 

para se iniciar algo.

Competência de 

Relacionamento

De acordo com Brush (2003) a imagem que o empreendedor 

transmite ao mercado é essencial para a atração de novos 

recursos, ou seja, ele deve ter uma postura de confiança, 

comprometimento, boa reputação e conduta, prezando o 

relacionamento com seus parceiros e mercados potenciais, além de 

mostrar capacidade no setor em que pertence.

Persuasão ter facilidade para vender seu produto ou serviço. 

Competências de 

Comprometimento

Man e Lau (2000) e Mello, Fonseca e Paiva (2007), comentam 

que esse tipo de competência é aquela que deve ter a dedicação 

total do empreendedor, em qualquer situação, além disso deve-se 

ter a habilidade para recomeçar.

Comprometimento

cumprir aquilo que foi prometido no prazo 

combinado, mesmo que isso implique aumentar a 

carga horária de trabalho, muitas vezes faz ainda 

melhor: cumpre além do que foi combinado e 

antes do cronograma.

Competência de 

Energia Pessoal

Para Archer (1997), as necessidades que surgem fazem com que 

as pessoas tenham motivação e energia necessária para criar 

comportamentos que são indispensáveis para superá-las, de forma 

que tenha interdependência entre competência, comportamento e 

motivação.

Autoconfiança

capacidade de acreditar em si mesmo e em suas 

decisões e no futuro da empresa que criou. O 

empreendedor com essa qualidade costuma insistir 

em seus projetos porque acredita nas próprias 

ideias. 

competencias de Man e Lau (2005) competencias de McClelland (1998) 

 

Fonte: O autor. 
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Independentemente da motivação para criação de novos empreendimentos, é necessário 

comandar os projetos de forma adequada para obter êxito. Para isso, Dias, Nardelli e Vilas 

Boas (2008) sugerem que os empreendedores necessitam contar com uma ampla variedade de 

habilidades sociais que envolvem um conjunto de competências que permitem a interação dos 

indivíduos. 

A respeito de empreendedorismo, Fleury e Fleury (2004) demonstram que é possível encontrar 

várias características para definir o perfil do empreendedor. Para compor as perspectivas 

conceituais, as competências empreendedoras podem ser classificadas em duas categorias de 

acordo com estes autores: quando associadas à visão do ambiente de negócios e relativas à ação 

estratégica. 

 

Competências Associadas à Visão do Ambiente de Negócios 

A capacidade de visualizar o ambiente que antecede e ampara o processo de decisão é 

destacada entre as competências do empreendedor. Filion (1991) classifica a visão 

empreendedora em três categorias: visão inicial; visão central e visão secundaria. 

 Visão inicial: se refere ao desenvolvimento de produtos e serviços que apresentem potencial 

de mercado, nesse momento é exigido do empreendedor imaginação e reflexão; 

 Visão central: seria decorrente do resultado de uma ou mais visões iniciais, podendo ser 

originada de uma visualização externa (faixa de mercado a ser ocupada por um produto ou 

serviço) e outras internas (indicam os caminhos para viabilizar o negócio), neste momento é 

exigido do empreendedor avaliação e bom senso e; 

 Visão secundaria: estaria associada às atividades gerenciais necessárias para dar suporte à 

visão central. Aqui o conteúdo principal é de alcançar os objetivos determinados e é exigido do 

empreendedor concentração. 

De acordo com Fleury e Fleury (2004), os empreendedores têm visões cuja elaboração 

demanda tempo, comprometimento e imaginação sobre o objetivo a ser perseguido e os 

caminhos necessários para realizá-lo.  

Segundo Filion (1991), ao contrário dos gerentes e executivos tradicionais, que normalmente 

utilizam habilidades administrativas para atingir metas a partir dos recursos disponíveis na 
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estrutura organizacional, o empreendedor está voltado para a definição de contextos e a 

organização dos recursos necessários para fazer frente às oportunidades e ameaças ambientais.  

Estudar e conhecer as competências individuais e competências empreendedoras é importante 

por se tratar do foco de formação das incubadoras e que os autores estudados são unanimes em 

afirmar que sem esta formação é impossível à pessoa tornar-se um empreendedor que alcançou 

êxito no seu empreendimento e que este trabalho pretende verificar o quanto estas 

competências são desenvolvidas nas incubadoras pelas incubadoras. 

 

2.3 Desenvolvimento Empreendedor 

Segundo Antonello (2011), entender o processo de aprendizagem envolve a interlocução de 

diversas áreas do conhecimento, identificam-se duas lacunas na aprendizagem entre o que se 

pretende desenvolver e o que realmente se alcança no desenvolvimento. A primeira são os 

impactos dos programas de treinamento e desenvolvimento tradicionais quanto ao 

desenvolvimento de competências e, em segundo, as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos 

que utilizam destes sistemas de aprendizagem em compartilhar as competências desenvolvidas 

junto às organizações que atuam. Conforme a autora há uma diversidade de definições que 

podem ser identificadas na literatura quanto à aprendizagem e competências.  

Entender os processos de formação em diferentes incubadoras dentro de culturas diferentes 

como a brasileira, dos argentinos, chilenos, peruanos e colombianos, por meio das entrevistas 

permitirá perceber como a aprendizagem individual é proporcionada e como ela ocorre.  

Johnson (2001) comenta que é importante a capacitação das pessoas no sentido de formá-las na 

direção de aprender a tomar posse, pensar de uma forma mais aberta e flexível e garantir que o 

que elas fazem como indivíduos contribuem para o desenvolvimento global e estratégico do 

negócio e que estas são facetas de um comportamento empreendedor que podem adicionar 

valor para as organizações.  

Conforme Haase e Lautenschalager (2009), os cursos de ensino de empreendedorismo têm se 

proliferado nas últimas décadas em todos os níveis de ensino e na maioria dos países, porém 

não há consenso sobre quais os instrumentos pedagógicos e metodologias são melhores para a 

formação do empreendedor. Existem instituições e pesquisadores que defendem a forma 

convencional de ensinar, mostrando casos sobre empreendedorismo e visão de negócios, 

promoção. Neste tipo de transmissão de conhecimento as disciplinas mais usadas são de gestão 
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funcional. As principais pedagogias são palestras, desenvolvimento de plano de negócios e 

análise de estudo de caso, sendo o papel do professor predominante.  

Haase e Lautenschalager (2009) afirmam que vários estudos demonstram que o ensino de 

empreendedorismo deve focar suas ações em desenvolver motivação e competências sociais 

para o lançamento de novos empreendimentos. Os autores mostram que outros estudos indicam 

que nesse sistema de aprendizagem devem ser desenvolvidas competências como de 

desenvolvimento de negociação, liderança, pensamento criativo, e exposição à inovação 

tecnológica. Também devem ser desenvolvidas habilidades como a criatividade, a tolerância 

ambiguidade, identificação de oportunidades, a estratégia de risco, o fazer, e networking, de 

comunicação com foco na persuasão. Os autores também afirmam que outros estudos mostram 

que para ampliar a capacidade de desenvolver redes de relacionamento são importantes os 

vínculos sociais. Eles citam Johannisson (1991) que dá ênfase nos valores empresariais, nas 

metas, na autoconfiança e na perseverança.  

Por último, Haase e Lautenschalager (2009), enfatizam a motivação para os valores 

empresariais e a aproximação com as noções de empreendedorismo como o fazer, o pensar, o 

sentir, a comunicação, a organização e a aprendizagem.  

 

 

2.4 Incubadoras de Empresas 

Chandra e Fealey (2009) afirmam que as incubadoras de empresas são vistas por muitos 

governos como ferramentas dinâmicas para fomentar novos empreendimentos, com o objetivo 

de alcançar desenvolvimento econômico e geração de emprego. Micro e pequenas empresas 

são agentes de crescimento em muitas economias. Os autores afirmam que a pesquisa em áreas 

relacionadas com as incubadoras de empresas ainda está em seus estágios iniciais, 

principalmente devido ao fato de que a incubação de negócios como uma forma de apoio 

passou a existir principalmente do final dos anos 1980 e anos 1990 em várias partes do mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. A incubação é um componente importante de 

uma infraestrutura empresarial e este conceito está crescendo. 

As incubadoras existem nos Estados Unidos desde a década de 1960, porém este movimento, 

nos países em desenvolvimento, ocorre de forma significativa a partir da década de 1990 

(SCARAMUZZI, 2002).  
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O sistema de incubadora de empresas na China e no Brasil começou no final de 1980 ao início 

de 1990. Mesmo período de outros países como Argentina, Chile e Colômbia. Para as 

empresas, a incubadora oferece um sistema de apoio para melhorar a gestão empresarial, 

normalmente inclui uma série de serviços tangíveis e intangíveis para ajudar o novo 

empreendimento. Os serviços tangíveis incluem ações compartilhadas, o espaço subsidiado de 

aluguel, e infraestrutura de escritório, tais como serviços de secretariado e equipamentos. 

Serviço de consultoria e acesso a uma rede de apoio especializado em marketing, planejamento 

empresarial, contábil, jurídica e outros serviços normalmente fornecidos como intangíveis. 

Serviços financeiros para incubados em muitos casos incluem aproximações ou conexões com 

fontes de capital de risco para o novo empreendimento e, em alguns casos raros, o investimento 

direto pela incubadora em suas incubadas. 

Uma das principais características de incubação no Brasil é o grau de ligação privado-pública 

de parceiros que apoiam os esforços de incubação. A FIESP, o SEBRAE e os agentes de 

fomento apoiam estas iniciativas no país. Universidades públicas possuem, em sua maioria 

incubadoras, comportamento não compartilhado de maneira significativa pelas universidades 

particulares. Existem alguns casos de maior sucesso reconhecidos, alguns exemplos são as 

Universidades PUC-Rio, PUC-Rio Grande do Sul, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a 

UNIVAP- Universidade do Vale do Paraíba. 

Nos países da América Latina, este comportamento é similar. Na Argentina as incubadoras são 

basicamente nas universidades, porém, financiadas por capital público que incentiva a criação 

de incubadoras e o faz por meio de capital. Acompanhando outros países como Chile, Perú e 

Colômbia, as ações são similares.  

No site da Associação Peruana de Incubadora de Empresas (2013), esta demonstrado o papel de 

desenvolvimento de novos negócios das incubadoras daquele país, onde o investimento vem 

em parte de recursos públicos com estrutura de universidades públicas assim como ocorre na 

Argentina e no Chile. 

Segundo Vedovello e Figueiredo (2005), a literatura sobre incubadoras é bem ampla, os autores 

comentam uma dificuldade em definir incubadora de empresa principalmente pela diversidade 

e heterogeneidade dos modelos de operações. Os autores exemplificam pelo contexto europeu 

das incubadoras, onde a diversidade de estratégias observadas está intimamente ligada às 

peculiaridades de cada país. Por fim os autores defendem uma definição onde as incubadoras 

devem prover as empresas incubadas de serviços e recursos compartilhados, instalações e 
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infraestrutura administrativa propiciando um ambiente adequado para o surgimento, 

desenvolvimento e consolidação de negócios. 

Segundo a ANPROTEC (2013), as incubadoras de empresas são organizações que promovem 

empreendimentos inovadores. Já segundo a Inovates (2013), a incubadora é uma estrutura 

desenvolvida com intuito de incentivar o desenvolvimento de micro e pequenos negócios em 

todas as áreas de mercado, realizando esse esforço por meio da formação dos sócios dos 

empreendimentos tanto nos aspectos técnicos como nos gerenciais. 

Na mesma linha de pensamento destas duas instituições, a Associação Argentina de 

Incubadoras e Parques Tecnológicos (2013), define que as incubadoras de empresas e parques 

tecnológicos são instrumentos institucionais importantes para garantir o desenvolvimento de 

novos negócios. Ndabebi (2008), diz que a incubadora de empresas é um processo dinâmico de 

desenvolvimento de negócios com foco para acelerar o crescimento e sucesso dos projetos de 

pequenas empresas por meio de um conjunto de recursos e serviços. 

Enríquez e Costa (2001) defendem que as incubadoras são parte substancial dos sistemas locais 

de inovação, pois permitem a transferência de tecnologia entre universidade e setor produtivo. 

Elas propiciam o desenvolvimento de politicas para apoiar as empresas na sua gestão 

tecnológica e é o centro de cultura empreendedora na região onde está inserida. As incubadoras 

têm suas estruturas preparadas para estimular a criação, desenvolvimento e consolidação de 

negócios inovadores. 

Para os autores a incubadora tem por objetivo servir se suporte estrutural para negócios que 

buscam diversificação e revitalização econômica, por meio de interação com centros de ensino 

e pesquisa, por meio de informação e conhecimento tecnológico com finalidade de melhorar a 

eficácia produtiva. Permitem também desenvolver novos empreendimentos financeiramente 

viáveis e que consigam sobreviver no mercado após a permanência na incubadora. Ndabeni 

(2008) comenta que o objetivo chave de uma incubadora é produzir empresas bem-sucedidas 

financeiramente viáveis e independentes. 

Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI) (2013), as incubadoras 

são mecanismos que geram o estímulo necessário e concede o apoio logístico, gerencial e 

tecnológico necessários para o desenvolvimento do empreendedorismo e assim facilitam o 

surgimento de novas empresas que possuam como ponto forte a inovação. No Brasil existem 

entidades que geram apoio constante ao empreendedorismo, entre estas entidades, destacam-se 

três principais. Endeavor, Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
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Empreendimentos Inovadores) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas 

empresas).    

A Anprotec, em 2012 realizou uma pesquisa com sessenta incubadoras em todo o País, e o 

objetivo dessa pesquisa foi de atualizar a base de conhecimento sobre as incubadoras, 

identificando as tendências do cenário das incubadoras e propor modelos de apoio para um 

melhor funcionamento destas instituições. Dentre os resultados encontrados destacam-se os 

objetivos mais comuns das incubadoras pesquisadas são: Dinamização da economia local; 

Criação de spin-off; Dinamização de setor específico de atividade; Inclusão socioeconômica e 

Geração de emprego e renda. 

O relatório demonstrou os serviços oferecidos pelas incubadoras que modo geral foi bem 

padronizado: Cursos; Sala para eventos e seminários; Consultorias; Sala para reuniões e Cessão 

de espaço para incubação. Outros serviços menos oferecidos, que também foram citados: 

Laboratórios; Estudos e pesquisas e Capital de Risco. 

Neste relatório as características mais comuns das incubadoras brasileiras foram: 

disponibilização de espaço com cobrança de taxa, oferecimento de serviços básicos como, 

limpeza, secretaria, e de serviços de capacitação e apoio, como consultorias em gestão, 

comercialização e desenvolvimento. Estas características são a base comum, mundialmente 

conhecida e que conceituam uma incubadora de empresa.  

Fontes de informações destacam pontos de vista diferentes para o surgimento de incubadoras 

no mundo, ocorrem certas discrepâncias dependendo a origem das informações, porém, é 

importante destacar que independente de como foi o processo, é sempre presente a necessidade 

de apoiar empresas nascentes e apoiar o desenvolvimento da inovação. 

Segundo Ndabebi (2008), as incubadoras de empresas mais antigas na forma conhecida 

surgiram no Reino Unido no inicio da década de 1970. Elas surgiram a partir de dois 

movimentos simultâneos. A primeira onda foi à subdivisão de antigos edifícios vagos que 

foram transformados em comunidades de trabalho. O intuito era um compartilhamento de 

serviços e gestão. A Segunda onda, segundo o autor, foi em resposta ao fechamento de fábricas 

que ocorreu em 1975, com intuito de ajudar a criar emprego aproveitando os profissionais que 

trabalhavam com aço e que foram desprovidos de trabalho nessa época.  

Ndabebi (2008) comenta que nos Estados Unidos o movimento ocorreu por meio de três fatores 

históricos. O primeiro foi à necessidade de reconstruir áreas centrais de cidades, em 1973 a 

National Science Foundation decidiu financiar um projeto onde promovia a educação 
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empreendedora, incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias por empresas já 

existentes e a criação de desenvolvimento de novos negócios em grandes universidades. O 

terceiro fator foi por meio de iniciativas de empreendedores e grupos de investidores que 

procuraram passar sua experiência de risco para a aceleração de empresas por meio de um 

ambiente adequado para esse fim. No inicio da década de 1980 esse movimento se intensificou 

principalmente pelo fechamento de várias unidades fabris em todo território americano. Um 

fator mundialmente aceito é que as incubadoras foram um esforço para aumentar a inovação e 

empreendedorismo por meio de universidades ou centros de inovação. 

O website Inovates (2013) destaca que com os primeiros parques tecnológicos que surgiram no 

final da década de 1940, em Palo Alto, na Califórnia, conceitos de capital de risco, 

empreendedorismo e incubadoras de empresas passaram a serem chaves para o 

desenvolvimento de um novo negócio. A partir desta experiência que foram internacionalmente 

adotadas, as incubadoras tornaram-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

destes negócios. 

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 consequência, se manterem no mercado. Ndabebi (2008) comenta que na 

Coréia do Sul existe mais de 300 incubadoras tecnológicas, a maioria delas ligadas ao governo 

coreano com cooperação de universidades e escolas. Ao redor do mundo este conceito tem sido 

aplicado com bastante ênfase principalmente em parceria onde as universidades entram como o 

centro de pesquisa especializado e o governo com os recursos para bancar a estrutura e o apoio 

às novas empresas. 

Segundo o relatório da Anprotec (2013), o Brasil em 2011 tinha 384 incubadoras em operação, 

que abrigaram 2.640 empresas, gerando 16.394 empregos. Essas incubadoras graduaram 2.509 

empreendimentos, com faturamento de R$ 4,1 bilhões e empregando 29.205 pessoas, elas 

focavam principalmente conhecimentos científicos tecnológicos, hoje as incubadoras estão se 

diversificando, 40% delas são tecnológicas, porém as incubadoras de negócios tradicionais e 

mistas já ocupam juntas 36% desse mercado, muito próximas somadas às incubadoras 

puramente tecnológicas. Outros segmentos ainda representam uma parcela pequena de 

incubadoras. 

Nos países da América Latina, além do Brasil, há aproximadamente vinte incubadoras na 

Argentina e no Chile. O Perú tem também um número próximo deste com 18 incubadoras 

aproximadamente em 2013, de acordo com o site da Associação de Incubadoras do Perú. 
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2.4.1 Tipos de Incubadoras 

Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2013), os tipos de incubadoras são as 

Incubadoras do setor tradicional, tecnológico e misto. As Incubadoras de Base Tecnológica são 

que abrigam empresas onde os produtos, processos ou serviços são gerados em projetos onde a 

tecnologia é o carro chefe do negócio. 

Incubadora dos setores tradicionais são as incubadoras que abrigam empresas vinculadas aos 

setores tradicionais da economia. Devem estar compromissadas com o fato de absorver ou 

desenvolver novas tecnologias. As incubadoras mistas são que abrigam empresas tanto de base 

tecnológica como dos setores tradicionais.  

Além destes tipos mais tradicionais, o website da Inovates (2013), apresenta outras 

denominações: 

 Incubadora setorial: organização que abriga empresas de um setor da economia. 

 Incubadora cultural: apoia organização focada para a área da cultura exclusivamente. 

 Incubadora social: apoia negócios provenientes de projetos sociais, ligados aos setores 

tradicionais que atendam à demanda de emprego, renda e melhoria de qualidade de vida. 

 Incubadora agroindustrial: apoia empreendimentos de produtos e serviços agropecuários. 

 Incubadora de cooperativa: apoia cooperativas em processo de formação e/ou consolidação. 

 

As empresas têm diversas formas de se vincularem as incubadoras, sempre dependendo do 

nível de maturidade do projeto e dos sócios. De acordo com o website da Anprotec (2013), 

Inovates (2013), a empresa pode ter um vínculo de pré-incubação com a incubadora, nesse 

período a empresa não está formalmente aberta, logo não está na fase de negociação com 

clientes e sim na fase de desenvolvimento da ideia em negócio, nesta fase as empresas 

desenvolvem protótipos e estudam a viabilidade do negócio. O período natural desta fase é de 

um ano, em alguns casos esse período pode ser prorrogado.   

Numa fase posterior a empresa passa a ser incubada, nesse período ela já existe formalmente e 

negocia com o mercado, aqui a incubadora atua no sentido de consolidar a empresa, já esta 

clara sua viabilidade e suas possibilidades de negócio, então, a gestão deve ser aprimorada 

junto com o desenvolvimento pessoal dos sócios e profissionais. A incubação pode ser tanto 
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interna como externa. No caso de uma incubação interna a empresa tem um espaço físico e o 

utiliza para seus negócios. Quando ocorre a incubação externa, também conhecida como 

virtual, a empresa não tem um espaço físico, porém utiliza de todos os benefícios oferecidos 

pela incubação. O tempo normal de incubação é de dois a quatro anos. 

O próximo passo é da empresa graduada, estando apta em desenvolver seu negócio sem apoio 

direto, ela deverá deixar a estrutura da incubadora, podendo se transformar em associada, 

contribuindo com outras empresas incubadas ou pré-incubadas e recebendo algum beneficio de 

treinamento ou apoio em alguma circunstancia especifica. 

Neste capítulo foi apresentado sobre o ambiente de uma incubadora, suas práticas e finalidades, 

este será o universo de pesquisa, onde a realidade de sua criação é para desenvolver o 

empreendedor e fomentar o empreendedorismo, não esta preocupada dentro de sua missão em 

gerar negócios, não é um ambiente de consultoria apenas. Tem como missão a formação da 

pessoa como empreendedora, desenvolvendo as competências empreendedoras. 

Os gestores destas incubadoras são profissionais com origens diversas, na grande maioria 

profissionais com grande experiência profissional e que foram escolhidos para esta função 

muito mais pela sua facilidade de adaptação a novos ambientes e por sua experiência em 

consultoria. Hoje este quadro esta passando por uma transformação, a ANPROTEC 

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadoras), 

conjuntamente com o SEBRAE (Sistema Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas), a 

partir de 2014 implantou um curso de capacitação para gestores de incubadoras. O intuito 

principal deste treinamento é capacitar pessoas focadas no processo de gestão de incubadoras 

respeitando as particularidades deste universo de negócio. A profissionalização das incubadoras 

é um desenvolvimento natural deste universo no ponto de vista dos profissionais inseridos neste 

contexto profissional.  

Este gestor da incubadora é dentro deste universo empreendedor é uma peça chave que pode 

interferir de maneira positiva ou negativa no desempenho do empreendedor e assim refletir 

naturalmente no desempenho da organização que esta surgindo. Por isso conhecer sua forma de 

pensar quanto ao seu papel profissional e entender se a linguagem profissional oferecida por ele 

esta na mesma sintonia da necessidade do empreendedor é uma pesquisa que poderá ajudar a 

ajustar o processo de incubação, ambiente que deixou de ser um mero receptor de novos 

projetos e passou para um patamar de ambiente de desenvolvimento e aprendizagem. 
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2.5 Avaliação de Desempenho 

 

Reis, Palmas e Crespo (2012) comentam que a avaliação e monitoramento do desempenho das 

empresas hoje é uma pratica obrigatória, em virtude das alterações de mercado, é por meio de 

deste instrumento que é possível entender o comportamento da empresa no mercado e assim 

medir sua atuação num ambiente competitivo. 

Segundo Cunha e Correa (2013), A ideia de avaliar desempenho e produtividade nas 

organizações surgiu dos ideais positivistas, as primeiras experiências neste sentido têm 

registros no século dezenove. Na década de 50, a partir de uma maior estruturação das 

pesquisas em Administração, estudos relacionados com a mensuração de desempenho 

surgiram. Os autores comentam que nesta época a administração por objetivos era apresentada 

por Drucker, tendo como elemento básico desta administração, a existência de indicadores de 

desempenho das áreas da organização e por meio da mensuração destes dados poderia ser 

verificado o desempenho desta organização. 

Cunha e Correa (2013) comentam que ao acompanhar a evolução cronológica dos modelos e 

conceitos sobre avaliação de desempenho, é perceptível que cada modelo desenvolvido gerou 

um viés voltado especificamente ao elemento novo trazido por ele. Para os autores isto é uma 

sinalização da dificuldade da existência de um modelo que possa ser aplicado de maneira 

generalista. Eles ainda especificam que além de uma diversidade de modelos e conceitos, 

também existe diversidade quanto aos elementos centrais destes modelos: o foco de atuação 

dos modelos (desempenho - gestão de desempenho); a perspectiva estratégica do modelo 

(operacional - estratégico); a orientação de usuário das informações (executivos - stakeholders 

e clientes); a abordagem de uso (interna e transacional - externa relacional). Essas mudanças 

alteraram a perspectiva de definições essenciais estáticas para os modelos.  Desta forma fica 

claro que para cada necessidade de medir um desempenho organizacional há a necessidade da 

construção de um modelo especifico. 

Para esta pesquisa, que teve o intuito de medir o quanto às competências empreendedoras 

poderiam medir o desempenho de uma organização, foram preparadas para medir esta variável 

independente, cinco afirmativas dentro do espectro da Rentabilidade do negócio, aumento de 

vendas, aumento de ativos, objetivos da empresa alcançados ou não, foram preparadas. 
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Segundo Reis, Palmas e Crespo (2012), a avaliação das empresas da incubadora, baseado na 

situação pessoal dos empreendedores, produto em desenvolvimento, seu mercado e as finanças 

pode ser adequado, mesmo que não considerem num primeiro momento as peculiaridades de 

cada organização. Santos (2008) faz uma proposta mais completa para a avaliação de 

desempenho de uma organização, o que nesta pesquisa não foi utilizada em virtude deste 

modelo ser desenvolvido para uma empresa atuante no mercado e não no começo de sua 

trajetória de negócios.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse capítulo apresenta os procedimentos metodológicos desenvolvidos para responder a 

questão de pesquisa, atendendo os objetivos propostos.  Alguns fatores influenciaram a escolha 

do método. Quando se refere aos fatores pessoais é importante estudar as relações dos novos 

empreendedores com a aprendizagem proporcionada pela incubadora, também é importante 

verificar quais as características necessárias para estes empresários conseguirem aproveitar do 

que é proposto pela Incubadora. Também vem a tona a importância de se entender se os 

objetivos propostos pelas incubadoras aos olhos dos seus gestores são alcançados conforme a 

percepção dos empreendedores, e indicada pelos próprios gestores de incubadoras, porém 

poucos estudos discutem o papel das incubadoras como desenvolvedoras dos empreendedores.  

O método múltiplo onde uma pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa foram escolhidos 

tiveram como finalidade atender os objetivos propostos, que eram de mostrar se as 

competências propostas a serem desenvolvidas pelos gestores das incubadoras são as 

competências desenvolvidas nos empreendedores em incubadoras da América Latina. Para este 

objetivo geral foram propostos alguns objetivos específicos que foram: Identificar as 

discrepâncias entre o que se pretende desenvolver e o que de fato é desenvolvido nos 

empresários das empresas incubadas durante seu processo de incubação; Identificar por que e 

quais competências empreendedoras são desenvolvidas nos empreendedores incubados no 

ponto de vista dos gestores das incubadoras; Identificar as competências empreendedoras 

desenvolvidas nos empreendedores incubados pelo ponto de vista destes; Identificar quais as 

competências empreendedoras relevantes a partir da experiência acadêmica de pesquisadores; e 

Entender a importância da Incubadora no desenvolvimento de competências nos 

empreendedores incubados; 

Frels e Onwuegbuzie (2013) dizem que a pesquisa de método misto é um paradigma de 

pesquisa que segue a lógica do princípio fundamental e qualquer outra lógica útil importada de 

pesquisa qualitativa ou quantitativa que pode ser útil para alcançar resultados de pesquisa 

defensáveis e utilizáveis, este método se baseia em pontos de vista qualitativos e quantitativos, 

tanto para coleta de dados, como para análise e conclusão. Conforme os autores, a pesquisa 

quantitativa é útil para responder perguntas de quem, onde, quanto, quanto, e o que é a relação 

entre variáveis específicas, porém não consegue responder por que e como.  



51 

A pesquisa mista consegue atingir aos dois objetivos dentro de um único estudo de pesquisa. 

De forma alternada a pesquisa mista se mostra útil para responder as perguntas quantitativas 

que tratam de taxas de prevalência (pesquisa descritiva), relações (pesquisa de correlação), 

causal, (pesquisa de experimental) e relações de causa-e-efeito (pesquisa experimental) e 

perguntas qualitativo-baseadas que levam ao estudo de processos locais, experiências e 

percepções de indivíduos (biografia, autobiografia, história de vida, história oral, estudo de 

caso) e grupos (fenomenologia, etnografia, teoria fundamentada) simultaneamente.  

Segundo Frels e Onwuegbuzie (2013), os autores Greene, Caracelli e Graham (1989) 

identificaram cinco propósitos de pesquisa diferentes por misturar dados quantitativos e 

qualitativos: (a) triangulação (a intenção é buscar convergência em dados); (b) 

complementaridade (a intenção é medir sobrepondo facetas diferentes de um fenômeno); (c) 

desenvolvimento (a intenção é ajudar desenvolver ou informar o outro método); (d) iniciação (a 

intenção é descobrir paradoxo e contradição, perspectivas novas de vigamentos, e a 

reunificação de perguntas ou resultados); e (e) expansão (a intenção é estender a amplitude e 

gama de investigação).  

 

A pesquisa mista pode ser usada para:  

* Redução: condensar a dimensionalidade de dados / resultados qualitativos que usam análise 

quantitativa (por exemplo, análise fatorial exploratória de dados qualitativos);  

* Exibição: apresentar resultados visualmente qualitativos e quantitativos dentro da mesma 

apresentação;  

* Transformação: converter dados quantitativos que serão analisados qualitativamente e/ou 

dados qualitativos em códigos numéricos que podem ser analisados estatisticamente;  

* Correlação: associar dados qualitativos com dados de quantitativos;  

* Consolidação: fundir dados múltiplos para criar códigos novos ou consolidados, variáveis ou 

jogos de dados; 

* Comparação: examinar dados e resultados qualitativos e quantitativos;  

* Integração ou incorporar dados / resultados qualitativos e quantitativos em um todo coerente 

ou em dois jogos separados;  
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* Importar dados: usar resultados de seguimento de análise qualitativa informar a análise 

quantitativa ou resultados de seguimento de análise quantitativa informar a análise qualitativa.  

 

Nesta pesquisa a importância do método misto foi o de permitir a comparação dos resultados e 

também fazer uma correlação destes para poder identificar como as competências 

empreendedoras são observadas e tratadas no ambiente de incubadora. 

 

 

3.1 Estratégias da Pesquisa e Procedimentos da Coleta dos Dados 

 

Para atender os objetivos propostos, esta pesquisa foi realizada em três fases.  

 

Na primeira fase foram realizadas entrevistas qualitativas com os gestores das incubadoras, esta 

coleta de informações por meio de uma pesquisa exploratória serviu para entender o que os 

gestores das incubadoras pretendem desenvolver no que tange às competências 

empreendedoras nos empresários que têm projetos incubados.  

 

Na segunda fase foram coletados dados, por meio de um questionário quantitativo, com 

empresários de empresas que alcançaram a maturidade no processo de incubação, esta coleta de 

dados teve o intuito de permitir conhecer as competências empreendedoras desenvolvidas e 

percebidas pelos empresários e verificar se há uma relação das competências empreendedoras 

com desempenho organizacional.  

 

Na terceira fase, foi realizado um grupo de foco com pesquisadores em empreendedorismo, 

onde foi levantado o que pensam sobre o papel das incubadoras e do desenvolvimento das 

competências empreendedoras. 
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Posteriormente foram comparados os resultados das pesquisas nas três fases e verificadas as 

discrepâncias, entendendo se aquilo que é proposto e identificado como importante para o 

desenvolvimento de um negócio realmente é o que acontece no ambiente das incubadoras.   

Conforme foi possível perceber ao longo dos estudos bibliográficos, existe uma necessidade do 

desenvolvimento de estudos empíricos que permitam definir as competências empreendedoras. 

Diversos autores têm definições diferentes sobre o assunto, porém, não há um fechamento 

sobre a questão, há uma grande dificuldade, pois cada pessoa, dona de uma empresa, pode ter 

características pessoais divergentes das demais.  

  

Foi preparado um esquema, figura 2 onde é apresentado de forma lúdica o processo de 

andamento de toda a pesquisa. Na parte superior estão referenciados os construtos estudados 

(Empreendedorismo, Incubadora e Competências Empreendedoras). Posteriormente surgem 

três colunas indicando as fases propostas para pesquisa de campo. Onde foram realizados dois 

conjuntos de coleta de dados qualitativos e um conjunto de coleta quantitativo. A primeira 

coluna representa as entrevistas realizadas com os gestores, a coluna central é o grupo de foco 

realizada com pesquisadores na área de empreendedorismo e coluna da direita é a pesquisa 

quantitativa, realizada com empreendedores que foram incubados nos quatro países 

pesquisados. A coleta realizada de forma simultânea, pois não há interdependência de 

resultados de uma coleta com outra.  
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Figura 2 – Desenho da pesquisa efetuada  
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A seguir cada uma das três fases da pesquisa proposta será mais detalhada, para permitir 

melhor compreensão dos passos seguidos.   

 

- Fase 1 - A finalidade foi identificar quais e como são desenvolvidas as competências nos 

empreendedores e se estas ações estão em conformidade com as competências propostas nos 

objetivos destas incubadoras. Nesta fase os objetivos respondidos foram: Identificar as 

discrepâncias entre o que se pretende desenvolver e o que de fato é desenvolvido nos 
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empresários das empresas incubadas durante seu processo de incubação; e Identificar por que e 

quais competências empreendedoras são desenvolvidas nos empreendedores incubados no 

ponto de vista dos gestores das incubadoras. 

A estratégia de pesquisa nesta fase foi a entrevista qualitativa com gestores de incubadoras de 

empresas, foram entrevistados quatro gestores de incubadoras brasileiras, cinco gestores de 

incubadoras do Chile, três gestores da Colômbia, e cinco da Argentina.  

Estes Países, assim como o Brasil passam por um momento de reflexão e de aplicação de 

práticas semelhantes no campo do empreendedorismo. Todos estão num momento de aumento 

de atenção para novos empreendimentos e para inovação, também estão numa fase de 

implantação acelerada de incubadoras e parques tecnológicos, também estão implantando a 

cultura empreendedora em suas grades escolares. O que difere um País de outro é o grau de 

maturidade deste processo.  A busca de equilíbrio econômico, buscando gerar riqueza e desta 

forma evitando viver turbulências como as que ocorreram em vários momentos de suas 

histórias são elementos de uma realidade próxima de todos.  

O empreendedorismo é visto como uma possibilidade que traz melhoria de qualidade de vida. 

Os países da América Latina, escolhidos para esta pesquisa, são identificados pelo GEM 

(2012), como países com um índice de inovação semelhantes. Estes países são categorizados 

por serem impulsionados pela eficiência e também fazem parte da rede de empreendedorismo 

da América Latina o Emprendesur, órgão criado por pesquisadores que visa o 

compartilhamento de estudos e práticas empreendedoras.  

A Argentina, o Chile e a Colômbia assim como Brasil passam por um processo semelhante de 

inserção mundial no aspecto econômico. São países que passaram por crises em momentos 

diferentes e com envergaduras diferentes, porém, com resultados semelhantes na população e 

nos governos. A percepção, da mesma forma que ocorre em diversos outros países do mundo, 

que uma forma segura de procura o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida de forma 

sólida é preciso incentivar a criação de novos empreendimentos nacionais. Continuar a gerar 

mão de obra para empresas multinacionais torna o capital social e profissional refém de 

empresas do primeiro mundo que geram riquezas por meio de inovações e empreendimentos. 

A Argentina implantou incubadoras sempre ligadas diretamente em universidades com 

financiamento do governo, existem hoje em seu território por volta de vinte incubadoras e sua 

estrutura de geração de empreendedores é ainda pequena, porém, sendo discutida dentro das 

universidades a necessidade de uma maior ênfase neste caminho. 
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O Chile passa por uma estruturação mais avançada no que se refere às questões de 

empreendedorismo, há centros de empreendedorismo no País, porém nas escolas este tema 

ainda não esta inserido de maneira ampla. As incubadoras de empresas são ligadas as 

universidades, na sua maioria universidades públicas. 

Na Colômbia, mais precisamente em Medellín há uma ação realmente focada no sentido de 

transformar o país que passou um longo tempo refém do trafico de drogas em um país 

independente e com qualidade de vida para população, e um eixo importante é a criação de um 

grande centro de inovação, onde ocorre todo o complexo empreendedor. Dentro deste centro há 

empresas, empreendedores desenvolvendo seus projetos com apoio da incubadora e 

universidades atuando na formação empreendedora.  

No Brasil, existem mais de 400 incubadoras de todos os tipos, a grande maioria, como acontece 

nos países participantes da pesquisa, ligadas às universidades ou ao governo, poucas 

universidades particulares brasileiras investem neste segmento. No Brasil também algumas 

ações pontuais de municípios incluíram o empreendedorismo nas escolas de ensino básico. 

Apesar de alguma dificuldade na coleta das informações, algumas vezes por questões 

tecnológicas e outras por questões de dificuldade de agendas, todos os respondentes, sem 

exceção foram atenciosos respondendo a entrevista que em média durou 40 minutos cada. 

Nenhuma das questões gerou dúvidas nos entrevistados para as obtenções das informações 

necessárias. 

Para esta coleta de dados a primeira providência foi preparar o roteiro da entrevista baseado nos 

objetivos propostos e posteriormente validado por pesquisadores. Para validar o roteiro, este foi 

apresentado para quatro pesquisadores, que fizeram seus comentários, posteriormente este 

roteiro foi aplicado em uma pesquisa orientado pelo autor um ano antes da pesquisa, e que 

resultou em um artigo apresentado em um congresso internacional, desta forma, com a 

validação do roteiro em Português, foi necessário preparar uma versão deste roteiro em 

Espanhol, pois as entrevistas foram feitas no idioma nativo do entrevistado. Para que isto 

pudesse acontecer, foi contratada uma entrevistadora Uruguaia que preparou a versão do roteiro 

na língua espanhola, esta entrevistadora junto com o pesquisador fizeram as entrevistas por 

Skype, gravadas e posteriormente foram transcritas e traduzidas para o Português. Todas as 

entrevistas foram previamente agendadas, por email, e foram realizadas em salas independentes 

sem nenhum tipo de interrupção. 
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Para transcrição e tradução foi contratada outra profissional também de origem Uruguaia que 

nasceu no Brasil e que mora atualmente no México onde atua profissionalmente. Desta forma 

procurou-se evitar qualquer equívoco de interpretação ou de tradução dos textos produzidos nas 

entrevistas.  

O material coletado no Brasil foi preparado pelo pesquisador que efetuou quatro entrevistas 

pessoalmente, duas em Santa Rita do Sapucaí (MG) e uma em Guarulhos (SP) e uma foi 

realizada com a gestora da Incubadora da PUC-RJ por meio do Skype. No quadro 3, 

encontram-se os dados das pessoas entrevistadas. O material brasileiro foi enviado para uma 

profissional por meio de pasta compartilhada, para preparação da transcrição que foi efetuada 

com exatidão de termos e expressões usadas pelos entrevistados. Estas foram reenviadas pela 

mesma pasta. 

Para a obtenção deste número de entrevistados, foram acionados contatos nos quatro países 

pelo meio de uma organização conhecida por Red EmprendeSUR (http://emprendesur.net/), 

esta organização reúne pesquisadores e profissionais de empreendedorismo de toda América 

Latina.  

Nesta fase, para o tratamento dos dados, foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, 

tendo o aporte teórico oferecido por Lefèvre e Lefèvre (2005), que apresentam esta técnica de 

organização dos dados qualitativos obtidos por meio de entrevistas, no qual são apresentados 

sob a forma de um ou vários discursos-síntese. O roteiro utilizado está comentado para deixar 

claras as motivações para existência de cada pergunta proposta. 

 

- Roteiro Utilizado: 

(Este é um roteiro explicativo, os textos itálicos têm o objetivo de permitir o entendimento do 

motivo gerado para que cada questão fosse feita aos entrevistados). 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTORES DE INCUBADORAS 

PERGUNTAS SOBRE O PERFIL DO GESTOR DE INCUBADORAS 

 Qual é a formação? 

 A idade do entrevistado? 

 Nacionalidade do entrevistado  

 Qual o tipo de incubadora que você é responsável pela gestão?  

 Há quanto tempo esta na gestão da incubadora? Sua dedicação é exclusiva? 

http://emprendesur.net/
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 Qual a sua Experiência profissional antes de atuar na incubadora? 

 Qual é a estrutura de sua incubadora? Como é o processo operacional dela? 

As perguntas iniciais serviram para criar um ambiente propicio da uma entrevista, trazendo o 

entrevistado para o ambiente que foi importantíssimo sua concentração para as respostas que 

virão a seguir. Estas questões também têm um significado importante para que possamos 

entender o perfil do entrevistado, permitindo o entendimento de o desenvolvimento do 

empreendedor esta nas mãos de técnicos ou de pessoas de áreas acadêmicas.  

 

QUESTÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Como você define a importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor? 

Esta questão tem o objetivo de identificar a importância percebida pelo gestor quanto ao seu 

papel no desenvolvimento do negócio e dos empreendedores.  

 

2) Qual o perfil dos empreendedores que procuram a incubadora? 

Esta questão permitiu identificar se as competências empreendedoras são procuradas antes 

mesmo dos futuros empreendedores serem aceitos pela incubadora, isto é importante para que 

possamos refletir sobre um ponto de vista questionável: a incubadora desenvolve competências 

ou por selecionar pessoas que possuam estas competências já atuam com prováveis 

empreendedores de sucesso?  

 

3) O que é avaliado nas seleções para participar da incubação? 

Nesta questão podemos perceber se a avaliação é executada principalmente sobre o projeto ou 

sobre o perfil dos empreendedores, ou até mesmo levando em consideração as duas variáveis.  

 

4) Quais os processos desenvolvidos na incubação? 

Esta questão tem por objetivo entender se a incubadora tem dentro de sua forma de operar a 

preocupação do desenvolvimento do empreendedor ou se ela esta focada apenas no projeto 

proposto. 

 

5) Como é a aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais das 

incubadoras?  

Esta questão permite entender se o que a incubadora esta oferecendo esta em conformidade 

com as expectativas dos empreendedores, e assim entender a sintonia dos empreendedores e 
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gestores de incubadoras. Isto ajudou, no conjunto de análises, entender se as competências 

empreendedoras é o foco das incubadoras e se os empreendedores aceitam o foco proposto.  

 

 

6) Quais são as competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação? 

Nesta questão poderemos perceber se as competências focadas pelos gestores são as 

empreendedoras ou se há outras competências levadas em consideração pelos gestores. 

 

7)  As competências dos empreendedores são avaliadas? Como é esse processo e por quê? 

Esta questão permite que saibamos a importância dada as competências destes 

empreendedores, pois entende-se como ações importantes aquelas que são avaliadas e que são 

desenvolvidas. Se não houver uma estruturação nesse sentido, podemos pensar na hipótese de 

que este elemento não é importante.  

 

8) É possível identificar semelhanças entre os empreendedores após a incubação? 

Aqui podemos entender se a incubadora, por meio de suas ações pretende criar um perfil único 

em seus egressos. Desta forma a incubadora estaria agindo no sentido acadêmico de gerar um 

perfil único de incubados. 

 

9) Quais são as competências você acredita primordiais para um empreendedor de 

sucesso? Por quê? 

Esta pergunta tem o objetivo de levantar dentro do ponto de vista do gestor as competências 

entendidas por ele como primordiais para um empreendedor de sucesso. 

 

10) Quais as possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de 

incubação possa não dar certo no mercado? 

Com esta questão foi possível verificar se o fracasso de um negócio que foi incubado é 

percebido como possível responsável por esse destino negativo o fato da incubadora não ter 

realizado seu papel no desenvolvimento do perfil empreendedor das pessoas envolvidas. 

 

- Fase 2 – Nesta fase foi realizada a pesquisa quantitativa com os empresários que alcançaram 

a maturidade nas incubadoras nos países dos gestores entrevistados. A finalidade desta coleta 

de dados foi responder aos seguintes objetivos específicos: Identificar as discrepâncias entre o 



60 

que se pretende desenvolver e o que de fato é desenvolvido nos empresários das empresas 

incubadas durante seu processo de incubação; Identificar as competências empreendedoras 

desenvolvidas nos empreendedores incubados pelo ponto de vista destes; Verificar o quanto as 

competências empreendedoras podem ser variáveis dependentes em relação ao Desempenho da 

Organização, medida como variável dependente, conforme Figura 3. Como a pesquisa foi 

relacionada ao individuo e não a organização, todos os sócios das organizações puderam 

responder à pesquisa, pois a percepção do que lhe foi desenvolvido é pessoal.  

 

Figura 3- Desempenho Organizacional como variável dependente das competências empreendedoras 
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Foi desenvolvido nesta fase um questionário quantitativo estruturado na escala Likert, onde 

uma parte das assertivas foram baseadas nas competências empreendedoras estudadas por Man 
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e Lau (2005), e outras para mensurar o desempenho da organização (usado como variável 

dependente) para assim poder identificar se o fato das competências empreendedoras estarem 

presentes interfere no resultado destas organizações. O questionário foi enviado para quatro 

pesquisadores da área que fizeram comentários e ajustes, este processo foi efetuado duas vezes, 

sendo apresentado para outros cinco pesquisadores para a validade de conteúdo 

(NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003).  

Este questionário foi enviado para dez empreendedores que eram público-alvo da pesquisa para 

a validade de face (NETEMEYER; BEARDEN; SHARMA, 2003), estes empreendedores 

responderam o questionário e indicaram poucas dificuldades de entendimento, feito os ajustes 

este questionário foi traduzido para o espanhol, enviado para dois professores (um argentino e 

um chileno), finalizado a versão em espanhol, o questionário foi preparado no Google-Form 

nas duas versões, Português para os empreendedores brasileiros e em Espanhol para os 

empreendedores dos demais países.  

O questionário (Apêndice 4) foi desenvolvido na escala Likert (opções de 1 a 5) e foi 

desenvolvido de maneira a não permitir que o entrevistado deixasse alguma questão sem 

responder. A composição mínima da amostra quantitativa baseou-se em recomendações de Hair 

(2005), que sugere um número de 5 a 10 questionários (observações) preenchidos por variáveis 

latentes formativas estudadas. A analise de dados foi realizada por meio por meio da 

modelagem de equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais (PLS-PM 

Partial least squares path modeling).  

Para esta atividade houve um apoio de um grupo de alunas que estavam sendo orientadas pelo 

pesquisador no seu trabalho de graduação interdisciplinar, onde o tema era justamente o 

resultado do material levantado nesta pesquisa quantitativa.  

Esta fase é considerada a mais difícil pelo pesquisador, pois o mesmo fenômeno que 

habitualmente se percebe no Brasil, ocorre nos demais países pesquisados. Os empreendedores 

não respondem o questionário. Para se alcançar um número mínimo de respondentes, foram 

transcorridos seis meses. Para alcançar este número, diversos e-mails, ligações e mensagens por 

Facebook foram enviadas. Foi enviado o link dos questionários nas versões em português e 

espanhol para mais de vinte incubadoras nos quatro países participantes das entrevistas, a 

amostra foi finalizada com 96 respondentes que posteriormente foi reduzido para 94.  
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Fase 3 - Grupo de foco, com especialistas acadêmicos em empreendedorismo. – Foi 

realizado um grupo de foco, com especialistas acadêmicos em empreendedorismo. Esta fase 

permitiu responder aos seguintes objetivos específicos: Identificar quais as competências 

empreendedoras relevantes a partir da experiência acadêmica de pesquisadores; e Entender a 

importância da Incubadora no desenvolvimento de competências nos empreendedores 

incubados. Neste momento é possível chegar numa definição de quais são as competências 

empreendedoras de uma forma empírica. 

Nesta parte da pesquisa foram contatados especialistas estudiosos na área de 

empreendedorismo de diversas instituições brasileiras, o critério adotado para escolha destes 

pesquisadores foi em primeiro lugar que fossem titulados como mestres ou doutores, que 

estivessem pesquisando empreendedorismo ao menos há mais de três anos e que tivessem em 

seu currículo pesquisas publicadas em revistas e congressos qualificados na área. Também foi 

observado a pratica profissional em empreendedorismo como desejável, porém não excludente. 

Todos os participantes do grupo atendiam estes critérios inclusive com uma ampla prática em 

trabalhar com empreendedorismo, o objetivo desta seleção foi o de conseguir ter o ponto de 

vista de pesquisadores da importância do desenvolvimento dos empreendedores, e se a 

incubadora faz um papel importante neste aspecto. Para este fim, a partir do roteiro preparado 

aos gestores de incubadoras e dos objetivos traçados para esta pesquisa foi preparado um 

roteiro de orientação para o alinhamento das discussões propostas. Este roteiro teve um 

parâmetro de doze questões norteadoras. O próximo passo foi contatar pesquisadores de várias 

universidades diferentes da cidade de São Paulo para que pudesse ser feito o grupo de foco de 

maneira presencial.  

Foram contatados inicialmente doze pesquisadores, porém, por questões de atividades 

profissionais, nove destes não poderiam comparecer num primeiro agendamento. Foi então 

desmarcado e reagendado, nesta nova data haviam confirmados seis participantes, porém, no 

dia, três destes não compareceram, por motivos diversos, mas o grupo foi mantido, como 

menciona Fragoso (2010), que descreve que é possível realizar um grupo de foco com menos 

de seis participantes, desde que a informação seja coletada de maneira mais profunda. O roteiro 

foi explorado pelo pesquisador que também era o moderador de maneira a obter informações 

mais profundas e que teriam um destaque para o pensamento do grupo de maneira consistente. 

O Grupo de Foco foi gravado e simultaneamente filmado, para assim não haver qualquer 

dúvida na transcrição. Esta foi preparada pela mesma profissional que transcreveu as 

entrevistas realizadas com os gestores brasileiros de maneira a não perder nenhum detalhe do 
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material coletado. O tempo de foi de duas horas, onde todos os entrevistados tiveram a 

possibilidade de relatar suas impressões sobre o empreendedorismo e o papel da incubadora no 

desenvolvimento destes profissionais.  

O roteiro foi preparado com referencia nos objetivos propostos e nas referencias teóricas, 

posteriormente foi validado por professores pesquisadores que fizeram suas considerações e 

observações, depois desta fase o roteiro semi-dirigido foi finalizado para posterior aplicação na 

discussão do grupo de foco. O roteiro ficou finalizado da seguinte forma: 

 

Perguntas sobre o perfil do Gestor de Incubadoras: 

- Qual é a sua formação?  

- A idade do entrevistado?  

- Há quanto tempo pesquisa empreendedorismo e empreendedor?  

 

Questões do Roteiro de Entrevista: 

1) Qual sua opinião referente as avaliações realizadas para medir um perfil empreendedor? 

2) Quais as competências você acredita primordiais para um empreendedor de sucesso? Por 

quê?  

3) Como você define a importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor?  

4) Você acredita que a incubadora desenvolve competências nos empreendedores ou ela é um 

apoiador do projeto? 

5) Quais as possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de incubação 

possa não dar certo no mercado?  

- Mais alguma informação gostaria de comentar?  
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados, primeiramente aqueles referentes às entrevistas 

com os gestores das incubadoras, no segundo momento os resultados quantitativos levantados 

com os empreendedores que foram incubados e por fim são apresentados os resultados do 

grupo de foco preparado com pesquisadores no campo do empreendedorismo. 

 

 

4.1 Pesquisa qualitativa com gestores das incubadoras 

Neste estudo foi utilizada como metodologia de análise de dados a técnica de Lefrève e Lefrève 

(2005), conhecida como discurso do sujeito coletivo. Para os autores, o discurso é obtido a 

partir de trechos das entrevistas reunidos por similaridade de sentido. O discurso oriundo deve 

ser feito na primeira pessoa do singular representando assim como um sujeito único tratando de 

determinado tema. A proposta desta técnica é expressar a opinião de uma coletividade, 

organizando os dados coletados por entrevistas pessoais.  

O discurso do sujeito coletivo possui alguns elementos metodológicos, desenvolvidos pelos 

autores, expressões-chave, ideias centrais e ancoragens. Lefrève e Lefrève (2005) definem 

expressões-chave como sendo os trechos do discurso percebidos na leitura pelo pesquisador 

como a essência do tema discutido. O discurso do sujeito coletivo será produzido com a 

essência das expressões-chave. A ideia central é o elemento central de cada um dos discursos 

analisados. A ancoragem é suporte referencial dos entrevistados para suas posições referentes 

aos assuntos propostos, é o elemento base de seu discurso.  

Como mencionado anteriormente foram gravadas as entrevistas, posteriormente foram 

transcritas para o Português, na sequencia foi destacado o quadro das expressões chave com as 

ideias centrais ou ancoragem. As expressões chave foram enumeradas por similaridade 

(assunto) e posteriormente foram agrupadas, neste momento foram gerados os discursos 

coletivos dos gestores por país e em seguida foi gerado o discurso coletivo dos entrevistados 

em geral. Cada discurso do sujeito coletivo permite a percepção do leitor identificar apenas 

uma pessoa coletiva falando como se fosse um sujeito individual de discurso.  

Nestes quadros dos discursos coletivos foram destacados o número de participantes que 

contribuíram com as ideias centrais identificadas que geraram o discurso do sujeito coletivo. Na 
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figura 4, podem-se verificar os passos dados para análise das entrevistas baseadas no discurso 

do sujeito coletivo. 

 

 

Figura 4– Processo de análise desta pesquisa baseada no discurso do sujeito coletivo de Lefrève e Lefrève (2005) 

 

 

 

 

 

Após a elaboração dos discursos do sujeito coletivo, o próximo passo foi analisar estes 

discursos comparando com as pesquisas encontradas referentes o assunto e que compõem o 

referencial teórico desta pesquisa.  

No quadro 5 são destacados os dados dos gestores que contribuíram com a pesquisa, alguns 

possuem tempo como gestor abaixo de um ano, porém trabalham no ambiente em incubadora 

há mais tempo por meio de consultoria, nenhum dos respondentes escolhidos tem uma vivencia 

inferior na área de cinco anos, porém as indicações de tempo no quadro 5 referem-se ao cargo 

de gestor da incubadora. Os respondentes tiveram mais do que uma ideia central em relação ao 

mesmo tema, desta forma existem mais trechos do que respondentes para o mesmo conjunto de 

ideias centrais. 

 

 

Quadro 5 – gestores de incubadoras entrevistados  

CH1 Feminino 34 Engª Comercial, mestre Economia e Finanças Gestão negócios de inovação 8 anos Sim

CH2 Masculino 43

Engenheiro civil e industrial, especialização em 

desenvolvimento social e mestrado em gestão de 

empreendimentos tecnológicos.

tecnológico. 5 anos não

CH3 Masculino 36
Engenheiro industrial com mestrado em gestão de 

empreendimentos.
Incubadora Crisalis 3 anos não

CH4 Feminino 42 Engenheira civil industrial tecnológica. 7 anos Sim

CH5 Feminino 36 Engenheira Comercial
Incubadora  universitária, foco em 

biotecnologia
8 anos Sim

Tempo de 

gestão 
Tipo Incubadora 

Dedicação 

exclusiva
CHILE Formação AcadêmicaIdade Sexo

 

 

Entrevistas gravadas em 
áudio 

Entrevistas - transcrição Destaques das expressões 

chave com as ideias centrais 

Agrupamento das expressões 

chave enumeradass 
Construção dos discursos do 

sujeito coletivo por país 

Construção do discurso do 

sujeito coletivo geral (unindo 

todos os gestores dos quatro 

países) 
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CO1 Masculino 36
Economista industrial, especialista em gerência e um 

MBA

Base tecnológica e empreendimentos 

dinâmicos
14 anos Sim

CO2 Feminino 36

Economista industrial, especialista em gestão 

financeira e empresarial, mestrado em gestão de 

ciência, tecnologia e inovação.

não respondeu

7 anos, 

gestão 3 

anos

Sim

CO3 Feminino 40 Engenheira industrial com mestrado em inovação não respondeu 13 anos Sim

Sexo
Tempo de 

gestão 

Dedicação 

exclusiva
COLOMBIA Tipo Incubadora Idade Formação Acadêmica

 

AR1 Masculino 36
Engenheiro eletrônico com pós-graduação em gestão 

da tecnologia
Tecnológica. Sete anos Não. 

AR2 Masculino 31 Economista De base tecnológica Dois anos

AR3 Feminino 35 Engenheira Química Tecnológia Dois anos Não. 

AR4 Masculino 38

especialização em gestão e vinculação tecnológica, 

graduação em administração pública e ciências 

políticas, pós-graduação em gestão de recursos 

humanos e gestão de políticas públicas.

Tecnológia nove anos sim.

AR5. Feminino 33

Contadora pública nacional, da Universidade 

Nacional do Litoral,  especialização em vinculação 

tecnológica.

não respondeu quatro anos sim

Tempo de 

gestão 

Dedicação 

exclusiva
Idade Formação AcadêmicaSexoARGENTINA Tipo Incubadora

 

 

BR1 Feminino 40

técnica eletrônica com formação em análises de 

sistemas,  pós graduação de informática empresarial 

na UNIFEI.

base tecnológica 6 meses não . 

BR2 Feminino 43
Adm de Empresas com especialização em finanças do 

orçamento público
base tecnológica 8 anos sim

BR3 Masculino 42
Administrador, mestrado e doutorado em gestão 

tecnológica no mestrado .
 Incubadora Tecnológica 4 anos Não.  

BR4 Feminino 37 engenheira civil e de produção
multisetorial  na área de tecnologia 

cultura e social.
10 anos sim

Tempo de 

gestão

Dedicação 

exclusiva
Idade Formação AcadêmicaSexoBRASIL Tipo Incubadora 

 

Fonte: o autor 

 

Para garantir o sigilo dos respondentes, todos eles foram identificados pelos países de origem, 

Chile (CH), Argentina (AR), Colômbia (CO) e Brasil (BR). Junto com a sigla do país de 

origem receberam uma numeração para identificar o respondente entre seus pares do país.  

Analisando o perfil dos respondentes da entrevista, do total, dez são mulheres e sete homens, 

todos têm acima de trinta anos, demonstrando a experiência acentuada nos gestores das 

incubadoras, afirmação essa possível quando se verifica a questão da formação acadêmica e 

profissional, de todos os entrevistados, apenas dois não têm experiência em gestão e todos 

possuem formação superior e pós-graduação. A formação mais presente entre os gestores é 

engenharia, posteriormente economistas. 



67 

Para a análise, inicialmente foi elaborado o quadro 6, onde foram comparadas quatro questões 

sobre as competências empreendedoras com as competências empreendedoras de Man e Lau 

(2005). A primeira questão que tratava da importância da incubadora no desenvolvimento do 

empreendedor, a segunda que buscou identificar que competências são avaliadas para seleção 

de empreendedores, a terceira questão que procurou identificar pelo ponto de vista dos 

gestores, quais as competências que estes percebiam nos empreendedores e por fim identificar 

quais as competências estes gestores acreditam primordiais para um empreendedor de sucesso. 

 

Quadro 6 - Avaliação das Competências Empreendedoras - Discurso do Sujeito Coletivo 

Competências 

EMPREENDEDORAS de 

Man e Lau 

O que é avaliado nas 

seleções para 

participar da incubação

Competências 

percebidas nos 

empreendedores na 

incubação

Competências 

primordiais para um 

empreendedor de 

sucesso

A importância da 

incubadora no 

desenvolvimento do 

empreendedor

1. Relacionamento
1.Relacionamento 

interpessoal
1.Relacionamento 1.Relacionamento

Desenvolve aspectos do 

negócio do empreendedor

2. Energia Pessoal
2.Equipe 

empreendedora
2.Energia pessoal 2.Energia pessoal

Desenvolvimento do 

empreendedor

3. Comprometimento 3.Comprometimento 3.Comprometimento 3.Comprometimento
Oportunidade de networking 

interno e externo

4.  Operacional 4.Operacional 4.Operacional
Facilidade de conseguir 

financiamentos

5. Estrategica 5.Estratégica 5.Estratégia

Responsabilidade social no 

apoio a construção de 

empresas sustentáveis 

6. Oportunidade
6. Viabilidade de 

negócio/ mercado
6.Oportunidade 6.Oportunidade

7.  Inovação 7.Nível de inovação 7.Inovação 7.Inovação 

8. Analitica 8.Analítica

9.  Aprendizagem 9.Aprendizagem 9.Aprendizagem

10. Humana  

Fonte: O autor 

 

Avaliando as informações encontradas e sintetizadas no quadro 6, pode-se perceber que ao ser 

questionado aos gestores sobre a importância da incubadora no desenvolvimento do 

empreendedor, cinco ideias centrais foram encontradas, porém, quatro delas demonstram ações 

técnicas de desenvolvimento e uma delas, “desenvolvimento do empreendedor”, abrange a 

ideia central dos estudos de Man e Lau que foi identificar as competências empreendedoras 

para se afirmar que alguém é ou não um empreendedor. 

Quando questionado o que é avaliado para participar da incubadora, apenas quatro 

competências de Man e Lau foram encontradas, Relacionamento Interpessoal, 
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Comprometimento, Nível de Inovação e a Energia Pessoal (definida como ideia central de 

equipe empreendedora). Nesta questão surge uma ideia central que é um item avaliado pelos 

gestores que é ligado a questão técnica do negócio (Viabilidade de mercado e do negócio). 

Quando foram questionadas as competências empreendedoras encontradas nos gestores das 

empresas incubadas, a relação de competências fica mais próxima da teoria de Man e Lau, pois 

oito competências são indicadas como presentes nos empreendedores, permanecendo fora as 

competências de Humanas e Analíticas.  

Ao serem questionados quanto às competências que seriam essenciais para um empreendedor 

de sucesso apenas uma competência permanece fora das indicações, as competências humanas/ 

vida pessoal. Esta por sinal é uma competência que em nenhum momento é indicada por algum 

gestor como uma competência que deva ser levada em consideração. Todas as indicações 

apresentadas foram em direção às questões de negócios, em nenhum momento as questões da 

vida pessoal do empreendedor apareceram.   

A partir deste ponto da análise cada uma das questões levantadas serão discutidas fazendo um 

paralelo com o referencial teórico. Algumas das questões discutidas geraram até nove ideias 

centrais, porém, em duas das questões levantadas, apenas duas ideias centrais surgiram no 

discurso. Nos quadros 7 a 16, os discursos e as ideias centrais foram apresentados e discutidos 

individualmente para melhor compreensão dos dados encontrados.  

 

 

1. A importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor  

 

A partir das respostas sobre a importância da incubadora no desenvolvimento de 

empreendedor, conforme Quadro 7, podem ser observadas cinco ideias centrais, sendo que a 

primeira produziu um discurso coletivo, trazendo uma quantidade expressiva dos participantes, 

ou seja 13 de 17 entrevistados trouxeram a questão que a incubadora desenvolve aspectos do 

negócio do empreendedor, sendo como um instrumento.  

Foram apresentadas situações em que o empreendedor não tem conhecimento de gestão do 

negócio. Muitas vezes conhece muito bem tecnicamente o seu negócio, porém, o papel da 

incubadora é preparar, ajudar o empreendedor a entender o seu negócio, desenvolvendo-o nas 

competências técnicas de gestão, como finanças, marketing, design, recursos humanos, bem 

como desenvolver neste profissional uma visão de mercado para seu novo negócio.  
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O objetivo principal é criar um ambiente ideal para o desenvolvimento e fortalecimento do 

negócio, por meio de muita troca entre profissionais, proporcionando a oportunidade de 

aumentar ou mesmo de viabilizar o novo negócio.  

Isto está intimamente ligado ao que diz Ndabebi (2008), que a incubadora de empresas é um 

processo dinâmico de desenvolvimento de negócios com foco para acelerar o crescimento e 

sucesso dos projetos de pequenas empresas por meio de um conjunto de recursos e serviços.  

Também confirmado pelo que diz Enríquez e Costa (2001), que defendem que as incubadoras 

são parte substancial dos sistemas locais de inovação, permitindo transferência de tecnologia 

entre universidade e setor produtivo. Elas propiciam o desenvolvimento de politicas para apoiar 

as empresas na sua gestão tecnológica e é o centro de cultura empreendedora na região onde 

está inserida. As incubadoras têm suas estruturas preparadas para estimular a criação, 

desenvolvimento e consolidação de negócios inovadores. 

A segunda ideia central, com dez participantes produziu um discurso no qual a incubadora tem 

um papel importante no desenvolvimento do empreendedor, sendo o trabalho dela algo 

personalizado e adaptado a cada profissional, sendo a atitude deste indivíduo o foco principal 

do trabalho dela, onde é realizado atividades no sentido de estimular o empreendedor a pensar 

na sua vida e ver se realmente é o que deseja para si. A contribuição da incubadora é no sentido 

de capacitar as competências empreendedoras de toda a equipe, por meio de treinamentos e 

assessorias de diversas áreas, para que o empreendedor possa ter condições de conduzir da 

melhor maneira possível os desafios de seu negócio.  

Outro papel importante da incubadora trazido pelos participantes, com a representação de seis 

participantes é possibilidade de aumentar o relacionamento entre os próprios empreendedores 

da incubadora, independente de seus negócios, bem como melhorar as relações no mercado 

externo.   

Neste discurso coletivo, são trazidas as ações que a incubadora realiza no sentido de facilitar o 

acesso dos empreendedores no mercado, por meio de encontros, feiras e outras ações, no 

sentido de proporcionar a troca de conhecimentos e condutas, facilitando o aprendizado do 

empreendedor quanto à necessidade de se relacionar com o mercado, desenvolvendo suas 

competências comerciais, seja interno ou externo à incubadora. É uma facilidade para o 

empreendedor de trocar experiências, criar vínculos, criando a possibilidade de criar negócios.  

Nos relacionamentos internos, estes trocam vivências, facilidades e dificuldades encontradas 

neste momento de fortalecimento do negócio, auxiliando-os a entender melhor e criar 

possibilidades de se desenvolverem comercialmente. 
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Quanto às questões de desenvolvimento pessoal, os autores pesquisados não comentam como 

papel da incubadora este quesito, sendo uma referência trazida pelos gestores de incubadoras 

como algo relevante, porém, não referenciado, inclusive quanto à geração de networking entre 

os incubados também não aparece como uma pratica das incubadoras, pelo menos não focada 

desta forma, o networking surge como uma ação de relacionamento de mercado de maneira 

mais ampla.  

O quarto discurso coletivo, com quatro dos participantes respondentes, a questão da incubadora 

auxiliar o negócio a conseguir o capital necessário para iniciar suas atividades, estreitando 

relações e capacitando o empreendedor a buscar financiamentos para o sustento de sua nova 

empresa, possibilitando que sua ideia possa se tornar uma realidade.  Discurso esse apoiado no 

que diz por Scaramuzzi (2002) que comenta que a incubadora oferece um sistema de apoio para 

melhorar a gestão empresarial, normalmente inclui uma série de serviços tangíveis e intangíveis 

para ajudar o novo empreendimento. Serviços financeiros para incubados em muitos casos 

incluem aproximações ou conexões com fontes de capital de risco para o novo empreendimento 

e, em alguns casos raros, o investimento direto pela incubadora em suas incubadas. 

A última ideia central, com apenas um participante é trazido a questão da responsabilidade 

social que a incubadora tem, pois ao auxiliar um negócio a dar certo, está também interferindo 

nos sonhos de pessoas e movimentando uma região que pode ser beneficiada com a formação 

de uma nova empresa, melhorando e economia deste local. Desta forma, é importante que a 

incubadora perceba seu papel social e sustentável para toda uma região, ao auxiliar um 

empreendedor em sua nova ideia. A questão da responsabilidade social não aparece nos 

referenciais teóricos, talvez pelo motivo da responsabilidade social não ser uma característica 

de todos os tipos de incubadoras, sendo focalizado apenas nas incubadoras sociais. 

 

Quadro 7 - A importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor  
 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Desenvolve 

aspectos do negócio 

do empreendedor 

 

AR-3 

CO- 3 

CH-3 

BR-4 

“O trabalho da incubadora é muito importante, porque a incubadora dá um norte, é 

como um agente que atalha o conhecimento do empreendedor para as práticas de 

gestão, porque muitas vezes os empreendedores não sabem como dirigir o seu 

empreendimento. Nós ajudamos a pessoa a ver se realmente tem um negócio ou se é 

apenas uma boa ideia. O empreendedor sabe muito bem como fazer, e sabe até fazer 

rápido, sabe muito mais que a gente, porque ele é empreendedor ele vê além, mas ele 

não tem, normalmente, conhecimento de gestão. A incubadora promove essa abertura 

de cabeça para eles se desenvolverem nisso. 
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N=13  

 Ajudamos a fazer as viabilidades, sejam técnicas, econômicas, comerciais, ou seja, 

reunimos todas as áreas de desenvolvimento do negócio. Capacitamos o empreendedor 

a se preparar melhor para certos assuntos ligados ao mercado que ele não conhece Na 

gestão, desenvolvendo as habilidades empreendedoras. No RH, designer e jurídico faz 

diferença para eles hoje. A questão de estratégia, de assessoria de imprensa, finanças 

que é a forma como ele vai medir seus resultados. No marketing, que é a leitura de 

mercado e a tecnologia. É o ambiente ideal para uma empresa que está começando ou 

em fase inicial de desenvolvimento. Ela é vital para o fortalecimento do 

empreendedorismo, um instrumento que permite você aumentar a probabilidade e a 

viabilidade de novos negócios. Às vezes, o empreendedor vem muito técnico, sabendo 

muito da área dele, mas ele não sabe da questão jurídica, financeira e de recursos 

humanos. Então, o papel da incubadora é preparar, dar alguns cursos, ajudando o 

empreendedor entender que ele nunca vai se aprofundar naquilo, mas ele vai entender 

pra na hora de conversar com o investidor, ou com advogado ou com o próprio 

contador, ele vai entender um pouquinho do que ele tá falando, e qual é a demanda que 

ele quer. O outro papel é trazer um olhar de fora do negócio em relação como é que tá 

a gestão dele, então a gente tenta trazer indicadores e uma visão da incubadora. 

Geralmente o empreendedor acaba sendo muito solitário, ele fica tomando decisões e 

trabalhando só com os sócios e, um olhar de fora, tentando mostrar pra ele a nossa 

visão sobre o negócio dele, às vezes é importante. A gente faz isso, muita troca com o 

empreendedor no sentido de mostrar nossa percepção sempre debatendo e tentando 

ajudar a desenvolver o negócio”. 

2.Desenvolvimento 

do empreendedor  

 

AR-3 

CO-2 

CH- 3 

BR-2 

 

N=10 

“Acho que o impacto da incubadora no empreendedor que começa a desenvolver o 

processo é importante, principalmente quando começam a valorizar todos os serviços 

integrais que lhes proporciona a incubadora. Nesse sentido, o trabalho da incubadora é 

um trabalho personalizado e adaptado a cada empreendedor, onde enfatizamos suas 

atitudes. Nós trabalhamos o desenvolvimento próprio dele, onde é estimulado a pensar 

na sua vida e ver se é isso que realmente quer fazer. Trabalhamos no plano de vida dele 

para os próximos anos. Trabalhamos as capacidades empreendedoras de cada um, para 

levar a cabo as ideias. Contribuímos na formação da equipe de trabalho, com 

capacitações e assessorias e também no desenvolvimento das competências essenciais.  

Temos certeza de que nossa contribuição no desenvolvimento e capacitação das pessoas 

fornece conhecimento e experiência a qual talvez, se estivessem sozinhos no mercado, 

não teriam acesso. A incubadora colabora para melhorar a equipe de trabalho. É um 

instrumento que permite o desenvolvimento do perfil do empreendedor. Assim, acho que 

proporcionamos um apoio humano no acompanhamento, em atividades que preparam o 

empreendedor para enfrentar da melhor maneira possível seus desafios futuros. 

Tratamos de conversar e de ter atividades, com um profissional da psicologia, para que 

tenham facilidade de entender técnicas para melhorar sua comunicação, para enfrentar 

os processos complexos do dia-a-dia e que não desanimem, que tenham energia para 

seguir adiante, que possam aprender com os tropeções e que no momento de crise, 

possam superá-la.  Nós trabalhamos muito a motivação para despertar neles o interesse 

em criar uma empresa própria. Desenvolvemos a vocação de empreender, que necessita 

de certas competências essenciais ou que precisa de alguma orientação estratégica. Nós 

lhe damos o necessário para poder suprir suas necessidades. O empreendedor irá 

atingir o seu objetivo de qualquer modo, mas se ele passar por um processo de 

incubação, o seu caminho será uma linha reta, sem se desviar. ” 

3.Oportunidade de 

networking interno 

e externo 

“Por você estar dentro de uma universidade reconhecida no mercado com um padrão 

profissional e de pesquisas, eles usam o nome da universidade como um sobrenome da 

empresa deles. O apoio que lhes damos abrem muitas portas, pois como incubadora de 
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AR-2 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

 

N= 6 

negócios, estamos muito bem posicionados regionalmente e nacionalmente. Buscamos 

as melhores maneiras, quanto ao networking pra eles poderem enxergar os principais 

clientes e parceiros e assim, uma abertura melhor no mercado, um networking maior. 

Os empreendedores participam de diversas atividades de networking a nível regional. 

Facilitamos contatos comerciais, porque é quase certeza que sozinhos não teriam esse 

acesso. Temos contatos com muitas empresas e instituições de larga trajetória, com 

profissionais variados. Isso nos dá uma rede de contatos bastante ampla que nos 

permite encurtar o caminho dos empreendedores. Promovemos também reuniões com 

executivos e dessa forma há uma troca, conversa, retroalimentação para melhorar a 

parte comercial, por exemplo. Além disso, o ambiente da incubadora, o espaço físico, a 

infraestrutura em si é um diferencial, porque eles conseguem conversar com outros 

empreendedores e trocar experiências, informações, aumentando a rede de contatos e 

vínculos. Há muita interação entre os empreendedores e sinergia e, isso ajuda muito a 

gerar negócios, intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre os profissionais 

que estão vivendo as mesmas experiências. Isso é fundamental”. 

4.Facilidade de 

conseguir 

financiamentos 

CO-1 

CH-1 

BR-2 

N=4 

“A gente desenvolve a questão de investidor para o empreendedor. Captação de 

recursos principalmente público, ajudar ele também a captar recurso. Facilitamos o 

acesso ao capital semente que eles requerem, ou seja, as primeiras fontes de 

financiamento, especialmente recursos de fomento de “capital semente”. Quando 

entram na nossa incubadora podem ter esse financiamento que simplifica a primeira 

etapa onde devem se concentrar principalmente no desenvolvimento de clientes, na 

busca de um modelo e em uma estratégia para crescer”. 

5.Responsabilidade 

social no apoio a 

construção de 

empresas 

sustentáveis  

AR-1 

N=1 

“Em relação à sociedade, pensamos que ao gerar empresas sustentáveis, pequenas 

empresas, algumas se tornam grandes, outras ficam pequenas. É muito importante para 

a região, porque significam empregos, sonhos e êxito para pessoas que sentem que 

estão fazendo algo importante, dinheiro para suas famílias e por isso nós somos muito 

cuidadosos e tentamos dar-lhes o melhor e o mais completo possível. Estamos 

trabalhando com os sonhos das pessoas, porque a pessoa quando começa um 

empreendimento, não apenas quer levar adiante seu projeto, quer formar uma empresa, 

mas quer que sua família viva disso, que possa viver disso”. 

 

 

 

 

2. O perfil dos empreendedores que procuram a incubadora    

A partir das respostas sobre o perfil dos empreendedores que procuram a incubadora, conforme 

Quadro 8, podem ser observados duas ideias centrais, sendo que a primeira produziu um 

discurso coletivo trazendo a participação de oito respondentes que trazem o discurso que em 

sua maioria, os empreendedores são pessoas que têm ou tiveram vínculo com a universidade da 

incubadora, alunos de graduação ou técnicos, ex-alunos, bem como funcionários, professores 

ou mesmo pesquisadores. No discurso, são profissionais jovens e da área técnica, em sua 

maioria. 
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A segunda ideia central, com sete participantes produziu um discurso coletivo que ressaltou que 

na maioria dos profissionais que procuram a incubadora têm tempo de experiência profissional 

variada, porém na maioria são técnicos, ou seja, apresentam alta formação acadêmica, 

engenheiros e administradores. O perfil das empresas é de base tecnologia, em sua maioria. 

Segundo os relatórios GEM nos quatro países, os perfis dos empreendedores são muito 

parecidos, a faixa etária é de 25 a 34 anos. Os empreendedores, assim como declarado pelos 

gestores são jovens e dominam a tecnologia, com visão mais dinâmica e inovadora possuem o 

maior nível educacional e tem mais disposição ao risco.  

 

Quadro 8 - Perfil dos empreendedores 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Pessoas com 

vínculo com a 

Universidade 

 

AR-3 

CO-1 

CH-1 

BR-3 

N=8 

“O nosso perfil são os alunos de graduação das diversas unidades acadêmicas da 

Universidade ou recém-formados. Jovens, ou seja, em período de graduação, e outros 

nem estão ainda cursando a faculdade, são técnicos, alunos e ex-alunos da escola A 

faixa etária e a formação dos empreendedores são totalmente heterogêneas, onde a 

maioria é da área de tecnologia. De 5 a 10% são técnicos, ou em processo de 

formação acadêmica e 40% são recém-formados. Ou seja, temos aproximadamente 

50% de projetos incubados de clientes internos, da universidade. Eles são professores, 

pesquisadores ou alunos da universidade”. 

2.Experiência 

profissional variada 

CO-3 

CH-2 

BR-2 

 

N=7 

“Atualmente 50% são de pessoas que conhecem a incubadora e chegam até nós são 

empreendedores que têm entre 28 e 48 anos, mais homens do que mulheres, 

profissionais especializados. Cerca de 60% são engenheiros. Muitos têm pós-

graduação completa ou em curso e a maioria têm experiência de trabalho de 2 a 5 

anos e o restante têm de 5 a 15 anos de experiência laboral. Quase 60% são 

engenheiros de sistemas, eletrônicos, industriais etc. Cerca de 35% são 

administradores, 5% ou menos trabalham na área da saúde”. Na maioria, são 

empreendedores de tecnologia da comunicação e também da agroindústria, ou seja, 

profissionais da indústria criativa ou voltados para a área de tecnologia, que querem 

se desenvolver buscando network, desenvolvimento de tecnologia e um apoio, querem 

trazer o diálogo da gestão estratégica. As empresas de base tecnológica geralmente 

têm pessoas com nível intelectual superior, são pessoas que já passaram pelo ensino 

superior, ou seja, é quase uma regra que tenham uma alta formação”. 

 

 

 

3. O que é avaliado nas seleções para participar da incubação  

Quando tratado sobre o que é avaliado nas seleções para participar da incubação, foram 

produzidas cinco ideias centrais a respeito deste assunto, conforme o Quadro 8. Com quase a 

totalidade dos participantes da amostra 16 dos 17 respondentes, a questão de se avaliar a equipe 

empreendedora como fator primordial para participar do processo de incubação.  



74 

No discurso coletivo, o perfil do empreendedor é primordial para o sucesso do negócio, sua 

paixão e dedicação ao negócio, bem como sua flexibilidade e disponibilidade para mudar e se 

transformar continuamente.  

A incubadora avalia a equipe de empreendedores, que precisa se complementar com suas 

competências e habilidades, bem como nos cargos que irão executar no negócio. Importante o 

espírito empreendedor, além do projeto ou da boa ideia, pois uma boa oportunidade sem a 

coragem de persistir, ou de se sentir desafiado, torna difícil o projeto ter continuidade. No 

processo de avaliação são entrevistados os integrantes, onde se procura analisar suas intenções 

e perfil técnico, bem como tempo de dedicação ao projeto para verificar se poderão ter 

condições de suportar as situações que um novo negócio demanda.   

O segundo discurso coletivo, com número expressivo de respondentes com 13 sujeitos, 

demonstra que a incubadora avalia em sua seleção, a ideia propriamente dita do negócio, ou 

seja, a viabilidade do negócio e sua escalabilidade, no qual o negócio precisa resolver algum 

problema e que tenha condições de atender uma necessidade, gerar emprego e agregar valor a 

uma sociedade. É verificado o quanto o projeto tem aceitação no mercado e quanto tempo ele 

levará para ter sustentabilidade, bem como se está dentro do segmento da incubadora, para que 

esta possa dar apoio a estes empreendedores.  

Com dez respondentes a terceira ideia central produzida versa sobre a avaliação da incubadora 

do grau e nível de inovação do projeto para ser aceito na incubadora, sendo este item um dos 

requisitos mais importantes no processo de avaliação, tendo a inovação no projeto, produto ou 

serviço, bem como na base tecnológica. A incubadora tem um papel de criar novos padrões que 

satisfaçam necessidades com certo grau de diferenciação relevante ao que já está sendo 

oferecido no mercado. É preciso que esta nova ideia apresente um alto potencial de crescimento 

e viabilidade e alguma dificuldade de ser copiado.  

Conforme o Quadro 9, o discurso da quarta ideia central trouxe a questão do comprometimento 

dos empreendedores ser um critério importante ao se avaliar um projeto que pretende ser 

admitido pela incubadora. Os seis participantes trouxeram que o comprometimento do 

profissional com seu projeto, bem como com os demais incubados é muito importante na 

seleção dos candidatos. O empreendedor precisa apresentar na seleção o quanto ele está 

disposto a se dedicar ao projeto e, de preferência tenha dedicação exclusiva, e que faça parte de 

seu plano de vida, não sendo simplesmente uma atividade entre outras.  
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A questão das finanças durante o processo de início da empresa também foi avaliada, no 

sentido de verificar se o profissional tem condições de se manter financeiramente nos 

momentos mais difíceis do negócio, que é a primeira etapa do projeto. No discurso, verifica-se 

a questão da ética, dedicação, no sentido de ser o negócio a vocação efetiva do empreendedor, 

com o tempo dedicado e riscos assumidos para o desenvolvimento do projeto.  

A última ideia central trouxe um discurso com dois participantes, a importância de se avaliar a 

disposição dos empreendedores de se relacionar e trabalhar em equipe, para que possa produzir 

não somente para seu projeto, mas que também tenha facilidade de trocar experiências e 

vivências com os demais profissionais da incubadora.   

Aos ser apresentado o questionamento do que se é avaliado para entrar numa incubadora, 

percebe-se que a maioria foge das definições do papel de uma incubadora ao serem quase 

unânimes em afirmar que a equipe empreendedora é um elemento central. O comportamento 

em relação a relacionamento interpessoal e comprometimento com o projeto também são 

avaliados, porém, não aparecem com tanta ênfase. A viabilidade do negócio e a inovação, que 

são os pontos de destaque em todas as definições de incubadora aparecem em destaque no 

discurso dos entrevistados quanto sua avaliação nos projetos candidatos à incubadora. 

 

Quadro 9 - O que é avaliado 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Equipe 

empreendedora 

 

AR-5 

CO-3 

CH-4 

BR-4 

 

N=16;  

 

De um total de 17 

“Na nossa trajetória percebemos que o fator fundamental para que um 

empreendimento tenha sucesso, não é nem a tecnologia, nem se há um mercado ou não 

a princípio, o fundamental é a paixão e determinação do ser humano que empreende, 

deve ser alguém obstinado, mas também deve estar disposto a mudar, estar disposto a 

se transformar. São condições não muito comuns em um ser humano, então para nós é 

muito importante o perfil da pessoa. Já vimos bons negócios, mas com equipes que não 

vão sair de seus escritórios para vender e nesse caso nós fazemos um esforço extra de 

buscar o motor comercial do qual precisa esse empreendimento, às vezes funciona e às 

vezes não. Se não temos esse motor, não incubamos esse negócio, pode ser o melhor 

negócio do mundo, mas se não há um ser humano que transpire, que perca o sono, que 

venda seu carro... não sei, que se esforce com isso, que sonhe com seu 

empreendimento, nós não o ajudamos porque nós temos uma forma de trabalhar, não 

fazemos o trabalho do incubado. Queremos que a equipe tenha, se possível, todas as 

competências necessárias para começar o negócio. Se falta alguma especialidade ou 

componente que não resulte crítico, sabemos que é algo que se pode conseguir 

posteriormente. Existem alguns critérios a priori, como que exista esclarecimento em 

relação à equipe de sócios da empresa, de no mínimo de duas pessoas e que se 

complementem em seus cargos, em seus conhecimentos, em suas habilidades. Ao final 

fazemos uma entrevista com um comitê de especialistas, onde o gestor e os 

empreendedores ou empresários defendem porque devem estar na incubadora e quais 

são seus objetivos com o acompanhamento. Nós avaliamos o empreendedor em si, é 

muito importante para nós ter um empreendedor que tenha um espírito empreendedor, 
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porque às vezes o projeto não é muito bom, mas se a pessoa tem vontade de 

desenvolvê-lo, o projeto pode ter sucesso. O perfil hoje é bem técnico o lado humano, 

o lado pessoal dele. É um cara que não quer trabalhar para os outros, isso é uma 

característica dele que eu percebi.  Ele tem uma forte capacidade de ver uma 

oportunidade e ele percebe essa oportunidade. Eles têm essa coragem de concretizar 

essa ideia. Uma das coisas que avaliamos é que sejam pessoas que saibam escutar, 

que queiram ser aconselhadas. É o que eu falei de desafio, tem horas que a gente até 

vê que não tem viabilidade, mas a visão e o sonho do cara são tão grandes que eles 

vêm oportunidades e daí sim eles correm atrás do desafio. Analisamos algumas 

questões como a equipe empreendedora, para que os incubados tenham atitudes 

empreendedoras. Fazemos uma análise pessoal, de cada um, fazemos uma matriz 

conforme cada empreendimento. Fazemos entrevistas com os empreendedores e 

avaliamos quais têm perfil empreendedor. É importante que a equipe tenha uma 

formação ou algum antecedente que mostre que seus integrantes são capazes de levar 

a cabo o projeto, um tipo de alinhamento entre a formação e a experiência 

profissional laboral dos empreendedores com o projeto que estão apresentando para a 

incubadora. Procuramos conhecer seus tempos, preocupações, seu estilo de trabalho e 

também identificar se o que realmente precisa dentro do processo de incubação. ”. 

2.Viabilidade de 

negócio/ mercado 

 

AR-3 

CO-3 

CH-4 

BR-3 

 

N=13;  

De um total de 17 

“Fazemos uma avaliação técnica do modelo de negócios com especialistas, a ideia do 

negócio; qual nicho de mercado ele aborda, se tem liga e se resolve uma necessidade.   

Quão fácil ou difícil é para alcançá-lo, quanto tempo leva para chegar ao mercado, 

que realmente o negócio tenha oportunidade de crescer, gerar emprego e agregar 

valor na sociedade. Que não seja um negócio local, mas que possa crescer 

nacionalmente e se possível internacionalmente. Revisamos o produto em relação à 

parte técnica, porque se não tiver intensidade tecnológica, não participa do processo. 

Outra coisa, que seja viável, que já tenha superado a parte do protótipo e que esteja 

pronto para seu escalamento, ou seja, o projeto deve resolver e atender necessidades 

do mercado, deve ter o poder de propagação de venda do produto ou serviço. Que 

sejam capazes de construir uma oferta diferenciada para o mercado e uma vez que 

dominem as técnicas, que possam enfrentar as complexidades que implica lançar o seu 

negócio, assim como analisamos se existe uma demanda para o que está sendo 

proposto e com o objetivo da incubadora. O produto vai ser bom a partir do momento 

que o mercado aceitar esse produto você tem que desenvolver sempre olhando para o 

mercado e trabalhar também na perspectiva de mudanças de flexibilidade Além disso, 

deve ter uma prova de conceito validada; isso constitui a demonstração de que a 

inovação que está sendo proposta não requer outras atividades vinculadas que não 

sejam de validação do desenvolvimento comercial. Buscamos um crescimento de 

vendas igual ou superior a 50% anual. Há um estímulo que tem a ver com os 

incentivos em relação à sustentabilidade”. 

3.Nível de inovação 

 

AR-5 

CH-3 

BR-2 

 

N=10. 

“A nossa avaliação passa pelos eixos, tecnologia, inovação e o tempo de 

desenvolvimento do projeto, como também o grau e o nível de inovação do projeto O 

mérito inovador é um dos requisitos mais concretos, seja no projeto, produto ou 

serviço, ou de base tecnológica. Se incorporam conhecimento em qualquer processo 

produtivo, que possa ser internacional, nacional ou regional e que sejam factíveis 

tecnicamente. Avaliamos se podem gerar empregos e a possível produção de riqueza. 

Precisamos criar novos padrões que satisfaçam necessidades de consumidores ou 

beneficiários e que representam um grau de diferenciação relevante em comparação 

aos serviços atuais. Que tenha o que chamamos de "barreiras de entrada", ou seja, se 

o que está sendo desenvolvido é diferente do que já existe no mercado, e que essa 

diferença não seja fácil de copiar num prazo curto de tempo. Que tenha alto potencial 

de crescimento, que seja um negócio viável com capital semente. Observamos o 
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projeto, a iniciativa comercial, o modelo de negócios, que seja um bom ponto de 

partida e que tenham técnica”. 

4.Comprome-

timento 

 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

 

N=6 

 

 

 

“Que realmente o empreendimento seja parte de seu plano de vida, ou seja, que 

tenham boa dedicação ao projeto, que não seja uma atividade entre outras. Buscamos 

principalmente compromisso da pessoa com o resto dos incubados, porque 

trabalhamos em rede de incubação, onde cada um possa colaborar. Não enfocamos 

em empreendedores que tenham somente uma boa ideia, mas que estejam 

comprometidos para realizar qualquer tipo de negócio. Revisamos qual é o objetivo do 

empreendedor, o tempo de dedicação ao projeto, que se dedique mais de 50% ao seu 

negócio. Não nos interessa ter pessoas com 10% de disponibilidade na agenda e 90% 

para outro trabalho. Precisamos idealmente de dedicação exclusiva. Também vemos 

se têm resolvida a questão de como poderão trabalhar no empreendimento durante a 

fase em que não existe renda para o empreendedor, que tenham suas finanças 

garantidas para dedicar seu tempo ao projeto e não estar trabalhando em paralelo em 

outra coisa, que tenham ambição e que estejam buscando de certa forma, um aliado. 

Que tenham boa conduta ética, dedicação e que assumam riscos e também a relação 

que eles têm com o projeto. Isso se manifesta em termos de vocação, tempo dedicado e 

riscos assumidos para o desenvolvimento do projeto. Portanto, no âmbito do 

empreendedor, isso é muito importante”. 

5.Relacionamento 

interpessoal 

AR-1 

CH-1 

N=2 

“Nós buscamos pessoas dispostas a trabalhar conosco que tenham uma vocação para 

trabalhar em equipe Além disso, queremos que o incubado não contribua somente 

para o seu projeto, mas que tenha facilidade para comunicar o que está fazendo e 

possa colaborar com os outros empreendedores”. 

 

 

 

 

4. Processos desenvolvidos na incubação  

Ao se questionar a respeito dos processos que a incubadora desenvolve, foram produzidos nove 

discursos coletivos, sendo que doze participantes, uma quantidade expressiva de respondentes 

produziu um discurso coletivo no sentido que a incubadora fornece apoio na construção no 

modelo ou plano de negócios. Nesta etapa, a incubadora proporciona aulas e profissionais 

especializados, no sentido de ensinar, aconselhar e potencializar os projetos, com base no 

modelo CANVAS.  

Além disso, a incubadora conduz o empreendedor ao mercado, no sentido de aprender a 

levantar informações de mercado, para validar o negócio, de maneira estratégica. São 

construídas ações, com o apoio da equipe técnica que os acompanha, nas diversas áreas como 

finanças, marketing, mercado, perfil empreendedor e gestão do negócio. 

A segunda ideia central, com 10 dos respondentes, traz a questão da incubadora atuar 

diretamente no desenvolvimento das técnicas de gestão do negócio, bem como na parte técnica. 

Os empreendedores são capacitados em suas dificuldades, bem como recebem apoio de 
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consultores nas áreas identificadas com necessidades de desenvolvimento. Os incubados 

recebem orientações quanto à propriedade intelectual, questões jurídicas, tributárias, impostos, 

formalização do negócio, contratos, formalização de funcionários, bem como a parte de 

financiamentos e relações bancárias.  

Na parte de tecnologia, o discurso mostra que a incubadora atua no desenvolvimento das 

tecnologias, fornecendo assessorias e laboratórios ou outras necessidades que é verificado 

necessidade de desenvolvimento. Na parte comercial, a incubadora desenvolve pesquisa de 

mercado e avaliação do negócio e até mesmo a customização do protótipo comercial, se for o 

caso, com os consultores contratados para darem este apoio.  

Conforme o Quadro 10, com nove dos respondentes, o discurso mostra que um dos processos 

realizados pela incubadora é o auxílio na busca de financiamentos, de várias fontes, como de 

fomento, capital semente, redes de investimentos, investidores, governo corporativo e outros. 

Essas ações surgem após análise personalizada do projeto. A incubadora busca recursos para 

prover condições de contratação de consultores para darem apoio técnico aos empreendedores, 

ou mesmo se alguém se interessa em financiar o projeto. Os consultores atuam no sentido de 

incentivar os empreendedores a aprenderem a buscar seus próprios recursos e parcerias.  

Na sequência, o quarto discurso coletivo, com oito participantes, o discurso mostra que a 

incubadora tem em seus processos o acompanhamento das decisões, ações e resultados da 

empresa incubada. Estas têm metas planejadas juntamente com os consultores da incubadora, 

como um mapeamento e, periodicamente precisam apresentar os resultados destas metas. A 

incubadora acompanha e monitora de maneira estratégica as empresas, para ver como estão se 

desenvolvendo em termos estratégicos, de negócios e de vigilância tecnológica.  

A quinta ideia central mostra com oito dos participantes as diversas etapas do processo de 

incubação. A primeira etapa é a de divulgação e procura dos empreendedores para participarem 

do processo de seleção das empresas. Na sequência, a etapa de seleção, onde os candidatos 

apresentam seus projetos para profissionais que os avaliam dentro dos critérios estabelecidos. A 

etapa de pré-incubação trata basicamente do desenvolvimento do modelo do negócio, com 

revisões e redirecionamentos.  

Quando o negócio está pronto para o mercado, passa para a etapa de incubação por um período 

estabelecido. Ao término deste período e com as metas estabelecidas atingidas, a empresa vai 

para a etapa da pós-incubação. Esta última acompanha por um período o negócio, verificando 

as ações estratégicas e de gestão, onde se desenvolve processos de qualidade.  
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Em seguida, uma ideia central apresentada por seis dos respondentes foi a questão de ter a 

incubadora em seu processo a etapa de captação dos empreendedores. O discurso coletivo 

trouxe a importância desta etapa, com ações pontuais no sentido de divulgar, sensibilizar e 

aumentar o conhecimento dos benefícios que a incubadora oferece ao profissional que deseja 

viabilizar seu negócio, dando-lhe sustentabilidade e gerando oportunidades outras. São ações 

que a incubadora desenvolve dentro da universidade e por meio de outras relações no mercado, 

com sua rede de networking, no sentido de estreitar relações e se aproximar de futuros 

empreendedores que desejam receber o apoio da incubadora. Este processo inclui a 

apresentação do projeto à incubadora com seus representantes técnicos, onde são verificados os 

critérios por ela estabelecidos para a entrada e admissão na incubadora. Como capacidade de 

escalar (capacidade de produzir em grande escala ao longo do tempo), mentalidade dos 

empreendedores e atrativos para fontes de financiamentos.  

Todos os seis discursos coletivos apresentados até aqui demonstram que os gestores são um 

exemplo real das afirmações dos pesquisadores quanto ao foco no projeto, a incubadora 

continua tendo um foco positivista, isto quer dizer que continua se preocupando num 

desenvolvimento onde a ênfase é no plano de negócio, procurando desenvolver principalmente 

os negócios e os empreendedores para gestão profissional, tendo como uma ação também a 

ajuda na busca de recursos financeiros. 

Apenas o sétimo discurso coletivo trouxe como ideia central, o processo que a incubadora faz 

no sentido de desenvolver o empreendedor e sua equipe. São cursos, capacitações no sentido de 

desenvolver habilidades pessoais no que diz respeito às atitudes empreendedoras de cada 

membro da equipe. Uma equipe de técnicos desenvolve esses treinamentos com os 

empreendedores para que ao final do processo a incubadora possa ter um mapeamento da 

evolução do perfil de cada profissional que vai ao mercado dar continuidade ao seu negócio. 

Esta característica da incubadora não aparece em nenhum dos referenciais teóricos pesquisados 

e poucos foram os gestores que indicaram como uma ação real da incubadora.  

De maneira equilibrada com a sexta e sétima ideia central, o oitavo discurso, mostra o processo 

realizado pela incubadora no sentido de facilitar e aumentar a rede de relacionamento dos 

empreendedores. São realizados eventos, encontros, exposições, visitas de empresários no 

espaço da incubadora e clientes potenciais. Essas ações têm como objetivo construir alianças 

entre os empreendedores nacionais e internacionais, que inclusive continua após a incubação.  

Com menor representatividade, conforme Quadro 9, a incubadora desenvolve ações no sentido 

de fortalecer a imagem do negócio, atuando na comunicação, assessoria de imprensa e 
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publicidade do empreendimento. São desenvolvidas as questões de marca da empresa como, 

logotipo, cartão de visita, papel e página na internet.  

 

Quadro 10 - Processos desenvolvidos na incubação  

 

I.Centrais Discurso Geral 

1. Apoio no 

modelo/plano de 

negócios 

 

AR-3 

CO-2 

CH-3 

BR-4 

 

N=12 

“Incentivamos a apresentar uma proposta, redigir o projeto. Essa é a primeira etapa 

de pré-incubação, basicamente aconselhamos, potencializamos e apoiamos os projetos 

no modelo de negócios, baseado na metodologia CANVAS, validando-o, num período 

curto de tempo. São dadas aulas sobre o que deveriam formular em relação ao plano 

de negócios, com base nos quatro conceitos dos eixos do CERNE, que é finanças, 

perfil empreendedor, mercado e gestão. Cada projeto tem um orientador, que o guia e 

o acompanha no processo de desenvolvimento do seu plano de negócios Se finalizam 

protótipos e ações para calcular investimentos mínimos do produto.  

 Observamos o modelo que eles têm e vemos como esse modelo se adapta ou se ajusta 

para que tenha um crescimento diferente, tudo isso identificado pela equipe de 

consultores Fazemos tudo que se deve para identificar um modelo inicial, colocá-lo em 

contato com o mercado, começar a levantar informação que nos permita validar a 

hipótese estipulada, revisamos o modelo e o validamos novamente se for o caso. 

Fazemos um modelamento estratégico, um quadro integral em termos de tendências; 

trabalhamos a filosofia corporativa dos empreendimentos. Nossa equipe faz as 

primeiras orientações para gestão do negócio. Ficamos à disposição deles. Se o 

incubado não consegue desenvolver o plano de negócios, ele fica estacionado até 

cumprir as primeiras metas”. 

2. Desenvolvimento 

de gestão/técnico 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-2 

 

N=10 

“O processo de assessoria ao empreendedor se inicia quando avaliamos as 

dificuldades dos empreendedores, oferecemos cursos de capacitação e contatos com 

alguns orientadores. Fazemos uma primeira orientação em termos de propriedade 

intelectual; vemos se a estrutura empresarial está fortalecida em termos jurídicos, 

tributários e de impostos. Relação com o banco; formalização do negócio; contratos; 

formalização com trabalhadores, mas principalmente nos enfocamos em conseguir 

vender. Também desenvolvemos temas de negociação, entre outros. Formulamos 

estrategicamente o projeto que será financiado com os fundos que gerenciamos. 

Vemos se as pessoas que estão trabalhando na empresa são idôneas para os cargos 

que ocupam. Se existe alguma brecha na capacidade de implementar os projetos, 

fazemos um acompanhamento na instalação e na produção. Temos ajuda na questão 

de tecnologia. Quando é TI, desenvolvimento de tecnologia, laboratório de 

prototipagem rápida, para ajuda na questão de designer, por exemplo. Organizamos 

capacitações técnicas de programação, dispositivos para celulares, novas tecnologias, 

que eles gostam e que vemos que eles precisam, para orientá-los em relação a 

processos inovadores para gerar novos produtos e também apresentações em 

concursos regionais e nacionais. Nesse sentido, as vendas e a capacidade de produzir 

em grande escala, clientes, brokers e investidores. Agilizamos permissões em termos 

estratégicos e em termos operativos, fazemos essas conexões que permitem acelerar as 

vendas. O que nós fazemos na primeira etapa de execução do fundo é a avaliação 

comercial internacional das tecnologias, fazemos um trabalho mais detalhado em 

termos da blindagem da propriedade intelectual. Se há um protótipo ou se a prova de 

conceito for validada na etapa anterior, o que nós buscamos agora é uma 

customização do protótipo comercial. Vemos se é preciso fazer um estudo de mercado 
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com algum consultor. Ajudamos o empresário a acelerar seu processo de vendas, 

porque queremos que cresçam a taxas superiores a 30%. Depois desse processo, após 

a incubação, oferecemos um seguimento durante dois anos, onde há um 

acompanhamento mensal para ver como anda o negócio, para ver se há alguma 

necessidade nova, damos seguimento no faturamento da empresa e ao número de 

empregos que tem. “. 

3. Busca de 

financiamentos 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-1 

 

N=9 

“Na etapa da pré-incubação, procuramos gerir os recursos de capital semente e 

venture, para acompanhar o lançamento de empresas. Sempre trabalhamos com a 

busca de financiamento de qualquer índole, seja fomento, capital semente, redes de 

investimentos, investidores, governo corporativo ou processos de internacionalização 

e gestão comercial e na arquitetura de crescimento. Isso é desenvolvido através de um 

plano de acompanhamento personalizado que se faz segundo a necessidade de cada 

empresa. Ou seja, buscamos quem irá pagar por todo o processo de assessoria, porque 

quando o empreendedor chega na incubadora, ele tem que pagar pela incubação. Essa 

é a primeira parte: procuramos financiamento ou que o governo possa ajudar com 

algumas linhas de financiamento para poder bancar o estudo de mercado, para 

alguma consultoria ou para melhorar o protótipo. 

 Também vemos se há alguém que possa financiar, que esteja interessado em fazer 

parte do projeto. Isso na etapa da pré-incubação, ajudamos com recursos que o 

qualificam para que receba o "Capital Semente", que nós administramos. 

Administramos um pequeno fundo de investimento público, trata-se de um subsídio 

semente de designação flexível. Isto implica que nos deram a responsabilidade, de 

administrar cinco milhões de dólares ao ano para apoiar projetos de inovação. 

Particularmente, nós solicitamos esses recursos para apoiar os projetos que cumpram 

com os requisitos exigidos. Há empresários que não estão interessados em levantar 

capital, dívidas, financiamento bancário ou outro tipo de fontes de financiamento, mas 

devem ser empresas que tenham escalado comercialmente e que tenham atividades 

comerciais para ter o status de saída da incubadora. Na incubação, oferecemos 

consultoria que ajuda a captar recursos, onde recebem orientação sobre como buscar 

um financiamento, incentivamos isso. Ajudamos que redijam seus projetos e que 

solicitem o financiamento”. 

4. Acompanha-

mento das decisões 

e resultados 

 

AR-1 

CO-2 

CH-2 

BR-3 

 

N=8  

“Em função do plano de negócios, é que executamos e esclarecemos um plano de ação 

para os 12 meses seguintes. Oferecemos a informação de forma clara e concisa para 

que ele tome as decisões e as rédeas de seu empreendimento. Trabalhamos o quadro 

integral de metas, temos que ter claro para onde vamos para depois poder monitorar o 

negócio. Os empreendedores devem apresentar por etapas um informe tomando em 

conta o plano de atividades realizado antes, e prestar contas, é um subsídio, porque 

nós temos uma ajuda financeira para os empreendedores, mas verificamos se a ajuda 

econômica dada está sendo destinada para o que foi previsto; e que as atividades 

possam se cumpridas com sucesso. Trata-se do que chamamos de mapeamento 

empresarial, que é uma revisão das linhas de base que permite identificar as vendas, o 

número de empregos, quais são as condições nesse momento para que no final do 

processo possamos saber o impacto produzido. Como ciclos de acompanhamento a 

cada três meses, onde se acompanha o cumprimento das metas estipuladas.  E assim, 

avaliamos se o acompanhamento continua ou não. A proposta de valor é que no 

primeiro ano de vida a empresa esteja formalmente constituída, com pelo menos dois 

empregos qualificados, formais, e que esteja vendendo dentro da meta estabelecida. 

Teremos empreendedores vendendo de forma importante, escalável. Sempre terão esse 

status em relação à incubadora, mas os seguimos monitorando durante um período. É 

um monitoramento estratégico para ver como vão em relação ao que foi planejado em 

termos estratégicos, de negócios e de vigilância tecnológica, ou seja, monitoramos em 
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termos de quais tecnologias poderiam competir com os negócios que saíram da 

incubadora, ou quais poderiam ser seus colaboradores. Há também condições de 

saída, o fato de incubar um negócio não nos obriga a continuar com um 

empreendimento que de repente não conseguiu cumprir com suas obrigações. Nós 

como incubadora, o convidamos a sair da incubadora, porque nós temos pouco 

financiamento, então temos que ser muito eficientes no nosso trabalho. Nossa 

sustentabilidade como incubadora, em termos de renda para poder pagar salários e 

tudo mais, tem relação direta com as vendas dos incubados. Se os incubados vendem, 

nós temos renda, se eles não vendem, não temos renda e isso coloca em risco a 

sustentabilidade da incubadora”. 

5. Etapas do 

processo 

 

AR-2 

CH-4 

BR-2 

 

N=8 

“Nosso modelo de negócio tem várias etapas: uma é a procura dos empreendedores, o 

processo de seleção e depois as etapas são pré-incubação, incubação e pós-incubação. 

Temos também outras etapas prévias e posteriores que são de apoio a esses processos 

principais, onde se desenvolve um sistema de qualidade. Nas diferentes instâncias de 

capacitação, ou seja, um instrumento que trabalha de forma transversal com três 

variáveis: ciclos de vida, que olhe para o processo de incubação, nível de maturidade, 

que olhe para o desenvolvimento da empresa, e competências que olha para a 

agregação do empreendedor. Ao final das fases, uma parada, onde são avaliadas as 

competências necessárias para mudar de fase.Uma vez que consiga estabelecer suas 

metas comerciais colocadas na etapa de pré-incubação, passa à etapa de incubação, 

onde fica por um ano e meio em média. A etapa de incubação ocorre quando 

ganhamos o financiamento e o contrato é ativado. Não temos uma sequência de cada 

etapa porque nós nos adaptamos de acordo com cada caso em particular. Em geral a 

primeira etapa é de validação do modelo de negócio. A segunda é de desenvolvimento. 

Quando a pessoa chega na incubadora, ela se candidata através da página de internet, 

e nós a avaliamos. Depois de verificar os pré-requisitos, o candidato deve fazer uma 

apresentação do projeto em 5 minutos, destacando os pontos mencionados: a equipe 

de trabalho, a inovação, o produto, o mercado. Geralmente juntamos três ou quatro 

desses projetos para serem avaliados pelos profissionais da incubadora, profissionais 

do mercado e se forem aprovados, fazemos um contrato. Os indicadores que 

colocamos nessa formulação estratégica são os indicadores que irão reger o nosso 

contrato de incubação. Eles ganharam um concurso, passaram por todas essas fases e 

fizemos a formulação do projeto, onde incorporamos metas claras em relação ao 

negócio, ao empreendedor e à incubadora. Tudo está contemplado no contrato de 

incubação que se ativa no momento em que o empreendedor consegue o 

financiamento. Temos um contrato com clausulas padrões, mas os indicadores são 

desenvolvidos um por um. ” 

6. Captação de 

empreendedores 

 

AR-1 

CO-2 

CH-1 

BR-2 

 

N=6 

“O processo de seleção das iniciativas é feito através de convocatórias. Se estabelece 

uma série de atividades que tem a ver com a capacitação e a sensibilização dos 

empreendedores, dando cursos, conferências, participando de eventos diferentes, das 

distintas aulas ou cátedras dos professores da graduação dos últimos anos de curso, 

com o fim de sensibilizar e explicar um pouco aos alunos, ou pessoas, no caso dos 

cursos e conferências, a todos os assistentes dos eventos, o que é uma incubadora, 

quais são seus benefícios, o que podem aproveitar, que possibilidades e oportunidades 

podem surgir a partir da incorporação de um projeto a uma incubadora de empresas. 

Para nós é fundamental ter um vínculo com setores empresariais, tanto públicos como 

privados. Analisamos o setor industrial de cada uma das áreas com as quais 

trabalhamos, através de uma rede networkers, que são quem nos indicam os projetos 

com potencial para serem incubados. Também temos difusão enfocada em meios 

estratégicos do setor e há uma conexão ativa e direta com os bio-empreendedores em 

potencial. Ainda dentro do âmbito da procura por empreendedores, fazemos 
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concursos, o que gera em seu conjunto, a massa crítica que nos permite cumprir todos 

os critérios de qualificação e chegar a etapa de desenho do projeto Nós também 

recebemos na nossa página de internet propostas de pessoas interessadas em entrar no 

processo de acompanhamento. Existe um formulário com cerca de 70 perguntas 

derivadas do modelo Canvas. Se as propostas já têm um modelo de negócios, mais ou 

menos estruturado, analisamos os que poderiam passar no processo de seleção, onde 

buscamos empresas de criação recente. Fazemos uma entrevista, onde os 

empreendedores têm 7 minutos para expor o seu projeto empresarial alguns jurados, 

que revisam sua pertinência, se existe potencial de crescimento e diferenciação e se for 

o caso, são aceitos no processo de acompanhamento. Analisamos individualmente os 

candidatos e também o perfil de sintonia da equipe e perfil psicológico. Falam quais 

são suas metas a curto e longo prazo, informações em relação à equipe de sócios da 

empresa. Existem alguns critérios a priori, como que tenha capacidade de escalar e 

que tenha mentalidade, ou seja, atrativos para fontes de investimento.  Esses são os 

critérios iniciais. Verificamos os dados e requisitos iniciais, observamos os parâmetros 

de entrada, visitamos o lugar de operação da empresa para verificar se toda a 

informação confere, fazemos uma avaliação técnica do modelo de negócios com 

especialistas, de preferencia que sejam estrangeiros. Ao final fazemos uma entrevista 

com um comitê de especialistas, no mínimo de três áreas: finanças, técnica, inovação e 

mercado, onde os empreendedores defendem porque devem estar na incubadora e 

quais são seus objetivos com o acompanhamento. Daí sim ele é habilitado e inicia o 

processo de planejamento”. 

7. Desenvolvimento 

do empreendedor / 

equipe 

 

AR-2 

CH-1 

BR-3 

 

N=6 

“Nós estamos com plano de vida elaborado para a equipe empreendedora, com cursos 

desenvolvendo habilidades pessoais, onde enfocamos principalmente nas atitudes 

empreendedoras de cada membro, seja a ideia rentável ou não. Em cada fase ele 

recebe conhecimento em termos habilidades empreendedoras. Fazemos coaching de 

equipe e também dos empreendedores. Fortalecemos algumas competências de 

conduta que estão enfraquecidas nas equipes. Aqui me refiro a temas de negociação, 

entre outros. Também fazemos gerenciamento de talentos determinando os perfis para 

a empresa. Tratamos de identificar a assistência nas capacitações; uma forma de 

trabalho para poder chegar ao final do ano com uma analise mais específica da 

evolução do empreendedor ao longo do ano. Decidimos dar ao longo do ano certa 

quantidade de capacitações, onde eles devem acumular certa quantidade de pontos, 

assistência. Hoje estamos migrando de uma lógica de executivos de projetos a uma de 

diretores de processos, e cada diretor tem uma missão. Grande parte do trabalho que 

fazemos, o fazemos através da nossa rede de mentores e especialistas. Eles não fazem 

parte do nosso staff, são integrantes de uma rede bastante global, principalmente 

nesse novo modelo. Buscamos sócios que nos ajudem em temas como: validação 

comercial internacional, proteção de propriedade intelectual, perspectivas 

estratégicas, conexão com clientes, investidores... por isso trabalhamos com terceiros. 

Uns não são pagos, mas outros sim, temos que financiá-los. ”. 

8. Networking 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

N=6 

“Nós sondamos possíveis clientes com o produto que está sendo desenvolvido, para 

que os clientes opinem, e não somente o empreendedor. Promovemos eventos de 

networking, exposições aqui e em outros lugares, tentamos abrir portas comerciais e 

assim começam a desenvolver seu plano de marketing e a colocar tudo em prática. A 

isso se soma também visitas de empresários, instituições, clientes potenciais com os 

quais podemos fazer contato, a quem podemos oferecer os serviços e produtos das 

empresas. Para o escalamento global, nós temos alianças com entidades 

internacionais tentamos abrir portas comerciais. Também mantemos uma rede de 

colaboração depois da incubação”. 
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9. Imagem do 

negócio 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3 

“Apoiamos com apoio na comunicação, assessoria de imprensa e publicidade do 

empreendimento. Uma vez que entram na incubadora, na primeira fase criamos a 

imagem conforme as características de cada projeto, ou seja, a imagem, logotipo, 

cartão de visita, papel timbrado, página de internet, esse tipo de coisa”. 

 

 

 

5. Aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais das 

incubadoras  

Em relação à aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais da 

incubadora, conforme o Quadro 11 foram produzidos três discursos coletivos em função das 

ideias centrais trazidas pelos participantes da pesquisa. Com número expressivo de 

respondentes, ou seja, treze respondentes, trouxeram no discurso coletivo que a incubadora tem 

um nível de aceitação e receptividade bastante alto em relação à exigência da incubadora. É 

valorizada a metodologia utilizada pela incubadora, os serviços e atividades que são planejadas 

para os empreendedores. No geral, pelo fato dos empreendedores terem suas origens na área 

técnica, aceitam a assessoria proporcionada, pois trata-se de temas que não têm habilidades 

desenvolvidas. Essas técnicas recebidas os auxiliam na construção e formatação de suas 

empresas, pois a incubadora promove esta articulação entre empreendedores e consultores 

técnicos nas diversas áreas, com o objetivo de desenvolvê-los nas áreas que mais apresentam 

dificuldades. 

A segunda ideia central mostra um discurso coletivo onde a aceitação por parte dos 

empreendedores quanto às ações propostas da incubadora é de maneira parcial, devido ao perfil 

técnico que, em geral, os empreendedores têm em sua formação básica. Alguns momentos ou 

em alguns assuntos, os empreendedores se mostram resistentes à mudança, tornando-se difícil 

entrar em sintonia com a equipe. Há empreendedores mais abertos a novas diretrizes e outros 

mais céticos, com dificuldade em aceitar o que a equipe da incubadora orienta a ser feito. 

Algumas vezes é preciso seguir a estratégia deles e vice-versa. Existe a necessidade de se 

trabalhar em equipe, pois eles também têm conhecimento técnico que algumas vezes a própria 

incubadora não possui. Algumas vezes percebe-se que eles não aceitam as diretrizes da 

incubadora, porque seu interesse está somente no financiamento que podem receber e a 

conexão com clientes que a incubadora proporciona.  

Como última ideia central, com um participante, é trazida a questão que a incubadora não 

permite que o incubado coloque sua opinião em relação ao que é oferecido. O empreendedor 

precisa seguir as regras impostas para poder permanecer no processo de incubação, sendo estas 
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divulgadas de maneira clara e objetiva, por meio manual de normas a serem cumpridas. São 

direitos e deveres que, uma vez não tendo sido cumpridos, o incubado é convidado a sair da 

incubadora.  

Neste tema aparece as características de relacionamento entre os empreendedores e os gestores 

e a equipe das incubadoras, aqui surge um assunto não encontrado nos referenciais teóricos 

pesquisados, a capacidade de relacionamento dos empreendedores e sua facilidade de 

adaptação a mudanças são competências que surgem como essenciais para um empreendedor, 

porém, estas duas competências passam a ser questionáveis ao se verificar as dificuldades dos 

empreendedores em aceitar mudanças em seus projetos e mesmo em procurar ter um 

relacionamento adequado com as incubadoras que lhes apoiam. Os motivos e o real 

entendimento para esses comportamentos precisariam ser pesquisados mais profundamente, 

mas é aparentemente um problema a questão do relacionamento apontado por ao menos metade 

dos gestores.      

   

 Quadro 11 - Aceitação das propostas geradas pelos profissionais das incubadoras 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Boa aceitação 

 

AR-4 

CO-2 

CH-4 

BR-3 

 

N=13 

“Somos conhecidos na região e também a nível nacional. A pessoa que chega aqui 

conhece a história da incubadora, sabe o número de empresas com as quais 

trabalhamos, que já saíram do processo de incubação e que têm sucesso no mercado. 

Temos um nível de aceitação e receptividade bastante alto em relação à exigência da 

incubadora, quanto aos serviços e todas as atividades que planejamos para o 

empreendedor. Nós trabalhamos diretamente a melhoria através de indicadores 

concretos e isso gera muito impacto neles porque podemos ver vitórias concentradas 

na parte de vendas e no acesso a fontes de financiamentos que é algo que se valoriza 

bastante. Em relação a cada tema a ser desenvolvido, alguns empreendem. Eles 

valorizam muito a contribuição da metodologia; de como desenvolver um negócio; de 

ter uma ordem lógica que permita que enfrentem o processo de criar sua empresa, que 

no começo parece muito complicado, mas que através da metodologia, enfrentam cada 

desafio por partes, aprendem, adquirem experiência e se reprogramam. Pelo tipo de 

formação técnica dos empreendedores, eles aceitam muito bem a assessoria 

proporcionada porque não é um tema que conhecem bem, têm uma ideia, mas não 

muito profunda, a verdade é que eles se nutrem dos profissionais. Eles aceitam os 

comentários e como estão tocando os seus projetos, têm uma visão diferente, discutem 

sobre isso, compartilham, mas têm boa recepção. Na verdade, todo o processo que 

desenvolvemos é gerido por essa necessidade de articulação entre o empreendedor e 

os nossos consultores e a gestão da incubadora. Ela que vai gerenciar os consultores, 

os consultores vão gerenciar o desenvolvimento dos empresários, então é a 

incorporação desses conceitos essencial para poder surtir efeito no nosso processo. 

Nós temos vários exemplos dá efetividade das nossas consultorias. Geralmente eles 

falam não, tá certo, essa visão tá certa e aí depois a gente põe em consultoria. Eles 

não têm resistência à consultoria. Ou sejam, em termos gerais, as propostas, os 
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tutoriais que são feitos sobre os diferentes temas, tanto na parte de administração, de 

gestão, de comercialização, de fluxo de caixa, e a parte financeira, são muito bem 

recebidos pelos empreendedores, por uma questão que é generalizada. Os 

empreendedores conhecem seus produtos e os serviços que querem prestar, mas têm 

falhas graves no que concerne ao planejamento de uma empresa, à gestão de uma 

empresa e tudo o que isso implica, tanto na parte de comercialização, na parte 

econômica, financeira, que é onde tratamos de concentrar o foco da incubadora, 

Então ao ter falhas, todas as contribuições são bem recebidas, como as sugestões e as 

sessões que temos semanalmente com cada um dos empreendedores. Por outro lado, o 

apoio de capital que fazemos é visto como algo significativo e também a nossa rede de 

contatos, a qual não teriam acesso se não tivessem trabalhando conosco. Eles têm 

contato com gente bem colocada, com muita experiência e isso para eles é algo que 

não encontram sempre. Todos que já saíram valorizam muito isso, queremos que tudo 

dê certo para eles, existe um ambiente de trabalho colaborativo”. 

2.Aceitação parcial 

 

AR-3 

CH-2 

BR-1 

 

N=6 

“Algumas sugestões não são executadas por alguns dos empreendedores. Sempre há 

algum caso particular onde não coincidem em alguma questão ou ideia particular, em 

alguma estratégia, em um objetivo, em alguma modalidade de comercialização ou 

outro aspecto. Afinal, nós não temos todas as respostas, nem eles, mas que elas 

venham do mercado, dos clientes, enfatizamos isso e tentamos estimular os 

empreendedores a sair em busca dessa resposta. Reconhecemos que podemos errar e 

por isso damos espaço para o trabalho em equipe. Às vezes seguimos a estratégia que 

eles traçam e vice-versa. Às vezes não concordamos em tudo, mas seguimos adiante, é 

um trabalho que continua, semana pós semana. Há equipes com as quais é mais difícil 

entrar em sintonia. A maior resistência, de todos, é na parte econômica e financeira, 

talvez pela formação disciplinar que eles têm. Em relação às questões financeiras, 

devem saber quando precisarão do dinheiro, quando precisarão de menos dinheiro e 

como podem chegar a evoluir no mercado. Eles não têm isso incorporado, as 

necessidades de avaliar o tema dos custos e principalmente a questão financeira, 

então não vêem isso como algo importante e isso gera uma rejeição, mas nós tentamos 

enfatizar essa etapa que os orientadores trabalhem bem essa fase porque os alunos 

não gostam do tema e manifestam isso. Talvez na parte de mercado nem tanto. Eles 

também são bem resistentes, são muito autoconfiantes. Acreditam muito no projeto 

deles, acham que não vão ter o menor problema na hora de colocar no mercado e têm 

certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. Acontece também deles não terem tanta 

certeza, mas sua própria característica faz serem um pouco resistente. A gente dá as 

orientações, eles seguem se quiserem, mas, registramos tudo o que passamos para eles 

e tentamos fazer com vejam as coisas. Há empreendedores que são muito abertos ao 

coaching, que aceitam todas as sugestões, que colaboram muito. Há outros que não 

aceitam muito a incubadora, que gostam de ter um grau de independência maior. Isso 

também está estabelecido no nosso contrato. Alguns são muito mais receptivos para 

receber a nossa ajuda e outros dizem, "realmente o que me interessa é o financiamento 

público e a conexão com os clientes”.  

3.Sem espaço para 

discussão 

CH-1 

N=1. 

“Na candidatura, na nossa página de internet, está tudo muito claro sobre o que 

significa a candidatura. Entregamos um manual de normas com o que devem cumprir 

e as datas e o contrato que assinamos é muito claro em termos dos direitos e deveres 

de cada um em relação ao processo a ser cumprido e quando não conseguem cumprir, 

nós os convidamos a sair da incubadora”.  
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6. As competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação   

No Quadro 11 são apresentados os discursos produzidos por oito ideias centrais a respeito das 

competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação. Com quase a metade 

dos respondentes, oito mais precisamente, o relacionamento é uma competência percebida entre 

os empreendedores. Neste assunto, é considerado a capacidade de se colocar no lugar do outro 

e a habilidade em formar equipes complementares e sólidas, onde os perfis se complementem 

em suas competências e habilidades. Da mesma forma, quanto à capacidade de aumentar e de 

construir redes de contato, auxiliando o fortalecimento do negócio, por ser estas relações uma 

ferramenta valiosa.  

A segunda ideia central, com seis participantes traz um discurso onde a visão sistémica, visão 

estratégica, bem como habilidade de negociação e de gestão, com visão de mercado. Quanto à 

parte técnica, os empreendedores são bem desenvolvidos, porém necessário o desenvolvimento 

de outras competências observadas importantes para o fortalecimento do negócio. Habilidade 

de comunicação, tomada de decisão adequada ao identificar o mercado e ter condições de 

calcular a rentabilidade do negócio.  

Na sequência, com seis participantes, de maneira equilibrada com o segundo discurso coletivo, 

a competência trazida e considerada importante é a sua energia de realização. Persistência, 

orientação ao sucesso, com energia e disponibilidade de fazer o que realmente é necessário, ou 

seja, a atitude e iniciativa. São dispostos a mudar os rumos e lidam de maneira tranquila com os 

imprevistos, sendo que lidam bem com os riscos em suas atividades, porém, de maneira 

calculada. Apresentam paciência para esperar o tempo necessário para seu negócio se 

desenvolver e poder terminar ações necessárias para alcançar seus objetivos propostos de 

maneira estratégica.  

A quarta ideia central, com cinco dos respondentes, o discurso coletivo mostra a questão da 

capacidade de aprender, uma competência presente no perfil dos empreendedores. Quando 

orientados, desenvolvem muito bem, aprendem com facilidade e de maneira rápida. Por serem 

técnicos de alta performance, percebem a necessidade de se desenvolverem nas competências 

de gestão, onde a incubadora percebe a disposição demonstrada pelos empreendedores em 

aprender de maneira contínua. São abertos a receber sugestões, mudam rapidamente e 

aprendem com os técnicos, assessores e outros empreendedores. 

Em continuidade ao mesmo tema, conforme Quadro 12, a quinta ideia central mostra a alta 

competência técnica apresentada pelos empreendedores. Com três respondentes, o discurso 
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produzido trata da especialidade técnica que os empreendedores têm, de maneira sólida, 

levando esta capacidade ao negociar, tornando este uma diferencial no mercado.  

O sexto discurso coletivo, com três participantes, a questão da competência apresentada pelos 

empreendedores em observar e identificar oportunidades no mercado, bem como facilidade em 

desenvolver e buscar soluções. Demonstram criatividade ao propor soluções, como também 

facilidade em identificar profissionais certos para trabalharem para eles.  

Com a mesma representatividade da ideia central sobre a visão de oportunidades, ou seja, com 

três entrevistados, o discurso trata do compromisso, dedicação e paixão pelo que o 

empreendedor faz, bem como a vontade em trabalhar com seu negócio são aspectos percebidos 

pela incubadora.  

Por último, a oitava ideia central, com a participação de duas pessoas, o discurso mostra que a 

incubadora percebe nos empreendedores a inovação tanto no projeto, quanto na gestão do 

negócio.  

 

Quadro 12 - Competências percebidas nos empreendedores 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Relacionamento 

 

AR-3 

CO-3 

CH-2 

 

N=8 

“Inclui a capacidade de se colocar no lugar do outro. O trabalho em equipe, para que 

realmente se consolidem como sócios gestores dessa nova empresa.  A questão da 

inteligência social, ampliando sua rede de contatos, ajudando no fortalecimento das 

relações. Capacidade de apresentar suas empresas aos clientes ou investidores, bem 

como formar equipes de alta performance. Trabalhamos com a liderança, habilidades 

comerciais e habilidades de negociação. Não são muito humildes, não reconhecem 

seus erros, isso complica um pouco o processo e por isso devemos fazer um trabalho 

intenso com eles. Obviamente eles são muito competentes em termos técnicos, mas 

carecem da parte de comercialização de suas tecnologias. O fato de incorporar novos 

integrantes, que nós sugerimos, para fortalecer suas equipes, que sejam equipes mais 

equilibradas, não somente de científicos, é algo difícil de conseguir. No começo 

titubeiam, mas depois, quando os vemos no final do processo, a verdade é que se 

posicionam de maneira distinta e depois com as adversidades, vemos como quando 

existe uma equipe empreendedora, eles se complementam muito mais do que quando 

estão sozinhos.  A equipe empreendedora é muito importante, sempre dizemos que o 

projeto pode ser muito bom, mas se a equipe empreendedora não for boa, não terá a 

necessária capacidade para superar os obstáculos. Importante que eles explorem a 

rede de contatos, uma ferramenta valiosa a nosso ver..  Que tirem benefícios e 

aproveitam esse rede”. 

2.Estratégica 

 

AR-3 

CO-3 

 

N=6 

“Principalmente que tenham capacidade e habilidade de gestão, com visão de 

mercado. Normalmente encontramos empreendedores que são muito bons 

tecnicamente, mas que carecem de habilidades ou competências comerciais, e esse é o 

aspecto que nós mais reforçamos. Buscamos sócios que se complementem ou lhes 

ajudamos a ter um método na estrutura comercial, porque muitas iniciativas estão 
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baseadas na inovação de tecnologias. Nesse sentido, é muito difícil delegar essa 

responsabilidade a um terceiro, cuja formação não é muito boa; é mais fácil 

proporcionar um método ou estrutura comercial a esses empreendedores para que eles 

a desenvolvam. Se tiverem uma veia comercial, que eles desenvolvam capacidades, 

habilidades de negociação, de planejamento estratégico e o espírito empreendedor, 

que se mantenha vivo. Isso pode ser muito importante, como ter atitudes em relação à 

gestão empresarial, que o empreendedor entenda minimamente quais são os conceitos 

para gerenciar uma empresa; que ele possa calcular a rentabilidade do negócio; que 

possa identificar o mercado que quer atingir; que possa desenvolver atividades de 

marketing, talvez não profundamente, mas que entenda a importância do processo. 

Desenvolvemos a capacidade de delegar os processos de tomada de decisão e 

crescimento do negócio Trabalhamos muito o tema da comunicação, para que possam 

se expressar de forma clara, tanto por escrito como verbalmente a proposta de valor 

que eles estão oferecendo em suas empresas. Com o pensamento sistêmico para poder 

gerenciar a empresa, considerando todas as variáveis que envolvem a tomada de 

decisões”. 

3.Energia pessoal 

 

AR-2 

CH-2 

BR-2 

 

N=6 

“São quase de livro, vemos as típicas competências empreendedoras: são orientados 

ao sucesso, persuasivos, correm riscos calculados. Vemos a capacidade de querer 

levar o negócio adiante; de ser um bom empreendedor, de saber como trabalhar em 

equipe e de saber como enfrentar algumas situações que não são fáceis, como 

justamente apresentar o seu projeto para investidores ou clientes. Coragem, 

persistência e atitude. Fazem tudo ao mesmo tempo, tem atitude e conhecimento. O 

que mais me admira é atitude, de acreditar, de executar e correr atrás. Sabem fazer e 

fazem. Eles se desenvolvem rápidos. Outro aspecto é que são persistentes, eles gostam 

daquilo que fazem e efetivamente buscam uma solução. Tem persistência, são 

orientados e buscam seguir as orientações e iniciativa. Planejamento estratégico, 

negociação e capacidade para lidar com imprevistos, mudanças de rumo ser proativo 

e responsável, para poder levar a cabo o projeto. Também o tema do risco, ou de 

querer correr riscos, a paciência para poder terminar ações que precisam de tempo e 

maturação, bem como habilidade de superar obstáculos e buscar alternativas”.  

4.Aprendizagem  

 

AR-2 

CH-2 

BR-1 

 

N=5 

“No começo chegam com muita expectativa, mas não sabem por onde começar. Mas 

eu diria que cada um é um mundo diferente. Se tivesse que escolher um denominador 

comum para este grupo de empreendedores, eu diria que eles têm um preparo 

científico tão alto que é muito trabalhoso fazer um coaching com eles. Eles valorizam 

muito a contribuição da metodologia; de como desenvolver um negócio; de ter uma 

ordem lógica que permita que enfrentem o processo de criar sua empresa, que no 

começo parece muito complicado, mas que através da metodologia, enfrentam cada 

desafio por partes, aprendem, adquirem experiência e se reprogramam. Com relação a 

habilidade de gestão, eles não têm, eles precisam desenvolver essa habilidade, mas a 

partir do momento que eles são orientados eles desenvolvem muito bem, muito rápido, 

isso é impressionante. A hora que você estimula o empreendedorismo sem a bagagem 

de vivência empresarial, eu acho que o empreendedor ele bate muito a cabeça por 

desconhecimento, práticas comerciais, de práticas administrativas, conhecimento de 

legislação. Porque eles não têm uma sistemática de gestão das atividades, atribuição, 

recrutar é por pessoas competentes para executar, que parte que deve terceirizar, se 

não devem e outras coisas. Dessa forma, percebemos o tema da formação contínua 

que os empreendedores têm, que estão dispostos a continuar sua capacitação; são 

abertos a receber sugestões, possuem abertura mental para seguir aprendendo com 

técnicos e outros empreendedores, não somente com os incubados; bem como 

procurar assessoria de terceiros”. 
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5.Operacional 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3 

“Geralmente a competência mais importante dos empreendedores é conseguir 

finalmente constituir sua empresa. Ou seja, uma formação técnica geralmente sólida. 

Há muita competência na aplicação científica, há muito interesse nisso. Muita 

competência técnica nos projetos apresentados, é notável, porque eles são 

especialistas na parte técnica. Negociam bem, em termos de conhecimento adquirido”. 

6.Oportunidade 

AR-1 

BR-2 

N=3 

“Que possam ampliar sua visão, pensar grande, porque eles têm uma facilidade 

grande de enxergar a oportunidades no mercado. Eles têm facilidade de desenvolver 

também, ou de buscar soluções para desenvolver, que muitas vezes eles não conhecem 

mas eles sabem onde buscar, eles sabem detectar os profissionais certos para 

trabalhar para eles. São pessoas bastante criativas, com condições de verificar 

situações e serem criativas isso é um ponto bastante favorável”. 

7.Comprome-

timento 

AR-2 

BR-1 

N=3 

“Nós queremos que tenham compromisso e dedicação, que sejam apaixonados pelo 

que fazem. Vontade e compromisso para realizar seu projeto. Ser aberto, dedicado ao 

negócio que é uma outra coisa também que a gente se preocupa se ele tá dedicado, se 

ele quer se dedicar ao negócio. ” 

8.Inovação 

CO-2 

N=2 

“Que sejam criativos, inovadores, com capacidade de gerenciar a inovação como o 

núcleo de negócios”.  

 

 

7. Como é o Processo de avaliação das competências dos empreendedores  

Quando tratado sobre o processo de avaliação das competências empreendedoras pela 

incubadora, foram produzidas duas ideias centrais, conforme Quadro 13. O primeiro discurso 

coletivo produzido com sete participantes, mostra que a incubadora avalia o perfil da equipe do 

projeto, por meio de um estudo do perfil, com o objetivo de identificar onde é necessário a 

incubadora desenvolver o empreendedor, ou mesmo, qual o perfil de sócio para que melhor se 

integre, para que se possa obter um resultado mais fortalecido do negócio. Esta avaliação é 

realizada para que se possa elaborar um plano de desenvolvimento das competências deste 

empreendedor e de sua equipe, porém, não se trata de algo sistematizado, uma vez que ao 

identificar necessidades de desenvolvimento, a incubadora procura fazer com que este fato seja 

percebido pelo profissional, para que busque sua capacitação.  

A segunda ideia central, com três respondentes, o discurso traz a questão do sistema de 

avaliação e acompanhamento do diagnóstico e evolução das habilidades e competências 

técnicas empreendedoras dos profissionais. É avaliado periodicamente se estão alcançando as 

metas estabelecidas e se suas competências empreendedoras estão acompanhando as exigências 

em decorrência do desenvolvimento dos resultados da empresa.  

O que pode ser percebido neste tema é que apesar de ao longo da pesquisa, em respostas 

anteriores a necessidade de competências que seriam na maior parte das vezes individuais de 

cada empreendedor sócio de um negócio, a avaliação feita pelos gestores da incubadora é feita 
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apenas no sentido coletivo, sendo desprezadas as características pessoais que na soma destas 

formariam o grupo. A avaliação do conhecimento técnico e de gestão também aparece como 

um item levado em consideração o que demonstra uma visão voltada ao negócio e não ao 

sujeito, novamente reafirmando a teoria que afirma que as incubadoras são focadas nos projetos 

e nos resultados que estes podem produzir. Chandra e Fealey (2009) afirmam que as 

incubadoras de empresas são vistas como ferramentas dinâmicas para fomentar novos 

empreendimentos, com o objetivo de alcançar desenvolvimento econômico e geração de 

emprego. 

       

Quadro 13 - Processo de avaliação das competências 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Avaliação da 

equipe  

 

AR-2 

CO-2 

CH-2 

BR-1 

 

N=7 

“Sabemos que é difícil que um empreendedor possa fazer um negócio sozinho, então 

avaliamos a equipe de trabalho. É feita a avaliação da equipe do projeto e não das 

competências empreendedoras de cada sócio. Nós não limitamos, não fazemos uma 

avaliação precisa de cada uma das competências. Fazemos um levantamento de perfil, 

onde são indicadas as fraquezas para poder justamente começar a fortalecer esses 

pontos ou tratar de identificar qual é o perfil do sócio adequado, ainda mais se 

estamos conectando os empreendedores com a rede de investidores. A gente já 

disponibiliza ou recomenda que procure contatar ou se capacitar ou contatar uma 

pessoa para executar o trabalho ou que ele se capacite. Mas não de forma 

sistematizada. Se alguém não tem um perfil comercial, fazemos com que isso seja 

percebido e que é preciso conseguir algum sócio ou interagir com outras empresas da 

mesma incubadora ou que através da incubadora possamos conseguir alguma venda 

comercial ou algum canal de distribuição para suprir essa carência. O que avaliamos 

também é o compromisso que eles expressam nas entrevistas”. 

2. Avaliação do 

conhecimento 

técnico e de gestão 

BR-3 

N=3 

“Sim, são avaliadas e tem critérios específicos. A gente tem esse diagnóstico que 

fazemos com indicadores e até para avaliar em termos de desenvolvimento como 

empresa. Temos um sistema de acompanhamento, de três em três meses para saber 

como é que está o desenvolvimento da empresa. A parte de mercado, por exemplo, 

você vê quantos clientes ele conquistou, quantos ele perdeu, como é que é o preço com 

relação ao concorrente, como é que ele fez o preço de venda dele, são basicamente 

esses aspectos. Nós avaliamos também as habilidades e as competências técnicas para 

realizarem as metas que são estipuladas, como a entrega do plano de negócios ou 

estratégia de mercado”. 

 

 

 

8. Possíveis semelhanças entre os empreendedores após a incubação 

Em relação à possibilidade de identificar semelhanças entre os empreendedores após a 

incubação, foram produzidas seis ideias centrais, conforme Quadro 14. O primeiro discurso 

coletivo produzido com discurso de nove dos respondentes tem como ideia que ao final da 
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incubação, os empreendedores apresentam em sua maioria um desenvolvimento das 

competências mínimas necessárias para dar continuidade no negócio, em relação à gestão 

empresarial, marketing, finanças e gestão de equipe. Tornam-se mais situados no mercado, 

desenvolvem competências de planejamento, ou seja, uma visão mais global e cuidadosa do 

que é necessário ser feito para que seu negócio tenha sucesso.   

Quanto à comunicação, a mudança é drástica na forma dos empreendedores de comunicarem 

quando saem da incubadora. A forma deles se apresentarem é semelhante, quando apresentam e 

falam de seus negócios. Ao tomarem decisão, são mais orientados, pois ao saírem da 

incubadora, têm um choque de realidade e percebem que o que aprenderam será necessário 

aplicar. Os empreendedores são muito semelhantes na prática efetivamente, uma vez que se 

percebe que saem da incubadora mais fortalecidos, robustos e mais independentes. 

Com sete respondentes, o segundo discurso mostra que os empreendedores têm atitude própria, 

onde se observa poucas mudanças. É observado o quanto os empreendedores assumem papéis 

de acordo com seu perfil e sua formação de base e, mesmo sendo trabalhada a mudança, há 

menos permeabilidade no perfil dos empreendedores.  

A terceira ideia central, conforme Quadro 14, com quatro respondentes, ou seja, quatro 

participantes, que os perfis dos empreendedores são semelhantes no que se refere a serem 

voltados para o crescimento, com perfil de desenvolvimento, ou seja uma orientação para o 

sucesso, com perseverança para o alcance de seus objetivos.  

Na sequência, com três participantes, o discurso trata da visão do empreendedor mais voltado 

para a realidade. O foco, quando ele sai do mercado é voltado mais para o mercado, ao 

contrário de quando entra na incubadora, onde seus esforços são mais para o produto em si.  

O quinto discurso, com dois participantes mostra que em alguns casos o empreendedor sai da 

incubadora mais dependente ainda, uma vez que não consegue colocar em prática tudo o que 

aprendeu de ferramentas e metodologias. Eles sabem da importância do acompanhamento 

periódico dos resultados, porém, sentem dificuldades quando deixam a incubadora de 

administrar tudo sozinhos e de se dedicar em acompanhar os indicadores de seu negócio, bem 

como de direcionar suas ações no sentido de captar recursos sozinhos. 

A última ideia central, também com dois respondentes, é trazida a questão da conduta dos 

empreendedores ao saírem da incubadora, no sentido de valorizarem todo o trabalho realizado e 

se sentirem agradecidos por sua passagem pelo processo de incubação e a proximidade que a 

equipe da incubadora mantém com os empreendedores.  
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Este tema foi discutido com intuito de identificar a percepção dos gestores no que foi 

desenvolvido, a partir da discussão da homogeneidade ou não dos empreendedores esperava-se 

entender até que ponto as competências eram percebidas como desenvolvidas ao final do 

processo de incubação, isto ficou claro com as ideias centrais apresentadas, pois os gestores 

percebem competências para empreender, ter autonomia, foco no mercado e foco no 

crescimento do negócio. Alguns dos gestores percebem que a o desenvolvimento em algumas 

situações numa dependência, diminuindo assim uma característica inicial a certeza da resolução 

de tudo de maneira isolada, assim aprende a trabalhar em equipe, o que é uma competência 

também desenvolvida.   

 

Quadro 14 - Semelhanças entre os empreendedores após a incubação 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Competências 

para empreender 

desenvolvidas 

AR-2 

CO-1 

CH-4 

BR-2 

 

N=9 

“Sim, sem dúvida. Os empreendedores adquirem no final da incubação, uma 

homogeneidade nas competências mínimas para continuar o processo de pós-

incubação, com o mínimo de gestão empresarial, de marketing, na parte financeira e 

em trabalho em equipe. Sabem qual é o ecossistema onde se situam; quais as 

instituições com as quais devem ter contatos; como traçar seus objetivos e como 

alcançá-los. Se percebe uma maturação, um conhecimento e uma valorização de todas 

as ferramentas que foram incorporadas no projeto e em relação à equipe dos 

empreendedores.  Eles têm uma visão muito mais global, muito mais apaixonada, 

muito mais cuidadosa de tudo que precisa ser levado em conta para poder desenvolver 

os empreendimentos. Percebe-se semelhanças na forma de comunicação porque 

adquirem ferramentas de comunicação efetivas e, portanto na hora de fazer uma 

apresentação de seu negócio, vemos semelhanças nas suas apresentações. Há 

mudanças drásticas de como se expressavam no início da incubação e como se 

expressam agora em virtude da venda de seus negócios frente a um público.  O que 

nós percebemos é que os mais jovens têm habilidades que os mais velhos não têm, por 

exemplo, um jovem que está desenvolvendo um aplicativo, ele tem vontade e 

habilidades para poder se apresentar diante de qualquer pessoa, explicando 

rapidamente, em três minutos o que ele faz. Já uma pessoa mais velha, com um projeto 

de biotecnologia, por exemplo, é mais difícil para ele explicar isso em três minutos, ele 

sabe muito da parte técnica, mas é mais difícil que se expresse de forma rápida. 

Também há uma mudança drástica na tomada de decisões. No começo tomam decisões 

sem critério e no final tomam decisões orientadas, pensadas, conversam com outros 

empresários. As semelhanças estão na prática. Outro ponto importante e de forma 

geral eles têm um choque de realidade que aí eles começam a entender que aquilo que 

a gente fala desde o primeiro dia de incubação que o empresário tem que ser ético, 

que o empresário tem que ter todas as certidões negativas que precisa ter uma pessoa 

diferenciada faz todo sentido. Então no final eles estão cientes disso que tem que 

andar nessa linha, de ser empresário, poder buscar recursos, ter bons contratos 

depende de uma competência, de uma habilidade, de um nível de comportamento em 

termos de comportamento tem um avanço muito grande. Percebemos que alguns 

empreendedores vão até um certo ponto com o risco. Eles querem se arriscar, mas até 

um certo ponto. Depois que crescem, começam a ficar com medo e passam a querer 
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montar e desenvolver novos negócios. Eles preferem ser empreendedores seriais do 

que tocar um grande negócio. Então achamos que nossa preparação está muito mais 

focada no empreendedor do que no empresário. Eles saem fortalecidos, robustos, 

independentes, com muita autoconfiança e precisam menos de nós”. 

2.Personalidade 

própria 

 

AR-3 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

 

N=7 

“Sim, são todos muito diferentes, existem mais diferenças que semelhanças. O ser 

humano muda pouco, trata-se de questões de personalidade Acho que cada um tem sua 

própria personalidade, seu próprio perfil, podemos ver como eles se organizam e 

como cada um assume um papel de acordo com seu perfil individual e como eles se 

complementam. As empresas se formam com empreendedores onde um é responsável 

pela parte tecnológica e o outro se encarrega da parte organizacional e comercial.  

A formação de base marca muito a cabeça de cada empreendedor, por mais que se 

trabalhe muito, há ramos determinados onde é mais difícil mudar a mentalidade, há 

mais rejeição, menos permeabilidade para poder transmitir as ferramentas que 

queremos. Além disso, os empreendedores apresentam facilidade para identificar 

oportunidades de mercado, em querer desbravar caminhos e destemidos, vão com a 

cara e a coragem, não tem medo, parece que não mede o tamanho do risco que ele vai 

correr. Estão sempre trabalhando com novos projetos, de olho em novas tecnologias, 

buscando desenvolver coisas diferentes”. 

3.Voltados para o 

crescimento 

C0-1 

CH-2 

BR-1 

N=4 

“Eles têm um perfil muito parecido, com perfil de desenvolvimento, de pessoa que 

quer crescer. Perseverança para alcançar objetivos, são projetos de vida, é esse tipo 

de coisa que os incentiva a continuar com o processo da empresa. Muitos devem 

aprender inglês, ou seja, entram sem saber falar inglês e terminam com algo de inglês 

na cabeça, porque nossa ideia é que se internacionalizem. Ou seja, uma orientação ao 

sucesso” 

4.Foco no mercado 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3 

“Então o empreendedor entra com o paradigma de querer servir à nação e sai 

querendo servir o mundo. Todos saem com outra mentalidade, de pelo menos saber 

para onde estão indo e com diferentes habilidades, pelo menos são mais realistas em 

relação ao seu rumo. A grande mudança que eles têm é em termos de foco quando o 

cara entra na incubadora o foco dele é no produto, no projeto e quando sai, o foco 

dele já está mais enviesado para o mercado, eles sentem essa dificuldade de como se 

relacionar com o mercado porque o mercado muda e eles começam a ter essa 

condição”. 

5.Dificuldade em 

permanecer sozinho  

CH-1 

BR-1 

N=2 

“Às vezes chegam independentes e ficam mais dependentes. O que se percebe é que 

tudo que se fazia aqui em gestão ele gostaria de continuar a ter feito no dia-a-dia e ele 

não consegue sozinho fazer, por exemplo: periodicidade ao momento de gestão, 

acompanhar os números. Eles sabem que é importante, sabem que precisam, sentem 

necessidades, mas agora sozinho eles não conseguem fazer como se fazia aqui e 

quando estava aqui achava até meio sistematizado. A hora que eles graduam 

normalmente se torna difícil o empresário ter um tempo para se dedicar, escolher 

projetos para captar os recursos, principalmente projetos não reembolsados e 

acompanhar os editais”. 

6.Valorizam a 

passagem pela 

incubadora 

CH-2 

N=2 

“Em termos de conduta, são muito agradecidos Há uma relação positiva com a 

incubadora, algo que é perceptível, valorizam a passagem pela incubadora e a 

proximidade com o empreendedor”. 
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9. As competências primordiais para um empreendedor de sucesso  

Quando tratado do tema das competências primordiais para um empreendedor de sucesso, foi 

obtido nove ideias centrais com seus respectivos discursos do sujeito coletivo, conforme 

Quadro 14. Desta maneira, com uma quantidade expressiva de respostas entre os participantes, 

ou seja, onze dos respondentes trouxeram um discurso no qual a capacidade de se relacionar é 

uma competência primordial para se obter sucesso nos negócios.  

Ter uma boa articulação entre os empresários, parceiros, sócios e investidores e equipe, 

utilizando-se de uma boa rede de relacionamentos para se obter resultados. Uma boa ideia se 

transforma em um bom negócio dependendo do grau de relacionamento que o empreendedor 

tem com os demais.  

A liderança e a capacidade, com de trabalhar em equipe, com dedicação e escuta ativa, fazendo 

com que o profissional desenvolva as habilidades comerciais, sabendo como apresentar e 

buscar soluções para seu negócio. Tudo isto, segundo o discurso coletivo, tem relação direta 

com os valores pessoais, como ética, confiança, integridade.  

Como segunda ideia central, com oito participantes, foi obtida a ideia central que para se ter 

sucesso nos negócios, o empreendedor precisa ter como competência e energia pessoal, com 

flexibilidade e resiliência para passar pelas dificuldades que o próprio processo de empreender 

demanda para o profissional. Isso quer dizer, capacidade de se recuperar frente aos obstáculos, 

com energia e tenacidade, muito disciplina, foco e paixão no que está se dedicando a fazer, 

como parte de seu plano de vida.  

Na sequência, conforme o Quadro 14, a terceira ideia central, com sete, ou seja, sete 

participantes trouxeram um discurso coletivo no sentido de ser o comprometimento com o 

negócio, a competência primordial para se alcançar os objetivos profissionais de uma empresa 

incubada. O empreendedor precisa realmente saber o que quer, pois somente definido seus 

objetivos que ele não desiste diante dos problemas que surgem pelo processo do 

empreendedorismo. O empenho, o esforço, a motivação e a persistência geralmente são 

competências que ajudam o empreendedor no alcance do sucesso em seus negócios.  

O quarto discurso coletivo, com seis respondentes que apresentaram como ideia central a 

competência técnica operacional de muita importância para o sucesso do negócio. Conhecer 

todo o processo, ter uma visão da área específica do negócio, bem como conhecer os processos 

gerenciais que envolvem todos os aspectos do negócio. A dedicação à execução do projeto, ou 

seja, transformar uma boa ideia em um processo concreto e possível de ser realizado. 
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Importante o empreendedor ter capacidade de sair do pensamento com processos e transformar 

em produtos para atender o que o mercado realmente necessita.  

A quinta ideia central, traz a importância da estratégia. O empreendedor precisa ser estratégico, 

ter visão de futuro e proatividade para adaptação às mudanças. Percepção de negócio, seja geral 

ou específica em sua área, no sentido de transformar uma necessidade em oportunidade. Trata-

se de conhecimento de mercado. 

A capacidade de conectar a oportunidade com o produto é uma competência também 

considerada importante para o sucesso da empresa, com três representantes da pesquisa, no 

qual o discurso trazido trata da habilidade de captar o que está acontecendo no mercado e reagir 

prontamente, por meio da visão do negócio e a paixão que o empreendedor precisa ter para 

poder ter condições de se adaptar e propor solução o para uma necessidade que venha a 

perceber no mercado.  

O sétimo discurso coletivo, também com três participantes fala da inovação. Para os 

entrevistados, o empreendedor precisa ser inovador, fazer diferente e agregar valor ao que faz, 

proporcionando o que o mercado precise e se interesse por ele.  

Na sequência, conforme Quadro 15, e oitava ideia central, dois participantes produziram um 

discurso no sentido que os empreendedores precisam como competência primordial para se 

obter sucesso em seu empreendimento é a habilidade analítica em relação aos aspectos do 

negócio, como saber fazer uma boa leitura técnica e financeira da situação da empresa, 

habilidades de comercialização e de tomada de decisão com a velocidade que o negócio 

necessita para mudar direcionamentos. 

Como última ideia central, com a participação de um entrevistado, a questão da aprendizagem, 

com pré-disposição para aprender e mudar de rumo, com flexibilidade e agilidade necessária.  

Neste tema o que pode ser verificado, pelo ponto de vista dos gestores das incubadoras as 

competências que eles percebem como primordiais para um negócio poder ter sucesso no 

mercado, caracterizando como sucesso, uma empresa que permanece estabelecida e que 

consegue também se desenvolver.  

O que pode ser percebido que as competências apresentadas são fundamentalmente as 

competências discutidas nas teorias de empreendedorismo. Apenas a competência de 

relacionamento humano que é indicada por Man e Lau (2005), não é discutida pelos gestores 

das incubadoras.    
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Quadro 15 - Competências para o sucesso 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Relacionamento 

 

AR-3 

CO-1 

CH-3 

BR-4 

 

N=11 

“Para ter sucesso, precisa ser um bom líder e deve estar disposto a compartilhar o 

valor de seu negócio, estar aberto a interagir com empresários do mesmo ramo ou 

com possíveis investidores, é isso que lhe permite crescer. Ter uma grande 

articulação, um network para alavancar o negócio com quem pode, com outros 

empreendedores, gerenciando pessoas. A rede de apoio e de relacionamentos é muito 

importante porque não adianta ele ter um projeto bacana é se ele não consegue 

olhar em volta o que o meio pode favorecê-lo. Alguns têm uma certa resistência 

quando se fala em buscar uma parceria, tem medo, buscam pessoas profissionais 

para trabalhar para ele, não para fazer parceria com ele, investidores. A relação 

entre os sócios é muito importante, porque na hora que vai constituir tudo é 

maravilhoso, tudo vai dar certo, não ele vai fazer isso eu vou fazer aquilo, e aí 

começam os primeiros desentendimentos, geralmente quando a empresa começa a 

ter dinheiro e começam a ter problemas, por causa do tempo de dedicação de cada 

um, por causa de merecimentos, começam os atritos. Capacidade de liderança, 

vocação para o trabalho em equipe, reconhecer opiniões e ações, ver no outro a 

possibilidade de colaboração, escutar os outros e principalmente estar conectado 

com o mercado, com seus clientes e tirar dai a resposta de como deve fazer o seu 

negócio, e não impor uma solução que acha que todos devem consumir. Também 

deve saber explicar o seu negócio de forma rápida para qualquer pessoa, para que 

qualquer pessoa possa entender o que está sendo vendido. É preciso ter uma 

condição de venda, de mercado, de marketing, de persuadir, você fazer uma boa 

apresentação e ter uma boa argumentação, se preparar e negociar. Se ele não tiver 

um pouco de paixão para atrair pessoas que sigam ele e que de certa forma confiem 

com ele. Também está relacionado com as competências, características e valores 

pessoais. Ser íntegro, esforçado, confiável, uma série de características que 

contribuem para que os projetos definitivamente produzam algo no final. A questão 

de ser confiável, faz com que a empresa seja uma empresa confiável, e que isso possa 

construir uma relação de fidelidade com os clientes”. 

2.Energia pessoal 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

BR-2 

 

N=8 

“A resiliência e flexibilidade é muito importante porque nesses processos eles 

passam por muitas dificuldades, então essa capacidade de superar as respostas 

negativas, querendo seguir adiante, de não desistir, de querer continuar, com 

condições de retomar uma ideia caso ela fracasse. Ou seja, capacidade de 

recuperação frente a algum obstáculo no caminho, a tenacidade, a constância, 

disciplina, estarem convencidos de que isso faz parte do seu plano de vida. Paixão, 

perseverança, disponibilidade para trabalhar muito, ambição moderada, ter foco, 

ser focado e orientado para não se desviar. Não temer riscos, ser humilde, 

reconhecer suas falhas para poder formar equipes de trabalho mais eficientes. Mais 

importante do que o produto e seu valor, é a pessoa que o está produzindo. É 

possível que o produto não seja tão inovador, mas se a pessoa tem paixão, com 

certeza algo muito bom será gerado”. 
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3.Comprometimento 

AR-4 

CH-1 

BR-2 

N=7 

“Muitas vezes a morte do negócio não está ligada ao negócio, mas está ligada ao 

empreendedor, que resolve montar um negócio sem querer realmente. Quando ele 

quer realmente ele não vai embora, está disposto a sacrificar seus finais de semana, 

sua família, ficar sem dinheiro em prol do seu negócio. É preciso ter fome de 

empreender. Se o empreendimento não funciona, que seja motivo para se mobilizar. 

Podemos ter um ser humano com muita vontade de empreender, muito profissional, 

cumpridor, excelente. No começo devem estar motivados. Geralmente os 

empreendedores que trabalham sistematicamente, que se esforçam e que continuam 

trabalhando, seguindo o modelo que começaram, conseguem ter empresas de 

sucesso. A perseverança é uma das atitudes que devem ter, principalmente no 

começo porque as coisas às vezes funcionam e às vezes não, mas é preciso seguir 

adiante. A visão de futuro, o compromisso e dedicação de 100% ao projeto e que 

deixem de lado sua outra atividade. Se não estão comprometidos, se não tem vontade 

de empreender, o projeto pode ser genial, mas não dará frutos. Dedicação é 

importante porque ele não consegue manter seu negócio em pé. Tem que ter visão do 

negocio, ele tem que ter uma paixão, ter visão de oportunidade, paixão. Tem que ter 

perseverança e vontade, porque se ele não tiver uma visão de mercado fica difícil ele 

tentar crescer se ele não tiver uma paixão, uma perseverança e conseguir” 

4.Operacional 

AR-1 

CO-2 

CH-1 

BR-2 

N=6 

“O empreendedor precisa ter uma forte visão da área específica que eles pretendem 

atuar, de entender aquilo muito bem tecnicamente. É preciso conhecer processos 

gerenciais. Precisa ter atitude de fazer mesmo e coragem de concretizar. Capacidade 

de seguir com todo o processo do negócio. Administração de empresas, gestão de 

recursos (equipamentos e dinheiro). Muita capacidade de gestão, planejar o mais 

rápido possível, mas devem se dedicar à execução do projeto e isso significa fazer o 

ciclo completo, receber a retroalimentação, porque muitas vezes ficam no 

planejamento e não executam. É interessante você ser criativo. O que o mercado 

valoriza é conseguir conciliar uma ideia em um produto e em processos, você ter 

essa condição de desdobramento. Do pensamento com processos que vão gerar 

produtos para atender o mercado é um grande elemento”. 

5.Estratégia 

AR-3 

BR-1 

N=4 

“É preciso ter uma visão do futuro, não limitada, aberta, ser proativo. Habilidades 

de negociação, planejamento estratégico no que concerne a ideia da capacidade de 

adaptação a mudanças. A capacidade de ver, a percepção, a visão associada a 

percepção de negócio, ele tem uma visão, não importa se é geral ou é daquela área 

específica, ele identifica e transforma aquela necessidade em uma oportunidade ou 

cria uma necessidade. Conhecer o mercado”. 

6.Oportunidade 

CO-1 

BR-2 

N=3 

“Primeiro que foquem no mercado, que tenham muita capacidade de conectar a 

oportunidade com o produto. Habilidade de captar o que está mudando no mercado 

e reagir prontamente, com a sua sensibilidade que está em volta. Tem que ter visão 

do negócio, ele tem que ter uma paixão, ter visão de oportunidade, paixão, porque se 

ele não tiver uma visão de mercado fica difícil ele tentar crescer. Um empresário que 

tem essa condição de ver uma oportunidade lá fora e climatizar, tropicalizar aqui 

para o país está trazendo um grande resultado”. 

7.Inovação  

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3 

“O negócio precisa ser inovador, algo diferente, não adianta fazer o mesmo, e que 

possa agregar valor, que o mercado precise disso e se interesse por ele’.  
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8.Analítica 

AR-1 

CH-1 

N=2 

“Entendimento de como funcionam os negócios; habilidades para fazer uma leitura 

técnica e financeira da situação da empresa, que tenham habilidades de 

comercialização. Ser capaz de discernir e ser capaz de tomar suas próprias decisões, 

e na medida em que for preciso, tomar decisões o mais rápido possível”. 

9.Aprendizagem 

AR-1 

N=1 

“Pré-disposição para aprender e mudar de rumo; ter muito jogo de cintura, há 

muitas mudanças e eles devem poder se adaptar a essas mudanças”. 

 

 

10. Razões para uma empresa que passou por processo de incubação não dar certo no 

mercado  

Ao se tratar das possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de 

incubação possa dar certo no mercado, foram produzidos sete discursos coletivos, conforme 

Quadro 16. Com mais da metade dos respondentes, ou seja, dez participantes trouxeram no 

discurso coletivo que a dificuldade nas relações humanas, sejam entre sócios, equipe ou mesmo 

no mercado, pode muito interferir nos resultados da empresa. Objetivos diferentes, 

pensamentos diversos e até mesmo tempo diferente de dedicação entre os sócios podem ser 

motivos para divergências e enfraquecimento dos negócios. Os empreendedores precisam estar 

dispostos a ouvir outras opiniões que não as suas, bem como dispostos a mudar seus conceitos. 

A falta de confiança entre as pessoas. Como equipe, sócios, fornecedores e parceiros, bem 

como o estabelecimento de uma relação onde os papéis não estão claros e definidos, tem 

mostrado um fator de enfraquecimento nos resultados esperados. 

Com a mesma representação da primeira ideia central, a questão das alterações que ocorrem no 

mercado podem influenciar os negócios e seus resultados, podendo levar ao fracasso do 

empreendimento. Os empreendedores podem não estar atento às mudanças de mercado, com 

produtos ou soluções não atualizadas, atendendo ao que necessita o mercado. Alguns 

apresentam dificuldades em redirecionar seu negócio, muitas vezes, por acreditarem fielmente 

ao seu projeto, porém, dependendo pode não acompanhar com inovações ou mesmo por 

demora em reagir e propor redirecionamentos. É preciso se apaixonar mais pelo problema do 

que pelo produto, pois dessa maneira, o empreendedor pode buscar novas estratégias, diferentes 

para atender às novas demandas. 

O despreparo dos sócios em relação à gestão surge como a terceira ideia central. Quando o 

empreendedor não está capacitado para gerir e perceber a potencialidade de seu negócio, pode 

levá-lo ao fracasso. A dificuldade na gestão financeira, no planejamento de operacional ou 

mesmo na gestão da equipe interferem de maneira significativa nos indicadores da empresa.  
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O quarto discurso coletivo, com três participantes foi produzido no sentido de se perceber que o 

sucesso do empreendimento está relacionado à energia que o profissional tem para dar 

continuidade nos seus negócios. Nesse sentido, as competências pessoais, no sentido de seguir 

adiante e de ter seu negócio como objetivo de vida, bem como paciência em esperar o tempo 

necessário para todo o processo do empreendimento.  

O tempo de dedicação ao negócio é trazido como a quinta ideia central. Neste sentido, os 

empreendedores que não dedicam tempo integral ao negócio, pode não trazer resultados 

satisfatórios para a empresa. De acordo com o Quadro 15, o sexto discurso coletivo traz com 

dois participantes, que um dos fatores que podem não contribuir para o sucesso da empresa é a 

questão financeira. É preciso ter tranquilidade financeira para dar continuidade aos negócios e 

na tomada de decisão. Algumas vezes, o empreendedor tem ansiedade em obter liquidez a curto 

prazo e, isso pode interferir no futuro das decisões da empresa. A dificuldade em conseguir 

financiamentos pode causar distração e não colaborar para a empresa manter-se em pé.  

As mudanças que geralmente ocorrem no contexto económico, algumas vezes leva os 

empreendedores a se sentirem inseguros ao solicitar financiamentos, por receio de não 

conseguirem cumprir o contrato, devido às incertezas do mercado e, isso pode ser um fator que 

leve a empresa ao fracasso.  

Neste tema, o foco foi por meio de uma pergunta discutindo o insucesso, para entender quais 

eram os fatores que poderiam provocar a saída de uma empresa no mercado, pelas ideias 

centrais identificadas no discurso dos entrevistados pode-se perceber a falta de competências 

empreendedoras, cinco delas são apontadas como vilãs de um negócio, sendo competências 

chaves quase que isoladamente. As competências primordiais para os gestores são: dificuldade 

de relacionamentos, de adaptação, falta de energia pessoal, falta de dedicação e paciência para 

tomada de decisão. A calma que surge aqui como um novo ingrediente importante pode ser 

vista também como um ingrediente que leva a falta de planejamento, onde o empreendedor 

toma decisões por impulso sem a devida análise da situação.  

Quadro 16 – Causas das falhas  

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Dificuldade nas 

relações humanas – 

entre sócios, a 

equipe e no externo  

 

AR-4 

“O desgaste da equipe empreendedora, quando o negócio não é rentável o suficiente 

para manter a equipe e as relações humanas se desgastam. Briga de sociedade, a 

maioria das que fecharam foi briga de sociedade, 90%. Ou novos sócios entrando que 

não deixa de ser sociedade, novos investidores e, aí você tem uma mudança de 

estratégia do negócio ou diferentes visões dos sócios. Os empreendedores cada um 

quer construir o seu, os seus sonhos e os sonhos não são os mesmos. Um quer ser uma 
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CO-2 

CH-3 

BR-1 

 

N=10 

empresa gigante que venda que trabalhe internacionalização o outro que ser uma 

empresa pequenininha que só faça alguns projetos. Aí acaba dando briga entre os 

sócios, você começa a ter visões diferentes ou sonhos diferentes e não tem um ponto de 

alinhamento entre esses sonhos, você acaba desfocando os negócios e acaba criando 

várias empresinhas, porque cada um acaba saindo para tocar o seu negócio ou briga 

entre os sócios e a empresa acaba diluindo. Equipes que não estão bem organizadas é 

um problema na criação do negócio ou que as equipes estejam configuradas por 

acordos que não são necessariamente uma sociedade, por exemplo, estudantes que 

trabalhavam juntos, que eram bons companheiros no estudo, mas que não serão 

necessariamente bons sócios na hora de empreender. Chegar com uma equipe 

formada por uma conveniência também complica a situação e vemos que não funciona 

bem. Às vezes chegam casais a empreender e eles terminam a relação e enfrentam uma 

situação complicada. As equipes se constituem porque os elementos se complementam. 

Deve ser clara a contribuição de cada um. Dentro da equipe, deve haver alguém que 

saiba vender, que tenha capacidade de vender, de buscar clientes no mercado. Se não 

há uma pessoa com essas capacidades dentro da equipe, é um pouco difícil 

permanecer no mercado. Também pode ocorrer de uma equipe onde somente uma 

pessoa tem as habilidades técnicas para desenvolver o projeto e essa pessoa abandona 

o negócio, o projeto pode fracassar. Outra coisa que complica o quadro é não estar 

disponível para receber retroalimentação, menosprezar a opinião dos outros. Muitos 

chegam motivados pelo capital de apoio, quando vemos que tudo gira ao redor dessa 

dimensão, sabemos que a probabilidade de que funcione diminui bastante. Quando 

não há confiança entre eles mesmos, ou no seu entorno é muito difícil estabelecer 

relações com outros empreendedores, com possíveis aliados, com investidores, com a 

própria incubadora, então devem ter uma equipe que confie na sua capacidade de 

execução do projeto, para trabalhar com confiança, para poder gerar redes e 

alianças. Acontece também que alguns empreendedores não querem constituir equipes 

interdisciplinares. As empresas fracassam pela resistência dos empreendedores em 

não formar equipes interdisciplinares. Essa é uma falha que os leva a fracassar. Eles 

devem ser sinceros entre si e por mais que sejam amigos, devem fazer um contrato por 

escrito para que as regras fiquem claras, porque as palavras se confundem por aí”. 

2.Alterações no 

mercado 

 

AR-2 

CO-2 

CH-3 

BR-3  

 

N=10 

“Existem problemas com produtos desatualizados. O sucesso comercial de uma 

empresa também está ligado às necessidades atuais do mercado, e muitas vezes os 

empreendedores podem não estar atentos a essas mudanças de hábitos dos 

consumidores e basicamente ficam fora do mercado. Pode ser pela paixão pelo 

projeto, pelo produto e menos no problema, perdendo o foco na sua comercialização. 

Quando descobrem que o projeto não é viável, não querem mudar de projeto, tanto na 

mesma linha ou então a outra linha de projetos, então esses projetos acabam não 

funcionando. O processo de incubação oferece alguns instrumentos como participação 

em feiras, desenvolvimento, serviços técnicos especiais que é o momento de você estar 

testando seu produto relacionado ao mercado. O mercado tem grandes mudanças 

tecnológicas e, dependendo você perde todo seu empenho em algo que se torna 

obsoleto. Não tem inovação, ficar em cima de um único produto, demorar muito para 

pôr esse produto no mercado, ficar preso à produção e não criar novos produtos, ou 

criar melhoria no atendimento ou criar novas formas de modelo de negócios pro seu 

produto. Se você passa por um processo de incubação e não faz esses testes você pode 

sair com o produto que seja até bom, mas que não tem a viabilidade comercial, e 

quando for para o mercado, com a concorrência, se perde porque quando se esta 

dentro de uma incubadora você tem que estar constantemente fazendo uma análise 

ambiental, pontos fortes, pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Se não pegou 

essa cultura, não está fazendo isto constantemente, você vai se dar mal no mercado. 

Por outro lado, se você está mais apaixonado pelo problema do que pelo produto, terá 
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mais possibilidades de sucesso porque buscará estratégias, terá a habilidade mental 

para satisfazer essa necessidade e resolver problemas com estratégias distintas. Isso 

implica estar aberto às necessidades do mercado, não é fazer o que for só para vender 

o produto, é preciso escutar o mercado”. 

3.Despreparo dos 

sócios na gestão 

 

AR-1 

CO-1 

BR-32 

 

N=5 

“O maior problema está na estrutura de formação de capacidades básicas ou na 

forma de trabalhar. Se a incubadora não avaliou o nível de desenvolvimento dos 

empresários e eles se consideram prontos para o desenvolvimento de seus negócios, 

quando na verdade eles precisam de mais apoio. Acontece do empreendedor se 

empolgar e vender mais do que pode. A empresa acha que pode e abraça o mundo, 

mas não tá pensando que tem que crescer devagar, porque ele quer crescer muito 

rápido e não tem condições para isso. Quando o empreendedor não faz uma boa 

gestão financeira e do tempo, ou que não se prepara para ter uma equipe, que ele não 

se dedica a gestão da empresa principalmente no aspecto de grupo e finanças, ele 

sofre muito. Outro fator é que algumas vezes ele não quer ser grande, ele não quer ter 

uma fatia enorme do mercado, ele não que ser dono de uma pequena parte de uma 

empresa grande, ele quer falar que ele tem cem por cento do negócio, ou sessenta por 

cento do negócio, ou cinquenta e um por cento do negócio, mas nunca dez por cento, 

vinte por cento de um mega negócio”. 

4.Pouca energia 

para empreender 

 

AR-1 

CO-2 

 

N=3 

“O pouco convencimento que os empreendedores possam ter ao querer empreender e 

poder enfrentar a complexidade que implica o processo empreendedor. Tem a ver com 

as competências pessoais, de seguir adiante e de ter tomado uma decisão consciente 

de que querem empreender como opção de vida, bem como a capacidade de superar 

obstáculos. O abandono de projetos acontece, por exemplo, porque parte da equipe do 

empreendedor não tem certeza se quer realmente ser um empreendedor, ou porque 

conseguem um trabalho com uma relação de dependência e vão embora, não têm a 

paciência necessária para esperar o desenvolvimento do projeto e o momento quando 

este começa a gerar lucro. Outro exemplo, quando o empreendedor não consegue 

esperar as diversas fases de financiamento e acaba deixando a empresa muito cedo, 

muitas vezes, logo após o primeiro financiamento, sem conseguir esperar todo o 

processo”.  

5.Comprome-

timento 

 

AR-2 

CH-1 

N=3 

“É muito importante ter a mesma dedicação e visão, o mesmo objetivo e poder 

caminhar juntos, ou seja, o mesmo compromisso e ansiedade de sucesso. A questão do 

tempo de dedicação tem um impacto no resultado comercial da empresa; há 

empreendedores que talvez não se dediquem em tempo integral ao seu 

empreendimento. Observamos que as equipes que não se dedicam 100% ao negócio, 

por melhor que seja o negócio, ele não anda bem. Muitas vezes é preciso trabalhar 

mais para começar uma empresa e eles optam pelo caminho de trabalhar meio tempo 

e não o tempo necessário para que a empresa realmente tenha sucesso. É basicamente 

mais por aí do que por questões técnicas”. 

6.Dificuldade 

financeira 

CH-2 

 

N=2 

“Quando a empresa não tem tranquilidade financeira para poder empreender, porque 

isso complica as coisas, causa distração, podem tomar decisões que não sustentam um 

bom negócio porque querem conseguir liquidez a curto prazo, mas que afinal acaba 

hipotecando o seu futuro. É uma situação bem complexa que causa o fracasso dos 

negócios ou mesmo se os financiamentos prévios não funcionam; há muitos projetos 

bons, boas intenções com boas equipes que não conseguem captar financiamento; há 

uma escassez do que chamamos de investidores anjos, porque não existem investidores 

anjos, existe muita aversão ao risco aqui no nosso país. Às vezes é isso que trava os 

projetos. ” 
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7.Mudanças 

econômicas 

AR-1 

N=1 

“ Isso é muito difícil de dizer, às vezes o contexto econômico muda da noite para o dia, 

e com a variação do preço do dólar, os empreendedores têm uma expectativa, uma 

hesitação em relação ao risco de empreender seu projeto com um financiamento que 

já foi aprovado, mas ao qual não querem se comprometer porque não sabem qual será 

a situação no futuro. Eles não querem correr o risco de aceitar o financiamento 

porque não sabem o que pode acontecer, com as incertezas do mercado, eles não 

sabem o que fazer para continuar”. 

 

 

 

 

 

4.2 Pesquisa quantitativa com Empreendedores de Empresas Graduadas 

Utilizou-se o software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005) para estimar o 

modelo de mensuração e estrutural, a probabilidade de significância (valores-t) dos coeficientes 

foi estimada por bootstrapping, utilizou-se o número 1000 de reamostragens aleatórias e 94 

para o tamanho de cada amostra.  

Segundo Perez e Zwicker (2010), para a realização da análise quantitativa pela Modelagem de 

Equações Estruturais, os seguintes procedimentos são os mais adequados: 

 

Etapa 1: Processamento prévio dos dados, primeiramente foi realizada uma ‘limpeza’ dos 

dados (data screenning), com o intuito de se tratarem valores omitidos (missing values), dados 

atípicos (outliers) e a linearidade dos dados obtidos, desta forma permaneceram 94 sujeitos 

respondentes para a análise dos dados, de um total de 96 sujeitos pesquisados. 

 

Etapa 2: Análise do modelo de mensuração, essa etapa consistiu em avaliar a validade 

convergente e confiabilidade. Nessa fase realizou-se: 

1) Avaliação da carga fatorial de cada variável observada em seus respectivos construtos. 

2) Análise da confiabilidade (Alfa de Cronbach e confiabilidade composta) calculada para 

cada variável latente. 

3) Verificação da variância média extraída (VME). 

4) Avaliação da multicolinearidade das variáveis preditoras. 
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Para o alcance dos resultados foram feitas quatro rodadas ajustando as variáveis, retirando as 

que estavam com carga baixa. Desta forma foi sendo aprimorado o modelo de mensuração para 

validação do mesmo. 

 

Etapa 3: Avaliação do modelo estrutural, essa etapa consistiu em: 

1) Verificação dos valores de R
2
: coeficiente de determinação; 

2) Valores t para verificar a significância estatística dos coeficientes estruturais; 

3) Análise da magnitude dos coeficientes estruturais. 

 

 

4.2.1 Análise Descritiva da Amostra 

Foram e entrevistados 94 empreendedores, desta amostra, 61 eram do gênero masculino e 33 do 

gênero feminino.  Faixa etária que prevaleceu foi de pessoas acima de 32 anos, mais da metade 

da amostra estão nesta faixa etária (50 entrevistados). Trinta e dois entrevistados estão na faixa 

entre 27 a 32 anos, isso demonstra que a experiência é um marco entre os empreendedores 

entrevistados. Isto também pode ser concluído quando a pesquisa indica que 56 entrevistados 

têm mais de três anos de experiência em sua atividade profissional. 

Quando perguntado sobre o tempo de existência da empresa, 63 dos entrevistados responderam 

mais de dois anos, sendo que quarenta destas empresas tem mais de três anos, demonstrando 

um tempo de vida interessante e uma vivência de negócios que permitem uma análise não só 

técnica mas vivencial quanto ao seu negócio e o papel que a incubadora representou em seu 

negócio e na sua formação.  

Um detalhe que chama a atenção na amostra pesquisada é que apenas nove empresas 

entrevistadas têm apenas um sócio, 41 delas têm dois sócios, 44 têm mais de dois sócios, e 28 

delas possuem mais de três sócios. Números interessantes, demonstrando a importância da 

discussão da formação e preparação de grupos de trabalhos com competências complementares.     

Mais uma informação que chama a atenção nestas entrevistas é que mais da metade dos 

entrevistados (57), alegam ter sede própria, o que é um número muito importante pois mostra a 

saúde da organização. 
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4.2.2 Análise do Modelo de Mensuração 

Após o acerto do banco de dados e com as variáveis independentes (competências 

empreendedoras) e a variável dependente (Desempenho), devidamente mapeadas, foi realizada 

a primeira rodada do banco de dados no SmartPLS, conforme observado na figura 5 e tabela 1, 

para a avaliação da carga fatorial de cada variável observada (indicador), assim podendo medir 

a relação de cada variável com seu construto.  

 

Figura 5 – Análise fatorial confirmatória estimada no SmartPLS  
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Tabela 1– Matriz de cargas fatoriais (outer loadings)  

 

Nota: Cargas fatoriais baixas foram assinaladas. 
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Após o processamento indicado na figura 6 demonstrado na tabela 1, pode-se perceber que dez 

indicadores encontraram baixa carga fatorial, com valores inferiores a 0,7, número este 

indicado por Hair Jr. et al. (2005) como a carga mínima recomendada. O único construto que 

todos os indicadores tiveram uma carga satisfatória foi a variável dependente de desempenho, 

todos os demais construtos tiveram um indicador a ser retirado.    

A tabela 2 apresenta os principais indicadores ao se dar a primeira rodada com a técnica PLS   

 

Tabela 2 – Medidas de validade e confiabilidade  

  

Variância 

media 

explicada 

Confiabilidade 

composta 

Alfa de 

Cronbach 

     Analítica 0,4696 0,813 0,7117 

  Aprendizagem 0,4585 0,8068 0,6997 

   Compromisso 0,3455 0,7088 0,5086 

    Desempenho 0,6856 0,8964 0,8462 

 Energ_Pessoal 0,4357 0,7543 0,5935 

    Estratégia 0,38 0,7377 0,5855 

       

Humanas/V.Pessoal 0,3109 0,5885 0,3494 

    Inovadoras 0,3004 0,6631 0,3922 

  Operacionais 0,3387 0,6806 0,4381 

  Oportunidade 0,4382 0,6967 0,487 

Relacionamento 0,424 0,7849 0,6621 

 

Ao analisar o resultado da Tabela 2, os resultados não foram de modo geral satisfatórios de 

acordo com índices indicados por Hair Jr. et al. (2005). A variância média extraída (VME) deve 

ser > 0,5, a confiabilidade composta deve ser > 0,7 e o alfa de Cronbach de ser > 0,7 

(consistência interna).  

A confiabilidade composta foi abaixo do adequado apenas para o construto Humanas/ vida 

pessoal. Porém quando, analisado o alfa de Cronbach, apenas Analítica, Aprendizagem, 

Desempenho, Energia Pessoal e Relacionamento tiveram índices adequados.  

Quando a análise foi baseada pela VME esse quadro fica um pouco mais complicado, pois 

apenas Aprendizagem e Desempenho demonstram índices satisfatórios.    

Retirou-se então os indicadores que não estavam com carga adequada, conforme Tabela 3. 

Foram retiradas: Variável Analítica 5, Aprendizagem 3, Compromisso 2, Energia Pessoal 5, 
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Estratégia 2, Humanas/Vida Pessoal 2, inovadoras 5, Operacionais 5, Oportunidade 3 e 

Relacionamento 1. 

 

 

Tabela 3 Indicadores com carga não satisfatória e excluídos na segunda rodada da AFC 

Variáveis extraídas para segunda rodada 

Analitica5 0,5072 

Aprendizagem3 0,5816 

Compromisso2 0,3231 

EnergiaPess5 0,0012 

Estrategia3 0,3367 

Humanas/Vida pessoal 2 0,1375 

Inovadoras5 0,2978 

Operacionais5 0,0896 

Oportunidd3 -0,014 

Relacion1 0,563 

   

 

Então foi executado um novo processamento, onde outros indicadores ficaram com cargas 

inadequadas, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – variáveis extraídas para terceira rodada 

Variáveis extraídas para terceira rodada 

 Compromisso4 0,5121 

  Estrategia1 0,432 

     Humanas/ vida pessoal 5 0,4162 

  Inovadoras4 0,4153 

  Oportunidd1 0,5201 
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Tabela 5 – Indicadores do processamento PLS 

 

                  AVE
Composite 

Reliability

Cronbachs 

Alpha

     Analitica 0,5483 0,8288 0,7251

  Aprendizagem 0,5147 0,8076 0,6809

   Compromisso 0,4137 0,7312 0,5136

    Desempenho 0,6849 0,8961 0,8462

 Energ_Pessoal 0,5452 0,8264 0,7191

    Estrategia 0,4529 0,7602 0,5983

       Humanas 0,411 0,6605 0,3557

    Inovadoras 0,3728 0,6956 0,4416

  Operacionais 0,423 0,7418 0,5396

  Oportunidade 0,5846 0,8075 0,6416

Relacionamento 0,4727 0,7806 0,6289  

 

Ao analisar o resultado da Tabela 5, os resultados não foram de modo geral satisfatórios 

novamente, porém melhoraram quando comparados com a primeira rodada do PLS. A 

confiabilidade composta ficou adequada para todos os construtos, e quanto ao alfa de 

Cronbach, cinco construtos tiveram índices inadequados, todos que tiveram indicadores com 

carga inadequada, relacionadas na Tabela 4.  

Quando a analise foi baseada pela VME esse quadro fica um pouco mais complicado, pois 

apenas Relacionamento não alcançou o índice satisfatórios, porém neste caso nenhuma variável 

está sem carga adequada.    

Para a terceira rodada, foram retirados os indicadores com carga baixa indicadas na tabela 4. 

Após a eliminação destas cinco variáveis, foi executada a terceira rodada no PLS. Onde os 

resultados melhoraram, porém ainda permanecendo três indicadores com carga baixa. Destas, 

duas foram extraídas para uma quarta rodada, as variáveis “aprendizagem 4” e ‘‘estratégia 1”.  

Optou-se em não retirar a variável “humanas/ vida pessoal 3” em virtude de permanecerem 

apenas duas variáveis do construto competências humanas/vida pessoal e também sendo levado 

em consideração que apesar da carga baixa da variável, e o alfa de Cronbach estarem fora do 

padrão esperado, os outros índices deste construto ficaram adequados. 
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Para a quarta rodada foram extraídas as variáveis já citadas e os resultados obtidos ficaram 

dentro do adequado, conforme pode ser verificado na tabela 6. Nenhuma das variáveis tiveram 

cargas abaixo do adequado. 

 

 

Tabela 6 – Indicadores processamento PLS quarta rodada. 

 

  

    AVE Composite Reliability 

1 – Desempenho 0,683 0,895 

2 – Analítica 0,548 0,829 

3 – Aprendizagem 0,619 0,829 

4 – Compromisso 0,507 0,752 

5 -  Energ_Pessoal 0,545 0,826 

6 – Estratégia 0,557 0,789 

7 – Humanas/ vida pessoal 0,561 0,707 

8 – Inovadoras 0,467 0,723 

9 – Operacionais 0,513 0,758 

10 - Oportunidade 0,585 0,807 

11 - Relacionamento 0,473 0,781 

 

 

 

A validade discriminante no nível dos indicadores pode ser observada na Tabela 7, a seguir. 

Todas as cargas fatorais (valores em negrito) são maiores do que as cargas cruzadas, por isso, 

há validade discriminante (HAIR Jr. et al., 2014). 
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Tabela 7 – Matriz de cargas fatoriais (AFC) 

             
Analit Aprendiz Compr Desemp

Energ. 

Pes
Estrat Hum Inovad Operac Oport Relac

 Analitica1 0,771 0,485 0,543 0,088 0,470 0,482 0,318 0,489 0,523 0,533 0,501

 Analitica2 0,672 0,468 0,467 0,223 0,507 0,452 0,176 0,483 0,307 0,444 0,452

 Analitica3 0,743 0,620 0,540 -0,010 0,632 0,559 0,361 0,563 0,592 0,560 0,537

 Analitica4 0,772 0,516 0,397 0,125 0,488 0,519 0,326 0,440 0,550 0,521 0,559

Aprendizagem1 0,507 0,708 0,502 0,062 0,391 0,380 0,227 0,417 0,383 0,442 0,404

Aprendizagem2 0,546 0,813 0,513 -0,086 0,558 0,594 0,311 0,438 0,489 0,482 0,571

Aprendizagem5 0,622 0,834 0,475 -0,031 0,608 0,644 0,365 0,490 0,498 0,483 0,544

Compromisso1 0,607 0,569 0,845 -0,028 0,609 0,539 0,344 0,548 0,537 0,587 0,521

Compromisso3 0,417 0,400 0,617 0,038 0,448 0,300 0,213 0,354 0,339 0,387 0,302

Compromisso5 0,341 0,334 0,654 0,003 0,356 0,230 0,229 0,429 0,351 0,431 0,352

Desempenho1 0,144 -0,021 -0,033 0,816 -0,001 0,025 0,003 0,090 0,076 0,057 0,005

Desempenho2 0,144 -0,019 0,070 0,884 0,083 0,061 -0,091 0,077 0,196 0,116 0,055

Desempenho3 0,067 -0,029 -0,106 0,678 0,038 0,025 -0,110 -0,021 0,133 0,050 -0,053

Desempenho5 0,079 -0,034 0,004 0,907 0,047 -0,018 0,047 0,085 0,180 0,133 0,016

EnergiaPess1 0,543 0,582 0,514 0,013 0,816 0,503 0,361 0,485 0,505 0,566 0,545

EnergiaPess2 0,593 0,487 0,419 0,139 0,719 0,400 0,164 0,499 0,475 0,495 0,422

EnergiaPess3 0,519 0,531 0,620 0,079 0,762 0,452 0,230 0,491 0,619 0,554 0,556

EnergiaPess4 0,450 0,356 0,435 -0,067 0,647 0,419 0,224 0,436 0,444 0,539 0,456

Estrategia2 0,466 0,490 0,322 0,038 0,418 0,661 0,207 0,344 0,510 0,465 0,374

Estrategia4 0,544 0,523 0,407 0,017 0,457 0,835 0,251 0,442 0,477 0,505 0,444

Estrategia5 0,515 0,546 0,453 0,015 0,472 0,733 0,316 0,377 0,397 0,419 0,421

Humanas3 0,199 0,227 0,186 0,108 0,218 0,111 0,549 0,166 0,096 0,183 0,213

Humanas4 0,380 0,345 0,353 -0,110 0,286 0,355 0,906 0,322 0,297 0,331 0,458

Inovadoras1 0,465 0,282 0,358 0,070 0,345 0,188 0,239 0,634 0,347 0,422 0,373

Inovadoras2 0,495 0,536 0,569 0,095 0,623 0,485 0,278 0,754 0,506 0,493 0,502

Inovadoras3 0,415 0,298 0,324 -0,026 0,293 0,350 0,174 0,657 0,369 0,488 0,373

Operacionais1 0,536 0,442 0,453 0,287 0,569 0,442 0,265 0,512 0,819 0,611 0,472

Operacionais3 0,465 0,395 0,419 0,112 0,458 0,404 0,162 0,415 0,642 0,383 0,388

Operacionais4 0,450 0,420 0,396 -0,030 0,460 0,486 0,190 0,369 0,676 0,422 0,406

Oportunidd1 0,558 0,463 0,499 0,103 0,601 0,473 0,439 0,503 0,569 0,785 0,500

Oportunidd2 0,561 0,458 0,600 0,129 0,637 0,476 0,204 0,504 0,563 0,825 0,535

Oportunidd4 0,479 0,449 0,428 0,022 0,414 0,483 0,163 0,572 0,387 0,676 0,381

Relacion2 0,370 0,294 0,400 0,196 0,350 0,290 0,269 0,461 0,335 0,448 0,626

Relacion3 0,622 0,542 0,470 -0,078 0,591 0,521 0,364 0,426 0,568 0,520 0,779

Relacion4 0,416 0,395 0,264 0,132 0,342 0,340 0,255 0,408 0,329 0,298 0,638

Relacion5 0,460 0,518 0,401 -0,129 0,520 0,341 0,408 0,425 0,349 0,421 0,698  

 

A validade discriminante no nível das variáveis latentes foi avaliada por meio da tabela 8, os 

valores na diagonal são a raiz da variância média extraída, como os valores são maiores que as 

correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante (HAIR JR. et al., 2014).  

Apesar de haver algumas correlações altas (destacadas em negrito) entre as variáveis latentes, a 

validade discriminante está adequada. 
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Tabela 8 – Matriz de correlações entre as variáveis latentes (AFC) 

              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 - Desempenho 0,826

2 - Analitica 0,133 0,741                                                                                                      

3 - Aprendizagem -0,030 0,711 0,787                                                                                   

4 - Compromisso -0,001 0,660 0,627 0,712                                                                               

5 -  Energ_Pessoal 0,058 0,713 0,669 0,679 0,738                                                                  

6 - Estrategia 0,031 0,683 0,697 0,531 0,603 0,746                                                        

7 - Humanas -0,047 0,406 0,388 0,378 0,335 0,347 0,749                                                 

8 - Inovadoras 0,076 0,670 0,570 0,632 0,647 0,522 0,343 0,683                                       

9 - Operacionais 0,187 0,677 0,584 0,590 0,696 0,617 0,292 0,608 0,716                           

10 - Oportunidade 0,115 0,699 0,596 0,670 0,729 0,621 0,358 0,682 0,669 0,765               

11 - Relacionamento 0,017 0,694 0,649 0,567 0,674 0,556 0,478 0,618 0,591 0,623 0,688
 

Nota 1: Correlações superiores a |0.203| são significantes a 5% e superiores a |0,264| são significantes a 1%. 

Nota 2: Na diagonal estão os valores da raiz quadrada da VME, para haver validade discriminante, estes valores 

devem ser maiores que os valores foram da diagonal (HAIR JR. et al., 2014). 

 

 

Ao se verificar as médias das competências empreendedoras, conforme tabela 9, todas as 

competências apresentaram índices altos, indicando que os empreendedores pesquisados 

percebem a importância das competências pesquisadas. A competência com menor índice na 

média é a competência humana/vida pessoal que nas análises das fases 1 e 3 se mostrou a 

competência menos importante. Mesmo esta competência, levando-se em consideração o 

desvio padrão, tem uma presença significativa. A Variável Dependente “desempenho” apesar 

de não apresentar uma relação com as variáveis independentes esta com uma média de 3,2 no 

índice de importância para os respondentes, média essa que demonstra que este fator é 

significante para os empreendedores entrevistados.   

 

Tabela 9 – média e desvio padrão  

 

Analitica Aprendiz Compr Desemp Energ_Pes Estrat Hum Inov Oper Oport Relac

MÉDIA 4,3 4,4 4,2 3,2 4,5 4,3 3,8 4,0 4,3 4,2 4,3

D.P. 0,61 0,63 0,60 0,99 0,54 0,63 0,80 0,57 0,60 0,67 0,57  
 

Nota: A escala utilizada é de 1 a 5.   
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4.2.2 Análise do Modelo Estrutural 

O próximo passo foi a avaliação do modelo estrutural, em primeiro lugar foi utilizado o 

boostrapping para validar o modelo estrutural, conforme figura 6. Analisamos os escores não 

padronizados para avaliar se desenvolveu todas competências. 

 

Figura 6 - Bootstrapping 
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Figura 7 – Modelo estrutural estimado pelo SmartPLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Único com t = 2,45 
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Figura 7a. Coeficientes Estruturais do Modelo Estrutural 

Relação estrutural
Coeficiente 

estrutural
Erro padrão Valor-t Valor-p

Analitica -> Desempenho 0,179 0,147 1,22 0,2222

Aprendizagem -> Desempenho -0,041 0,167 0,24 0,8081

Compromisso -> Desempenho -0,083 0,162 0,51 0,6090

Energ_Pessoal -> Desempenho 0,139 0,196 0,71 0,4804

Estrategia -> Desempenho -0,128 0,137 0,93 0,3530

Humanas -> Desempenho 0,242 0,236 1,02 0,3062

Inovadoras -> Desempenho -0,135 0,148 0,91 0,3615

Operacionais -> Desempenho 0,353 0,144 2,45 0,0144

Oportunidade -> Desempenho -0,110 0,144 0,77 0,4427

Relacionamento -> Desempenho 0,336 0,293 1,14 0,2529
 

 

Como pode ser observado na figura 7 e 7a., apenas a variável independente "operacionais" tem 

carga no teste t significativo, todas as outras não têm coeficiente significante. Posteriormente 

foi criada a VL de segunda ordem com a finalidade de eliminar a multicolinearidade (VIF entre 

1,07 e 2,23), e verificar se o poder preditivo do modelo poderia melhorar, conforme figuras 8.  

Na figura 8 demonstra a criação da variável de segunda ordem competências, onde todas as 

variáveis referentes às competências empreendedoras são direcionadas, posteriormente esta é 

ligada a variável dependente “Desempenho”, as cargas fatoriais são encontradas, todas são 

significantes, porém o modelo estrutural se mostra não significante, pois o R² encontrado é de 

apenas 0,7%. Hair Jr. et al. (2005), afirma que o coeficiente de determinação (R²), indica a 

medida a proporção da variância da variável dependente que é explicada pelas variáveis 

independentes. Quanto maior o valor de R², maior o poder explicativo do modelo, sendo assim 

maior a capacidade de explicar a variável dependente. 
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Figura 8 – Modelo estrutural revisado – cargas fatoriais e coeficiente estrutural 

 

Nota 1: Agrupar as competências em uma VL de 2ª ordem foi um meio de se evitar a multicolinearidade (COHEN 

et al., 2003). 

Nota 2: Todas as cargas fatoriais (relação entre Competências e suas dez VL de primeira ordem foram 

significantes (p < 0,001) e a relação estrutural não foi significante (p > 0,2). 

 

Nenhuma dimensão teve correlação significante com o desempenho que é a variável 

dependente, logo, não há validade de critério. Uma das possibilidades para esse resultado é o 

foco atual das empresas entrevistadas, como a maioria delas está ha pouco tempo no mercado, 

o objetivo é fortalecimento da marca e reconhecimento do produto, como o desempenho foi 

focado em resultados financeiros, conforme figura 9 esta dimensão pode estar neste momento 

mais como objetivo de médio e longo prazo, não sendo as competências empreendedoras então 
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variáveis que interferem atualmente no desempenho.  A variável dependente “desempenho”, 

obteve uma média de 3,2 numa escala de 1 a 5 dos respondentes, isto mostra que apesar desta 

variável não ter obtido um resultado de relação com as competências empreendedoras é 

considerado pelos empreendedores como importante.  

 

Figura 9 – Variáveis para Desempenho 

51. O volume de vendas (quantidade vendida) de minha empresa aumentou de forma significativa. desempenho

52. O faturamento de minha empresa apresenta taxas superiores ao de meus concorrentes. desempenho

53. A margem líquida de minha empresa tem crescido ano a ano. desempenho

55. Obtivemos aumento na taxa de participação de mercado (Market share). desempenho  
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4.3 Análise do Grupo de Foco com Pesquisadores 

O grupo de foco foi feito em profundidade com três pesquisadores, uma de gênero feminino e 

dois de gêneros masculinos. A discussão durou perto de duas horas e meia. Os três 

entrevistados serão identificados com nomes bíblicos com intuito de preservar as suas 

identidades. 

Na pesquisa em questão após ter sido feita a transcrição literal das entrevistas gravadas, foi 

realizada uma leitura a fim de preparar o material para a análise. Posteriormente à leitura, foi 

utilizada a técnica de categorização, que consiste em separar mensagens dos documentos em 

grupos semelhantes previamente definidos, resumindo as entrevistas sob determinados títulos.  

A entrevistada do gênero feminino é psicóloga de formação, mestre em educação, tem 

doutorado em administração, pós em empreendedorismo e livre docência em Recursos 

Humanos. Começou trabalhar em empresas, depois em consultoria de Recursos Humanos foi 

para educação onde atua até o momento.  Para esta analise levará o nome de Sara. 

Dois entrevistados eram do gênero masculino, o primeiro é economista de formação e mestrado 

em comunicação pela USP.  Profissionalmente, esta na docência há dezessete anos e trabalhou 

como economista em empresas e depois no SEBRAE como consultor, atua no momento 

também como consultor de pequenas e médias empresas. Será batizado de Elias  

O segundo entrevistado é engenheiro mecânico, mestre em administração e doutorado em 

engenharia de produção. O inicio de sua carreira foi na indústria como engenheiro mecânico 

por dez anos trabalhando com produção, desenvolvimento de fornecedores, de qualidade, PCP. 

Esta na área acadêmica há 12 anos, nos últimos dois anos atua no núcleo de inovação 

tecnológica cuidando de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Será batizado de 

Pedro. 

Quando o tema apresentado foi sobre o empreendedorismo como desafio, no ponto de vista 

deles, Tanto o Elias como a Sara percebem o tema como desafiador, dentro desta mesma linha 

de raciocínio, Degen (1989), comenta que quando o desafio surgir, deve aliar todas as suas 

habilidades, competências e atitudes para se destacar e fazer com que as coisas aconteçam. 

Todos eles percebem uma grande mudança no perfil do empreendedor brasileiro. Elias 

comentou que hoje os empreendedores “se preparam muito mais, tem uma formação muito 

melhor, tem pós lato MBA, então é uma outra condição e ai acho que nesse quesito continua 

sendo desafiador”. Sara percebe a área numa evolução. Num processo de construção. Ela 
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percebe que houve uma grande evolução e também uma melhor compreensão dos atores 

envolvidos com empreendedorismo referente a este fenômeno. Principalmente por este assunto 

estar em pauta a partir deste século. Conforme a entrevistada, “haja visto que na década de 

noventa ninguém falava nisso direito o que que era o empreendedor”.   

Ao ser discutido o tema de definição do empreendedorismo e delimitação do perfil do 

empreendedor, Sara imediatamente colocou seu ponto de vista de ser contrária ao 

comportamento de padronização, descrição ou conceito, porém, ela entende que toda área em 

construção, em planejamento e em crescimento, tem que começar com esse aspecto básico 

mesmo. Ela ainda critica que 80% das pesquisas que tratam de empreendedorismo têm como 

objetivo definir perfil do empreendedor. Os autores Bohnenberger e Schmidt (2009) são prova 

desta posição de Sara, pois, em sua pesquisa eles propõem como características do 

empreendedor a Auto eficácia; Capacidade de assumir riscos calculados; Planejar; Detectar 

oportunidades; Persistência; Sociabilidade; poder de inovar e Liderança. 

Porém, ela percebe isto como um mal necessário, principalmente pela imaturidade do tema. 

Elias preferiu enfocar o fato da mudança do perfil do empreendedor no Brasil e justificar pela 

mudança econômica acontecida nos últimos 20 anos, desta forma a mudança foi significativa, 

pois mudou de empreendedor por necessidade causado pelo desemprego para empreendedor 

por oportunidade que atrai um empreendedor mais preparado e focado. Afirmação essa apoiada 

pela Sara. 

Elias continua dizendo que o empreendedor é mais preparado hoje e que ele procura uma pós-

graduação, um apoio de uma incubadora, e aproveita da experiência profissional própria para 

escolher o ramo de atividade que irá atuar. Ele também concorda que é um problema a 

necessidade que as pessoas têm de ficar adjetivando o empreendedor, escalonando e 

comparando-os. Principalmente com segmentos tão diversos necessitando de competências tão 

especificas de acordo com o ramo de atuação.  

Pedro percebe uma mudança nas questões de definições, pois antigamente a preocupação era 

diferenciar o empreendedor do gestor. Neste ponto todos concordam, eles comentam de 

pesquisas que focavam no processo de criar escalas comparativas.  Neste ponto a entrevistada 

comenta que o ponto é identificar quem é empreendedor ou não, colocaram as competências 

empreendedoras como uma linha de eixo para essa separação conforme comentou o Elias, ao 

lembrar que a referência eram as competências discutidas pelo programa de treinamento do 

EMPRETEC, oferecido pelo SEBRAE em parceria com a ONU. Neste sentido ao citar o 

pensamento de Carland e Carland (1996), pode-se perceber que no final do século passado o 
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pensamento ia nesta direção, os autores discutem que apesar de existirem muitas pesquisas 

sobre o empreendedorismo, é difícil precisar um conceito sobre o tema. Existem alguns 

métodos que podem ser utilizados com a finalidade de traçar um perfil mais próximo do 

adequado do que é um empreendedor. 

Os autores dizem que é importante a distinção entre o indivíduo "Empreendedor" e um padrão 

de atitudes e comportamentos que podem ser denominados como empresarial. Eles citam como 

principais atributos empresariais algumas atitudes e comportamentos, como: A motivação para 

alcançar objetivos e competir; Tomar posse e ser responsável; Tomar decisões independentes e 

autodirigidas; Estar aberto a novas informações, pessoais, práticas; Ser capaz de tolerar a 

ambiguidade e incerteza; Pensamento criativo e flexível, de resolução de problemas e tomada 

de decisão; A capacidade de ver e capturar oportunidades; consciência dos riscos associados às 

escolhas e ações; A capacidade de gerir e, finalmente, reduzir os riscos; Persistência e 

determinação em face do desafio ou falta de recompensa imediata e A capacidade de fazer 

acordos.  

Os autores ainda afirmam que estas qualidades podem ser desenvolvidas dentro dos indivíduos 

em todos os níveis da organização, porém, nem todo mundo precisa ser, ou deve ser, um típico 

empreendedor, todavia todo mundo pode ter uma forma de agir de um empreendedor, 

colaborando para adicionar valor para à organização. Desta forma fica bem claro o que os 

entrevistados comentam sobre autores que focavam apenas na vertente da diferenciação de 

empreendedor ou não empreendedor. 

Os entrevistados compararam a atuação do SEBRAE e da ENDEAVOR, chegando à conclusão 

que os dois sistemas apoiam públicos diferentes, com enfoques diferentes dentro do universo de 

empreender.  Para eles o SEBRAE trabalha com o empreendedor principiante, sem preparo que 

vai começar um negócio, mas não esta com base para isto e a Endeavor já atua com um 

empreendedor de alto impacto, com uma formação mais sofisticada e com um conhecimento de 

mercado mais aprofundado. São empreendedores com fundamentação diferenciada. 

Ao serem questionados que competências acreditavam que o empreendedor precisaria ter e se 

estas competências podem ser desenvolvidas, houve uma diferença interessante no ponto de 

vista da Sara em relação aos outros dois entrevistados. Para ela, a competência empreendedora 

é inata, ela discorda de autores que escrevem sem um apoio de pesquisas empíricas, para assim 

terem consistência em suas afirmações. Os entrevistados acreditam que as competências 

necessárias podem ser desenvolvidas. Corroborando com esta afirmação dos entrevistados 

Drucker (2003), define o empreendedor como alguém que pode aprender a se comportar como 
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empreendedor. O empreendedorismo para ele é um comportamento e não está relacionado com 

a personalidade do indivíduo. Essas definições, em termos gerais, resumem o empreendedor 

como basicamente alguém que cria algo novo, inovador, e que esse empreendedor não possui 

uma personalidade e sim um comportamento, podendo qualquer individuo ser um 

empreendedor, o acumulo de habilidades relevantes, também chamadas de competências é a 

principal característica do empreendedor. 

Elias, dentro desta linha de pensamento do autor, defende que existem competências 

especificas que estão ligadas as questões culturais e sócio cultural, “então no Brasil ou na 

América do sul não vou falar América latina, podia até colocar o México junto, mas na 

América do sul nós temos uma característica, nós temos características específicas é uma... uma 

influência sócio-cultural”. 

Uma competência importantíssima apresentada espontaneamente é a de planejamento. Eles 

concordaram de maneira enfática que esta é a competência mais importante, porém, muito 

ausente no empreendedor brasileiro que por ter uma competência bem forte de fazer acaba 

ignorando esta necessidade do planejar. 

Neste momento eles fazem uma comparação do Brasil com países de primeiro mundo e chegam 

a conclusão de que o Brasil e seus empreendedores estão vinte anos atrasados no seu 

desenvolvimento. Principalmente, segundo Elias pela utilização de modelos prontos, porém 

com alerta do Pedro que também não se pode reinventar apenas para dizer que foi produzido e 

descoberto no País, isto implica em atrasar o desenvolvimento, pois as energias não estarão 

focadas no novo para todos, porém ele concorda que apenas copiar é sem dúvida um erro, 

porém, conhecer e adaptar devem ser incentivados.  

Ao voltar no assunto das competências empreendedoras, Sara comenta que acredita que todos 

têm competências próprias e um conjunto de competências a serem desenvolvidas, dentro desta 

mesma linha de pensamento Schumpeter (1982), diz que a competência empreendedora pode 

ser considerada a força mais importante para as mudanças sociais e econômicas, desenvolvendo 

novas oportunidades de negócios e empregos que proporcionam o desenvolvimento de uma 

rede de contatos. Quando o individuo possui competências empreendedoras, ele é um sujeito 

inovador, principalmente pela sua capacidade criativa de gerenciar negócios e outras 

atividades. O autor destaca que medir características e competências empreendedoras do 

indivíduo é considerada uma tarefa muito difícil, pois os resultados variam de acordo com o 

perfil construído e a forma de seu desenvolvimento, que é praticamente individual.  
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Elias apresenta mais uma competência que é a de liderança. Com aval dos demais 

entrevistados, ele comenta que outra competência importante é a energia para correr riscos e 

coloca como uma característica importante o desconforto com ambientes de rotinas. Ele é afeito 

pelos altos e baixos de um novo empreendimento, o desafio é importante para ele. 

Pedro ficou uma questão quanto às competências adquiridas serem permanentes ou não, que foi 

prontamente respondida pela entrevistada que afirmou que as competências são cíclicas. 

Entretanto no exemplo proposto fica claro que a questão não é ser cíclico e sim se ele consegue 

não aplicar a competência dependendo do ambiente, e desta forma nova competência surge que 

a facilidade de adaptação a ambientes. Neste momento a Sara coloca como a competência 

mais marcante a capacidade de identificação de oportunidade. A Capacidade de ele enxergar 

diferente é colocada pelos três, à inquietude, a observação do fenômeno.   

Aqui os entrevistados voltam discutir referente a competência ser desenvolvida e todos 

afirmaram que esta é uma competência possível de ser desenvolvida principalmente se for 

focada na infância. Sara percebe isto como algo relacionado ao tipo de personalidade da pessoa, 

principalmente quanto às competências afetivas e assim influenciando os aspectos cognitivos 

do sujeito. Neste aspecto o grupo diverge dos autores que comentam que o empreendedorismo 

não esta ligado a personalidade e é apenas um comportamento humano, como citado 

anteriormente.  

A competência de relacionamento surge num exemplo apontado pelo Elias que é apoiado pela 

Sara que aponta a importância do networking e a necessidade de busca de informação apontada 

pelo Pedro. Essa capacidade de estabelecer relacionamentos, conforme a Sara, de aprender, 

conforme o Pedro, são elementos essenciais para o empreendedor. Todos os três afirmam que 

uma característica intrínseca no empreendedor é o entusiasmo, principalmente que ele não 

precisa de motivação externa, ele esta sempre incomodado, inquieto.  

Sara acredita que quando o assunto é referente às questões pessoais, o empreendedor não tem, 

não há qualidade de vida mesmo. Elias com apoio da Sara, percebe as questões pessoais são 

mais focadas em questões afetivas. Ela tem uma visão de que a família é onde o empreendedor 

se apoia, é base estrutural dele. Ela continua dizendo que ele não abandona a família, ela 

percebe que o empreendedor não sabe separar vida pessoal e profissional, desta forma ele vai 

contornando situações familiares e emocionais.  

Os três veem as questões pessoais (equilíbrio entre vida pessoal e profissional), como uma 

competência, porém, muito difícil encontrar no empreendedor, pois é difícil para ele separar o 
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humano do profissional. Eles veem essa competência relacionada com as características 

pessoais do sujeito que influenciam as cognitivas.  

Os entrevistados relacionam como competências empreendedoras o planejamento, a liderança, 

a energia para correr riscos, a facilidade de adaptação, a identificação de oportunidades, o 

relacionamento e a aprendizagem. Quando questionados quanto às competências humanas 

(equilíbrio entre vida pessoal e profissional) refletem sobre ela, porém dizem que é uma 

competência pouco encontrada nos empreendedores. 

Ao buscar autores que listam competências empreendedoras Jiao, Ogilvie e Cui (2010) listam 

três tipos de competências empreendedoras: conceitual - aqui é incluindo a capacidade de 

compreender, julgar, analisar e de tomar decisões; interpessoais - onde é incluído a capacidade 

de expressar, de relacionamento, e de lidar com assuntos públicos) e de gestão - onde os autores 

incluem a capacidade de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar recursos). Destes 

autores, os entrevistados citaram a de relacionamento e de planejamento. 

Quanto as competências de McClelland (1998) que relaciona dez competências 

empreendedoras como sendo as principais referencias de um individuo empreendedor, os 

entrevistados citaram o planejamento que pode ser relacionado com a competência de 

Organização do autor, que é a capacidade de colocar em prática as metas traçadas no papel. 

Como competência mencionada pelos entrevistados também a Iniciativa - procurar 

oportunidades, dar o primeiro passo para se iniciar algo, foi muito reforçada no grupo, assim 

como a Coragem - capacidade que permite ao empreendedor se expor a situações que, 

normalmente, outras pessoas tentariam evitar. Ter coragem é o que permite ao empreendedor 

assumir riscos. Desta forma apenas três das competências apontadas por este autor é 

corroborada pelo grupo de foco.  

Quando Man e Lau (2005), que consideram dez categorias: competência de oportunidade, 

relacionamento, estratégias, aprendizagem, compromisso, humanas/vida pessoal, analíticas, 

inovadoras, operacionais, e de energia pessoal, foram comparados com o grupo de foco, as 

competências que foram reforçadas foram Competência de Oportunidade, Competência de 

Relacionamento, Competência de Aprendizagem, Competência de Energia Pessoal e 

Competências Estratégicas. Logo de dez competências que surgem das pesquisas destes 

autores, apenas a metade é colocada como essenciais pelos pesquisadores do grupo de foco.  

Uma competência destas que não aparece como essencial pelos pesquisadores foi alvo de 

discussão, pois a única competência destaca pelo moderador, a competência humana/ vida 
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pessoal, neste caso especifico, o assunto foi indicado pelos pesquisadores como essencial, 

porém que esta competência é bem difícil de ser encontrada nos empreendedores.  

Quando questionados referente à importância da incubadora no desenvolvimento do 

empreendedor, Elias comentou que acredita que a incubadora tem um papel de muita 

importância como um balizador do negócio, isto é alinhado com o pensamento de Chandra e 

Fealey (2009) que afirmam que as incubadoras de empresas são vistas por muitos governos 

como ferramentas dinâmicas para fomentar novos empreendimentos, com o objetivo de 

alcançar desenvolvimento econômico e geração de emprego. A incubação é um componente 

importante de uma infraestrutura empresarial e este conceito está crescendo. Vedovello e 

Figueiredo (2005), também reafirmam este conceito positivista, dizendo que a literatura sobre 

incubadoras é bem ampla, eles comentam uma dificuldade em definir incubadora de empresa 

principalmente pela diversidade e heterogeneidade dos modelos de operações, eles defendem 

uma definição onde as incubadoras devem prover as empresas incubadas de serviços e recursos 

compartilhados, instalações e infraestrutura administrativa propiciando um ambiente adequado 

para o surgimento, desenvolvimento e consolidação de negócios. 

Sara tem outra perspectiva, ela percebe a incubadora como uma organização que tem um papel 

mais fenomenológico, pois para ela há sempre um individuo em processo de aprendizagem. 

Todos os três concordam que a Incubadora é um ambiente de aprendizagem, com uma 

perspectiva de desenvolvimento de competências, com um fundo psicológico comportamental 

muito grande. O website da Inovates (2013), é o único órgão onde a formação dos sócios entre 

na pauta da definição de incubadora porém pensando numa formação quanto aos aspectos 

técnicos e gerenciais apenas.  

Porém, eles também concordam que esta perspectiva é recente, pois em tempos passados o foco 

era principalmente no plano de negócio, com a visão de que o negócio poderia ser colocado em 

operação, com qualquer sócio que desejasse o importante era o projeto.  

Esta afirmação é evidenciada pela Anprotec que em 2012 realizou uma pesquisa com  

incubadoras em todo o Brasil com o objetivo de atualizar a base de conhecimento sobre as 

incubadoras, dentre os resultados encontrados destacam-se os objetivos mais comuns das 

incubadoras pesquisadas são: Dinamização da economia local; Criação de spin-off; 

Dinamização de setor específico de atividade; Inclusão socioeconômica e Geração de emprego 

e renda, em nenhum momento pensando como desenvolvimento do sujeito empreendedor, 

como aparece sendo o foco primordial demonstrado pelo grupo de foco, demonstrado pelo 

discurso dos entrevistados, pois Pedro comenta que a incubadora faz para desenvolver o 
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individuo é o plano de vida, na visão do Elias e da Sara, o coaching é a principal ferramenta de 

desenvolvimento pessoal. Um coaching focado no plano de vida, no plano de carreira. 

Quando questionados sobre possíveis motivos para uma empresa que foi incubada não 

conseguir sobreviver, Sara acredita que os motivos são muito diversos, já Pedro coloca como 

uma variável frequente, o mercado. Por ser muito dinâmico, especial quando se define alguns 

setores específicos, onde a flutuação é muito grande e muda de direção de maneira 

extremamente rápida.  

Elias apontou outro aspecto do mercado que é a concorrência, pois se este inova rapidamente, 

toma o mercado do empreendedor. A Sara comentou que este fator é realmente comum, pois o 

ciclo de vida dos produtos tem sido encurtado. Pedro insiste na necessidade de segmentar para 

conseguir discutir de maneira mais clara os motivos de morte destas empresas. Os três 

acreditam que determinar estes fatores é realmente complicado, pois as possibilidades são 

diversas dependendo de cada segmento de mercado. O grupo não chegou num consenso 

referente aos motivos que levam uma empresa ao insucesso, tema realmente pouco pesquisado, 

geralmente sendo foco de estudos os empreendimentos de sucesso apenas. 

 

 



126 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesta pesquisa a problemática a ser respondida é saber se as competências empreendedoras 

desenvolvidas nos empreendedores são as competências propostas pelos gestores das 

incubadoras? Com isso foi traçado um objetivo geral que foi o de entender se as competências 

propostas a serem desenvolvidas pelos gestores das incubadoras são as competências 

desenvolvidas nos empreendedores em incubadoras da América Latina. Para atingir este 

objetivo geral alguns objetivos foram propostos que eram: Identificar as discrepâncias entre o 

que se pretende desenvolver e o que de fato é desenvolvido nos empresários das empresas 

incubadas durante seu processo de incubação; Identificar por que e quais competências 

empreendedoras são desenvolvidas nos empreendedores incubados no ponto de vista dos 

gestores das incubadoras; Identificar as competências empreendedoras desenvolvidas nos 

empreendedores incubados pelo ponto de vista destes; Identificar quais as competências 

empreendedoras relevantes a partir da experiência acadêmica de pesquisadores; e Entender a 

importância da Incubadora no desenvolvimento de competências nos empreendedores 

incubados; 

Para cada um destes objetivos específicos foram pesquisadas informações ao longo destes dois 

anos, além de uma coleta bibliográfica, onde um estudo de iniciação cientifica e quatro 

pesquisas orientadas foram efetuadas, também foram envolvidos mais quatro estudantes e 

profissionais além do pesquisador, para desta forma permitir uma coleta de dados por meio de 

um grupo de foco com quatro profissionais, uma pesquisa qualitativa envolvendo dezessete 

entrevistas em duas línguas analisada pelo método de analise do discurso e uma coleta de dados 

por intermédio de um questionário quantitativo onde foi usado para analise o modelo estrutural 

com 94 entrevistados em quatro países diferentes em duas línguas (português e espanhol). Com 

todos os dados em mãos, foram analisados e preparados para responder a problemática 

identificada no inicio da pesquisa.  

O porque utilizar três métodos diferentes para coleta de dados e posterior análise, pode ser uma 

pergunta recorrente, porém, o intuito deste processo misto de pesquisa, teve a intenção de, 

conforme comentado anteriormente, permitir uma comparação dos resultados e também fazer 

uma correlação destes para poder identificar como as competências empreendedoras são 

observadas e tratadas no ambiente de incubadora. 
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Pode ser notado uma linguagem muito semelhante entre pesquisadores, gestores de incubadoras 

e empreendedores de projetos graduados. A importância da incubadora no desenvolvimento dos 

negócios nos quatro países e a semelhança entre o que se pretende desenvolver e o que é 

desenvolvido nos processos de aprendizagem também são fatores observados nos resultados. A 

Conclusão foi desenvolvida em partes, de acordo com os objetivos propostos e no desfecho 

uma conclusão unindo os dados dos três segmentos.  

Quanto ao primeiro objetivo que era Identificar as discrepâncias entre o que se pretende 

desenvolver e o que de fato é desenvolvido nos empresários das empresas incubadas 

durante seu processo de incubação, tinha como base as competências empreendedoras de 

Man e Lau (2005). Partindo deste parâmetro foi possível perceber que nenhuma das 

competências propostas foi ignorada, isto significa que as competências indicadas pelos 

gestores das incubadoras que seriam desenvolvidas estão incluídas nas competências 

empreendedoras percebidas pelos empreendedores que foram desenvolvidas.   

Até mesmo a competência humana/ vida pessoal que os autores mencionam como uma das dez 

competências empreendedoras que não aparece como competência a ser desenvolvida, os 

empreendedores também não há sinalizam como presente em seus resultados apresentados. 

Também neste caso não foi possível perceber uma discrepância no grupo de foco quanto as 

competências empreendedoras que deveriam ser desenvolvidas. Cabe aqui mencionar que a 

competência humana/ vida pessoal só foi mencionada neste grupo pela manifestação do 

pesquisador sobre o assunto, provocando o grupo no sentindo de discutir a importância desta 

competência. Ficando evidenciado durante a entrevista que o assunto é importante, porém não 

havendo uma posição clara de como desenvolver essa competência num processo de adequação 

do tempo do empreendedor com sua vida pessoal num momento de dedicação que todos 

percebem como sendo necessário um foco total no negócio.  

Quanto ao segundo objetivo especifico que era o de identificar por que e quais 

competências empreendedoras são desenvolvidas nos empreendedores incubados no 

ponto de vista dos gestores das incubadoras, os gestores mapearam as competências de 

relacionamento, de energia pessoal, comprometimento, capacidade de identificar oportunidade 

e de desenvolver inovação.  As competências Operacionais, aprendizagem e de definir 

estratégias são também consideradas por eles importantes, porém assim como a competência de 

analise não são consideradas primordiais num inicio de projeto, tanto que não são consideradas 

para uma seleção de novos projetos. Chamou bastante atenção a falta de preocupação dos 

gestores com o lado pessoal do empreendedor, a prática que é conhecida nas empresas, de 
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deixar as questões pessoais fora da atuação profissional, também ocorre neste ambiente de 

maneira similar, desta forma o fato do empreendedor ter seu negocio próprio não é um 

significado de vida pessoal mais sadia.  

Ao se verificar o terceiro objetivo que era o de identificar as competências empreendedoras 

desenvolvidas nos empreendedores incubados pelo ponto de vista destes, a média da 

resposta dos pesquisados na entrevista quantitativa demonstrou que praticamente todas as 

competências empreendedoras estão presentes na vida do empreendedor de novos negócios, 

todas as competências apresentaram índices altos, indicando que os empreendedores 

pesquisados percebem a importância das competências pesquisadas. A competência com menor 

índice na média é a competência humana/ vida pessoal que em toda analise se mostrou a 

competência menos importante, com as variáveis sempre com carga fatoriais baixas. Mesmo 

esta competência, levando-se em consideração o desvio padrão, tem uma presença significativa.      

O quarto objetivo era o de identificar quais as competências empreendedoras relevantes a 

partir da experiência acadêmica de pesquisadores, este resultado parece ser um pouco 

distinto dos profissionais envolvidos na prática. Os entrevistados relacionam como 

competências empreendedoras o Planejamento, a liderança, a energia para correr riscos, a 

facilidade de adaptação, a identificação de oportunidades, o relacionamento e a aprendizagem. 

Quando questionados quanto às competências humanas/ vida pessoal, que não aparece como 

essencial pelos pesquisadores foi alvo de discussão, pois a única competência destacada pelo 

moderador é comentada pelos pesquisadores como essencial, estes dizem que é uma 

competência pouco encontrada nos empreendedores. Logo de dez competências que surgem 

das pesquisas, apenas a metade é colocada como essenciais pelos pesquisadores do grupo de 

focos.  

No ultimo objetivo especifico proposto que foi o de entender a importância da Incubadora 

no desenvolvimento de competências nos empreendedores incubados, no ponto de vista 

dos gestores essa importância da incubadora é demonstrada pelas ações que ela prática 

como o desenvolvimento de aspectos do negócio. A transmissão de conhecimento de gestão, 

ficando o papel da incubadora em preparar, ajudar o empreendedor a entender o seu negócio, 

desenvolvendo-o nas competências técnicas de gestão, como finanças, marketing, design, 

recursos humanos, bem como uma visão de mercado para seu novo negócio. A incubadora 

promove um ambiente ideal para o desenvolvimento e fortalecimento do negócio, por meio de 

troca de informações entre profissionais. Também desenvolvimento do empreendedor, é outro 
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papel importante onde o foco é a atitude do empreendedor como pessoa, isto ocorre por meio 

capacitação da equipe, por meio de treinamentos e assessorias diversas. 

Diversos são os processos desenvolvidos pelas incubadoras segundo as entrevistas, a 

incubadora proporciona aulas e profissionais especializados, além disso, a incubadora conduz o 

empreendedor ao mercado, no sentido de aprender a levantar informações, para validar a 

hipótese do negócio, de maneira estratégica. Os empreendedores são capacitados em suas 

dificuldades, os consultores atuam no sentido de incentivar os empreendedores a aprenderem a 

buscar seus próprios recursos e parcerias.  

A incubadora tem um processo captação dos empreendedores, com ações pontuais no sentido 

de divulgar, sensibilizar e aumentar o conhecimento dos benefícios que a incubadora oferece ao 

profissional que deseja viabilizar seu negócio, dando-lhe sustentabilidade e gerando 

oportunidades. São ações que a incubadora desenvolve dentro da universidade e por meio de 

outras relações no mercado, com sua rede de networking, no sentido de estreitar relações e se 

aproximar de futuros empreendedores que desejam receber o apoio da incubadora. Este 

processo inclui a apresentação do projeto à incubadora com seus representantes técnicos, onde 

são verificados os critérios por ela estabelecidos para a entrada e admissão na incubadora. 

Como capacidade de escalar, mentalidade dos empreendedores e atrativos para fontes de 

financiamentos.  

A importância é percebida também pela aceitação dos empreendedores quanto as intervenções 

propostas em seus projetos. Os gestores percebem um nível de aceitação e receptividade 

bastante alta, é bem valorizada a metodologia utilizada pelas incubadoras, os serviços e 

atividades que são planejadas, pelo fato dos empreendedores terem suas origens na área 

técnica, aceitam a assessoria proporcionada, pois trata-se de temas que não têm habilidades 

desenvolvidas. Essas técnicas recebidas os auxiliam na construção e formatação de suas 

empresas. 

A critica às ações das incubadoras é que em sua maioria as incubadoras continuam tendo um 

foco no desenvolvimento dos negócios e os empreendedores para gestão profissional, tendo 

como uma ação também a ajuda na busca de recursos financeiros, pouco se faz no sentido de 

desenvolver o empreendedor e sua equipe. São cursos, capacitações no sentido de desenvolver 

habilidades pessoais no que diz respeito às atitudes empreendedoras de cada membro da 

equipe.  
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Na pesquisa quantitativa a pesquisa procurou identificar também uma correlação significante 

entre desempenho da empresa como variável independente e as competências empreendedoras. 

Neste caso não houve nenhuma dimensão com correlação significante, desta forma não é 

possível dizer que as competências empreendedoras são preditivas de um desempenho 

adequado da empresa. Um dos motivos que poderiam por ventura justificar esse resultado é o 

foco atual das empresas que estaria mais voltada para fixar a marca no mercado e não para um 

aumento do faturamento com vendas, mais um ponto a ser considerado poderia ser o tamanho 

da amostra que foi alcançado para as analises estatísticas, como o desempenho foi focado em 

resultados financeiros, esta dimensão pode estar neste momento mais como objetivo de médio e 

longo prazo, não sendo as competências empreendedoras então variáveis que interferem 

atualmente no desempenho.   
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6 CONCLUSÃO  

 

Para conclusão deste trabalho, cabe aqui relembrar o objetivo geral proposto que foi de 

verificar se as competências propostas a serem desenvolvidas pelos gestores das incubadoras 

são as competências desenvolvidas nos empreendedores em incubadoras da América Latina. 

Depois de toda coleta de dados efetuada, com os resultados das entrevistas qualitativas e das 

pesquisas quantitativas além do grupo de foco, pode-se afirmar que as competências propostas 

pelos gestores das incubadoras são as competências percebidas pelos empreendedores como 

sendo suas competências pessoais. Ao acompanhar na literatura a indicação das competências 

empreendedoras e discutindo estas com pesquisadores por meio de um grupo de foco, chega-se 

a conclusão de que, apenas uma competência não é percebida com unanimidade sua 

importância. As demais competências indicadas pela teoria são vistas como primordiais e, além 

disso, são desenvolvidas e aprendidas no sistema de incubação.  

Nesta pesquisa foi possível perceber o quanto a teoria neste campo esta alinhada com as 

realidades pratica, profissionalmente falando.  Esta pode ser uma explicação pelo êxito 

alcançado pelas incubadoras que conseguem manter em funcionamento um numero 

significativo de novas empresas em comparação a empreendimentos que não recebem esse 

apoio.  

O sistema de incubação também é uma contribuição interessante deste trabalho, pois até este 

momento as pesquisas demonstravam sua trajetória muito mais no apoio de pequenos negócios, 

no desenvolvimento dos empreendimentos. Nas entrevistas e discussões do grupo de foco, 

ficou uma nova imagem onde a incubadora de empresas é um agente vivo que interfere na nova 

empresa e auxilia no desenvolvimento e aprendizagem do individuo como pessoa, não apenas 

como um profissional atuando numa organização.  

Aqui é possível pensar numa nova definição para incubadoras de Empresas como sendo um 

ambiente onde acontece o desenvolvimento de negócios inovadores e em paralelo acontece o 

desenvolvimento amplo do empreendedor. Nos quesitos técnicos, de gestão e pessoais.   

Muitos assuntos complementares foram levantados possibilitando a percepção de que os 

empreendedores latinos têm muito mais semelhanças do que poderia se imaginar no inicio da 

pesquisa. Ao ouvir as entrevistas, tanto os oficiais, gravadas transcritas e trabalhadas, assim 

como nas entrevistas informais, nas conversas prévias, nos corredores de congressos nos quais 

participamos nos últimos quatro anos, pode ser notado um perfil de empreendedores muito 
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similar, as dificuldades no desenvolvimento dos negócios, a ansiedade, a falta de recursos, o 

sonho, o amor pelo que faz.  

Foi possível notar o quanto os gestores das incubadoras são tão empreendedores quanto os 

jovens apoiados por essas incubadoras. Estas organizações também sofrem com poucos 

recursos, sem pessoal, sem dinheiro, sem material. Os gestores de muitas destas incubadoras 

são criativos, que se apoiam em oportunidades de conseguir recursos para manterem seus 

sonhos. Sonho principal de acompanhar a realização de vida destes jovens. O sofrimento é 

conjunto, muitas vezes, estes empreendedores só tem apoio do gestor da incubadora. Funciona 

como uma aliança onde se o projeto não funcionar todos perdem juntos. 

Neste momento cabe outro comentário onde este ambiente empreendedor difere das 

organizações de mercado. Num ambiente empreendedor, a fantasia, a subjetividade, a 

incapacidade, o erro, o medo, a insegurança, a parceria, os sonhos estão presentes. Diferente 

das organizações que estão no mercado, vendendo, comprando, que não dão espaço para as 

possibilidades que não estejam testadas, este é o ambiente do criativo, de quem irá testar a 

inovação.  

Também foi possível perceber neste período que o universo de incubadoras na América Latina 

funciona como uma família, com muitos parentes, com pessoas com muitas diferenças de 

pensamentos, de ideias, de sonhos, mas todos procurando se apoiar. Realmente valeu a pena 

esta pesquisa, o aprendizado foi enorme, o conhecimento foi enorme, descobrir que os 

problemas destes quatro países são os mesmos quando o assunto é empreendedorismo, 

processo de incubação, novos negócios, pode ser a porta de ações conjuntas no sentido de 

fortalecer um processo que tende a crescer que é o desenvolvimento da inovação não por meio 

de grandes empresas, mas por intermédio de pequenos negócios inovadores.  

No levantamento teórico uma contribuição que esta tese também apresenta é a comparação 

entre as competências empreendedoras de Man e Lau (2005) e McClelland (1998). A partir 

desta comparação podemos pensar que a partir destes pesquisadores as competências 

empreendedoras principais são seis e não dez como cada um demonstra em suas pesquisas. Este 

resultado seria as seis competências que são semelhantes nas duas pesquisas. Mantendo o foco 

nesta contribuição pode se dizer que além das seis competências principais existem outras oito 

competências como complementares, que são as quatro competências que aparecem em cada 

estudo dos dois autores sem similaridade entre eles. Pensando nos estudos em conjunto então 

teremos quatorze competências empreendedoras.    
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Uma pesquisa como esta permite levantar varias hipóteses, talvez chegar a algumas conclusões, 

mas muitas perguntas ficam sem respostas oriundas dos resultados desta pesquisa. Para isto 

novas pesquisas devem surgir. Um indicativo desta afirmação é a necessidade de se entender 

como desenvolver de maneira mais eficaz as competências necessárias para os empreendedores 

melhorarem seus resultados a curto e médio prazo. Como cada país da América Latina deveria 

agir para que seus projetos alcancem êxito no próprio mercado latino. Será que os modelos 

americano e europeu ajudam ou atrapalham o desenvolvimento de novos negócios na América 

Latina. Quais são os impeditivos de existirem incubadoras latino-americanas, já que nos países 

entrevistados as características de gestores e empreendedores e as ações são tão semelhantes, 

por que não existe um sistema transnacional? 

A dificuldade de conseguir informações por meio de entrevistas ou questionários não é, 

infelizmente uma realidade brasileira, todos os países pesquisados tiveram o mesmo 

comportamento, para se conseguir um numero mínimo de empreendedores foi com bastante 

sacrifício.  Além desta limitação, pois uma amostra quantitativa precisaria ser maior para que o 

estudo possa comparar os resultados entre os países pesquisados. Podendo assim discutir e ter 

soluções especificas para realidades que possuem diferenças sensíveis. 
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APÊNDICE 1 – Quadro de Expressões Chaves 

 

11. Como você define a importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Oportunidad

e de 

network     

interna e 

externa 

 

AR1. O espaço físico, a infraestrutura 

favorece a troca de informações e o 

conhecimento. Há muita interação entre 

os empreendedores e a sinergia entre os 

empreendedores e isso ajuda muito a 

gerar negócios, intercâmbio de 

experiências, de conhecimentos. Nós 

temos contatos com muitas empresas, 

com muitas instituições de largas 

trajetórias, com profissionais variados, 

isso nos da uma rede de contatos 

bastante ampla que nos permite encurtar 

o caminho dos empreendedores. Isso é 

fundamental.   

AR4. A rede de contatos, de vínculos, o 

fato de compartilhar estes espaços com 

outros empreendedores que viveram as 

mesmas experiências.  

CO1. Ajudar as empresas a obter 

networking. 

CH1. São as atividades que nós 

fazemos de networking a nível regional, 

eventos dos quais participam os 

empreendedores. Como incubadora de 

negócios, estamos muito bem 

posicionados regionalmente e 

nacionalmente.  

CH3. Esse apoio que lhes damos, abre 

muitas portas. Facilitamos contatos 

comerciais, porque é quase certeza que 

sozinhos não teriam esse acesso. Nós 

lhes dizemos no começo que somos 

capazes de abrir as portas que eles 

precisarem e sempre tivemos a 

capacidade para fazê-lo. Promovemos 

reuniões com executivos e dessa forma 

há uma troca, conversa, 

retroalimentação para melhorar a 

parte comercial, por exemplo. 

 

BR4. Networking, marca, por você 

tá dentro de uma universidade 

reconhecida no mercado como uma 

universidade padrão profissional e 

de pesquisas, proporcionando para 

eles consegue uma abertura melhor 

no mercado e eles também 

conseguem usar o nome da 

universidade como um sobrenome 

que eles brincam. Além disso, o 

ambiente da incubadora em si, que 

ali eles conseguem conversar com 

outros empreendedores, eles 

conseguem trocar experiência. 

Fazemos alguns eventos que 

chamamos de Workshop café da 

manhã, para eles trocarem, tão 

sempre se encontrando e se 

esbarrando no prédio. Buscamos as 

melhores maneiras, quanto ao 

networking para ele poder enxergar 

os principais clientes e parceiros.  

Desenvolvi

mento do 

empreended

or  

AR1. Capacitações e assessorias para o 

empreendedor 

AR2. Nós enfatizamos as atitudes do 

empreendedor para justamente levar a 

cabo as ideias. Nesse sentido, o trabalho 

da incubadora é um trabalho 

personalizado e adaptado a cada 

empreendedor. Trabalhamos as 

capacidades empreendedoras de cada 

um. Assim, contribuímos na formação da 

equipe de trabalho. 

AR4. Então o empreendedor começa a se 

aplicar, tanto no aspecto individual, 

como no coletivo com a sua equipe de 

CO1. Melhorar a equipe de trabalho 

CO2. Instrumento que permite o 

desenvolvimento do perfil do 

empreendedor 

CH1. A incubadora presta serviços de 

apoio ao empreendedor. Serviços de 

capacitação e acompanhamento 

durante o processo são 

proporcionados. 

CH3. Temos certeza de que nossa 

contribuição no desenvolvimento das 

pessoas fornece conhecimento e 

experiência a qual talvez, se estivessem 

sozinhos no mercado, não teriam 

acesso. Assim, acho que 

proporcionamos um apoio humano no 

acompanhamento, em atividades que 

preparam o empreendedor para 

BR1. A gente trabalha o 

desenvolvimento do empreendedor 

em si, do desenvolvimento de 

competências essenciais para ele. 

BR2. Eu acho que é de extrema 

importância para ele, porque nós 

trabalhamos o desenvolvimento 

próprio dele, ele é estimulado a 

pensar na vida dele para ver se é 

isso realmente que ele quer, fazer 

um plano da vida dele para os 

próximos anos, trabalhar a parte 

pessoal dele se ele quiser, ele pode 

ter capacitação e formação nessas 
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trabalho, para poder desenvolver o seu 

empreendimento. Acho que o impacto da 

incubadora no empreendedor que começa 

a desenvolver o processo é importante, 

principalmente quando começam a 

valorizar todos os serviços integrais que 

lhes proporciona a incubadora e o 

processo integral de incubação. 

AR5. Nós trabalhamos muito a parte de 

atitude, motivação para despertar neles 

esse interesse de criar uma empresa 

própria, para que eles o possam fazer. 

Essa é a importância é a partir da 

universidade. Através das incubadoras, 

tentamos desenvolver aptidões, 

capacidades.  

enfrentar da melhor maneira possível 

seus desafios futuros. Tratamos de 

conversar e de ter atividades, como 

com uma psicóloga que trabalha 

conosco, para que tenham facilidade de 

entender técnicas para melhorar sua 

comunicação; para enfrentar os 

processos complexos do dia-a-dia; que 

não desanimem; que tenham energia 

para seguir adiante; que possam 

aprender com os tropeções e que no 

momento de crise, possam superá-la.   

CH5. Desenvolver a vocação de 

empreender, mas que carece de certas 

competências essenciais ou que precisa 

de alguma orientação estratégica é 

importante que integre um programa de 

incubação. Nós lhe damos o necessário 

para poder suprir suas necessidades. 

Um empreendedor irá atingir o seu 

objetivo de qualquer modo, eu diria, 

mas se ele passar por um processo de 

incubação, o seu caminho com certeza 

será mais atinado, seguirá uma linha 

reta, sem se desviar.  

áreas. 

Desenvolve 

aspectos do 

negócio do 

empreended

or 

AR2. Trabalhamos a ideia de negócio 

que será realizada. 

AR4. Principalmente na primeira etapa 

de pré-incubação, começam a valorizar 

os serviços intangíveis e a dar mais 

importância ao desenvolvimento dos 

empreendimentos, com assistência 

técnica que lhes é dada dentro da 

incubadora, abrangendo também os 

aspectos factíveis do negócio e sua 

comercialização.    

AR5. Uma área de abrangência muito 

grande no que se refere a como dar ao 

aluno as ferramentas para que possa ter 

os conhecimentos e as inovações para 

gerar uma empresa.  

CO1. Obviamente fazemos um trabalho 

transversal de melhorar o modelo de 

negócios, a disposição administrativa. 

Partimos de um critério que é maximizar 

o valor empresarial das iniciativas no 

menor tempo possível, ajudando as 

empresas a obter maiores vendas e 

maiores recursos. Temos parâmetros 

estabelecidos para medir o crescimento 

das vendas e a margem operacional. São 

estabelecidos os empregos e os salários 

conforme o mercado, e se desenvolve a 

arquitetura empresarial de 

escalabilidade. 

CO2. Contribuímos principalmente na 

primeira parte, no começo da empresa, 

ajudamos que consigam seus primeiros 

clientes, ajudamos a gerar os primeiros 

CH2. É importante porque nós 

ajudamos a pessoa a ver se realmente 

tem um negócio ou se é apenas uma 

boa ideia; temos as capacidades 

técnicas para poder passar da ideia a 

um modelo de negócios.  

CH3. O empreendedor recebe um apoio 

constantemente, uma revisão dos 

processos que vai realizando para 

poder receber retroalimentação. 

Oferecemos uma metodologia para 

construir seus negócios, pois 

observamos que em geral eles não 

possuem, e têm ideias pré-estabelecidas 

de como deveriam criar suas empresas. 

Muitas vezes temos que os convencer de 

que o caminho não é esse. Ao aceitar 

um método de empreendimento e 

BR1. Ajudar a fazer as 

viabilidades, sejam técnicas, 

econômicas, comerciais. A 

incubadora dá um norte, a 

incubadora é como um agente que 

atalha o conhecimento do 

empreendedor para as práticas de 

gestão. O empreendedor sabe muito 

bem como fazer, e sabe até fazer 

rápido, sabe muito mais que a 

gente, porque ele é empreendedor 

ele vê além, mais ele não tem, 

normalmente, conhecimento de 

gestão. A incubadora promove essa 

abertura de cabeça para eles se 

desenvolverem nisso. 

BR2. reúne todas as áreas de 

desenvolvimento do negócio, 
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empregos, a estabelecer as bases da 

empresa. 

CO3. É um instrumento que permite 

avançar o empreendimento, diminuindo 

incertezas no desenvolvimento de 

negócios.  

desenvolver o projeto orientado ao 

mercado, nós os ajudamos a identificar 

o melhor plano possível, pelo menor 

custo, se vale a pena crescer ou não e 

assim evitar grandes perdas ao 

incentivar negócios que ninguém se 

interessará em pagar.  

CH4. É muito importante porque 

muitas vezes os empreendedores não 

sabem como dirigir o seu 

empreendimento. Nós os orientamos 

para que possam ter sucesso no 

negócio. Eles sabem como fazer o 

produto, como fazer o serviço, prestar o 

serviço, mas não sabem o que o 

mercado precisa e como chegar no 

cliente. Então a incubadora 

complementa essa parte. 

 

entramos nas áreas do negócio que 

é gestão, finanças, marketing e a 

tecnologia, então acho que é o 

ambiente ideal para uma empresa  

que está começando, que está em 

fase inicial de desenvolvimento.  

BR3. Em habilidades 

empreendedoras em como gerir 

uma empresa. Ela é  vital para o 

fortalecimento do 

empreendedorismo. A incubadora 

oferece esse complemento em 

termos de marketing que é a leitura 

do mercado, em termos de finanças 

que é a forma como ele vai medir 

seus resultados e vai ter todo um 

suporte em termos de gestão. 

Então, a incubadora é um 

instrumento que permite você 

aumentar a probabilidade e a 

viabilidade de novos negócios. 

BR4. A questão do RH, designer e 

jurídico faz diferença para eles 

hoje. A questão de estratégia, de 

marketing e de assessoria de 

imprensa, eles acham legal, mas 

não é uma coisa que eles precisem, 

que eles fiquem desesperados, isso 

até eles pagariam por fora, eles não 

fariam questão que a incubadora 

não desse esse tipo de serviço. 

Capacitar o empreendedor a se 

preparar melhor para certos 

assuntos ligados ao mercado que 

ele não conhece. Às vezes, o 

empreendedor vem muito técnico, 

sabendo muito da área dele, mas 

ele não sabe da questão jurídica, 

financeira e de recursos humanos. 

Então, o papel da incubadora é 

preparar, dar alguns cursos, 

ajudando o empreendedor entender 

que ele nunca vai se aprofundar 
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naquilo, mas ele vai entender para 

na hora de conversar com o 

investidor, ou com advogado ou 

com o próprio contador, ele vai 

entender um pouquinho do que ele 

tá falando, e qual é a demanda que 

ele quer. O outro papel é trazer um 

olhar de fora do negócio em 

relação como é que tá a gestão 

dele, então a gente tenta trazer 

indicadores e uma visão da 

incubadora. Geralmente o 

empreendedor acaba sendo muito 

solitário, ele fica tomando decisões 

e trabalhando só com os sócios e, 

um olhar de fora, tentando mostrar 

para ele a nossa visão sobre o 

negócio dele, às vezes é importante. 

A gente faz isso, muita troca com o 

empreendedor no sentido de 

mostrar nossa percepção sempre 

debatendo e tentando ajudar a 

desenvolver o negócio. 

Facilidade 

de conseguir 

financiamen

to 

 CO2. Ajudamos as empresas a conseguir 

as primeiras fontes de financiamento, 

especialmente recursos de fomento de 

"capital semente". 

CH3. Facilitamos o acesso ao capital 

semente que eles requerem. Quando 

entram na nossa incubadora podem ter 

esse financiamento que simplifica a 

primeira etapa onde devem se 

concentrar principalmente no 

desenvolvimento de clientes, na busca 

de um modelo e em uma estratégia para 

crescer.  

BR1. A gente desenvolve a questão 

de investidor para o empreendedor 

BR4. Captação de recursos 

principalmente público,  ajudar ele 

também a captar recurso.  

Responsabil

idade social 

no apoio a 

construção 

de empresas 

sustentáveis  

AR5. Em relação à sociedade, pensamos 

que ao gerar empresas sustentáveis, 

pequenas empresas, algumas se tornam 

grandes, outras ficam pequenas. É muito 

importante para a região, porque 

significam empregos, sonhos e êxito para 

pessoas que sentem que estão fazendo 

algo importante, dinheiro para suas 

famílias e por isso nós somos muito 

cuidadosos e tentamos dar-lhes o melhor 

e o mais completo possível. Estamos 
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trabalhando com os sonhos das pessoas, 

porque a pessoa quando começa um 

empreendimento, não apenas quer levar 

adiante seu projeto, quer formar uma 

empresa, mas quer que sua família viva 

disso, que possa viver disso.  

 

12. Qual o perfil dos empreendedores que procuram a incubadora?    

I. Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Pessoas com 

vínculo com 

a 

Universidad

e 

AR3. O nosso perfil são os alunos de 

graduação da Universidade Tecnológica, 

que são principalmente de engenharia. 

AR4. Estudantes universitários 

avançados ou recém-formados, a faixa 

etária e a formação dos empreendedores 

são totalmente heterogêneas. 

AR5. Alunos da universidade das 

diversas unidades acadêmicas 

CO1. De 5 a 10% são técnicos, ou que 

estão em processo de formação 

acadêmica 40% são recém-formados. 

CH4. Atualmente temos 

aproximadamente 50% de projetos 

incubados de clientes internos, da 

universidade. Eles são professores, 

pesquisadores ou alunos da 

universidade. 

BR1. Eles são técnicos, então o 

nosso público alvo é um aluno, ou 

um ex-aluno necessariamente.  

BR2. Muitas vezes são jovens, em 

período de graduação, e outros 

nem estão ainda cursando a 

faculdade eles são técnicos, alunos 

e ex-alunos da escola. 

BR4. Alunos e ex-alunos  

Experiência 

profissional 

variada 

 CO1. Agora são empreendedores que têm 

entre 28 e 48 anos, todos são 

profissionais especializados, com 

experiência profissional que não passa 

dos dois ou três anos e o resto tem de 5 a 

15 anos de experiência laboral, mas a 

grande maioria já é formada, e vem 

aumentando a quantidade de 

empreendedores que chegam já com 

experiência. Quase 60% são engenheiros 

de sistemas, eletrônicos, industriais, etc. 

Cerca de 35% são administradores, 5% 

ou menos trabalham na área da saúde. 

CO2. Pessoas com nível superior, cerca 

de 60% são engenheiros, muitos têm pós-

graduação completa ou em curso e a 

maioria têm experiência de trabalho de 2 

a 5 anos. 

CO3. Profissionais com pré-emprego ou 

experiência empresarial tendo 

desenvolvido um projeto ou um protótipo 

anterior 

CH1. Atualmente os empreendedores 

que nos buscam são empreendedores 

que têm entre 35 e 45 anos. São 

profissionais, tanto homens como 

mulheres, há mais homens do que 

mulheres. São empreendedores da área, 

muitos vêm da área tecnológica, de 

tecnologia da comunicação e também 

da agroindústria 

CH4. 50% são de pessoas que 

conhecem a incubadora e chegam até 

nós. 

BR3. Tem o perfil técnico. As 

empresas de base tecnológica 

geralmente tem pessoas com nível 

intelectual superior, são pessoas 

que já passaram pelo ensino 

superior. É quase uma regra que 

essas empresas de base tecnológica 

são lideradas por um pessoal com 

uma alta formação. 

BR4. Profissionais da indústria 

criativa ou voltados para área de 

tecnologia, que querem se 

desenvolver buscando network, 

desenvolvimento de tecnologia e um 

apoio, querem trazer o diálogo da 

gestão estratégica. 

 

13. O que é avaliado nas seleções para participar da incubação?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 
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Nível de 

inovação 

AR1. Analiso algumas questões como 

ideias inovadoras. 

AR2. Nós buscamos inovação, 

incorporação de conhecimento em 

qualquer processo produtivo ou inovação 

do produto; que possa ser internacional, 

nacional ou regional. Queremos produtos 

ou processos inovadores, pelo menos 

para a região, que sejam factíveis 

tecnicamente. 

AR3. Nós avaliamos a inovação do 

projeto, que sejam projetos inovadores, 

normalmente são projetos inovadores na 

região, que não existem, avaliamos se 

podem gerar empregos e a possível 

produção de riqueza. Esperamos que os 

projetos façam isso. 

AR4. Buscamos projetos que sejam 

inovadores, ou seja, podem ser projetos 

de base tecnológica e/ou inovadores. 

AR5. Nós avaliamos o projeto... que 

tenha algum grau de inovação  

 CH3. Observamos o projeto, a 

iniciativa comercial, o modelo de 

negócios, que seja um bom ponto de 

partida, que tenham técnica, queremos 

nos envolver com iniciativas diferentes 

do que já existe no mercado e com alto 

potencial de crescimento, que seja um 

negócio viável com nosso capital 

semente. 

CH4. Depois vemos a questão da 

inovação no que está sendo proposto, 

seja um produto ou serviço.  E que 

tenha o que nós chamamos de 

"barreiras de entrada", ou seja, se o 

que está sendo desenvolvido é diferente 

do que já existe no mercado, e que essa 

diferença não seja fácil de copiar; que 

em um prazo curto de tempo, se ele 

entrar no mercado, ninguém possa 

copiá-lo. 

CH5. Já em relação ao projeto, em 

termos de requisitos mais concretos, um 

é o mérito inovador. Precisamos criar 

novos padrões que satisfaçam 

necessidades de consumidores ou 

beneficiários e que representam um 

grau de diferenciação relevante em 

comparação aos serviços atuais 

BR2. Passa por todos esses eixos, a 

tecnologia, inovação, o tempo de 

desenvolvimento do projeto. 

BR3. O grau e o nível de inovação 

do projeto, A grosso modo, ela tem 

que apresentar uma inovação. 

Equipe 

empreended

ora 

AR1. Analiso algumas questões como a 

equipe empreendedora 

AR2. Que os incubados tenham atitudes 

empreendedoras. Fazemos uma análise 

pessoal, de cada um, fazemos uma matriz 

conforme cada empreendimento e é 

avaliado se os empreendedores têm 

atitude empreendedora ou não. 

AR3. Nós enfocamos no empreendedor. 

Fazemos entrevistas com os 

empreendedores e avaliamos quais tem 

um perfil empreendedor. 

AR4. Outra questão que também é 

valorizada na seleção dos projetos é a 

equipe do empreendedor, é importante 

CO1. Existem alguns critérios a priori, 

como que exista esclarecimento em 

relação à equipe de sócios da empresa, 

que tenha capacidade de escalar e que 

tenham a mentalidade, ou seja, atrativos 

para fontes de investimento.  Esses são os 

critérios iniciais. Ao final fazemos uma 

entrevista com um comitê de 

especialistas, onde o gestor e os 

empreendedores ou empresários 

defendem porque devem estar na 

incubadora e quais são seus objetivos 

com o acompanhamento. 

CO2. Os projetos devem ser no mínimo 

duas pessoas, que se complementem em 

CH2. O que critério é: 50%, os 

antecedentes técnicos e o modelo de 

negócio, que tenha uma proposta e 

50%, o perfil empreendedor do líder da 

equipe de trabalho. Nós medimos isso. 

Na nossa trajetória percebemos que o 

fator fundamental para que um 

empreendimento tenha sucesso, não é 

nem a tecnologia, nem se há um 

mercado ou não à princípio, o 

fundamental é a paixão e determinação 

do ser humano que empreende, deve ser 

alguém obstinado, mas também deve 

estar disposto a mudar, estar disposto a 

se transformar. São condições não 

BR1. O perfil hoje é bem técnico o 

lado humano, o lado pessoal dele. 

É um cara que não quer trabalhar 

para os outros, isso é uma 

característica dele que eu percebi.  

Ele tem uma forte capacidade de 

ver uma oportunidade e ele percebe 

essa oportunidade. Eles têm essa 

coragem de concretizar essa ideia. 

É o que eu falei de desafio, tem 

horas que a gente até vê que não 

tem viabilidade, mas a visão e o 

sonho do cara é tão grande que eles 

vêm oportunidades e daí sim eles 

correm atrás do desafio. 
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que essa equipe tenha uma formação ou 

algum antecedente que mostre que seus 

integrantes são capazes de levar a cabo o 

projeto, um tipo de alinhamento entre a 

formação e a experiência profissional e 

laboral dos empreendedores com o 

projeto que estão apresentando para a 

incubadora. 

AR5. A pessoa tenha um espírito 

empreendedor. Não fechamos portas 

porque muitas vezes há empreendimentos 

que estão meio frouxos, mas que depois 

que o empreendedor entra em um 

ambiente empreendedor, podem acabar 

mudando. O que importa é o espírito 

empreendedor e poder gerar outro tipo 

de processo... e também gerar uma 

empresa. 

seus cargos, em seus conhecimentos, em 

suas habilidades. Quando observamos a 

equipe empreendedora, uma das coisas 

que avaliamos é que sejam pessoas que 

saibam escutar, que queiram ser 

aconselhadas. Às vezes no processo de 

seleção, na entrevista, vemos se o 

empreendedor não aceita opiniões 

alheias, se não gosta de ser corrigido, 

então esse nem passam no processo de 

acompanhamento, de seleção. Buscamos 

que eles tenham um critério próprio, mas 

que aceitem conselhos e que aceitem ser 

orientados por aqueles com mais 

experiência.   

CO3. Trabalho em equipe; treinamento 

alinhado ao projeto de negócio, 

experiência anterior, o alinhamento com 

a iniciativa e dedicação de tempo para o 

seu negócio.  

muito comuns em um ser humano, 

então para nós é muito importante o 

perfil da pessoa. Já vimos bons 

negócios, mas com equipes que não vão 

sair de seus escritórios para vender e 

nesse caso nós fazemos um esforço 

extra de buscar o motor comercial do 

qual precisa esse empreendimento, às 

vezes funciona e às vezes não. Se não 

temos esse motor, não incubamos esse 

negócio, pode ser o melhor negócio do 

mundo, mas se não há um ser humano 

que transpire, que perca o sono, que 

venda seu carro... não sei, que se 

esforce com isso, que sonhe com seu 

empreendimento, nós não o ajudamos 

porque nós temos uma forma de 

trabalhar, não fazemos o trabalho do 

incubado.  

CH3. Nós estamos em uma etapa onde 

a pessoa deve estar capacitada tanto na 

área comercial, como técnica. 

Principalmente a equipe e o negócio. 

Queremos que a equipe tenha, se 

possível, todas as competências 

necessárias para começar o negócio. Se 

falta alguma especialidade ou 

componente que não resulte crítico, 

sabemos que é algo que se pode 

conseguir posteriormente. 

CH4. Nós avaliamos o empreendedor 

em si, é muito importante para nós ter 

um empreendedor que tenha um 

espírito empreendedor, porque às vezes 

o projeto não é muito bom, mas se a 

pessoa tem vontade de desenvolvê-lo, o 

projeto pode ter sucesso. 

CH5. Quanto ao empreendedor, 

conhecer seus tempos, preocupações, 

seu estilo de trabalho e também 

identificar se o que realmente precisa 

dentro do processo de incubação. 

BR2. Se não me engano são doze 

critérios pré-estabelecidos que 

passam por vertentes do 

empreendedor e do negócio. Os 

critérios vão desde a avaliação do 

empreendedor, do currículo, do 

conhecimento dele em gestão 

BR3. O perfil do empreendedor. 

BR4. A gente avalia 80% tá no 

perfil do empreendedor, a gente 

acha que o empreendedor vai fazer 

acontecer de alguma forma.  

 

Viabilidade AR1. o mercado, a pertinência do projeto CO1. Fazemos uma avaliação técnica do CH1. Avaliamos primeiro que a BR3. Viabilidade econômica do 
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de negócio/ 

mercado 

com os objetivos da incubadora, 

projeções não apenas de renda e 

mercado, mas também de possibilidades 

de gerar emprego, basicamente é isso. 

AR2. Para nós o que importa é que a 

ideia seja factível tecnicamente Se forem 

viáveis, os apoiamos. 

AR4. O tema de poder agregar valor na 

sociedade, a questão de poder gerar 

empregos, se têm grande potencial e se 

podem crescer rapidamente, mas são 

itens secundários. 

modelo de negócios com especialistas, de 

preferencia que sejam estrangeiros.  

CO2. Também revisamos o produto em 

relação à parte técnica, que seja viável, 

que já tenha superado a parte do 

protótipo e que esteja pronto para visar 

seu escalamento. Já a parte comercial, 

vemos se existem restrições, em quanto 

tempo se poderia realizar 

comercialmente as projeções dessa 

empresa e também vemos seu grau de 

escalabilidade e se pode ser uma empresa 

global. 

CO3. Idéia do negócio; qual nicho de 

mercado ele aborda e se resolve uma 

necessidade;  quão fácil ou difícil é para 

alcançá-lo, quanto tempo leva para 

chegar ao mercado. Recursos que 

incluem empresários para desenvolver 

seu espírito empreendedor: pessoas, 

equipamentos, infra-estrutura e dinheiro. 

iniciativa já esteja avançada, nós não 

apoiamos ideias, somente projetos já 

começados, e que realmente o negócio 

tenha oportunidade de crescer, que não 

seja um negócio local, mas que possa 

crescer nacionalmente e se possível 

internacionalmente, que tenha 

escalabilidade. 

CH3. que sejam capazes de construir 

uma oferta diferenciada para o 

mercado e uma vez que dominem as 

técnicas, que possam enfrentar as 

complexidades que implica lançar o seu 

negócio. 

CH4. Analisamos se existe uma 

demanda para o que está sendo 

proposto. 

CH5. Segundo, deve ter uma prova de 

conceito validada; isso constitui a 

demonstração de que a inovação que 

está sendo proposta não requer outras 

atividades vinculadas que não sejam de 

validação do desenvolvimento 

comercial. Terceiro, em relação aos 

requisitos do projeto, nós buscamos a 

escalabilidade, ou seja, somando-se 

tudo que mencionei antes, o projeto 

deve resolver e atender necessidades do 

mercado, deve ter o poder de 

propagação de venda do produto ou 

serviço. Buscamos um crescimento de 

vendas igual ou superior a 50% anual. 

Há um estímulo que tem a ver com os 

incentivos em relação à 

sustentabilidade e o desenvolvimento de 

setores industriais prioritários na nossa 

zona austral. Isso está relacionado com 

o tema da biotecnologia nas áreas: 

agroindústria, alimentos, agrícola e 

florestal. 

projeto, a intensidade tecnológica 

do projeto, tudo isso é pontuado e 

depois  é tomada uma decisão. Se 

não tiver  intensidade tecnológica 

não participa do processo. 

BR3. A maioria não tem noção do 

mercado também tem muita 

deficiência deles darem mais foco 

no produto do que no mercado 

quando está desenvolvendo um 

produto acho que aquele produto é 

o suprassumo e muitas das vezes 

eles não estão olhando se o 

mercado vai aceitar ou não. É uma 

dificuldade que nós estamos 

constantemente trabalhando com 

eles, porque o produto vai ser bom 

a partir do momento que o mercado 

aceitar esse produto você tem que 

desenvolver sempre olhando para o 

mercado e trabalhar também na 

perspectiva de mudanças de 

flexibilidade. 

BR4. Avaliamos muito o mercado 

para entender se aquela ideia tem 

mercado, tem liga. 

 

Relacionam

ento 

interpessoal 

AR2. Também queremos que o incubado 

não contribua somente para o seu 

projeto, mas que tenha facilidade para 

 CH3. Nós buscamos pessoas dispostas 

a trabalhar conosco que tenham uma 

vocação para trabalhar em equipe. 
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comunicar o que está fazendo e possa 

colaborar com os outros 

empreendedores. 

Comprometi

mento 

 

 

 

AR1. Analiso o comprometimento dele, o 

tempo de dedicação ao projeto 

AR2. Nós buscamos principalmente 

compromisso e vontade de empreender. 

Não enfocamos em empreendedores que 

tenham somente uma boa ideia, mas que 

estejam comprometidos para realizar 

qualquer tipo de negócio. O compromisso 

da pessoa com o resto dos incubados 

porque trabalhamos em rede e a ideia é 

armar uma rede de incubação, onde cada 

um possa colaborar.  

CO2. Que realmente o empreendimento 

seja parte de seu plano de vida, ou seja, 

que tenham boa dedicação ao projeto, 

que não seja uma atividade entre outras. 

CH1. revisamos qual é o objetivo do 

empreendedor, que se dedique mais de 

50% ao seu negócio  

CH3. Procuramos empreendedores que 

tenham ambição de lançar um negócio 

global e que seja um negócio dinâmico; 

A outra coisa é ter disponibilidade para 

empreender, que possam se dedicar 

significativamente, não nos interessa 

ter pessoas com 10% de 

disponibilidade na agenda e 90% para 

outro trabalho. Precisamos idealmente 

de dedicação exclusiva. Também vemos 

se têm resolvida a questão de como 

poderão trabalhar no empreendimento 

durante a fase em que não existe renda 

para o empreendedor, que tenham suas 

finanças garantidas para dedicar seu 

tempo ao projeto e não estar 

trabalhando em paralelo em outra 

coisa, que tenham ambição e que 

estejam buscando de certa forma, um 

aliado. 

CH5. Em relação ao empreendedor, 

profissionais comprometidos, com boa 

conduta ética, dedicação e que 

assumem riscos e também a relação 

que ele tem com o projeto. Isso se 

manifesta em termos de vocação, tempo 

dedicado e riscos assumidos para o 

desenvolvimento do projeto. Portanto, 

no âmbito do empreendedor, isso é 

muito importante.  

 

 

14. Quais os processos desenvolvidos na incubação?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Etapas do 

processo 

AR2. Os processos são pré-incubação, 

incubação e pós-incubação. 

AR4.  Os procedimentos da incubação, 

são três etapas: pré-incubação, 

 CH1. As etapas são pré-incubação, 

incubação e pós-incubação. Nas 

diferentes instâncias de capacitação. 

Uma vez que consiga estabelecer suas 

BR1. Hoje eu estou com doze 

etapas com a introdução do 

CANVAS vai para treze, que pela 

média dura com o processo de 
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incubação e pós-incubação, mas há 

outras etapas prévias e posteriores que 

são de apoio a esses três processos que 

seriam os processos principais, onde 

desenvolvemos um sistema de qualidade 

para dar apoio a estas etapas. 

 

metas comerciais colocadas na etapa 

de pré-incubação, passa à etapa de 

incubação, onde fica por um ano e meio 

em média. 

CH3. Não temos uma sequência de 

cada etapa porque nós nos adaptamos 

de acordo com cada caso em 

particular. Em geral a primeira etapa é 

de validação do modelo de negócio. A 

segunda é de desenvolvimento. 

CH4. Quando a pessoa chega na 

incubadora, ela se candidata através da 

página de internet, e nós a avaliamos. 

Depois de verificar os pré-requisitos, o 

candidato deve fazer uma apresentação 

do projeto em 5 minutos, destacando os 

pontos mencionados: a equipe de 

trabalho, a inovação, o produto, o 

mercado. Geralmente juntamos três ou 

quatro desses projetos para serem 

avaliados pelos profissionais da 

incubadora, profissionais do mercado e 

se forem aprovados, fazemos um 

contrato. 

CH5. Nosso modelo de negócio é o 

seguinte: temos quatro etapas. Uma é a 

procura dos empreendedores, depois 

está a pré-incubação ou desenho do 

projeto, logo está a incubação, que é o 

desenvolvimento do negócio e a etapa 

da saída. Aqui nós armamos um projeto 

de negócios, ou seja, fazemos o plano 

de incubação dentro desta formulação. 

Os indicadores que colocamos nessa 

formulação estratégica são os 

indicadores que irão reger o nosso 

contrato de incubação. Eles ganharam 

um concurso, passaram por todas essas 

fases e fizemos a formulação do 

projeto, onde incorporamos metas 

claras em relação ao negócio, ao 

empreendedor e à incubadora. Tudo 

está contemplado no contrato de 

inscrição quatro meses para todo o 

processo de seleção. 

BR3. O processo dentro da 

incubadora é gerido e controlado 

por um instrumento que nós 

chamamos de PPV. É o Programa 

Pronto para Viver que trabalha de 

forma transversal com três 

variáveis: ciclos de vida, que olhe 

para o processo de incubação, nível 

de maturidade, que olhe para o 

desenvolvimento da empresa, e 

competências que olha para a 

agregação do empreendedor. 

Desenvolvemos um fatiamento em  

fases. Ele começa com uma fase 

chamada amamentação, de seis 

meses, depois decorre mais um ano 

e seis meses ele tem uma fase que é 

chamada de primeiros passos, 

depois ele vai ter uma outra fase 

que é chamada caminho da escola, 

depois tem uma outra fase que é 

articulando conhecimentos. Aí ele 

fica pronto para viver. Ao final de 

cada fase uma parada, onde são 

avaliadas as competências 

necessárias para mudar de fase. 

São três anos o tradicional, sendo 

que existe uma possibilidade de 

uma incubação opcional de mais 

três anos, no caso de projetos de 

biotecnologia que necessita de 

maior tempo por causa da 

liberação para funcionamento que 

demora até uma ano para sair. 
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incubação que se ativa no momento em 

que o empreendedor consegue o 

financiamento. Temos um contrato com 

clausulas padrões, mas os indicadores 

são desenvolvidos um por um. A etapa 

de incubação ocorre quando ganhamos 

o financiamento e o contrato é ativado. 

Captação de 

empreended

ores 

AR4. Um dos processos definidos é o de 

convocatória e recrutamento, fazemos a 

convocatória anual de ideias e projetos e 

para isso se estabelece uma série de 

atividades que tem a ver com a 

capacitação e a sensibilização dos 

empreendedores, dando cursos, 

conferências, participando de eventos 

diferentes, das distintas aulas ou cátedras 

dos professores da graduação dos 

últimos anos de curso, com o fim de 

sensibilizar e explicar um pouco aos 

alunos, ou pessoas, no caso dos cursos e 

conferências, a todos os assistentes dos 

eventos, o que é uma incubadora, quais 

são seus benefícios, o que podem 

aproveitar, que possibilidades e 

oportunidades podem surgir a partir da 

incorporação de um projeto a uma 

incubadora de empresas. 

CO1. O processo de seleção das 

iniciativas é feito através de 

convocatórias, recebemos propostas, 

onde buscamos empresas de criação 

recente, que sejam acompanhadas pelo 

sistema da cidade de empreendimento. 

Existem alguns critérios a priori, como 

um que exista esclarecimento em relação 

à equipe de sócios da empresa, que tenha 

capacidade de escalar e que tenham a 

mentalidade, ou seja, atrativos para 

fontes de investimento.  Esses são os 

critérios iniciais. Verificamos os dados e 

requisitos iniciais, observamos os 

parâmetros de entrada, visitamos o lugar 

de operação da empresa para verificar se 

toda a informação confere, fazemos uma 

avaliação técnica do modelo de negócios 

com especialistas, de preferencia que 

sejam estrangeiros. Ao final fazemos uma 

entrevista com um comitê de 

especialistas, onde o gestor e os 

empreendedores ou empresários 

defendem porque devem estar na 

incubadora e quais são seus objetivos 

com o acompanhamento. 

CO2. No tema de incubação de empresas, 

nós recebemos na nossa página de 

internet propostas de pessoas 

interessadas em entrar no processo de 

acompanhamento. Existe um formulário 

com cerca de 70 perguntas derivadas do 

modelo Canvas. Se as propostas já têm 

um modelo de negócios, mais ou menos 

estruturado, analisamos os que poderiam 

passar no processo de seleção, fazemos 

CH5. Na primeira etapa, a procura por 

empreendedores, para nós é 

fundamental ter um vínculo com setores 

empresariais de biotecnologia, tanto 

públicos como privados. Analisamos o 

setor industrial de cada uma das áreas 

com as quais trabalhamos, através de 

uma rede networkers, que são quem nos 

indicam os projetos com potencial para 

serem incubados. Também temos 

difusão enfocada em meios estratégicos 

do setor e há uma conexão ativa e 

direta com os bio-empreendedores em 

potencial. Ainda dentro do âmbito da 

procura por empreendedores, fazemos 

concursos biotecnológicos, o que gera 

em seu conjunto, a massa crítica que 

nos permite cumprir todos os critérios 

de qualificação e chegar a etapa de 

desenho do projeto. 

BR1. Ele tem ideia, desenha o seu 

plano de negócio simplificado 

através do CANVAS  e a gente pede 

para ele validar esse modelo de 

negócio, essa proposta de valor 

para esse mercado que ele pretende 

atingir com pelo menos três atores, 

um especialista técnico, um 

consumidor final e um cliente que 

normalmente, às vezes o cliente não 

é o consumidor final. Passando por 

isso a gente habilita ele pro 

processo de seleção. Ele passa por 

uma análise do perfil de sintonia da 

equipe e perfil psicológico. A gente 

analisa individualmente os 

candidatos porém, faz uma leitura 

da equipe, e depois com o plano 

elaborado, concluído é revisado 

pela incubadora ele apresenta esse 

plano para uma banca composta 

por especialista no mínimo com as 

três áreas de finanças, é técnica, 

em inovação e mercado. Daí sim 

ele é habilitado.  

BR2. A gente abre uma média de 

três editais por ano, de acordo com 

as vagas que a gente tem,  a não ser 

que ele vá se associar por 

demanda. O edital fica aberto por 

trinta, quarenta e cinco dias 

aproximadamente. Após apoio no 

plano de negócios, ele vai para 

banca, passando na banca ele tem 

trinta dias para tomar posse e 

iniciar o processo de planejamento.  
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uma entrevista, onde os empreendedores 

tem 7 minutos para expor o seu projeto 

empresarial; quais são suas metas a 

curto e largo prazo... se passam essa fase, 

se apresentam frente a um jurado, onde 

alguns empreiteiros revisam sua 

pertinência, se existe potencial de 

crescimento e diferenciação e se for o 

caso, são aceitos no processo de 

acompanhamento.   

Apoio no 

modelo/plan

o de 

negócios 

AR1. Incentivamos a apresentar uma 

proposta, redigir o projeto.  

AR2. Desenvolvemos o plano de negócios 

com os membros da empresa. 

AR3. São dadas aulas aos que 

apresentaram seus projetos, sobre o que 

deveriam formular em relação ao plano 

de negócios. Cada projeto teve um 

orientador, que o guiou e o acompanhou 

no processo de desenvolvimento do seu 

plano de negócios. 

CO1. lniciamos o acompanhamento na 

primeira fase, que inclui o modelo de 

negócios escalável, ou seja, observamos o 

modelo que eles têm e vemos como esse 

modelo se adapta ou se ajusta para que 

tenha um crescimento diferente, tudo isso 

identificado pela equipe de consultores. 

CO3.  aconselhar as empresas ou 

projetos no desenvolvimento do plano de 

negócios.  

CH1. Essa é a primeira etapa de pré-

incubação, basicamente ao se construir 

o plano de negócios, durante um 

período curto de tempo, não mais que 

seis meses, apoiamos o projeto 

validando o modelo de negócios do 

empreendedor.  

CH3. Na primeira etapa o importante é 

validar um plano de negócios, onde se 

finalizam protótipos e ações para 

calcular investimentos mínimos do 

produto.   Fazemos tudo que se deve 

para identificar um modelo inicial, 

colocá-lo em contato com o mercado, 

começar a levantar informação que nos 

permite validar a hipótese estipulada, 

revisamos o modelo e o validamos 

novamente se for o caso. 

CH5. A etapa de desenho do projeto 

dura dois meses. Fazemos um 

modelamento estratégico, um quadro 

integral em termos de tendências; 

trabalhamos a filosofia corporativa dos 

empreendimentos,  potencializamos o 

modelo de negócios utilizando a 

metodologia Canvas. 

BR1. O processo de seleção 

consiste na elaboração de um plano 

de negócio já com os eixos do 

CERNE que é finanças, perfil 

empreendedor, mercado e gestão, 

Esse plano ele tem um apoio nossa 

equipe para elaboração. A gente 

fica a disposição,  ele passa antes 

de elaborar o plano, por um 

treinamento desses quatro 

conceitos do CERNE. 

BR2. Ele passa por um 

treinamento, recebe uma 

consultoria de orientação para 

elaboração do plano de negócio e 

as primeiras orientações para 

gestão do negócio. 

BR3. Nós temos a primeira fase que 

é de amamentação, onde recebe 

todo o apoio para desenvolver seu 

plano de negócios. Se o incubado 

não consegue desenvolver o plano 

de negócios, ele fica estacionado 

até cumprir as primeiras metas.  

BR4. Temos consultores que 

ajudam no desenvolvimento de 

projeto, auxiliam os 

empreendedores a escreverem o 

negócio. 

Desenvolvi

mento do 

empreended

or/equipe 

AR2. Na pré-incubação, fazemos um 

acompanhamento da equipe 

empreendedora, onde enfocamos 

principalmente nas atitudes 

 CH5. Hoje estamos migrando de uma 

lógica de executivos de projetos a uma 

de diretores de processos, e cada 

diretor tem uma missão. Grande parte 

BR1. Nós estamos com plano de 

vida elaborado para o 

empreendedor, com cursos 

desenvolvendo habilidades 
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empreendedoras de cada membro, seja a 

ideia rentável ou não. Seguimos 

trabalhando com os empreendedores 

através de capacitações. 

AR5. Na pré-incubação, tratamos de 

identificar a assistência nas 

capacitações; uma forma de trabalho 

para poder chegar ao final do ano com 

uma analise mais específica da evolução 

do empreendedor ao longo do ano. 

Decidimos dar ao longo do ano certa 

quantidade de capacitações, onde eles 

devem acumular certa quantidade de 

pontos, assistência.  

do trabalho que fazemos, o fazemos 

através da nossa rede de mentores e 

especialistas. Eles não fazem parte do 

nosso staff, são integrantes de uma rede 

bastante global, principalmente nesse 

novo modelo. Buscamos sócios que nos 

ajudem em temas como: validação 

comercial internacional, proteção de 

propriedade intelectual, perspectivas 

estratégicas, conexão com clientes, 

investidores... por isso trabalhamos 

com terceiros. Uns não são pagos, mas 

outros sim, temos que financiá-los. 

Fortalecemos algumas competências de 

conduta que estão enfraquecidas nas 

equipes. Aqui me refiro a temas de 

negociação, entre outros. Também 

fazemos gerenciamento de talentos 

determinando os perfis para a empresa.  

pessoais.  

BR3. Em cada fase ele recebe 

conhecimento em termos 

habilidades empreendedoras. 

BR4. Fazemos coaxem de equipe e 

também dos empreendedores 

Desenvolvi

mento de 

gestão/técni

co 

AR1. Temos assessores para ajudar no 

desenvolvimento de estratégias de 

comercialização e observamos como 

armam sua estrutura organizacional. 

Contratamos um assessor que certifica 

empresas de software ou tecnológicas, 

para dar capacitação em relação a 

normas de qualidade, internamente com 

os funcionários, com os clientes, para o 

processo de pós-vendas. Organizamos 

capacitações técnicas de programação, 

dispositivos para celulares, novas 

tecnologias, que eles gostam e que vemos 

que eles precisam, para orientá-los em 

relação a processos inovadores para 

gerar novos produtos e também 

apresentações em concursos regionais e 

nacionais. 

AR2. Temos dois processos de apoio, um 

processo de administração e um processo 

de comunicação que complementam de 

alguma forma o círculo virtuoso que 

queremos implementar para que uma vez 

que os projetos entrem na pré-incubação, 

CO1. Dependendo das necessidades que 

tenham, podemos proporcionar um 

fortalecimento em temas de inovação 

CO3. Identificar o nível de maturidade 

das empresas de base tecnológica; definir 

a diferença entre o nível atual e o nível 

ideal de desenvolvimento; projetar o 

plano de trabalho para cada fase de 

desenvolvimento; desenvolver programas 

de reforço; auxiliar na elaboração de 

planos de marketing e vendas para os 

mercados doméstico e internacional e 

aconselhar sobre gestão da criatividade e 

da inovação, incluindo a propriedade 

intelectual. 

 

CH1. Ajudamos o empresário a 

acelerar seu processo de vendas, 

porque queremos que cresçam a taxas 

superiores a 30% em vendas. Depois 

desse processo, após a incubação, 

oferecemos um seguimento durante dois 

anos, onde há um acompanhamento 

mensal para ver como anda o negócio, 

para ver se há alguma necessidade 

nova, damos seguimento no 

faturamento da empresa e ao número 

de empregos que tem.   

CH3. Começamos a etapa de 

desenvolvimento propriamente do 

negócio e nos dedicamos a conseguir 

mais clientes, começar a aperfeiçoar 

certos processos e a identificar qual é o 

modelo de escalamento que deve ser 

estimulado. Começamos uma série de 

ações para fortalecer a oferta, toda a 

questão tributária; relação com o 

banco; formalização do negócio; 

contratos; formalização com 

trabalhadores, mas principalmente nos 

BR3. Em cada fase ele recebe 

conhecimento em termos de 

marketing, finanças, e gestão 

tributária contábil. Então, todo o 

conteúdo está inserido dentro desse 

programa.  

BR4. Na verdade a gente tem uma 

carteira de serviços que a gente 

oferece. Consultores em RH, a 

gente faz seleção, dinâmica de 

equipe. Apoiamos na  estratégia, no 

financeiro, marketing e jurídico que 

também é importante. Temos essa 

gama de serviços não obrigatória a 

utilização. Quando eles entram, 

fazemos o  diagnostico do que que 

eles precisam para desenvolver e 

chegar numa outra etapa e, vamos 

trabalhando para isso. Temos ajuda 

na questão de tecnologia. Quando é 

TI, desenvolvimento de tecnologia,   

laboratório de prototipagem  

rápida, para ajuda na questão de 

designer, por exemplo.   



154 

eles possam seguir todas as etapas e 

terminar como empresas de sucesso.  

enfocamos em conseguir vender.  

CH4. Assim começa o processo de 

assessoria ao empreendedor: vemos 

suas dificuldades, oferecemos cursos de 

capacitação e contatos com alguns 

orientadores. Vemos se é preciso fazer 

um estudo de mercado com algum 

consultor.  

CH5. Fazemos uma primeira 

orientação em termos de propriedade 

intelectual; vemos se a estrutura 

empresarial está fortalecida em termos 

jurídicos e tributários, de impostos; 

também desenvolvemos  temas de 

negociação, entre outros. Formulamos 

estrategicamente o projeto que será 

financiado com os fundos que 

gerenciamos. Vemos se as pessoas que 

estão trabalhando na empresa são 

idôneas para os cargos que ocupam. Se 

existe alguma brecha na capacidade de 

implementar os projetos, fazemos um 

acompanhamento na instalação e na 

produção. Nesse sentido, as vendas e a 

escalabilidade, clientes, brokers e 

investidores. Agilizamos permissões em 

termos estratégicos e em termos 

operativos, fazemos essas conexões que 

permitem acelerar as vendas. CH5. O 

que nós fazemos na primeira etapa de 

execução do fundo é a avaliação 

comercial internacional das 

tecnologias, fazemos um trabalho mais 

detalhado em termos da blindagem da 

propriedade intelectual. Se há um 

protótipo ou se a prova de conceito for 

validada na etapa anterior, o que nós 

buscamos agora é uma customização 

do protótipo comercial.   

Imagem do 

negocio 

 

AR1. Uma vez que entram na 

incubadora, na primeira fase criamos a 

imagem conforme as características de 

cada projeto, ou seja, a imagem, 

 CH1. Apoiamos com comunicação e 

publicidade do empreendimento 

BR4. Oferecemos apoio para a 

empresa na  comunicação e 

assessoria de imprensa.   
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logotipo, cartão de visita, papel 

timbrado, página de internet, esse tipo de 

coisa.  

Acompanha

mento das 

decisões e 

resultados 

 

AR2. Em função do plano de negócios, é 

que executamos e esclarecemos um plano 

de ação para os 12 meses seguintes. Os 

empreendedores devem apresentar por 

etapas um informe tomando em conta o 

plano de atividades realizado antes, e 

prestar contas, é um subsídio, porque nós 

temos uma ajuda financeira para os 

empreendedores, mas verificamos se a 

ajuda econômica dada está sendo 

destinada para o que foi previsto; e que 

as atividades possam se cumpridas com 

sucesso.  

CO1. Fazemos um levantamento que 

chamamos de mapeamento empresarial, 

que é uma revisão das linhas de base que 

permite identificar as vendas, o número 

de empregos, quais são as condições 

nesse momento para que no final do 

processo possamos saber o impacto 

produzido.  

CO2. Trabalhamos através de ciclos de 

acompanhamento a cada três meses, onde 

se acompanha o cumprimento das metas 

estipuladas.  E assim, avaliamos se o 

acompanhamento continua ou não. A 

proposta de valor é que no primeiro ano 

de vida a empresa esteja formalmente 

constituída, com pelo menos dois 

empregos qualificados, formais, e que 

esteja vendendo dentro da meta 

estabelecida.  

CH2. Oferecemos as informação de 

forma clara e concisa para que ele 

tome as decisões finalmente, para que 

ele tome as rédeas de seu 

empreendimento. Há também condições 

de saída, o fato de incubar um negócio 

não nos obriga a continuar com um 

empreendimento que de repente não 

conseguiu cumprir com suas 

obrigações. Nós como incubadora, o 

convidamos a sair da incubadora, 

porque nós temos pouco financiamento, 

então temos que ser muito eficientes no 

nosso trabalho. Nossa sustentabilidade 

como incubadora, em termos de renda 

para poder pagar salários e tudo mais, 

tem relação direta com as vendas dos 

incubados. Se os incubados vendem, 

nós temos renda, se eles não vendem, 

não temos renda e isso coloca em risco 

a sustentabilidade da incubadora. 

CH5. Por outro lado, trabalhamos o 

quadro integral de metas. Na 

incubação, já colocamos indicadores e 

metas, temos que ter claro para onde 

vamos para depois poder monitorar o 

negócio. Depois desses seis meses, 

tendo cumprido todas as atividades 

comentadas, tudo co-financiado com 

fundos públicos porque também se 

exige uma contrapartida pecuniária por 

parte do empresário, em dinheiro, 

passamos á segunda fase do processo 

de incubação, onde o que nos interessa 

é a escalabilidade, o desenvolvimento 

de vendas. Teremos empreendedores 

vendendo de forma importante, 

escalável. Sempre terão esse status em 

relação à incubadora, mas os seguimos 

monitorando durante os 24 meses 

BR1. Acompanhamento das 

atividades do empreendedor 

através de indicadores, cursos e 

consultorias nos cinco eixos do 

CERNE, a parte de finanças, 

mercado, tecnologia 

Acompanhamento de como é que 

está o desenvolvimento do produto, 

ali a gente trabalha a questão, se 

ele está verificando as tendências 

tecnológicas, o andamento do 

projeto, na parte de finanças, tanto 

a sustentabilidade de negócios, o 

controle financeiro, com 

planejamento anual. 

BR2. Após admissão, fazemos o 

planejamento com ele, para os 

próximos dois meses e vamos 

acompanhando até ele graduar. 

Não tem um roteiro básico hoje, 

nós já temos a ISO implantada 

aqui, a ISO 9001/2008 e, então os 

processos são muito semelhantes 

para todas as empresas.  

BR2. A gente dá um foco maior na 

deficiência que a empresa 

apresenta. O próprio empreendedor 

nos ajuda a identificar onde tá o 

ponto fraco dele e a gente vai 

dando as orientações, é bem assim. 

Então a gente colhe com ele uma 

série de informações, senta, discute 

os aspectos da empresa, vê os 

pontos fracos, os pontos fortes que 

ocorreram naquele bimestre, 

estabelecemos junto com ele as 

atividades para ele desenvolver no 

próximo bimestre e olhamos 

aquelas que ele ficou para fazer no 

bimestre anterior, e aí vamos ver se 
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seguintes. É um monitoramento 

estratégico para ver como vão em 

relação ao que foi planejado em termos 

estratégicos, de negócios e  de 

vigilância tecnológica, ou seja, 

monitoramos em termos de quais 

tecnologias poderiam competir com os 

negócios que saíram da incubadora, ou 

quais poderiam ser seus colaboradores.       

ele fez, se ele não fez porque que 

ele não fez, e assim a gente vai 

conduzindo junto com ele o 

andamento do negócio, é bem 

assim.  

BR4. A gente vai avaliando e 

analisando, de três em três meses, 

os indicadores, que definimos com 

eles, quanto ao crescimento da 

carteira de clientes, que consigam 

ter uma equipe para resposta 

rápida com retenção dos 

funcionários.  

networking 

 

 

 

 

AR1. Nós sondamos possíveis clientes 

com o produto que está sendo 

desenvolvido, para que os clientes 

opinem, e não somente o empreendedor. 

Promovemos eventos de networking, 

exposições aqui e em outros lugares e 

assim começam a desenvolver seu plano 

de marketing e a colocar tudo em prática. 

A isso se soma também visitas de 

empresários, instituições, clientes 

potenciais com os quais podemos fazer 

contato, a quem podemos oferecer os 

serviços e produtos das empresas.  

AR2. Mantemos uma rede de 

colaboração depois da incubação. 

CO1. Para o escalamento global, nós 

temos alianças com entidades 

internacionais.     

CH1. Os convidamos constantemente 

aos eventos que realizamos 

CH3. Na segunda etapa, de 

desenvolvimento, tentamos abrir portas 

comerciais, fazer alianças para uma 

possível internacionalização. 

CH5. Em relação ao tema de 

implementação e produção, fazemos a 

conexão com empresas para a 

terceirização do processo, com 

laboratórios. 

 

Busca de 

financiamen

tos 

AR1. Incentivamos a solicitar o 

financiamento. Ajudamos que redijam 

seus projetos e que solicitem o 

financiamento.  

AR3. Cada um recebe orientação sobre 

como buscar a um financiamento. 

CO1. Transversalmente sempre 

trabalhamos com a busca de 

financiamento de qualquer índole, seja 

fomento, capital semente, redes de 

investimentos, investidores, governo 

corporativo ou processos de 

internacionalização e gestão comercial e 

na arquitetura de crescimento. Isso é 

desenvolvido através de um plano de 

acompanhamento personalizado que se 

faz segundo a necessidade de cada 

empresa.  

CO3. Gerir os recursos de capital 

semente e venture, para acompanhar o 

lançamento de empresas 

CH1. Na etapa da pré-incubação, 

ajudamos com recursos que o 

qualificam para que receba o "Capital 

Semente", que nós administramos, que 

é em torno de 20 mil dólares. Na 

incubação, lhes entregamos um 

financiamento de mais ou menos 100 

mil dólares. 

CH3. Fazemos busca de capital para o 

investimento. 

CH4. Procuramos quem irá pagar por 

todo o processo de assessoria, porque 

quando o empreendedor chega na 

incubadora, ele tem que pagar pela 

incubação. Essa é a primeira parte: 

BR4. Oferecemos consultoria  que 

ajuda a captar recursos  
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procuramos financiamento ou que o 

governo possa ajudar com algumas 

linhas de financiamento para poder 

bancar o estudo de mercado, para 

alguma consultoria ou para melhorar o 

protótipo. Também vemos se há alguém 

que possa financiar, que esteja 

interessado em fazer parte do projeto. 

CH5. Administramos um pequeno 

fundo de investimento público, trata-se 

de um subsídio semente de designação 

flexível. Isto implica que nos deram a 

responsabilidade, de administrar cinco 

milhões de dólares ao ano para apoiar 

projetos de inovação. Particularmente, 

nós solicitamos esses recursos para 

apoiar os projetos que cumpram com os 

requisitos exigidos. Há empresários 

que não estão interessados em levantar 

capital, dívidas, financiamento 

bancário ou outro tipo de fontes de 

financiamento, mas devem ser 

empresas que tenham escalado 

comercialmente e que tenham 

atividades comerciais para ter o status 

de saída da incubadora. 

 

15. Como é a aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais das incubadoras?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Boa 

aceitação 

AR1. Bem, são muito bem recebidas 

AR2. Temos um nível de aceitação 

bastante alto em relação à exigência da 

incubadora. Em relação a cada tema a 

ser desenvolvido, alguns empreendedores 

os aceitam completamente cumprem cada 

uma das propostas 

AR3. Pelo tipo de formação técnica dos 

empreendedores, eles aceitam muito bem 

a assessoria proporcionada porque não é 

um tema que conhecem bem, têm uma 

ideia, mas não muito profunda, a verdade 

é que eles se nutrem dos profissionais. 

Eles aceitam os comentários e como 

CO1. A aceitação é muito boa porque nós 

trabalhamos diretamente a melhoria 

através de indicadores concretos e isso 

gera muito impacto neles porque 

podemos ver vitórias concentradas na 

parte de vendas e no acesso a fontes de 

financiamentos que é algo que se valoriza 

bastante. 

CO3. Em geral, há boa aceitação quanto 

aos serviços, portfolio, incubadora de 

qualidade. 

CH1. Temos uma boa receptividade 

com todas as atividades que 

planejamos para o empreendedor. 

CH3. Por outro lado, o apoio de 

capital que fazemos é visto como algo 

significativo e também a nossa rede de 

contatos, a qual não teriam acesso se 

não tivessem trabalhando conosco. As 

orientações também são muito 

valorizadas; eles têm contato com gente 

bem colocadas, com muita experiência 

e isso para eles é algo que não 

encontram sempre. 

CH4. Os empreendedores têm uma boa 

BR1. É, eu percebi claramente, o 

quanto eles acreditam  no que a 

gente faz. A equipe da incubadora 

com conhecimento, com uma boa 

base, com experiência nas melhores 

práticas é essencial, porque, nosso 

público são técnicos e não tem 

conceito e bagagem na parte de 

gestão e muito menos de  processo. 

Quando eu vejo a atuação da 

consultoria mercadológica, eu vejo 

o quanto eles aceitam as 

colocações. Quando o curso é bem 

estruturado, o consultor tem uma 
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estão tocando os seus projetos, têm uma 

visão diferente, discutem sobre isso, 

compartilham, mas têm boa recepção. 

AR4. Em termos gerais, as propostas, os 

tutoriais que são feitos sobre os 

diferentes temas, tanto na parte de 

administração, de gestão, de 

comercialização, de fluxo de caixa, e a 

parte financeira, são muito bem 

recebidos pelos empreendedores, por 

uma questão que é generalizada. Os 

empreendedores conhecem seus produtos 

e os serviços que querem prestar, mas 

têm falhas graves no que concerne ao 

planejamento de uma empresa, à gestão 

de uma empresa e tudo o que isso 

implica, tanto na parte de 

comercialização, na parte econômica, 

financeira, que é onde tratamos de 

concentrar o foco da incubadora, Então 

ao ter falhas, todas as contribuições são 

bem recebidas, como as sugestões e as 

sessões que temos semanalmente com 

cada um dos empreendedores. 

aceitação. A nossa incubadora já tem 

12 anos de existência, sendo uma das 

melhores incubadoras. Somos 

conhecidos na região e também a nível 

nacional. A pessoa que chega aqui 

conhece a história da incubadora, sabe 

o número de empresas com as quais 

trabalhamos, que já saíram do processo 

de incubação e que têm sucesso no 

mercado. De todas as empresas que já 

saíram da incubadora, 67% ainda 

existem ou funcionam na região, 

algumas estão inclusive exportando os 

seus produtos. A análise que nós 

fazemos é que o processo de seleção 

que nós temos é bom porque só ficam 

os projetos onde o sucesso é factível. 

CH3. Há uma relação positiva com a 

incubadora, algo que é perceptível, eles 

valorizam a passagem pela incubadora, 

a proximidade com o empreendedor. 

Todos que já saíram valorizam muito 

isso, queremos que tudo dê certo para 

eles, existe um ambiente de trabalho 

colaborativo. 

especialização, uma bagagem, isso 

é muito bem reconhecido. 

BR3. É na verdade, todo o processo 

que nós desenvolvemos é gerido por 

essa necessidade de articulação 

entre o empreendedor e os nossos 

consultores e a gestão da 

incubadora. Ela que vai gerenciar 

os consultores, os consultores vão 

gerenciar o desenvolvimento dos 

empresários, então é a 

incorporação desses conceitos 

essencial para poder surtir efeito 

no nosso processo. Nós temos 

vários exemplos dá efetividade das 

nossas consultorias 

BR4. Geralmente eles falam não, tá 

certo, essa visão tá certa e aí 

depois a gente põe em consultoria. 

Às vezes eles querem até mais 

consultoria e a gente que fica 

segurando, porque eles querem 

usar o recurso e não tem 

resistência em termos de 

consultoria. 

Aceitação 

parcial 

AR2. Algumas sugestões não são 

executadas por alguns dos 

empreendedores.  

AR4. Sempre há algum caso particular 

onde não coincidem em alguma questão 

ou ideia particular, em alguma 

estratégia, em um objetivo, em alguma 

modalidade de comercialização ou outro 

aspecto. 

AR5. A maior resistência, de todos, é na 

parte econômica e financeira, talvez pela 

formação disciplinar que eles têm. Em 

relação às questões financeiras, devem 

saber quando precisarão do dinheiro, 

quando precisarão de menos dinheiro e 

como podem chegar a evoluir no 

mercado. Eles não têm isso incorporado, 

as necessidades de avaliar o tema dos 

 CH3. Tem de tudo, em geral temos uma 

boa relação, nos damos bem e 

acabamos tendo uma relação de 

confiança. Afinal, nós não temos todas 

as respostas, nem eles, mas que elas 

venham do mercado, dos clientes,  

enfatizamos isso e tentamos estimular 

os empreendedores a sair em busca 

dessa resposta. Reconhecemos que 

podemos errar e por isso damos espaço 

para o trabalho em equipe. Às vezes 

seguimos a estratégia que eles traçam e 

vice-versa. Às vezes não concordamos 

em tudo, mas seguimos adiante, é um 

trabalho que continua, semana pós 

semana. Há equipes com as quais é 

mais difícil entrar em sintonia.  

CH5. Tem de tudo, depende muito do 

BR2. Eles são bem resistentes, o 

empreendedor, são muito 

autoconfiantes. Acreditam muito no 

projeto dele, ele acha que não vai 

ter o menor problema na hora de 

colocar no mercado e tem certeza 

absoluta de que aquilo vai dar 

certo. Acontece também dele não 

ter tanta certeza, mas acho que a 

própria característica dele faz ele 

ser um pouco resistente sim. A 

gente dá as orientações, ele segue 

se ele quiser, mas, a gente registra 

tudo o que a gente passa para eles 

e tenta o tempo todo fazer com que 

veja as coisas. 
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custos e principalmente a questão 

financeira, então não vêem isso como 

algo importante e isso gera uma rejeição, 

mas nós tentamos enfatizar essa etapa 

que os orientadores trabalhem bem essa 

fase porque os alunos não gostam do 

tema e manifestam isso. Talvez na parte 

de mercado nem tanto. 

tipo de empreendedor, da equipe. Há 

empreendedores que são muito abertos 

ao coaching, que aceitam todas as 

sugestões, que colaboram muito. Há 

outros que não aceitam muito a 

incubadora, que gostam de ter um grau 

de independência maior. Isso também 

está estabelecido no nosso contrato. 

Alguns são muito mais receptivos para 

receber a nossa ajuda e outros dizem, 

"realmente o que me interessa é o 

financiamento público e a conexão com 

os clientes".  

Sem espaço 

para 

discussão 

  CH2. Na candidatura, na nossa página 

de internet, está tudo muito claro sobre 

o que significa a candidatura. 

Entregamos um manual de normas com 

o que devem cumprir e as datas e o 

contrato que assinamos é muito claro 

em termos dos direitos e deveres de 

cada um em relação ao processo a ser 

cumprido e quando não conseguem 

cumprir, nós os convidamos a sair da 

incubadora.  

 

 

16. Quais são as competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação?   

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Aprendizag

em  

AR2. que esteja disposto a continuar sua 

capacitação; que seja aberto a receber 

sugestões, que tenha abertura mental 

para seguir aprendendo com técnicos, 

com outros empreendedores, não somente 

com os incubados; que procure a 

assessoria de terceiros. 

AR4. O tema da formação contínua que 

os empreendedores têm. 

 CH3. Eles valorizam muito a 

contribuição da metodologia; de como 

desenvolver um negócio; de ter uma 

ordem lógica que permita que 

enfrentem o processo de criar sua 

empresa, que no começo parece muito 

complicado, mas que através da 

metodologia, enfrentam cada desafio 

por partes, aprendem, adquirem 

experiência e se reprogramam. No 

começo chegam com muita expectativa, 

mas não sabem por onde começar. 

CH5. Mas eu diria que cada um é um 

mundo diferente. Se tivesse que 

escolher um denominador comum para 

este grupo de empreendedores, eu diria 

BR1. Com relação a habilidades de 

gestão, eles não têm, eles precisam 

desenvolver essa habilidade, mas a 

partir do momento que eles são 

orientados eles desenvolvem muito 

bem, muito rápido, isso é 

impressionante. A hora que você 

estimula o empreendedorismo sem 

a bagagem de vivência empresarial, 

eu acho que o empreendedor ele 

bate muito a cabeça por 

desconhecimento, práticas 

comerciais, de práticas 

administrativas, conhecimento de 

legislação. Porque eles não têm 

uma sistemática de gestão das 
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que eles têm um preparo científico tão 

alto que é muito trabalhoso fazer um 

coaching com eles. 

atividades, atribuição, recrutar é 

por pessoas competentes para 

executar, que parte que deve 

terceirizar, se não... 

 

Operacional AR4. Geralmente a competência mais 

importante dos empreendedores é 

conseguir finalmente constituir sua 

empresa.  Ou seja, uma formação técnica 

geralmente sólida. 

 CH2. Há muita competência na 

aplicação científica, há muito interesse 

nisso. Há muita competência técnica 

nos projetos apresentados. 

BR1. Em termos de conhecimento 

da parte técnica é notável, eles são 

especialistas na parte técnica. Eles 

negociam bem, nesse caso sim, 

então eu estou falando em termos 

de conhecimento adquirido, de 

conhecimento técnico isso eles tem 

bem. 

Estratégica AR1. Capacitados tecnologicamente, com 

visão de mercado, se tiverem uma veia 

comercial, isso pode ser muito 

importante. 

AR2. Capacitados tecnicamente; ter 

atitudes em relação à gestão empresarial, 

que o empreendedor entenda 

minimamente quais são os conceitos para 

gerenciar uma empresa; que ele possa 

calcular a rentabilidade do negócio; que 

possa identificar o mercado que quer 

atingir; que possa desenvolver atividades 

de marketing, talvez não profundamente, 

mas que entenda a importância do 

processo. 

AR5. Esperamos que eles desenvolvam 

capacidades, habilidades de negociação, 

de planejamento estratégico e o espírito 

empreendedor, que se mantenha vivo. 

CO1. Principalmente que tenham 

capacidade de gestão Normalmente 

encontramos empreendedores que são 

muito bons tecnicamente, mas que 

carecem de habilidades ou competências 

comerciais, e esse é o aspecto que nós 

mais reforçamos.  Em relação ao tema 

comercial, buscamos sócios que se 

complementem ou lhes ajudamos a ter um 

método na estrutura comercial, porque 

muitas iniciativas estão baseadas na 

inovação de tecnologias. Nesse sentido, é 

muito difícil delegar essa 

responsabilidade a um terceiro, cuja 

formação não é muito boa; é mais fácil 

proporcionar um método ou estrutura 

comercial a esses empreendedores para 

que eles a desenvolvam. 

CO2. Habilidades gerenciais que nós lhes 

ensinamos, trabalhamos muito o tema da 

comunicação, para que possam se 

expressar de forma clara, tanto por 

escrito como verbalmente a proposta de 

valor que eles estão oferecendo em suas 

empresas. Com o pensamento sistêmico 

para poder gerenciar a empresa, 

considerando todas as variáveis que 

envolvem a tomada de decisões 

CO3.  Habilidades de gestão de negócios, 

capacidade de delegar os processos de 
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tomada de decisão e crescimento do 

negócio 

oportunidad

e 

AR5. Que possam ampliar sua visão, 

pensar grande. 
   BR2. Eles têm uma facilidade 

grande de enxergar a 

oportunidades no mercado. Eles 

têm facilidade de desenvolver 

também, ou de buscar soluções 

para desenvolver, que muitas vezes 

ele não conhecem mas ele sabem 

onde buscar, eles sabem detectar os 

profissionais certos para trabalhar 

para eles. 

BR3. Uma qualidade que a gente 

observa é que são pessoas bastante 

criativas são pessoas com condição 

de verificar situações e serem 

criativas isso é um ponto bastante 

favorável.  

Energia 

pessoal 

AR4. ser proativo e responsável, para 

poder levar a cabo o projeto. Também o 

tema do risco, ou de querer correr riscos, 

a paciência para poder terminar ações 

que precisam de tempo e maturação. 

AR5. Então tratamos de desenvolver a 

habilidade de superar obstáculos e 

buscar alternativas. Planejamento 

estratégico, negociação e capacidade 

para lidar com imprevistos, mudanças de 

rumo 

 CH4. Vemos a capacidade de querer 

levar o negócio adiante; de ser um bom 

empreendedor, de saber como 

trabalhar em equipe e de saber como 

enfrentar algumas situações que não 

são fáceis, como justamente apresentar 

o seu projeto para investidores ou 

clientes.  

CH5. São quase de livro, vemos as 

típicas competências empreendedoras: 

são orientados ao sucesso, persuasivos, 

correm riscos calculados.   

BR1. Acho que em todos, a 

coragem, a persistência, atitude. o 

que a gente vê muito é o faz tudo ao 

mesmo tempo, bombear, montar,  a 

pessoa tem atitude também, o cara 

conhece, sabe fazer e faz. Eles 

desenvolvem rápidos, têm atitudes, 

agora o que mais me admira é 

atitude, de acreditar de executar e 

correr atrás. 

BR3. Um outro aspecto é que são 

persistentes, eles gostam daquilo 

que faz e efetivamente buscam uma 

solução. Tem persistência, são 

orientados e buscam seguir as 

orientações, tem também um 

aspecto de iniciativa 

comprometi

mento 

AR1. Nós queremos que tenham 

compromisso e dedicação, que sejam 

apaixonados pelo que fazem 

AR2. Vontade e compromisso para 

realizar seu projeto 

  BR4. Ele ser aberto, dedicado ao 

negócio que é uma outra coisa 

também que a gente se preocupa se 

ele tá dedicado, se ele quer se 

dedicar ao negócio 

inovação  CO1. Que sejam criativos, inovadores 

CO3. Capacidade de gerenciar a 

inovação como o núcleo de negócios   
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Relacionam

ento 

AR1. A equipe empreendedora é muito 

importante, sempre dizemos que o projeto 

pode ser muito bom, mas se a equipe 

empreendedora não for boa, não terá a 

necessária capacidade para superar os 

obstáculos. O projeto pode ser muito 

bom, mesmo que não dê certo no 

mercado, se a equipe for boa, pode 

desenvolver outro projeto, o contrário já 

não é tão evidente. 

AR3. No começo titubeiam, mas depois, 

quando os vemos no final do processo, a 

verdade é que se posicionam de maneira 

distinta e depois com as adversidades, 

vemos como quando existe uma equipe 

empreendedora, eles se complementam 

muito mais do que quando estão 

sozinhos.   

AR5. é que eles explorem a rede de 

contatos, uma ferramenta valiosa a nosso 

ver...  que tirem benefícios e aproveitam 

esse rede 

CO1. Capacidade de se colocar no lugar 

do outro. 

CO2. Também cuidamos o trabalho em 

equipe, para que realmente se consolidem 

como sócios gestores dessa nova 

empresa.  A gestão do talento humano é 

algo que reforçamos muito porque são as 

pessoas que levam a cabo os projetos, as 

empresas.  

Nós trabalhamos muito a questão da 

inteligência social, ampliando sua rede 

de contatos, ajudando no fortalecimento 

das relações 

CO3. Capacidade de apresentar  suas 

empresas aos clientes ou investidores. 

Conformabilidade de equipes de alta 

performance 

 

CH1. Trabalhamos com a liderança, 

habilidades comerciais e habilidades de 

negociação.  

CH5. Não são muito humildes, não 

reconhecem seus erros, isso complica 

um pouco o processo e por isso 

devemos fazer um trabalho intenso com 

eles. Obviamente eles são muito 

competentes em termos técnicos, mas 

carecem da parte de comercialização 

de suas tecnologias. O fato de 

incorporar novos integrantes, que nós 

sugerimos, para fortalecer suas 

equipes, que sejam equipes mais 

equilibradas, não somente de 

científicos, é algo difícil de conseguir. 

A falta de humildade é uma 

característica desse grupo, o que é um 

desafio em relação ao processo de 

incubação para nós. 

 

 

 

17. As competências dos empreendedores são avaliadas? Como é esse processo e por quê?  Em relação às competências empreendedoras, como é o processo de avaliação? 

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Avaliação 

do 

conhecimen

to técnico e 

de gestão 

   BR2. São avaliadas e tem critérios 

específicos. A parte de mercado, 

por exemplo, você vê quantos 

clientes ele conquistou, quantos ele 

perdeu, como é que é o preço com 

relação ao concorrente, como é que 

ele fez o preço de venda dele, é 

basicamente esses aspectos.  

BR3. Nós avaliamos as habilidades 

e as competências técnicas para 

realizarem as metas que são 

estipuladas, como a entrega do 

plano de negócios ou estratégia de 

mercado. 

BR4. É na verdade a gente tem esse 

diagnóstico que a gente faz com 

indicadores e até para avaliar em 
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termos de desenvolvimento como 

empresa. A gente tem um sistema de 

acompanhamento, de três em três 

meses para saber como é que tá o 

desenvolvimento da empresa. 

Avaliação 

da equipe  

AR1. Nós não limitamos. Se alguém não 

tem um perfil comercial, fazemos com 

que isso seja percebido e que é preciso 

conseguir algum sócio ou interagir com 

outras empresas da mesma incubadora 

ou que através da incubadora possamos 

conseguir alguma venda comercial ou 

algum canal de distribuição para suprir 

essa carência. 

AR3. Sim, o que avaliamos é o 

compromisso que eles expressam nas 

entrevistas. Não fazemos uma avaliação 

precisa de cada uma das competências. 

CO1. Durante o mapeamento 

empresarial, nós fazemos um 

levantamento de perfil, onde são 

indicadas as fraquezas para poder 

justamente começar a fortalecer esses 

pontos ou tratar de identificar qual é o 

perfil do sócio adequado, ainda mais se 

estamos conectando os empreendedores 

com a rede de investidores. 

CO3. É feita a avaliação da equipe do 

projeto e não das competências 

empreendedoras de cada sócio 

CH4. São avaliadas durante a 

entrevista e a apresentação dos seus 

projetos, na seleção. Em relação à 

equipe, avaliamos as suas habilidades, 

capacidades técnicas; se há um 

engenheiro dependendo do tipo de 

projeto; se há alguém na parte 

comercial, no marketing. Nós 

avaliamos tudo isso. Sabemos que é 

difícil que um empreendedor possa 

fazer um negócio sozinho, então 

avaliamos a equipe de trabalho. 

CH1. Não, não são avaliadas. 

BR1. Hoje eu identifico o que ele 

precisa, o que a gente tem de 

conhecimento. A gente já 

disponibiliza ou recomenda que 

procure contatar ou se capacitar ou 

contatar uma pessoa para executar 

o trabalho ou que ele se capacite. 

Mas não de forma sistematizada. 

 

 

18. É possível identificar semelhanças entre os empreendedores após a incubação? 

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Personalida

de própria 

AR1. Sim, as empresas se formam com 

empreendedores onde é responsável pela 

parte tecnológica e o outro se encarrega 

da parte organizacional e comercial.  

AR3. Sim, podemos ver como eles se 

organizam e como cada um assume um 

papel de acordo com seu perfil individual 

e como eles se complementam. 

AR5. A formação de base marca muito a 

cabeça de cada empreendedor, por mais 

que se trabalhe muito, há ramos 

determinados onde é mais difícil mudar a 

mentalidade, que os empreendedores 

trabalhem em equipe e que essa equipe 

seja formada por profissionais de áreas 

distintas, interdisciplinares, mas vemos 

que a formação de base marca muito o 

pensamento dos empreendedores, há 

mais rejeição, menos permeabilidade 

para poder transmitir as ferramentas que 

queremos. 

CO2. Acho que cada um tem sua própria 

personalidade, seu próprio perfil. 

CH2. Existem mais diferenças que 

semelhanças. O ser humano muda 

pouco, trata-se de questões de 

personalidade.  

CH4. Ainda não fizemos essa análise 

tão detalhada, porque são todos muito 

diferentes. 

BR2. Eu acho que a semelhança 

deles é a mesma que a gente 

percebe aqui dentro. Facilidade 

para identificar oportunidades de 

mercado, em  querer desbravar 

caminhos e destemidos, vão com a 

cara e a coragem, não tem medo, 

parece que não mede o tamanho do 

risco que ele vai correr. Estão 

sempre trabalhando com novos 

projetos, de olho em novas 

tecnologias, buscando desenvolver 

coisas diferentes. 
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competência

s para 

empreender 

desenvolvid

as 

AR2. Sim, sem dúvida. Os 

empreendedores adquirem no final da 

incubação, competências mínimas para 

continuar o processo de pós-incubação, 

sabendo o mínimo de gestão empresarial, 

com competências mínimas em 

marketing, na parte financeira e em 

trabalho em equipe. Sabem qual é o 

ecossistema onde se situam; quais as 

instituições com as quais devem ter 

contatos; como traçar seus objetivos e 

como alcançá-los; Apresentam uma 

homogeneidade nas competências.  

AR4. Sim, geralmente se percebe uma 

maturação, um conhecimento e uma 

valorização de todas as ferramentas que 

foram incorporadas no projeto e em 

relação à equipe dos empreendedores.  

Eles têm uma visão muito mais global, 

muito mais apaixonada, muito mais 

cuidadosa de tudo que precisa ser levado 

em conta para poder desenvolver os 

empreendimentos. Podemos ver, que os 

empreendedores que começam e 

terminam o processo têm um grau de 

maturação muito maior, uma visão 

integral dessa complexidade em 

comparação aos empreendedores que 

começam e não terminam, ou que nunca 

passaram por uma incubadora. 

CO2. Existe um padrão comum no qual 

tomam decisões, encaram a prática, não 

ficando somente na análise. 

CH1. Basicamente as semelhanças 

estão na forma de comunicação porque 

adquirem ferramentas de comunicação 

efetivas e, portanto na hora de fazer 

uma apresentação de seu negócio, 

vemos semelhanças nas suas 

apresentações. Eu diria que esse é o 

principal fator em comum que existe 

entre eles. 

CH2. Nós nos esforçamos para que 

mudem as formas de se expressar. Há 

mudanças drásticas de como se 

expressavam no início da incubação e 

como se expressam agora em virtude da 

venda de seus negócios frente a um 

público No inicio da incubação os 

empreendedores avaliam os negócios 

quase com o dedo, "é bom esse negócio, 

acho que é bom", e depois da 

incubadora veem que há ferramentas 

precisas para uma avaliação do 

negócio. Também há uma mudança 

drástica na tomada de decisões. No 

começo tomam decisões sem critério e 

no final tomam decisões orientadas, 

pensadas, conversam com outros 

empresários. As semelhanças estão na 

prática. 

CH4. O que nós percebemos é que os 

mais jovens têm habilidades que os 

mais velhos não têm, por exemplo, um 

jovem que está desenvolvendo um 

aplicativo, ele tem vontade e 

habilidades para poder se apresentar 

diante de qualquer pessoa, explicando 

rapidamente, em três minutos o que ele 

faz. Já uma pessoa mais velha, com um 

projeto de biotecnologia, por exemplo, 

é mais difícil para ele explicar isso em 

três minutos, ele sabe muito da parte 

técnica, mas é mais difícil que se 

expresse de forma rápida. 

CH5. saem fortalecidos, robustos, 

BR3.  um ponto importante e de 

forma geral eles têm um choque de 

realidade que aí eles começam a 

entender que aquilo que a gente 

fala desde o primeiro dia de 

incubação que o empresário tem 

que ser ético, que o empresário tem 

que ter todas as certidões negativas 

que precisa ter uma pessoa 

diferenciada faz todo sentido. Então 

no final eles estão cientes disso que 

tem que andar nessa linha, de ser 

empresário, poder  buscar 

recursos, ter bons contratos 

depende de uma competência, de 

uma habilidade, de um nível de 

comportamento em termos de 

comportamento tem um avanço 

muito grande.  

BR4. Percebemos que alguns 

empreendedores vão até um certo 

ponto com o risco. Eles querem se 

arriscar, mas até um certo ponto. 

Depois que crescem, começam a 

ficar com medo e passam a querer 

montar e desenvolver novos 

negócios. Eles preferem ser 

empreendedores seriais do que 

tocar um grande negócio. Então 

achamos que nossa preparação tá 

muito mais focada no 

empreendedor do que no 

empresário. 
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independentes, com muita 

autoconfiança e precisam menos de 

nós. 

Foco no 

mercado 

AR5. Todos saem com outra mentalidade, 

de pelo menos saber para onde estão 

indo e com diferentes habilidades, pelo 

menos são mais realistas em relação ao 

seu rumo. 

 CH2. Sabemos que o mercado é muito 

pequeno, então convidamos todas as 

empresas que incubamos a ver o mundo 

como mercado, não somente o país em 

que estão. Então o empreendedor entra 

com o paradigma de querer servir a 

nação e sai querendo servir o mundo. 

BR2. É eu acho que a grande 

mudança que eles têm é em termos 

de foco quando o cara entra na 

incubadora o foco dele é no 

produto, no projeto e quando sai, o 

foco dele já está mais enviesado 

para o mercado, eles sentem essa 

dificuldade de como se relacionar 

com o mercado porque o mercado 

muda e eles começam a ter essa 

condição. 

Voltados 

para o 

crescimento 

 CO1. Perseverança para alcançar 

objetivos, são projetos de vida, é esse tipo 

de coisa que os incentiva a continuar com 

o processo da empresa 

CH2. Muitos devem apreender inglês, 

ou seja, entram sem saber falar inglês e 

terminam com algo de inglês na 

cabeça, porque nossa ideia é que se 

internacionalizem. 

CH3. uma orientação ao sucesso 

BR4. Eles tem um perfil muito 

parecido, com perfil de 

desenvolvimento, de pessoa que 

quer crescer. 

Dificuldade 

em 

permanecer 

sozinho  

  CH5. Às vezes chegam independentes e 

ficam mais dependentes. 

BR1. O que se percebe é que tudo 

que se fazia aqui em gestão ele 

gostaria de continuar a ter feito no 

dia-a-dia e ele não consegue 

sozinho fazer, por exemplo: 

periodicidade ao momento de 

gestão, acompanhar os números. 

Ele sabe que é importante, ele sabe 

que precisa, sente necessidade, mas 

agora sozinho ele não consegue 

fazer como se fazia aqui e quando 

estava aqui achava até meio 

sistematizado. A hora que eles 

graduam normalmente  se torna 

difícil o empresário ter um tempo 

para se dedicar, escolher projetos 

para captar os recursos, 

principalmente projetos não 

reembolsados e acompanhar os 

editais 

Valorizam a 

passagem 

pela 

  CH3. Há uma relação positiva com a 

incubadora, algo que é perceptível, 

valorizam a passagem pela incubadora 
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incubadora e a proximidade com o empreendedor.  

CH5. Em termos de conduta, são muito 

agradecidos . 

 

 

19. Quais são as competências primordiais para um empreendedor de sucesso? Por quê?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Oportunidad

e 
 CO1. Primeiro que foquem no mercado, 

que tenham muita capacidade de 

conectar a oportunidade com o produto. 

 BR3. Habilidade de captar o que 

está mudando no mercado e reagir 

prontamente, com a sua 

sensibilidade que está em volta. Um 

empresário que tem essa condição 

de ver uma oportunidade lá fora e 

climatizar, tropicalizar aqui para o 

país está trazendo um grande 

resultado. 

BR4. Tem que ter visão do negocio, 

ele tem que ter uma paixão, ter 

visão de oportunidade, paixão, 

porque se ele não tiver uma visão 

de mercado fica difícil ele tentar 

crescer. 

Relacionam

ento 

AR2. Saber trabalhar em equipe. 

AR4. Está relacionado com as 

competências, características e valores 

pessoais. Ser íntegro, esforçado, 

confiável, uma série de características 

que contribuem para que os projetos 

definitivamente produzam algo no final. A 

questão de ser confiável, faz com que a 

empresa seja uma empresa confiável, e 

que isso possa construir uma relação de 

fidelidade com os clientes. Ser íntegro e 

responsável. 

AR5. Trabalho em equipe, 

interdisciplinaridade. 

CO3. Gerenciar pessoas,  redes de apoio 

e contato 

CH1. Para ter sucesso, precisa ser um 

bom líder e deve estar disposto a 

compartilhar o valor de seu negócio, 

estar aberto a interagir com 

empresários do mesmo ramo ou com 

possíveis investidores, é isso que lhe 

permite crescer.  

CH3. Capacidade de liderança, 

vocação para o trabalho em equipe, 

reconhecer opiniões e ações, ver no 

outro a possibilidade de colaboração, 

escutar os outros e principalmente 

estar conectado com o mercado, com 

seus clientes e tirar dai a resposta de 

como deve fazer o seu negócio, e não 

impor uma solução que acha que todos 

devem consumir. 

CH4. Deve saber explicar o seu 

negócio de forma rápida para qualquer 

pessoa, para que qualquer pessoa 

possa entender o que está sendo 

BR1. Ter uma grande articulação, 

um network para alavancar o 

negócio com quem pode, com 

outros empreendedores que 

alavancam o negócio 

BR2. A rede de relacionamentos é 

muito importante porque não 

adianta ele ter um projeto bacana é 

se ele não consegue olhar em volta 

o que o meio pode favorecê-lo. 

Alguns têm até uma certa 

resistência mesmo quando você fala 

em buscar uma parceria, ele tem 

medo, ele busca pessoas 

profissionais para trabalhar para 

ele, não para fazer parceria com 

ele, investidores. A relação entre os 

sócios, porque na hora que vai 

constituir tudo é maravilhoso, tudo 

vai dar certo, não ele vai fazer isso 

eu vou fazer aquilo, e aí começam 
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vendido; ter a capacidade de trabalhar 

em equipe. 

os primeiros desentendimentos, 

geralmente quando a empresa 

começa a ter dinheiro e começam a 

ter problemas, por causa do tempo 

de dedicação de cada um, por 

causa de merecimentos,  começam 

os atritos.  

BR3. Ter uma condição de venda, 

de mercado, de marketing, de 

persuadir, você fazer uma boa 

apresentação e ter uma boa 

argumentação, se preparar e 

negociar. 

BR4. Se ele não tiver  um pouco de 

paixão para atrair pessoas que 

sigam ele e que de certa forma 

confiem com ele. 

Inovação  AR4. Devem trabalhar com projetos 

inovadores e diferenciados. 
 CH2. O negócio precisa ser inovador e 

que possa agregar valor, que o 

mercado precise disso e se interesse 

por ele.  

BR4. Ele tem que ter uma 

inovação, algo diferente não 

adianta fazer o mesmo, é 

principalmente no mercado que ele 

está atuando. 

Operacional AR1. Capacidade de seguir com todo o 

processo do negócio. 

 

CO1. Muita capacidade de gestão; 

planejar o mais rápido possível, mas 

devem se dedicar à execução do projeto e 

isso significa fazer o ciclo completo, 

receber a retroalimentação, porque 

muitas vezes ficam no planejamento e não 

executam.  

CO3. Administração de empresas, gestão 

de recursos (equipamentos e dinheiro)  

CH4. ter conhecimentos técnicos do seu 

negócio. 

BR1. Uma forte visão da área 

específica que eles pretendem 

atuar, de entender aquilo muito 

bem tecnicamente. É preciso 

conhecer processos gerenciais. Em 

geral ao concretizar é atitude de 

fazer mesmo, ter coragem de 

concretizar. 

BR3. É interessante você ser 

criativo. O que o mercado valoriza 

é conseguir conciliar uma ideia em 

um produto e em processos, você 

ter essa condição de 

desdobramento. Do pensamento 

com processos que vão gerar 

produtos para atender o mercado é 

um grande elemento. 

Energia 

pessoal 

AR2. Que tenha condições de  retomar 

uma ideia caso ela fracasse. 

AR3. A capacidade de recuperação frente 

a algum obstáculo no caminho, a 

CO2. A resiliência é muito importante 

porque nesses processos eles passam por 

muitas dificuldades, então essa 

capacidade de superar as respostas 

CH3. Paixão, disponibilidade para 

trabalhar muito, ambição moderada.  

CH5. Ter foco, ser focado e orientado 

para não se desviar. 

BR3. Flexibilidade porque as 

coisas mudam muito e a pessoa tem 

que ter essa condição.  

BR4. Tem que ter perseverança e 
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tenacidade. negativas, querendo seguir adiante, de 

não desistir, de querer continuar, da 

constância, da disciplina, de estar 

convencidos de que isso faz parte do seu 

plano de vida. Mais importante do que o 

produto e seu valor, é a pessoa que o está 

produzindo. É possível que o produto não 

seja tão inovador, mas se a pessoa tem 

paixão, com certeza algo muito bom será 

gerado. 

CH4. Deve ter a capacidade de 

enfrentar problemas, obstáculos que 

surgem durante o desenvolvimento do 

projeto 

CH5. Não temer riscos, ser humilde, 

reconhecer suas falhas para poder 

formar equipes de trabalho mais 

eficientes, ter foco comercial. 

vontade, porque se ele não tiver 

uma paixão, uma perseverança, 

não irá conseguir. 

 

Comprometi

mento 

AR1. 100% de compromisso e dedicação 

ao projeto, que dediquem o tempo que 

possam e que tenham uma visão futura de 

se dedicar 100% a esse empreendimento 

e que deixem de lado sua outra atividade. 

AR2. Vontade de empreender. 

AR3. A perseverança é uma das atitudes 

que devem ter, principalmente no começo 

porque as coisas às vezes funcionam e às 

vezes não, mas é preciso seguir adiante. 

O compromisso com o projeto, porque se 

não estão comprometidos, o projeto pode 

ser genial, mas não dará frutos. 

AR4. No começo devem estar motivados. 

Geralmente os empreendedores que 

trabalham sistematicamente, que se 

esforçam e que continuam trabalhando, 

seguindo o modelo que começaram, 

conseguem ter empresas de sucesso. 

 CH2. A primeira é ter fome de 

empreender. Se o empreendimento não 

funciona, que seja motivo para se 

mobilizar. Podemos ter um ser humano 

com muita vontade de empreender, 

muito profissional, cumpridor, 

excelente.  

 

BR2. Muitas vezes a morte do 

negócio não está ligada ao negócio, 

mas está ligada ao empreendedor, 

que resolve montar uma negócio 

sem querer realmente montar um 

negócio. Quando ele quer 

realmente ele não vai embora, está 

disposto a sacrificar seus finais de 

semana, sua família, ficar sem 

dinheiro em prol do seu negócio. 

BR4. Dedicação é importante 

porque ele não consegue manter 

seu negócio em pé. Tem que ter 

visão do negocio, ele tem que ter 

uma paixão, ter visão de 

oportunidade, paixão. Tem que ter 

perseverança e vontade, porque se 

ele não tiver uma visão de mercado 

fica difícil ele tentar crescer se ele 

não tiver uma paixão, uma 

perseverança e conseguir. 

Aprendizag

em 

AR1. Pré-disposição para aprender e 

mudar de rumo; ter muito jogo de 

cintura, há muitas mudanças e eles 

devem poder se adaptar a essas 

mudanças. 

   

Estratégia AR1. Devem ter uma visão aberta, não 

limitada.  

AR4. É preciso ter uma visão do futuro, 

ser proativo. 

AR5. Habilidades de negociação, 

planejamento estratégico no que 

concerne a ideia da capacidade de 

  BR1. A capacidade de ver, a 

percepção, a visão associada a 

percepção de negócio, ele tem uma 

visão, não importa se é geral ou é 

daquela área específica, ele 

identifica e  transforma aquela 

necessidade em uma oportunidade 
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adaptação a mudanças.  ou cria uma necessidade. Conhecer 

o mercado.  

 

Analítica AR2. Entendimento de como funcionam 

os negócios; habilidades para fazer uma 

leitura técnica e financeira da situação 

da empresa, que tenham habilidades de 

comercialização. 

 CH3. Ser capaz de discernir e ser 

capaz de tomar suas próprias decisões, 

e na medida em que for preciso, tomar 

decisões o mais rápido possível 

 

 

20. Quais as possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de incubação possa não dar certo no mercado?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil 

Dificuldade 

nas relações 

humanas – 

entre sócios, 

a equipe e 

no externo  

AR1. Que não tenham uma comunicação 

boa entre a equipe.  

AR3. os grupos não estão bem formados, 

muitas empresas começam a empreender 

com um número de sócios e depois 

mudam. Eles devem ser sinceros entre si 

e por mais que sejam amigos, devem 

fazer um contrato por escrito para que as 

regras fiquem claras, porque as palavras 

se confundem por ai, um entendeu que 

outro pensou uma coisa e isso causa o 

fracasso de muitas relações humanas. 

AR4. Geralmente na primeira etapa de 

formulação do plano de negócios, tem a 

ver muitas vezes com as relações 

humanas das equipes dos 

empreendedores. São questões mais 

intangíveis que tangíveis, tem muito mais 

a ver com a equipe empreendedora, com 

sua atitude em relação ao projeto, das 

relações que são produzidas entre seus 

membros. 

AR5. Quando os empreendedores  não 

querem constituir equipes 

interdisciplinares. As empresas 

fracassam pela resistência dos 

empreendedores em não formar equipes 

interdisciplinares. Essa é uma falha que 

os leva a fracassar. 

CO1. A maioria fracassa porque não 

sabe trabalhar em equipe, então muitas 

vezes isso cria muitos problemas entre os 

sócios  o que provoca a desistência do 

processo. 

CO2. Falta de capacidade para trabalhar 

em equipe, quando não há confiança 

entre eles mesmos, ou no seu entorno é 

muito difícil estabelecer relações com 

outros empreendedores, com possíveis 

aliados, com investidores, com a própria 

incubadora, então devem ter uma equipe 

que confie na sua capacidade de 

execução do projeto, para trabalhar com 

confiança, para poder gerar redes e 

alianças. 

 

CH2. O desgaste da equipe 

empreendedora, quando o negócio não 

é rentável o suficiente para manter a 

equipe, então se desgastam as relações 

humanas.  

CH3. Equipes que não estão bem 

organizadas é um problema na criação 

do negócio; que as equipes estejam 

configuradas por acordos que não são 

necessariamente uma sociedade, por 

exemplo, estudantes que trabalhavam 

juntos, que eram bons companheiros no 

estudo, mas que não serão 

necessariamente bons sócios na hora 

de empreender. Chegar com uma 

equipe formada por uma conveniência 

também complica a situação e vemos 

que não funciona bem. Às vezes chegam 

casais a empreender e eles terminam a 

relação e enfrentam uma situação 

complicada. As equipes se constituem 

porque os elementos se complementam. 

Deve ser clara a contribuição de cada 

um. Outra coisa que complica o quadro 

é não estar disponível para receber 

retroalimentação, menosprezar a 

opinião dos outros. Muitos chegam 

motivados pelo capital de apoio, 

quando vemos que tudo gira ao redor 

dessa dimensão, sabemos que a 

probabilidade de que funcione diminui 

bastante. 

BR4. Briga de sociedade, a maioria 

das que fecharam foi briga de 

sociedade, 90%. Ou novos sócios 

entrando que não deixa de ser 

sociedade, novos investidores e, aí 

você tem uma mudança de 

estratégia do negócio ou diferentes 

visões dos sócios. Os 

empreendedores cada um quer 

construir o seu, os seus sonhos e os 

sonhos não são os mesmos. Um 

quer ser uma empresa gigante que 

venda que trabalhe 

internacionalização o outro que ser 

uma empresa pequenininha que só 

faça alguns projetos. Aí acaba 

dando briga entre os sócios, você 

começa a ter visões diferentes ou 

sonhos diferentes e não tem um 

ponto de alinhamento entre esses 

sonhos, você acaba desfocando os 

negócios e acaba criando várias 

empresinhas, porque cada um 

acaba saindo para tocar o seu  

negócio ou briga entre os sócios e a 

empresa acaba diluindo. 
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CH4. Que a equipe tenha problemas 

internos, por exemplo, uma equipe onde 

somente uma pessoa tem as habilidades 

técnicas para desenvolver o projeto e 

essa pessoa abandona o negócio. Que 

exista uma boa relação dentro da 

equipe é muito importante. Dentro da 

equipe, deve haver alguém que saiba 

vender, que tenha capacidade de 

vender, de buscar clientes no mercado. 

Se não há uma pessoa com essas 

capacidades dentro da equipe, é um 

pouco difícil permanecer no mercado. 

Dificuldade 

financeira 
  CH2. se os financiamentos prévios não 

funcionam; há muitos projetos bons, 

boas intenções com boas equipes que 

não conseguem captar financiamento; 

há uma escassez do que chamamos de 

investidores anjos, porque não existem 

investidores anjos, existe muita aversão 

ao risco aqui no nosso país. Às vezes é 

isso que trava os projetos. 

CH3. Outra coisa é que não tenham a 

tranquilidade financeira para poder 

empreender, porque isso complica as 

coisas, causa distração, podem tomar 

decisões que não sustentam um bom 

negócio porque querem conseguir 

liquidez a curto prazo, mas que afinal 

acaba hipotecando o seu futuro. É uma 

situação bem complexa que causa o 

fracasso dos negócios 

 

Pouca 

energia para  

empreender 

AR4. O pouco convencimento que os 

empreendedores possam ter ao querer 

empreender e poder enfrentar a 

complexidade que implica o processo 

empreendedor. O abandono de projetos 

acontece, por exemplo, porque parte da 

equipe do empreendedor não tem certeza 

se quer realmente ser um empreendedor, 

ou porque conseguem um trabalho com 

uma relação de dependência e vão 

embora, não têm a paciência necessária 

CO2. O tema liderança também é difícil, 

a capacidade de superar obstáculos. 

Pessoas que não estavam completamente 

convencidas de que era isso que queriam 

como plano de vida e abandonam tudo no 

meio do caminho. Tem a ver que 

competências pessoais, de seguir adiante 

e de ter tomado uma decisão consciente 

de que querem empreender como opção 

de vida.  

CO3. Como uma empresa várias fases de 
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para esperar o desenvolvimento do 

projeto e o momento quando este começa 

a gerar lucro.   

financiamento é necessário e o 

empreendedor deixa a empresa muito 

cedo, logo após o primeiro financiamento 

e não sabe esperar. 

Comprometi

mento 

AR1. Quando os empreendedores não 

tem a mesma dedicação e mesma visão. É 

muito importante ter a mesma visão, o 

mesmo objetivo e poder caminhar juntos, 

ou seja, a mesma visão do projeto, o 

mesmo compromisso e que estejam com a 

mesma ansiedade de sucesso e é 

basicamente mais por aí do que por 

questões técnicas. 

AR2. A dedicação dos empreendedores. 

Isso tem um impacto no sucesso 

comercial da empresa; há 

empreendedores que talvez não se 

dediquem em tempo integral ao seu 

empreendimento. Muitas vezes é preciso 

trabalhar mais para começar uma 

empresa e eles optam pelo caminho de 

trabalhar meio tempo e não o tempo 

necessário para que a empresa realmente 

tenha sucesso. 

 CH3. A questão do tempo, fazer muitas 

coisas ao mesmo tempo, não dedicar 

tempo suficiente ao negócio. Isso para 

nós é fundamental, observamos que as 

equipes que não se dedicam 100% ao 

negócio, por melhor que seja o negócio, 

ele não anda bem. 

  

 

 

Alterações 

no mercado  

AR2. Também existem problemas com 

produtos desatualizados. O sucesso 

comercial de uma empresa também está 

ligado às necessidades atuais do 

mercado, e muitas vezes os 

empreendedores podem não estar atentos 

a essas mudanças de hábitos dos 

consumidores e basicamente ficam fora 

do mercado. Há empresas que requerem 

maturação diferente de outras; e 

obviamente o mercado muitas vezes não 

aceita o produto ou serviço que a 

empresa está oferecendo e por isso a 

empresa pode fracassar comercialmente; 

pode vender pouco, em uma escala 

menor, mas não consegue atingir o 

sucesso comercial que almejava.  

AR4. Pode ser pela paixão pelo projeto. 

Quando se descobre que o projeto não é 

CO1. Quando os empreendedores não 

escutam o mercado, não escutam a 

retroalimentação, se limitam ao que eles 

consideram importante, e é aí que ocorre 

um choque com o mercado e com os 

investidores. 

CO3. Não terem sido suficientemente 

rigorosos na avaliação da empresa, sem 

nenhuma  validação do mercado do 

produto ou serviço a oferecer (prova de 

conceito). Perder de vista os fatores 

fundamentais do mercado que afetam 

diretamente o desenvolvimento da 

empresa 

CH1. Basicamente que seja uma pessoa 

que não está disposta a receber ajuda, 

"coaching", um empreendedor que se 

apaixone muito pelo produto e não 

tenha foco na sua comercialização. 

CH2. Talvez, as características de 

utilidade que foram desenhadas no 

produto não são o que se esperava e o 

mercado não reage ao produto e não o 

compra. 

CH5. Todos se apaixonam pelo 

produto, mais do que pelo problema. O 

empreendedor pode chegar à 

incubadora com um serviço validado, 

um produto muito bom, mas ter a 

capacidade de adaptar a sua estratégia 

aos problemas do mercado deveria ser 

a sua principal motivação. Quando eles 

têm uma visão focada no produto, ou só 

BR1. O mercado tem grandes 

mudanças tecnológicas e, 

dependendo você perde todo seu 

empenho em algo que se torna 

obsoleto. Não tem inovação, ficar 

em cima de um único produto, 

demorar muito para pôr esse 

produto no mercado, ficar preso à 

produção e não criar novos 

produtos, ou criar melhoria no 

atendimento ou criar novas formas 

de modelo de negócios pro seu 

produto. 

BR2. o próprio mercado muda. Às 

vezes porque a gente vive em uma 

inconstância muito grande. 

BR3. Se ele não tiver um olhar no 

mercado, não vai ter sucesso, 

porque o processo de incubação 
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viável, não querem mudar de projeto, 

tanto na mesma linha ou então a outra 

linha de projetos, então esses projetos 

acabam não funcionando 

veem o seu umbigo, ai vem o problema 

porque exige muito mais trabalho 

depois. Por outro lado, se você está 

mais apaixonado pelo problema do que 

pelo produto, terá mais possibilidades 

de sucesso porque buscará estratégias, 

terá a habilidade mental para satisfazer 

essa necessidade e resolver problemas 

com estratégias distintas. Isso implica 

estar aberto às necessidades do 

mercado, não é fazer o que for só para 

vender o produto, é preciso escutar o 

mercado.  

oferece alguns instrumentos como 

participação em feiras, 

desenvolvimento, serviços técnicos 

especiais que é o momento de você 

estar testando seu produto 

relacionado ao mercado. Se você 

passa por um processo de 

incubação e não faz esses testes 

você pode sair com o produto que 

seja até bom, mas que não tem a 

viabilidade comercial, e quando 

você for para o  mercado, com a 

concorrência, você se perde porque 

quando se esta dentro de uma 

incubadora você tem que estar 

constantemente fazendo uma 

análise ambiental, pontos fortes, 

pontos fracos, as ameaças, as 

oportunidades. Se você passa e não 

pegou essa cultura e não está 

fazendo isto constantemente, você 

vai se dar mal no mercado. 

Mudanças 

econômicas 

AR3. Isso é muito difícil de dizer, às 

vezes o contexto econômico muda da 

noite para o dia, e com a variação do 

preço do dólar, os empreendedores têm 

uma expectativa, uma hesitação em 

relação ao risco de empreender seu 

projeto com um financiamento que já foi 

aprovado, mas ao qual não querem se 

comprometer porque não sabem qual 

será a situação no futuro. Eles não 

querem correr o risco de aceitar o 

financiamento porque não sabem o que 

pode acontecer, com as incertezas do 

mercado, eles não sabem o que fazer 

para continuar. 

   

Despreparo 

dos sócios 

na gestão 

AR5. O maior problema está na estrutura 

de formação de capacidades básicas ou 

na forma de trabalhar 

CO3. Se a incubadora não avaliou o nível 

de desenvolvimento dos empresários e 

eles se consideram prontos para o 

desenvolvimento de seus negócios, 

quando na verdade eles precisam de mais 

apoio. Os serviços de coaching tem sido 

 BR1. Quando o empreendedor não 

faz uma boa gestão financeira, que 

ele não faz uma boa gestão do 

tempo, que ele não se prepara para 

ter uma equipe, que ele não se 

dedica a gestão da empresa 
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muito cuidado e tem gerado dependência 

entre empresários e incubadora.   

 

principalmente no aspecto de 

administrar bem o grupo e  

finanças, ele sofre  muito. 

BR2. Ele não quer ser grande, ele 

não quer ter uma fatia enorme do 

mercado, ele não que ser dono de 

uma pequena parte de uma empresa 

grande, ele quer falar que ele tem 

cem por cento do negócio, ou 

sessenta por cento do negócio, ou 

cinquenta e um por cento do 

negócio, mas nunca dez por cento, 

vinte por cento de um mega 

negócio. 

BR4. Você se empolgar e vender 

mais do que você pode, ter um 

problema de gestão. A empresa 

acha que pode e abraça o mundo, 

mas ele não tá pensando que tem 

que crescer devagar, porque ele 

quer crescer muito rápido e não 

tem condições para isso. 
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APÊNDICE 2 - Discurso do Sujeito Coletivo 

1. Como você define a importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil Discurso Geral 

Oportunidade de 

network interno e 

externo 

 

AR-2 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

 

TT - 6 

 

“O espaço físico a 

infraestrutura favorece a troca 

de informações, aumenta a 

rede de contatos e vínculos. Há 

muita interação entre os 

empreendedores e sinergia e, 

isso ajuda muito a gerar 

negócios, intercâmbio de 

experiências e de 

conhecimentos entre os 

profissionais que estão vivendo 

as mesmas experiências. Nós 

temos contatos com muitas 

empresas e instituições de 

larga trajetória, com 

profissionais variados. Isso nos 

dá uma rede de contatos 

bastante ampla que nos permite 

encurtar o caminho dos 

empreendedores. Isso é 

fundamental”.  

 

“A incubadora ajuda as 

empresas a obterem 

networking.” 

“O apoio que lhes damos 

abrem muitas portas, pois 

como incubadora de negócios, 

estamos muito bem 

posicionados regionalmente e 

nacionalmente. Os 

empreendedores participam de 

diversas atividades de 

networking a nível regional e 

eventos. Facilitamos contatos 

comerciais, porque é quase 

certeza que sozinhos não 

teriam esse acesso. 

Promovemos também reuniões 

com executivos e dessa forma 

há uma troca, conversa, 

retroalimentação para 

melhorar a parte comercial, 

por exemplo.” 

 

“Por você estar dentro de uma 

universidade reconhecida no 

mercado com um padrão 

profissional e de pesquisas, eles 

usam o nome da universidade 

como um sobrenome da 

empresa deles.  Além disso, o 

ambiente da incubadora em si é 

um diferencial, porque eles 

conseguem conversar com 

outros empreendedores e trocar 

experiências. Fazemos alguns 

eventos para eles trocarem e 

sempre se encontrarem. 

Buscamos as melhores 

maneiras, quanto ao networking 

para ele poder enxergar os 

principais clientes e parceiros, 

ou seja,  proporcionamos para 

eles uma abertura melhor no 

mercado, um networking 

maior”. 

“Por você estar dentro de 

uma universidade 

reconhecida no mercado com 

um padrão profissional e de 

pesquisas, eles usam o nome 

da universidade como um 

sobrenome da empresa deles. 

O apoio que lhes damos 

abrem muitas portas, pois 

como incubadora de 

negócios, estamos muito bem 

posicionados regionalmente e 

nacionalmente. Buscamos as 

melhores maneiras, quanto ao 

networking para eles 

poderem enxergar os 

principais clientes e parceiros 

e assim, uma abertura melhor 

no mercado, um networking 

maior. Os empreendedores 

participam de diversas 

atividades de networking a 

nível regional. Facilitamos 

contatos comerciais, porque é 

quase certeza que sozinhos 

não teriam esse acesso. 

Temos contatos com muitas 

empresas e instituições de 

larga trajetória, com 

profissionais variados. Isso 

nos dá uma rede de contatos 

bastante ampla que nos 

permite encurtar o caminho 

dos empreendedores. 

Promovemos também  

reuniões com executivos e 

dessa forma há uma troca, 
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conversa, retroalimentação 

para melhorar a parte 

comercial, por exemplo. Além 

disso, o ambiente da 

incubadora, o espaço físico, a 

infraestrutura em si é um 

diferencial, porque eles 

conseguem conversar com 

outros empreendedores e 

trocar experiências, 

informações, aumentando a 

rede de contatos e vínculos. 

Há muita interação entre os 

empreendedores e sinergia e, 

isso ajuda muito a gerar 

negócios, intercâmbio de 

experiências e de 

conhecimentos entre os 

profissionais que estão 

vivendo as mesmas 

experiências. Isso é 

fundamental”. 

Desenvolvimento 

do empreendedor 

 

AR-3 

CO-2 

CH- 3 

BR-2 

“Acho que o impacto da 

incubadora no empreendedor 

que começa a desenvolver o 

processo é importante, 

principalmente quando 

começam a valorizar todos os 

serviços integrais que lhes 

proporciona a incubadora e o 

processo integral de 

incubação. Nesse sentido, o 

trabalho da incubadora é um 

trabalho personalizado e 

adaptado a cada 

empreendedor, onde 

enfatizamos suas atitudes.  

Trabalhamos as capacidades 

empreendedoras de cada um, 

para levar a cabo as ideias. 

Contribuímos na formação da 

equipe de trabalho, com 

capacitações e assessorias. 

“A incubadora colabora para 

melhorar a equipe de trabalho. 

É um instrumento que permite 

o desenvolvimento do perfil do 

empreendedor”. 

“Temos certeza de que nossa 

contribuição no 

desenvolvimento e capacitação 

das pessoas fornece 

conhecimento e experiência a 

qual talvez, se estivessem 

sozinhos no mercado, não 

teriam acesso. Assim, acho que 

proporcionamos um apoio 

humano no acompanhamento, 

em atividades que preparam o 

empreendedor para enfrentar 

da melhor maneira possível 

seus desafios futuros. Tratamos 

de conversar e de ter 

atividades, com um profissional 

da psicologia, para que tenham 

facilidade de entender técnicas 

para melhorar sua 

comunicação, para enfrentar 

os processos complexos do dia-

“Eu acho que a incubadora é de 

extrema importância para ele, 

porque nós trabalhamos o 

desenvolvimento próprio dele, 

onde é estimulado a pensar na 

sua vida e ver se é isso que 

realmente quer fazer. 

Trabalhamos no plano de vida 

dele para os próximos anos, a 

parte pessoal e também no 

desenvolvimento das 

competências essenciais,  

capacitação e formação nessas 

áreas”. 

“Acho que o impacto da 

incubadora no empreendedor 

que começa a desenvolver o 

processo é importante, 

principalmente quando 

começam a valorizar todos os 

serviços integrais que lhes 

proporciona a incubadora e o 

processo integral de 

incubação. Nesse sentido, o 

trabalho da incubadora é um 

trabalho personalizado e 

adaptado a cada 

empreendedor, onde 

enfatizamos suas atitudes.  

Nós trabalhamos o 

desenvolvimento próprio dele, 

onde é estimulado a pensar 

na sua vida e ver se é isso que 

realmente quer fazer. 

Trabalhamos no plano de 
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Com isso, o empreendedor 

começa a se aplicar, tanto no 

aspecto individual, como no 

coletivo com a sua equipe de 

trabalho, para poder 

desenvolver o seu 

empreendimento. Nós 

trabalhamos muito a motivação 

para despertar neles o 

interesse em criar uma 

empresa própria. Através das 

incubadoras, tentamos 

desenvolver aptidões, 

capacidades”.  

a-dia e que não desanimem, 

que tenham energia para 

seguir adiante, que possam 

aprender com os tropeções e 

que no momento de crise, 

possam superá-la.   

Desenvolvemos a vocação de 

empreender, que necessita de 

certas competências essenciais 

ou que precisa de alguma 

orientação estratégica. Nós lhe 

damos o necessário para poder 

suprir suas necessidades. O 

empreendedor irá atingir o seu 

objetivo de qualquer modo, 

mas se ele passar por um 

processo de incubação, o seu 

caminho será uma linha reta, 

sem se desviar.” 

vida dele para os próximos 

anos. Trabalhamos as 

capacidades empreendedoras 

de cada um, para levar a 

cabo as ideias. Contribuímos 

na formação da equipe de 

trabalho, com capacitações e 

assessorias e também no 

desenvolvimento das 

competências essenciais.  

Temos certeza de que nossa 

contribuição no 

desenvolvimento e 

capacitação das pessoas 

fornece conhecimento e 

experiência a qual talvez, se 

estivessem sozinhos no 

mercado, não teriam acesso. 

A incubadora colabora para 

melhorar a equipe de 

trabalho. É um instrumento 

que permite o 

desenvolvimento do perfil do 

empreendedor. Assim, acho 

que proporcionamos um 

apoio humano no 

acompanhamento, em 

atividades que preparam o 

empreendedor para enfrentar 

da melhor maneira possível 

seus desafios futuros. 

Tratamos de conversar e de 

ter atividades, com um 

profissional da psicologia, 

para que tenham facilidade 

de entender técnicas para 

melhorar sua comunicação, 

para enfrentar os processos 

complexos do dia-a-dia e que 

não desanimem, que tenham 

energia para seguir adiante, 

que possam aprender com os 

tropeções e que no momento 
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de crise, possam superá-la.  

Nós trabalhamos muito a 

motivação para despertar 

neles o interesse em criar 

uma empresa própria. 

Desenvolvemos a vocação de 

empreender, que necessita de 

certas competências 

essenciais ou que precisa de 

alguma orientação 

estratégica. Nós lhe damos o 

necessário para poder suprir 

suas necessidades. O 

empreendedor irá atingir o 

seu objetivo de qualquer 

modo, mas se ele passar por 

um processo de incubação, o 

seu caminho será uma linha 

reta, sem se desviar.” 

Desenvolve 

aspectos do 

negócio do 

empreendedor 

 

AR-3 

CO- 3 

CH-3 

BR-4 

 

TT-13 

“Principalmente na primeira 

etapa de pré-incubação, eles 

começam a valorizar os 

serviços intangíveis, a dar mais 

importância ao 

desenvolvimento dos 

empreendimentos, com 

assistência técnica que lhes é 

dada dentro da incubadora, 

abrangendo também os 

aspectos factíveis do negócio e 

sua comercialização. 

Trabalhamos a ideia de 

negócio que será realizada, 

uma área de abrangência 

muito grande no que se refere a 

como dar ao aluno as 

ferramentas para que possa ter 

os conhecimentos e as 

inovações para gerar uma 

empresa”. 

“Contribuímos na primeira 

parte, no começo da empresa. 

Fazemos um trabalho 

transversal de melhorar o 

modelo de negócios, a 

disposição administrativa. 

Partimos de um critério que é 

maximizar o valor empresarial 

das iniciativas no menor tempo 

possível, ajudando as empresas 

a obter maiores vendas e 

maiores recursos. Ajudamos 

que consigam seus primeiros 

clientes, a gerar os primeiros 

empregos e a estabelecer as 

bases da empresa. 

Temos parâmetros 

estabelecidos para medir o 

crescimento das vendas e a 

margem operacional. São 

estabelecidos os empregos e os 

salários conforme o mercado, e 

se desenvolve a arquitetura 

empresarial de escalabilidade. 

“O trabalho da incubadora é 

muito importante, porque 

muitas vezes os 

empreendedores não sabem 

como dirigir o seu 

empreendimento. Nós 

ajudamos a pessoa a ver se 

realmente tem um negócio ou 

se é apenas uma boa ideia; 

temos as capacidades técnicas 

para poder passar da ideia a 

um modelo de negócios. O 

empreendedor recebe um apoio 

constantemente, uma revisão 

dos processos que vai 

realizando para poder receber 

retroalimentação. “Oferecemos 

uma metodologia para 

construir seus negócios, pois 

observamos que em geral eles 

não possuem, e têm ideias pré-

estabelecidas de como 

deveriam criar suas empresas. 

Muitas vezes temos que os 

“A incubadora dá um norte, a 

incubadora é como um agente 

que atalha o conhecimento do 

empreendedor para as práticas 

de gestão. O empreendedor 

sabe muito bem como fazer, e 

sabe até fazer rápido, sabe 

muito mais que a gente, porque 

ele é empreendedor ele vê além, 

mais ele não tem, normalmente, 

conhecimento de gestão. A 

incubadora promove essa 

abertura de cabeça para eles se 

desenvolverem nisso. Ajudamos 

a fazer as viabilidades, sejam 

técnicas, econômicas, 

comerciais, ou seja, reunimos 

todas as áreas de 

desenvolvimento do negócio. 

Capacitamos o empreendedor a 

se preparar melhor para certos 

assuntos ligados ao mercado 

que ele não conhece Na gestão, 

desenvolvendo as habilidades 

“O trabalho da incubadora é 

muito importante, porque a 

incubadora dá um norte, é 

como um agente que atalha o 

conhecimento do 

empreendedor para as 

práticas de gestão, porque 

muitas vezes os 

empreendedores não sabem 

como dirigir o seu 

empreendimento. Nós 

ajudamos a pessoa a ver se 

realmente tem um negócio ou 

se é apenas uma boa ideia. O 

empreendedor sabe muito 

bem como fazer, e sabe até 

fazer rápido, sabe muito mais 

que a gente, porque ele é 

empreendedor ele vê além, 

mais ele não tem, 

normalmente, conhecimento 

de gestão. A incubadora 

promove essa abertura de 

cabeça para eles se 
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A incubadora é um instrumento 

que permite avançar o 

empreendimento, diminuindo 

incertezas no desenvolvimento 

de negócios”.  

convencer de que o caminho 

não é esse. Ao aceitar um 

método de empreendimento e 

desenvolver o projeto orientado 

ao mercado, nós os ajudamos a 

identificar o melhor plano 

possível, pelo menor custo, se 

vale a pena crescer ou não, e 

assim evitar grandes perdas ao 

incentivar negócios que 

ninguém se interessará em 

pagar.  

Nós os orientamos para que 

possam ter sucesso no negócio. 

Eles sabem como fazer o 

produto, como fazer o serviço, 

prestar o serviço, mas não 

sabem o que o mercado precisa 

e como chegar no cliente. 

Então a incubadora 

complementa essa parte”. 

 

empreendedoras. No RH, 

designer e jurídico faz diferença 

para eles hoje. A questão de 

estratégia, de assessoria de 

imprensa, finanças que é a 

forma como ele vai medir seus 

resultados. No marketing, que é 

a leitura de mercado e a 

tecnologia. É o ambiente ideal 

para uma empresa  que está 

começando ou em fase inicial 

de desenvolvimento. Ela é  vital 

para o fortalecimento do 

empreendedorismo, um 

instrumento que permite você 

aumentar a probabilidade e a 

viabilidade de novos negócios. 

Às vezes, o empreendedor vem 

muito técnico, sabendo muito 

da área dele, mas ele não sabe 

da questão jurídica, financeira 

e de recursos humanos. Então, 

o papel da incubadora é 

preparar, dar alguns cursos, 

ajudando o empreendedor 

entender que ele nunca vai se 

aprofundar naquilo, mas ele vai 

entender para na hora de 

conversar com o investidor, ou 

com advogado ou com o 

próprio contador, ele vai 

entender um pouquinho do que 

ele tá falando, e qual é a 

demanda que ele quer. O outro 

papel é trazer um olhar de fora 

do negócio em relação como é 

que tá a gestão dele, então a 

gente tenta trazer indicadores e 

uma visão da incubadora. 

Geralmente o empreendedor 

acaba sendo muito solitário, ele 

fica tomando decisões e 

trabalhando só com os sócios e, 

desenvolverem nisso. 

Ajudamos a fazer as 

viabilidades, sejam técnicas, 

econômicas, comerciais, ou 

seja, reunimos todas as áreas 

de desenvolvimento do 

negócio. Capacitamos o 

empreendedor a se preparar 

melhor para certos assuntos 

ligados ao mercado que ele 

não conhece Na gestão, 

desenvolvendo as habilidades 

empreendedoras. No RH, 

designer e jurídico faz 

diferença para eles hoje. A 

questão de estratégia, de 

assessoria de imprensa, 

finanças que é a forma como 

ele vai medir seus resultados. 

No marketing, que é a leitura 

de mercado e a tecnologia. É 

o ambiente ideal para uma 

empresa  que está começando 

ou em fase inicial de 

desenvolvimento. Ela é  vital 

para o fortalecimento do 

empreendedorismo, um 

instrumento que permite você 

aumentar a probabilidade e a 

viabilidade de novos 

negócios. Às vezes, o 

empreendedor vem muito 

técnico, sabendo muito da 

área dele, mas ele não sabe 

da questão jurídica, 

financeira e de recursos 

humanos. Então, o papel da 

incubadora é preparar, dar 

alguns cursos, ajudando o 

empreendedor entender que 

ele nunca vai se aprofundar 

naquilo, mas ele vai entender 

para na hora de conversar 
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um olhar de fora, tentando 

mostrar para ele a nossa visão 

sobre o negócio dele, às vezes é 

importante. A gente faz isso, 

muita troca com o 

empreendedor no sentido de 

mostrar nossa percepção 

sempre debatendo e tentando 

ajudar a desenvolver o 

negócio”. 

com o investidor, ou com 

advogado ou com o próprio 

contador, ele vai entender um 

pouquinho do que ele tá 

falando, e qual é a demanda 

que ele quer. O outro papel é 

trazer um olhar de fora do 

negócio em relação como é 

que tá a gestão dele, então a 

gente tenta trazer indicadores 

e uma visão da incubadora. 

Geralmente o empreendedor 

acaba sendo muito solitário, 

ele fica tomando decisões e 

trabalhando só com os sócios 

e, um olhar de fora, tentando 

mostrar para ele a nossa 

visão sobre o negócio dele, às 

vezes é importante. A gente 

faz isso, muita troca com o 

empreendedor no sentido de 

mostrar nossa percepção 

sempre debatendo e tentando 

ajudar a desenvolver o 

negócio”. 

Facilidade de 

conseguir 

financiamentos 

 

CO-1 

CH-1 

BR-2 

 

TT-4 

 “Ajudamos as empresas a 

conseguir as primeiras fontes 

de financiamento, 

especialmente recursos de 

fomento de "capital semente"”. 

“Facilitamos o acesso ao 

capital semente que eles 

requerem. Quando entram na 

nossa incubadora podem ter 

esse financiamento que 

simplifica a primeira etapa 

onde devem se concentrar 

principalmente no 

desenvolvimento de clientes, na 

busca de um modelo e em uma 

estratégia para crescer”.  

“A gente desenvolve a questão 

de investidor para o 

empreendedor. Captação de 

recursos principalmente 

público, ajudar ele também a 

captar recurso”.  

“A gente desenvolve a 

questão de investidor para o 

empreendedor. Captação de 

recursos principalmente 

público, ajudar ele também a 

captar recurso. Facilitamos o 

acesso ao capital semente que 

eles requerem, ou seja, as 

primeiras fontes de 

financiamento, especialmente 

recursos de fomento de 

“capital semente”. Quando 

entram na nossa incubadora 

podem ter esse financiamento 

que simplifica a primeira 

etapa onde devem se 

concentrar principalmente no 

desenvolvimento de clientes, 
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na busca de um modelo e em 

uma estratégia para crescer”. 

 

Responsabilidade 

social no apoio a 

construção de 

empresas 

sustentáveis  

 

AR-1 

 

TT-1 

“Em relação à sociedade, 

pensamos que ao gerar 

empresas sustentáveis, 

pequenas empresas, algumas se 

tornam grandes, outras ficam 

pequenas. É muito importante 

para a região, porque 

significam empregos, sonhos e 

êxito para pessoas que sentem 

que estão fazendo algo 

importante, dinheiro para suas 

famílias e por isso nós somos 

muito cuidadosos e tentamos 

dar-lhes o melhor e o mais 

completo possível. Estamos 

trabalhando com os sonhos das 

pessoas, porque a pessoa 

quando começa um 

empreendimento, não apenas 

quer levar adiante seu projeto, 

quer formar uma empresa, mas 

quer que sua família viva disso, 

que possa viver disso”. 

   “Em relação à sociedade, 

pensamos que ao gerar 

empresas sustentáveis, 

pequenas empresas, algumas 

se tornam grandes, outras 

ficam pequenas. É muito 

importante para a região, 

porque significam empregos, 

sonhos e êxito para pessoas 

que sentem que estão fazendo 

algo importante, dinheiro 

para suas famílias e por isso 

nós somos muito cuidadosos e 

tentamos dar-lhes o melhor e 

o mais completo possível. 

Estamos trabalhando com os 

sonhos das pessoas, porque a 

pessoa quando começa um 

empreendimento, não apenas 

quer levar adiante seu 

projeto, quer formar uma 

empresa, mas quer que sua 

família viva disso, que possa 

viver disso”. 

 

2. Qual o perfil dos empreendedores que procuram a incubadora?    

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Pessoas com 

vínculo com a 

Universidade 

 

AR-3 

CO-1 

CH-1 

BR-3 

TT-8 

“O nosso perfil são os alunos 

de graduação da Universidade, 

das diversas unidades 

acadêmicas ou recém-

formados. A faixa etária e a 

formação dos empreendedores 

são totalmente heterogêneas, 

onde a maioria é da área de 

tecnologia”. 

“De 5 a 10% são técnicos, ou 

em processo de formação 

acadêmica e 40% são recém-

formados”. 

“Atualmente temos 

aproximadamente 50% de 

projetos incubados de clientes 

internos, da universidade. Eles 

são professores, pesquisadores 

ou alunos da universidade”. 

“O nosso público alvo é um 

aluno, ou um ex-aluno 

necessariamente. Jovens, ou 

seja, em período de graduação, 

e outros nem estão ainda 

cursando a faculdade, são 

técnicos, alunos e ex-alunos da 

escola.” 

 

“O nosso perfil são os alunos 

de graduação das diversas 

unidades acadêmicas da 

Universidade ou recém-

formados. Jovens, ou seja, em 

período de graduação, e 

outros nem estão ainda 

cursando a faculdade, são 

técnicos, alunos e ex-alunos 

da escola A faixa etária e a 

formação dos 

empreendedores são 

totalmente heterogêneas, 
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onde a maioria é da área de 

tecnologia. De 5 a 10% são 

técnicos, ou em processo de 

formação acadêmica e 40% 

são recém-formados. Ou seja, 

temos aproximadamente 50% 

de projetos incubados de 

clientes internos, da 

universidade. Eles são 

professores, pesquisadores ou 

alunos da universidade”. 

 

Experiência 

profissional 

variada 

 

CO-3 

CH-2 

BR-2 

 

TT-7 

 “São empreendedores que têm 

entre 28 e 48 anos, todos são 

profissionais especializados, 

cerca de 60% são engenheiros. 

Muitos têm pós-graduação 

completa ou em curso e a 

maioria têm experiência de 

trabalho de 2 a 5 anos. Eles têm 

experiência profissional que 

não passa dos dois ou três anos 

e o resto tem de 5 a 15 anos de 

experiência laboral. Quase 

60% são engenheiros de 

sistemas, eletrônicos, 

industriais, etc. Cerca de 35% 

são administradores, 5% ou 

menos trabalham na área da 

saúde”. 

 

“Atualmente 50% são de 

pessoas que conhecem a 

incubadora e chegam até nós. 

São empreendedores que têm 

entre 35 e 45 anos, tanto 

homens como mulheres, há 

mais homens do que mulheres. 

Na maioria, são 

empreendedores de tecnologia 

da comunicação e também da 

agroindústria”. 

 

“Profissionais da indústria 

criativa ou voltados para área 

de tecnologia, que querem se 

desenvolver buscando network, 

desenvolvimento de tecnologia 

e um apoio, querem trazer o 

diálogo da gestão estratégica. 

As empresas de base 

tecnológica geralmente têm 

pessoas com nível intelectual 

superior, são pessoas que já 

passaram pelo ensino superior, 

ou seja, é quase uma regra que 

tenham uma alta formação”.  

 

Atualmente 50% são de 

pessoas que conhecem a 

incubadora e chegam até nós. 

São empreendedores que têm 

entre 28 e 48 anos, mais 

homens do que mulheres, 

profissionais especializados. 

cerca de 60% são 

engenheiros. Muitos têm pós-

graduação completa ou em 

curso e a maioria têm 

experiência de trabalho de 2 

a 5 anos e o restante têm de 5 

a 15 anos de experiência 

laboral. Quase 60% são 

engenheiros de sistemas, 

eletrônicos, industriais, etc. 

Cerca de 35% são 

administradores, 5% ou 

menos trabalham na área da 

saúde”. Na maioria, são 

empreendedores de 

tecnologia da comunicação e 

também da agroindústria, ou 

seja, profissionais da 

indústria criativa ou voltados 

para área de tecnologia, que 

querem se desenvolver 

buscando network, 

desenvolvimento de 

tecnologia e um apoio, 
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querem trazer o diálogo da 

gestão estratégica. As 

empresas de base tecnológica 

geralmente têm pessoas com 

nível intelectual superior, são 

pessoas que já passaram pelo 

ensino superior, ou seja, é 

quase uma regra que tenham 

uma alta formação 

 

3. O que é avaliado nas seleções para participar da incubação?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Nível de inovação 

 

AR-5 

CH-3 

BR-2 

 

TT-10 

“Analiso algumas questões 

como ideias, produtos,  

processos  ou projetos 

inovadores, ou seja, que 

também possam ser de base 

tecnológica. Se incorporam 

conhecimento em qualquer 

processo produtivo, que possa 

ser internacional, nacional ou 

regional e que sejam factíveis 

tecnicamente. Avaliamos se 

podem gerar empregos e a 

possível produção de riqueza. 

Esperamos que os projetos 

façam isso, que tenha algum 

grau de inovação”.  

 “Em relação ao projeto, em 

termos de requisitos mais 

concretos, um é o mérito 

inovador, seja no produto ou 

serviço. Precisamos criar novos 

padrões que satisfaçam 

necessidades de consumidores 

ou beneficiários e que 

representam um grau de 

diferenciação relevante em 

comparação aos serviços 

atuais. Que tenha o que 

chamamos de "barreiras de 

entrada", ou seja, se o que está 

sendo desenvolvido é diferente 

do que já existe no mercado, e 

que essa diferença não seja 

fácil de copiar num prazo curto 

de tempo. Que tenha alto 

potencial de crescimento, que 

seja um negócio viável com 

nosso capital semente. 

Observamos o projeto, a 

iniciativa comercial, o modelo 

de negócios, que seja um bom 

ponto de partida e que tenham 

técnica”. 

“A grosso modo, a empresa tem 

que apresentar uma inovação. 

A nossa avaliação passa pelos 

eixos, tecnologia, inovação e o 

tempo de desenvolvimento do 

projeto, como também o grau e 

o nível de inovação do 

projeto”. 

“A nossa avaliação passa 

pelos eixos, tecnologia, 

inovação e o tempo de 

desenvolvimento do projeto, 

como também o grau e o nível 

de inovação do projeto O 

mérito inovador é um dos 

requisitos mais concretos, 

seja no projeto, produto ou 

serviço, ou de base 

tecnológica. Se incorporam 

conhecimento em qualquer 

processo produtivo, que possa 

ser internacional, nacional ou 

regional e que sejam factíveis 

tecnicamente. Avaliamos se 

podem gerar empregos e a 

possível produção de riqueza. 

Precisamos criar novos 

padrões que satisfaçam 

necessidades de 

consumidores ou 

beneficiários e que 

representam um grau de 

diferenciação relevante em 

comparação aos serviços 

atuais. Que tenha o que 

chamamos de "barreiras de 

entrada", ou seja, se o que 

está sendo desenvolvido é 

diferente do que já existe no 
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mercado, e que essa diferença 

não seja fácil de copiar num 

prazo curto de tempo. Que 

tenha alto potencial de 

crescimento, que seja um 

negócio viável com nosso 

capital semente. Observamos 

o projeto, a iniciativa 

comercial, o modelo de 

negócios, que seja um bom 

ponto de partida e que 

tenham técnica”. 

Equipe 

empreendedora 

 

AR-5 

CO-3 

CH-4 

BR-4 

 

TT-16 

“Analiso algumas questões 

como a equipe empreendedora, 

para que os incubados tenham 

atitudes empreendedoras. 

Fazemos uma análise pessoal, 

de cada um, fazemos uma 

matriz conforme cada 

empreendimento. Fazemos 

entrevistas com os 

empreendedores e avaliamos 

quais tem perfil empreendedor. 

É importante que a equipe 

tenha uma formação ou algum 

antecedente que mostre que 

seus integrantes são capazes de 

levar a cabo o projeto, um tipo 

de alinhamento entre a 

formação e a experiência 

profissional laboral dos 

empreendedores com o projeto 

que estão apresentando para a 

incubadora”. 

“Existem alguns critérios a 

priori, como que exista 

esclarecimento em relação à 

equipe de sócios da empresa, de 

no mínimo de duas pessoas e 

que se complementem em seus 

cargos, em seus conhecimentos, 

em suas habilidades. Ao final 

fazemos uma entrevista com um 

comitê de especialistas, onde o 

gestor e os empreendedores ou 

empresários defendem porque 

devem estar na incubadora e 

quais são seus objetivos com o 

acompanhamento. Quando 

observamos a equipe 

empreendedora, uma das coisas 

que avaliamos é que sejam 

pessoas que saibam escutar, 

que queiram ser aconselhadas. 

Às vezes no processo de 

seleção, na entrevista, vemos se 

o empreendedor não aceita 

opiniões alheias, se não gosta 

de ser corrigido, então esse 

nem passam no processo de 

acompanhamento, de seleção. 

Buscamos que eles tenham um 

critério próprio, mas que 

aceitem conselhos e que 

aceitem ser orientados por 

“Na nossa trajetória 

percebemos que o fator 

fundamental para que um 

empreendimento tenha sucesso, 

não é nem a tecnologia, nem se 

há um mercado ou não à 

princípio, o fundamental é a 

paixão e determinação do ser 

humano que empreende, deve 

ser alguém obstinado, mas 

também deve estar disposto a 

mudar, estar disposto a se 

transformar. São condições não 

muito comuns em um ser 

humano, então para nós é muito 

importante o perfil da pessoa. 

Já vimos bons negócios, mas 

com equipes que não vão sair 

de seus escritórios para vender 

e nesse caso nós fazemos um 

esforço extra de buscar o motor 

comercial do qual precisa esse 

empreendimento, às vezes 

funciona e às vezes não. Se não 

temos esse motor, não 

incubamos esse negócio, pode 

ser o melhor negócio do mundo, 

mas se não há um ser humano 

que transpire, que perca o sono, 

que venda seu carro... não sei, 

que se esforce com isso, que 

“O perfil hoje é bem técnico o 

lado humano, o lado pessoal 

dele. É um cara que não quer 

trabalhar para os outros, isso é 

uma característica dele que eu 

percebi.  Ele tem uma forte 

capacidade de ver uma 

oportunidade e ele percebe essa 

oportunidade. Eles têm essa 

coragem de concretizar essa 

ideia. É o que eu falei de 

desafio, tem horas que a gente 

até vê que não tem viabilidade, 

mas a visão e o sonho do cara é 

tão grande que eles vêm 

oportunidades e daí sim eles 

correm atrás do desafio. Os 

critérios, além de outros são a 

avaliação do empreendedor, do 

currículo, do conhecimento dele 

em gestão. A gente acha que o 

empreendedor vai fazer 

acontecer de alguma forma”.  

 

“Na nossa trajetória 

percebemos que o fator 

fundamental para que um 

empreendimento tenha 

sucesso, não é nem a 

tecnologia, nem se há um 

mercado ou não à princípio, o 

fundamental é a paixão e 

determinação do ser humano 

que empreende, deve ser 

alguém obstinado, mas 

também deve estar disposto a 

mudar, estar disposto a se 

transformar. São condições 

não muito comuns em um ser 

humano, então para nós é 

muito importante o perfil da 

pessoa. Já vimos bons 

negócios, mas com equipes 

que não vão sair de seus 

escritórios para vender e 

nesse caso nós fazemos um 

esforço extra de buscar o 

motor comercial do qual 

precisa esse empreendimento, 

às vezes funciona e às vezes 

não. Se não temos esse motor, 

não incubamos esse negócio, 

pode ser o melhor negócio do 

mundo, mas se não há um ser 

humano que transpire, que 
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aqueles com mais experiência.   

Avaliamos o trabalho em 

equipe; treinamento alinhado 

ao projeto de negócio, 

experiência anterior, o 

alinhamento com a iniciativa e 

dedicação de tempo para o seu 

negócio”.  

sonhe com seu 

empreendimento, nós não o 

ajudamos porque nós temos 

uma forma de trabalhar, não 

fazemos o trabalho do 

incubado. Queremos que a 

equipe tenha, se possível, todas 

as competências necessárias 

para começar o negócio. Se 

falta alguma especialidade ou 

componente que não resulte 

crítico, sabemos que é algo que 

se pode conseguir 

posteriormente. Nós avaliamos 

o empreendedor em si, é muito 

importante para nós ter um 

empreendedor que tenha um 

espírito empreendedor, porque 

às vezes o projeto não é muito 

bom, mas se a pessoa tem 

vontade de desenvolvê-lo, o 

projeto pode ter sucesso. 

Quanto ao empreendedor, 

conhecer seus tempos, 

preocupações, seu estilo de 

trabalho e também identificar 

se o que realmente precisa 

dentro do processo de 

incubação”. 

perca o sono, que venda seu 

carro... não sei, que se 

esforce com isso, que sonhe 

com seu empreendimento, nós 

não o ajudamos porque nós 

temos uma forma de 

trabalhar, não fazemos o 

trabalho do incubado. 

Queremos que a equipe 

tenha, se possível, todas as 

competências necessárias 

para começar o negócio. Se 

falta alguma especialidade ou 

componente que não resulte 

crítico, sabemos que é algo 

que se pode conseguir 

posteriormente. Existem 

alguns critérios a priori, 

como que exista 

esclarecimento em relação à 

equipe de sócios da empresa, 

de no mínimo de duas pessoas 

e que se complementem em 

seus cargos, em seus 

conhecimentos, em suas 

habilidades. Ao final fazemos 

uma entrevista com um 

comitê de especialistas, onde 

o gestor e os empreendedores 

ou empresários defendem 

porque devem estar na 

incubadora e quais são seus 

objetivos com o 

acompanhamento. Nós 

avaliamos o empreendedor 

em si, é muito importante 

para nós ter um 

empreendedor que tenha um 

espírito empreendedor, 

porque às vezes o projeto não 

é muito bom, mas se a pessoa 

tem vontade de desenvolvê-lo, 

o projeto pode ter sucesso. O 
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perfil hoje é bem técnico o 

lado humano, o lado pessoal 

dele. É um cara que não quer 

trabalhar para os outros, isso 

é uma característica dele que 

eu percebi.  Ele tem uma forte 

capacidade de ver uma 

oportunidade e ele percebe 

essa oportunidade. Eles têm 

essa coragem de concretizar 

essa ideia. Uma das coisas 

que avaliamos é que sejam 

pessoas que saibam escutar, 

que queiram ser 

aconselhadas. É o que eu 

falei de desafio, tem horas 

que a gente até vê que não 

tem viabilidade, mas a visão e 

o sonho do cara é tão grande 

que eles vêm oportunidades e 

daí sim eles correm atrás do 

desafio. Analisamos algumas 

questões como a equipe 

empreendedora, para que os 

incubados tenham atitudes 

empreendedoras. Fazemos 

uma análise pessoal, de cada 

um, fazemos uma matriz 

conforme cada 

empreendimento. Fazemos 

entrevistas com os 

empreendedores e avaliamos 

quais tem perfil 

empreendedor. É importante 

que a equipe tenha uma 

formação ou algum 

antecedente que mostre que 

seus integrantes são capazes 

de levar a cabo o projeto, um 

tipo de alinhamento entre a 

formação e a experiência 

profissional laboral dos 

empreendedores com o 
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projeto que estão 

apresentando para a 

incubadora. Procuramos 

conhecer seus tempos, 

preocupações, seu estilo de 

trabalho e também identificar 

se o que realmente precisa 

dentro do processo de 

incubação. ”. 

Viabilidade de 

negócio/ mercado 

 

AR-3 

CO-3 

CH-4 

BR-3 

 

TT-13 

“Para nós o que importa é que 

a ideia seja factível 

tecnicamente Se forem viáveis, 

os apoiamos.  Também a 

questão do mercado, a 

pertinência do projeto com os 

objetivos da incubadora, 

projeções não apenas de renda 

e mercado, mas também de 

possibilidades de gerar 

emprego. O tema de poder 

agregar valor na sociedade, a 

questão de poder gerar 

empregos, se têm grande 

potencial e se podem crescer 

rapidamente, mas são itens 

secundários. Mas basicamente 

é isso”. 

“Fazemos uma avaliação 

técnica do modelo de negócios 

com especialistas, a ideia do 

negócio; qual nicho de mercado 

ele aborda e se resolve uma 

necessidade.   Quão fácil ou 

difícil é para alcançá-lo, quanto 

tempo leva para chegar ao 

mercado.  Também revisamos o 

produto em relação à parte 

técnica, que seja viável, que já 

tenha superado a parte do 

protótipo e que esteja pronto 

para seu escalamento, bem 

como seu grau de 

escalabilidade e se pode ser 

uma empresa global.. Já a parte 

comercial, vemos se existem 

restrições, em quanto tempo se 

poderia realizar 

comercialmente as projeções 

dessa empresa”.  

“Avaliamos primeiro que a 

iniciativa já esteja avançada, 

nós não apoiamos ideias, 

somente projetos já começados, 

e que realmente o negócio 

tenha oportunidade de crescer, 

que não seja um negócio local, 

mas que possa crescer 

nacionalmente e se possível 

internacionalmente, que tenha 

escalabilidade, ou seja, o 

projeto deve resolver e atender 

necessidades do mercado, deve 

ter o poder de propagação de 

venda do produto ou serviço. 

Que sejam capazes de construir 

uma oferta diferenciada para o 

mercado e uma vez que 

dominem as técnicas, que 

possam enfrentar as 

complexidades que implica 

lançar o seu negócio, assim 

como analisamos se existe uma 

demanda para o que está sendo 

proposto. Além disso, deve ter 

uma prova de conceito 

validada; isso constitui a 

demonstração de que a 

inovação que está sendo 

proposta não requer outras 

atividades vinculadas que não 

sejam de validação do 

desenvolvimento comercial. 

Buscamos um crescimento de 

“Avaliamos muito o mercado 

para entender se aquela ideia 

tem mercado, tem liga. Quanto 

à questão  da viabilidade 

econômica do projeto, a 

intensidade tecnológica do 

projeto, tudo isso é pontuado e 

depois  é tomada uma decisão. 

Se não tiver  intensidade 

tecnológica não participa do 

processo. Porque a maioria não 

tem noção do mercado também 

tem muita deficiência deles 

darem mais foco no produto do 

que no mercado quando está 

desenvolvendo um produto acho 

que aquele produto é o 

suprassumo e muitas vezes eles 

não estão olhando se o mercado 

vai aceitar ou não. É uma 

dificuldade que nós estamos 

constantemente trabalhando 

com eles, porque o produto vai 

ser bom a partir do momento 

que o mercado aceitar esse 

produto você tem que 

desenvolver sempre olhando 

para o mercado e trabalhar 

também na perspectiva de 

mudanças de flexibilidade”. 

 

“Fazemos uma avaliação 

técnica do modelo de 

negócios com especialistas, a 

ideia do negócio; qual nicho 

de mercado ele aborda, se 

tem liga e se resolve uma 

necessidade.   Quão fácil ou 

difícil é para alcançá-lo, 

quanto tempo leva para 

chegar ao mercado, que 

realmente o negócio tenha 

oportunidade de crescer, 

gerar emprego e agregar 

valor na sociedade. Que não 

seja um negócio local, mas 

que possa crescer 

nacionalmente e se possível 

internacionalmente. 

Revisamos o produto em 

relação à parte técnica, 

porque se não tiver 

intensidade tecnológica, não 

participa do processo. Outra 

coisa, que seja viável, que já 

tenha superado a parte do 

protótipo e que esteja pronto 

para seu escalamento, ou 

seja, o projeto deve resolver e 

atender necessidades do 

mercado, deve ter o poder de 

propagação de venda do 

produto ou serviço. Que 

sejam capazes de construir 

uma oferta diferenciada para 
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vendas igual ou superior a 50% 

anual. Há um estímulo que tem 

a ver com os incentivos em 

relação à sustentabilidade”. 

o mercado e uma vez que 

dominem as técnicas, que 

possam enfrentar as 

complexidades que implica 

lançar o seu negócio, assim 

como analisamos se existe 

uma demanda para o que está 

sendo proposto e com o 

objetivo da incubadora. O 

produto vai ser bom a partir 

do momento que o mercado 

aceitar esse produto você tem 

que desenvolver sempre 

olhando para o mercado e 

trabalhar também na 

perspectiva de mudanças de 

flexibilidade Além disso, deve 

ter uma prova de conceito 

validada; isso constitui a 

demonstração de que a 

inovação que está sendo 

proposta não requer outras 

atividades vinculadas que não 

sejam de validação do 

desenvolvimento comercial. 

Buscamos um crescimento de 

vendas igual ou superior a 

50% anual. Há um estímulo 

que tem a ver com os 

incentivos em relação à 

sustentabilidade”. 

Relacionamento 

interpessoal 

 

AR-1 

CH-1 

TT-2 

“Queremos que o incubado não 

contribua somente para o seu 

projeto, mas que tenha 

facilidade para comunicar o 

que está fazendo e possa 

colaborar com os outros 

empreendedores”. 

 “Nós buscamos pessoas 

dispostas a trabalhar conosco 

que tenham uma vocação para 

trabalhar em equipe”. 

 “Nós buscamos pessoas 

dispostas a trabalhar conosco 

que tenham uma vocação 

para trabalhar em equipe 

Além disso, queremos que o 

incubado não contribua 

somente para o seu projeto, 

mas que tenha facilidade para 

comunicar o que está fazendo 

e possa colaborar com os 

outros empreendedores”. 

Comprometiment “Analiso o comprometimento “Que realmente o “Revisamos qual é o objetivo  “Que realmente o 
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o 

 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

 

TT-6 

 

 

 

dele, o tempo de dedicação ao 

projeto. Buscamos 

principalmente compromisso da 

pessoa com o resto dos 

incubados, porque trabalhamos 

em rede de incubação, onde 

cada um possa colaborar. Não 

enfocamos em empreendedores 

que tenham somente uma boa 

ideia, mas que estejam 

comprometidos para realizar 

qualquer tipo de negócio”. 

empreendimento seja parte de 

seu plano de vida, ou seja, que 

tenham boa dedicação ao 

projeto, que não seja uma 

atividade entre outras”. 

do empreendedor, que se 

dedique mais de 50% ao seu 

negócio Não nos interessa ter 

pessoas com 10% de 

disponibilidade na agenda e 

90% para outro trabalho. 

Precisamos idealmente de 

dedicação exclusiva. Também 

vemos se têm resolvida a 

questão de como poderão 

trabalhar no empreendimento 

durante a fase em que não 

existe renda para o 

empreendedor, que tenham suas 

finanças garantidas para 

dedicar seu tempo ao projeto e 

não estar trabalhando em 

paralelo em outra coisa, que 

tenham ambição e que estejam 

buscando de certa forma, um 

aliado. Que tenham boa 

conduta ética, dedicação e que 

assumem riscos e também a 

relação que ele tem com o 

projeto. Isso se manifesta em 

termos de vocação, tempo 

dedicado e riscos assumidos 

para o desenvolvimento do 

projeto. Portanto, no âmbito do 

empreendedor, isso é muito 

importante”.  

empreendimento seja parte de 

seu plano de vida, ou seja, 

que tenham boa dedicação ao 

projeto, que não seja uma 

atividade entre outras. 

Buscamos principalmente 

compromisso da pessoa com 

o resto dos incubados, porque 

trabalhamos em rede de 

incubação, onde cada um 

possa colaborar. Não 

enfocamos em 

empreendedores que tenham 

somente uma boa ideia, mas 

que estejam comprometidos 

para realizar qualquer tipo de 

negócio. Revisamos qual é o 

objetivo do empreendedor, o 

tempo de dedicação ao 

projeto, que se dedique mais 

de 50% ao seu negócio. Não 

nos interessa ter pessoas com 

10% de disponibilidade na 

agenda e 90% para outro 

trabalho. Precisamos 

idealmente de dedicação 

exclusiva. Também vemos se 

têm resolvida a questão de 

como poderão trabalhar no 

empreendimento durante a 

fase em que não existe renda 

para o empreendedor, que 

tenham suas finanças 

garantidas para dedicar seu 

tempo ao projeto e não estar 

trabalhando em paralelo em 

outra coisa, que tenham 

ambição e que estejam 

buscando de certa forma, um 

aliado. Que tenham boa 

conduta ética, dedicação e 

que assumem riscos e também 

a relação que ele tem com o 
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projeto. Isso se manifesta em 

termos de vocação, tempo 

dedicado e riscos assumidos 

para o desenvolvimento do 

projeto. Portanto, no âmbito 

do empreendedor, isso é 

muito importante”. 

 

4. Quais os processos desenvolvidos na incubação?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil Geral 

Etapas do 

processo 

 

AR-2 

CH-4 

BR-2 

 

TT-8 

“Os procedimentos da 

incubação, são três etapas: pré-

incubação, incubação e pós-

incubação, mas há outras 

etapas prévias e posteriores que 

são de apoio a esses três 

processos que seriam os 

processos principais, onde 

desenvolvemos um sistema de 

qualidade para dar apoio a 

estas etapas”. 

 

 “Nosso modelo de negócio é o 

seguinte: temos quatro etapas: 

uma é a procura dos 

empreendedores e depois as 

etapas são pré-incubação, 

incubação e pós-incubação, que 

é a saída. Nas diferentes 

instâncias de capacitação. Uma 

vez que consiga estabelecer 

suas metas comerciais 

colocadas na etapa de pré-

incubação, passa à etapa de 

incubação, onde fica por um 

ano e meio em média. A etapa 

de incubação ocorre quando 

ganhamos o financiamento e o 

contrato é ativado. Não temos 

uma sequência de cada etapa 

porque nós nos adaptamos de 

acordo com cada caso em 

particular. Em geral a primeira 

etapa é de validação do modelo 

de negócio. A segunda é de 

desenvolvimento. Quando a 

pessoa chega na incubadora, 

ela se candidata através da 

página de internet, e nós a 

avaliamos. Depois de verificar 

os pré-requisitos, o candidato 

deve fazer uma apresentação do 

projeto em 5 minutos, 

destacando os pontos 

mencionados: a equipe de 

“Hoje eu estou com doze etapas 

com a introdução do CANVAS 

vai para treze, que pela média 

dura com o processo de 

inscrição quatro meses para 

todo o processo de seleção. 

Desenvolvemos um fatiamento 

em  fases.  O  processo dentro 

da incubadora é gerido e 

controlado por um instrumento 

que trabalha de forma 

transversal com três variáveis: 

ciclos de vida, que olhe para o 

processo de incubação, nível de 

maturidade, que olhe para o 

desenvolvimento da empresa, e 

competências que olha para a 

agregação do empreendedor.  

Ao final das fases, uma parada, 

onde são avaliadas as 

competências necessárias para 

mudar de fase. São três anos o 

tradicional, sendo que existe 

uma possibilidade de uma 

incubação opcional de mais 

três anos, no caso de projetos 

de biotecnologia que necessita 

de maior tempo por causa da 

liberação para funcionamento 

que demora até uma ano para 

sair”. 

 

“Nosso modelo de negócio 

tem várias etapas: uma é a 

procura dos empreendedores, 

o processo de seleção e 

depois as etapas são pré-

incubação, incubação e pós-

incubação. Temos também 

outras etapas prévias e 

posteriores que são de apoio 

a esses processos principais, 

onde se desenvolve um 

sistema de qualidade. Nas 

diferentes instâncias de 

capacitação, ou seja, um 

instrumento que trabalha de 

forma transversal com três 

variáveis: ciclos de vida, que 

olhe para o processo de 

incubação, nível de 

maturidade, que olhe para o 

desenvolvimento da empresa, 

e competências que olha para 

a agregação do 

empreendedor. Ao final das 

fases, uma parada, onde são 

avaliadas as competências 

necessárias para mudar de 

fase.Uma vez que consiga 

estabelecer suas metas 

comerciais colocadas na 

etapa de pré-incubação, 

passa à etapa de incubação, 

onde fica por um ano e meio 
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trabalho, a inovação, o 

produto, o mercado. 

Geralmente juntamos três ou 

quatro desses projetos para 

serem avaliados pelos 

profissionais da incubadora, 

profissionais do mercado e se 

forem aprovados, fazemos um 

contrato. Os indicadores que 

colocamos nessa formulação 

estratégica são os indicadores 

que irão reger o nosso contrato 

de incubação. Eles ganharam 

um concurso, passaram por 

todas essas fases e fizemos a 

formulação do projeto, onde 

incorporamos metas claras em 

relação ao negócio, ao 

empreendedor e à incubadora. 

Tudo está contemplado no 

contrato de incubação que se 

ativa no momento em que o 

empreendedor consegue o 

financiamento. Temos um 

contrato com clausulas 

padrões, mas os indicadores 

são desenvolvidos um por um.” 

em média. A etapa de 

incubação ocorre quando 

ganhamos o financiamento e 

o contrato é ativado. Não 

temos uma sequência de cada 

etapa porque nós nos 

adaptamos de acordo com 

cada caso em particular. Em 

geral a primeira etapa é de 

validação do modelo de 

negócio. A segunda é de 

desenvolvimento. Quando a 

pessoa chega na incubadora, 

ela se candidata através da 

página de internet, e nós a 

avaliamos. Depois de 

verificar os pré-requisitos, o 

candidato deve fazer uma 

apresentação do projeto em 5 

minutos, destacando os 

pontos mencionados: a 

equipe de trabalho, a 

inovação, o produto, o 

mercado. Geralmente 

juntamos três ou quatro 

desses projetos para serem 

avaliados pelos profissionais 

da incubadora, profissionais 

do mercado e se forem 

aprovados, fazemos um 

contrato. Os indicadores que 

colocamos nessa formulação 

estratégica são os 

indicadores que irão reger o 

nosso contrato de incubação. 

Eles ganharam um concurso, 

passaram por todas essas 

fases e fizemos a formulação 

do projeto, onde 

incorporamos metas claras 

em relação ao negócio, ao 

empreendedor e à 

incubadora. Tudo está 
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contemplado no contrato de 

incubação que se ativa no 

momento em que o 

empreendedor consegue o 

financiamento. Temos um 

contrato com clausulas 

padrões, mas os indicadores 

são desenvolvidos um por 

um.” 

Captação de 

empreendedores 

 

AR-1 

CO-2 

CH-1 

BR-2 

 

TT-6 

“Um dos processos definidos é 

o de convocatória e 

recrutamento, fazemos a 

convocatória anual de ideias e 

projetos e para isso se 

estabelece uma série de 

atividades que tem a ver com a 

capacitação e a sensibilização 

dos empreendedores, dando 

cursos, conferências, 

participando de eventos 

diferentes, das distintas aulas 

ou cátedras dos professores da 

graduação dos últimos anos de 

curso, com o fim de sensibilizar 

e explicar um pouco aos alunos, 

ou pessoas, no caso dos cursos 

e conferências, a todos os 

assistentes dos eventos, o que é 

uma incubadora, quais são seus 

benefícios, o que podem 

aproveitar, que possibilidades e 

oportunidades podem surgir a 

partir da incorporação de um 

projeto a uma incubadora de 

empresas”. 

“O processo de seleção das 

iniciativas é feito através de 

convocatórias. Nós também  

recebemos na nossa página de 

internet propostas de pessoas 

interessadas em entrar no 

processo de acompanhamento. 

Existe um formulário com cerca 

de 70 perguntas derivadas do 

modelo Canvas. Se as propostas 

já têm um modelo de negócios, 

mais ou menos estruturado, 

analisamos os que poderiam 

passar no processo de seleção, 

onde buscamos empresas de 

criação recente. Fazemos uma 

entrevista, onde os 

empreendedores tem 7 minutos 

para expor o seu projeto 

empresarial a alguns um 

jurados, que revisam sua 

pertinência, se existe potencial 

de crescimento e diferenciação 

e se for o caso, são aceitos no 

processo de acompanhamento. 

Falam quais são suas metas a 

curto e longo prazo, 

informações em relação à 

equipe de sócios da empresa. 

Existem alguns critérios a 

priori, como que tenha 

capacidade de escalar e que 

tenha mentalidade, ou seja, 

atrativos para fontes de 

“Na primeira etapa, a procura 

por empreendedores, para nós é 

fundamental ter um vínculo com 

setores empresariais de 

biotecnologia, tanto públicos 

como privados. Analisamos o 

setor industrial de cada uma 

das áreas com as quais 

trabalhamos, através de uma 

rede networkers, que são quem 

nos indicam os projetos com 

potencial para serem 

incubados. Também temos 

difusão enfocada em meios 

estratégicos do setor e há uma 

conexão ativa e direta com os 

bio-empreendedores em 

potencial. Ainda dentro do 

âmbito da procura por 

empreendedores, fazemos 

concursos biotecnológicos, o 

que gera em seu conjunto, a 

massa crítica que nos permite 

cumprir todos os critérios de 

qualificação e chegar a etapa 

de desenho do projeto”. 

“O candidato tem a ideia, 

desenha o seu plano de negócio 

simplificado através do 

CANVAS  e a gente pede para 

ele validar esse modelo de 

negócio, a proposta de valor 

para esse mercado que 

pretende atingir com pelo 

menos três atores, um 

especialista técnico, um 

consumidor final e um cliente. 

Passando por isso, ele vai pro 

processo de seleção, onde passa 

por uma análise do perfil de 

sintonia da equipe e perfil 

psicológico. Analisamos 

individualmente os candidatos e 

fazemos uma leitura da equipe. 

Com o plano elaborado, é 

revisado pela incubadora, onde 

ele apresenta para uma banca 

composta por especialistas, no 

mínimo de três áreas:  finanças, 

técnica, inovação e mercado. 

Daí sim ele é habilitado e inicia 

o processo de planejamento”. 

 

“O processo de seleção das 

iniciativas é feito através de 

convocatórias. Se estabelece 

uma série de atividades que 

tem a ver com a capacitação 

e a sensibilização dos 

empreendedores, dando 

cursos, conferências, 

participando de eventos 

diferentes, das distintas aulas 

ou cátedras dos professores 

da graduação dos últimos 

anos de curso, com o fim de 

sensibilizar e explicar um 

pouco aos alunos, ou pessoas, 

no caso dos cursos e 

conferências, a todos os 

assistentes dos eventos, o que 

é uma incubadora, quais são 

seus benefícios, o que podem 

aproveitar, que possibilidades 

e oportunidades podem surgir 

a partir da incorporação de 

um projeto a uma incubadora 

de empresas. Para nós é 

fundamental ter um vínculo 

com setores empresariais de 

biotecnologia, tanto públicos 

como privados. Analisamos o 

setor industrial de cada uma 

das áreas com as quais 

trabalhamos, através de uma 

rede networkers, que são 

quem nos indicam os projetos 
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investimento.  Esses são os 

critérios iniciais. Verificamos 

os dados e requisitos iniciais, 

observamos os parâmetros de 

entrada, visitamos o lugar de 

operação da empresa para 

verificar se toda a informação 

confere, fazemos uma avaliação 

técnica do modelo de negócios 

com especialistas, de 

preferencia que sejam 

estrangeiros. Ao final fazemos 

uma entrevista com um comitê 

de especialistas, onde o gestor e 

os empreendedores ou 

empresários defendem porque 

devem estar na incubadora e 

quais são seus objetivos com o 

acompanhamento”. 

com potencial para serem 

incubados. Também temos 

difusão enfocada em meios 

estratégicos do setor e há 

uma conexão ativa e direta 

com os bio-empreendedores 

em potencial. Ainda dentro do 

âmbito da procura por 

empreendedores, fazemos 

concursos biotecnológicos, o 

que gera em seu conjunto, a 

massa crítica que nos permite 

cumprir todos os critérios de 

qualificação e chegar a etapa 

de desenho do projeto Nós 

também  recebemos na nossa 

página de internet propostas 

de pessoas interessadas em 

entrar no processo de 

acompanhamento. Existe um 

formulário com cerca de 70 

perguntas derivadas do 

modelo Canvas. Se as 

propostas já têm um modelo 

de negócios, mais ou menos 

estruturado, analisamos os 

que poderiam passar no 

processo de seleção, onde 

buscamos empresas de 

criação recente. Fazemos 

uma entrevista, onde os 

empreendedores tem 7 

minutos para expor o seu 

projeto empresarial a alguns 

um jurados, que revisam sua 

pertinência, se existe 

potencial de crescimento e 

diferenciação e se for o caso, 

são aceitos no processo de 

acompanhamento. 

Analisamos individualmente 

os candidatos e também o 

perfil de sintonia da equipe e 
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perfil psicológico. Falam 

quais são suas metas a curto 

e longo prazo, informações 

em relação à equipe de sócios 

da empresa. Existem alguns 

critérios a priori, como que 

tenha capacidade de escalar e 

que tenha mentalidade, ou 

seja, atrativos para fontes de 

investimento.  Esses são os 

critérios iniciais. Verificamos 

os dados e requisitos iniciais, 

observamos os parâmetros de 

entrada, visitamos o lugar de 

operação da empresa para 

verificar se toda a informação 

confere, fazemos uma 

avaliação técnica do modelo 

de negócios com 

especialistas, de preferencia 

que sejam estrangeiros. Ao 

final fazemos uma entrevista 

com um comitê de 

especialistas, no mínimo de 

três áreas:  finanças, técnica, 

inovação e mercado, onde os 

empreendedores defendem 

porque devem estar na 

incubadora e quais são seus 

objetivos com o 

acompanhamento. Daí sim ele 

é habilitado e inicia o 

processo de planejamento”. 

Apoio no 

modelo/plano de 

negócios 

 

AR-3 

CO-2 

CH-3 

BR-4 

 

TT-12 

“Incentivamos a apresentar 

uma proposta, redigir o projeto. 

Desenvolvemos o plano de 

negócios com os membros da 

empresa. São dadas aulas sobre 

o que deveriam formular em 

relação ao plano de negócios. 

Cada projeto tem um 

orientador, que o guiou e o 

acompanhou no processo de 

“Aconselhamos e 

acompanhamos as empresas ou 

projetos no desenvolvimento do 

plano de negócios escalável, ou 

seja, observamos o modelo que 

eles têm e vemos como esse 

modelo se adapta ou se ajusta 

para que tenha um crescimento 

diferente, tudo isso identificado 

pela equipe de consultores”. 

“Essa é a primeira etapa de 

pré-incubação, basicamente 

potencializamos e apoiamos o 

modelo de negócios, baseado 

na metodologia CANVAS, 

validando o projeto, num 

período curto de tempo. Se 

finalizam protótipos e ações 

para calcular investimentos 

mínimos do produto.   Fazemos 

“O processo de seleção 

consiste na elaboração de um 

plano de negócio já com os 

eixos do CERNE que é 

finanças, perfil empreendedor, 

mercado e gestão. O 

empreendedor  passa por um 

treinamento desses quatro 

conceitos do CERNE, onde 

recebe uma consultoria de 

“Incentivamos a apresentar 

uma proposta, redigir o 

projeto. Essa é a primeira 

etapa de pré-incubação, 

basicamente aconselhamos, 

potencializamos e apoiamos 

os projetos no modelo de 

negócios, baseado na 

metodologia CANVAS, 

validando-o, num período 
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desenvolvimento do seu plano 

de negócios”. 

tudo que se deve para 

identificar um modelo inicial, 

colocá-lo em contato com o 

mercado, começar a levantar 

informação que nos permite 

validar a hipótese estipulada, 

revisamos o modelo e o 

validamos novamente se for o 

caso. Fazemos um 

modelamento estratégico, um 

quadro integral em termos de 

tendências; trabalhamos a 

filosofia corporativa dos 

empreendimentos “.  

orientação para elaborar o 

plano. Nossa equipe faz as 

primeiras orientações para 

gestão do negócio. Ficamos à 

disposição deles. Se o incubado 

não consegue desenvolver o 

plano de negócios, ele fica 

estacionado até cumprir as 

primeiras metas”. 

curto de tempo. São dadas 

aulas sobre o que deveriam 

formular em relação ao plano 

de negócios, com base nos 

quatro conceitos dos eixos do 

CERNE, que é finanças, perfil 

empreendedor, mercado e 

gestão. Cada projeto tem um 

orientador, que o guia e o 

acompanha no processo de 

desenvolvimento do seu plano 

de negócios Se finalizam 

protótipos e ações para 

calcular investimentos 

mínimos do produto.  

Observamos o modelo que 

eles têm e vemos como esse 

modelo se adapta ou se ajusta 

para que tenha um 

crescimento diferente, tudo 

isso identificado pela equipe 

de consultores Fazemos tudo 

que se deve para identificar 

um modelo inicial, colocá-lo 

em contato com o mercado, 

começar a levantar 

informação que nos permite 

validar a hipótese estipulada, 

revisamos o modelo e o 

validamos novamente se for o 

caso. Fazemos um 

modelamento estratégico, um 

quadro integral em termos de 

tendências; trabalhamos a 

filosofia corporativa dos 

empreendimentos. Nossa 

equipe faz as primeiras 

orientações para gestão do 

negócio. Ficamos à 

disposição deles. Se o 

incubado não consegue 

desenvolver o plano de 

negócios, ele fica estacionado 
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até cumprir as primeiras 

metas”. 

Desenvolvimento 

do 

empreendedor/equ

ipe 

 

AR-2 

CH-1 

BR-3 

 

TT-6 

“Na pré-incubação, fazemos um 

acompanhamento da equipe 

empreendedora, onde 

enfocamos principalmente nas 

atitudes empreendedoras de 

cada membro, seja a ideia 

rentável ou não. Tratamos de 

identificar a assistência nas 

capacitações; uma forma de 

trabalho para poder chegar ao 

final do ano com uma analise 

mais específica da evolução do 

empreendedor ao longo do ano. 

Decidimos dar ao longo do ano 

certa quantidade de 

capacitações, onde eles devem 

acumular certa quantidade de 

pontos, assistência”. 

 “Fortalecemos algumas 

competências de conduta que 

estão enfraquecidas nas 

equipes. Aqui me refiro a temas 

de negociação, entre outros. 

Também fazemos 

gerenciamento de talentos 

determinando os perfis para a 

empresa Hoje estamos 

migrando de uma lógica de 

executivos de projetos a uma de 

diretores de processos, e cada 

diretor tem uma missão. 

Grande parte do trabalho que 

fazemos, o fazemos através da 

nossa rede de mentores e 

especialistas. Eles não fazem 

parte do nosso staff, são 

integrantes de uma rede 

bastante global, principalmente 

nesse novo modelo. Buscamos 

sócios que nos ajudem em 

temas como: validação 

comercial internacional, 

proteção de propriedade 

intelectual, perspectivas 

estratégicas, conexão com 

clientes, investidores... por isso 

trabalhamos com terceiros. Uns 

não são pagos, mas outros sim, 

temos que financiá-lo”. 

“Nós estamos com plano de 

vida elaborado para o 

empreendedor, com cursos 

desenvolvendo habilidades 

pessoais. Em cada fase ele 

recebe conhecimento em termos 

habilidades empreendedoras. 

Fazemos coaching de equipe e 

também dos empreendedores”. 

“Nós estamos com plano de 

vida elaborado para a equipe 

empreendedora, com cursos 

desenvolvendo habilidades 

pessoais, onde enfocamos 

principalmente nas atitudes 

empreendedoras de cada 

membro, seja a ideia rentável 

ou não. Em cada fase ele 

recebe conhecimento em 

termos habilidades 

empreendedoras. Fazemos 

coaching de equipe e também 

dos empreendedores. 

Fortalecemos algumas 

competências de conduta que 

estão enfraquecidas nas 

equipes. Aqui me refiro a 

temas de negociação, entre 

outros. Também fazemos 

gerenciamento de talentos 

determinando os perfis para a 

empresa. Tratamos de 

identificar a assistência nas 

capacitações; uma forma de 

trabalho para poder chegar 

ao final do ano com uma 

analise mais específica da 

evolução do empreendedor ao 

longo do ano. Decidimos dar 

ao longo do ano certa 

quantidade de capacitações, 

onde eles devem acumular 

certa quantidade de pontos, 

assistência. Hoje estamos 

migrando de uma lógica de 

executivos de projetos a uma 

de diretores de processos, e 

cada diretor tem uma missão. 

Grande parte do trabalho que 

fazemos, o fazemos através da 
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nossa rede de mentores e 

especialistas. Eles não fazem 

parte do nosso staff, são 

integrantes de uma rede 

bastante global, 

principalmente nesse novo 

modelo. Buscamos sócios que 

nos ajudem em temas como: 

validação comercial 

internacional, proteção de 

propriedade intelectual, 

perspectivas estratégicas, 

conexão com clientes, 

investidores... por isso 

trabalhamos com terceiros. 

Uns não são pagos, mas 

outros sim, temos que 

financiá-los.”. 

Desenvolvimento 

de gestão/técnico 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-2 

 

TT-10 

“Temos dois processos de 

apoio, um de administração e 

outro de comunicação que 

complementam de alguma 

forma o círculo virtuoso que 

queremos implementar para 

que uma vez que os projetos 

entrem na pré-incubação, eles 

possam seguir todas as etapas e 

terminar como empresas de 

sucesso. Temos assessores para 

ajudar no desenvolvimento de 

estratégias de comercialização 

e observamos como armam sua 

estrutura organizacional. Esses 

assessores certificam empresas 

de software ou tecnológicas e 

capacitam os empreendedores 

em relação a normas de 

qualidade, internamente com os 

funcionários, com os clientes, 

para o processo de pós-vendas. 

Organizamos capacitações 

técnicas de programação, 

dispositivos para celulares, 

“Proporcionamos um 

fortalecimento em temas de 

inovação, dependendo das 

necessidades que tenham, 

Identificamos o nível de 

maturidade das empresas de 

base tecnológica; definimos a 

diferença entre o nível atual e o 

ideal de desenvolvimento; 

projetamos o plano de trabalho 

para cada fase de 

desenvolvimento; 

desenvolvemos programas de 

reforço; auxiliamos na 

elaboração de planos de 

marketing e vendas para os 

mercados doméstico e 

internacional e aconselhamos 

sobre gestão da criatividade e 

da inovação, incluindo a 

propriedade intelectual”. 

 

“O processo de assessoria ao 

empreendedor se inicia quando 

avaliamos as dificuldades dos 

empreendedores, oferecemos 

cursos de capacitação e 

contatos com alguns 

orientadores. Fazemos uma 

primeira orientação em termos 

de propriedade intelectual; 

vemos se a estrutura 

empresarial está fortalecida em 

termos jurídicos, tributários e 

de impostos. relação com o 

banco; formalização do 

negócio; contratos; 

formalização com 

trabalhadores, mas 

principalmente nos enfocamos 

em conseguir vender. Também 

desenvolvemos  temas de 

negociação, entre outros. 

Formulamos estrategicamente o 

projeto que será financiado 

com os fundos que 

gerenciamos. Vemos se as 

“Na verdade a gente tem uma 

carteira de serviços que a gente 

oferece. Consultores em RH, a 

gente faz seleção, dinâmica de 

equipe. Apoiamos na  

estratégia, no financeiro, 

marketing e jurídico que 

também é importante. Temos 

essa gama de serviços não 

obrigatória a utilização. 

Quando eles entram, fazemos o  

diagnostico do que que eles 

precisam para desenvolver e 

chegar numa outra etapa e, 

vamos trabalhando para isso. 

Temos ajuda na questão de 

tecnologia. Quando é TI, 

desenvolvimento de tecnologia,   

laboratório de prototipagem  

rápida, para ajuda na questão 

de designer, por exemplo”.   

“O processo de assessoria ao 

empreendedor se inicia 

quando avaliamos as 

dificuldades dos 

empreendedores, oferecemos 

cursos de capacitação e 

contatos com alguns 

orientadores. Fazemos uma 

primeira orientação em 

termos de propriedade 

intelectual; vemos se a 

estrutura empresarial está 

fortalecida em termos 

jurídicos, tributários e de 

impostos. relação com o 

banco; formalização do 

negócio; contratos; 

formalização com 

trabalhadores, mas 

principalmente nos 

enfocamos em conseguir 

vender. Também 

desenvolvemos  temas de 

negociação, entre outros. 

Formulamos 
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novas tecnologias, que eles 

gostam e que vemos que eles 

precisam, para orientá-los em 

relação a processos inovadores 

para gerar novos produtos e 

também apresentações em 

concursos regionais e 

nacionais”..  

pessoas que estão trabalhando 

na empresa são idôneas para os 

cargos que ocupam. Se existe 

alguma brecha na capacidade 

de implementar os projetos, 

fazemos um acompanhamento 

na instalação e na produção. 

Nesse sentido, as vendas e a 

escalabilidade, clientes, brokers 

e investidores. Agilizamos 

permissões em termos 

estratégicos e em termos 

operativos, fazemos essas 

conexões que permitem 

acelerar as vendas. O que nós 

fazemos na primeira etapa de 

execução do fundo é a 

avaliação comercial 

internacional das tecnologias, 

fazemos um trabalho mais 

detalhado em termos da 

blindagem da propriedade 

intelectual. Se há um protótipo 

ou se a prova de conceito for 

validada na etapa anterior, o 

que nós buscamos agora é uma 

customização do protótipo 

comercial.  Vemos se é preciso 

fazer um estudo de mercado 

com algum consultor. Ajudamos 

o empresário a acelerar seu 

processo de vendas, porque 

queremos que cresçam a taxas 

superiores a 30%. Depois desse 

processo, após a incubação, 

oferecemos um seguimento 

durante dois anos, onde há um 

acompanhamento mensal para 

ver como anda o negócio, para 

ver se há alguma necessidade 

nova, damos seguimento no 

faturamento da empresa e ao 

número de empregos que tem.“. 

estrategicamente o projeto 

que será financiado com os 

fundos que gerenciamos. 

Vemos se as pessoas que 

estão trabalhando na 

empresa são idôneas para os 

cargos que ocupam. Se existe 

alguma brecha na capacidade 

de implementar os projetos, 

fazemos um acompanhamento 

na instalação e na produção. 

Temos ajuda na questão de 

tecnologia. Quando é TI, 

desenvolvimento de 

tecnologia,   laboratório de 

prototipagem  rápida, para 

ajuda na questão de designer, 

por exemplo. Organizamos 

capacitações técnicas de 

programação, dispositivos 

para celulares, novas 

tecnologias, que eles gostam 

e que vemos que eles 

precisam, para orientá-los em 

relação a processos 

inovadores para gerar novos 

produtos e também 

apresentações em concursos 

regionais e nacionais. Nesse 

sentido, as vendas e a 

escalabilidade, clientes, 

brokers e investidores. 

Agilizamos permissões em 

termos estratégicos e em 

termos operativos, fazemos 

essas conexões que permitem 

acelerar as vendas. O que nós 

fazemos na primeira etapa de 

execução do fundo é a 

avaliação comercial 

internacional das tecnologias, 

fazemos um trabalho mais 

detalhado em termos da 
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blindagem da propriedade 

intelectual. Se há um 

protótipo ou se a prova de 

conceito for validada na 

etapa anterior, o que nós 

buscamos agora é uma 

customização do protótipo 

comercial.  Vemos se é 

preciso fazer um estudo de 

mercado com algum 

consultor. Ajudamos o 

empresário a acelerar seu 

processo de vendas, porque 

queremos que cresçam a 

taxas superiores a 30%. 

Depois desse processo, após 

a incubação, oferecemos um 

seguimento durante dois 

anos, onde há um 

acompanhamento mensal 

para ver como anda o 

negócio, para ver se há 

alguma necessidade nova, 

damos seguimento no 

faturamento da empresa e ao 

número de empregos que 

tem.“. 

Imagem do 

negocio 

 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

 

TT-3 

“Uma vez que entram na 

incubadora, na primeira fase 

criamos a imagem conforme as 

características de cada projeto, 

ou seja, a imagem, logotipo, 

cartão de visita, papel 

timbrado, página de internet, 

esse tipo de coisa”. 

 “Apoiamos com comunicação e 

publicidade do 

empreendimento”. 

“Oferecemos apoio para a 

empresa na  comunicação e 

assessoria de imprensa”. 

“Apoiamos com apoio na  

comunicação, assessoria de 

imprensa e publicidade do 

empreendimento. Uma vez 

que entram na incubadora, na 

primeira fase criamos a 

imagem conforme as 

características de cada 

projeto, ou seja, a imagem, 

logotipo, cartão de visita, 

papel timbrado, página de 

internet, esse tipo de coisa”. 

Acompanhamento 

das decisões e 

resultados 

 

“Em função do plano de 

negócios, é que executamos e 

esclarecemos um plano de ação 

para os 12 meses seguintes. Os 

“Fazemos um levantamento que 

chamamos de mapeamento 

empresarial, que é uma revisão 

das linhas de base que permite 

“Oferecemos a informação de 

forma clara e concisa para que 

ele tome as decisões e as rédeas 

de seu empreendimento. Por 

“Acompanhamento das 

atividades do empreendedor 

através de indicadores, cursos e 

consultorias nos cinco eixos do 

“Em função do plano de 

negócios, é que executamos e 

esclarecemos um plano de 

ação para os 12 meses 
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AR-1 

CO-2 

CH-2 

BR-3 

 

TT-8 

empreendedores devem 

apresentar por etapas um 

informe tomando em conta o 

plano de atividades realizado 

antes, e prestar contas, é um 

subsídio, porque nós temos uma 

ajuda financeira para os 

empreendedores, mas 

verificamos se a ajuda 

econômica dada está sendo 

destinada para o que foi 

previsto; e que as atividades 

possam se cumpridas com 

sucesso”. 

identificar as vendas, o número 

de empregos, quais são as 

condições nesse momento para 

que no final do processo 

possamos saber o impacto 

produzido. Como ciclos de 

acompanhamento a cada três 

meses, onde se acompanha o 

cumprimento das metas 

estipuladas.  E assim, 

avaliamos se o 

acompanhamento continua ou 

não. A proposta de valor é que 

no primeiro ano de vida a 

empresa esteja formalmente 

constituída, com pelo menos 

dois empregos qualificados, 

formais, e que esteja vendendo 

dentro da meta estabelecida”.  

outro lado, trabalhamos o 

quadro integral de metas, temos 

que ter claro para onde vamos 

para depois poder monitorar o 

negócio. Depois de ter 

cumprido todas as atividades 

comentadas, passamos para a 

fase do processo de incubação, 

onde o que nos interessa é a 

escalabilidade, o 

desenvolvimento de vendas. 

Teremos empreendedores 

vendendo de forma importante, 

escalável. Sempre terão esse 

status em relação à incubadora, 

mas os seguimos monitorando 

durante um período. É um 

monitoramento estratégico para 

ver como vão em relação ao 

que foi planejado em termos 

estratégicos, de negócios e  de 

vigilância tecnológica, ou seja, 

monitoramos em termos de 

quais tecnologias poderiam 

competir com os negócios que 

saíram da incubadora, ou quais 

poderiam ser seus 

colaboradores.    Há também 

condições de saída, o fato de 

incubar um negócio não nos 

obriga a continuar com um 

empreendimento que de repente 

não conseguiu cumprir com 

suas obrigações. Nós como 

incubadora, o convidamos a 

sair da incubadora, porque nós 

temos pouco financiamento, 

então temos que ser muito 

eficientes no nosso trabalho. 

Nossa sustentabilidade como 

incubadora, em termos de 

renda para poder pagar 

salários e tudo mais, tem 

CERNE, a parte de finanças, 

mercado, tecnologia. Como é 

que está o desenvolvimento do 

produto, se está verificando as 

tendências tecnológicas, o 

andamento do projeto, na parte 

de finanças, tanto a 

sustentabilidade de negócios, o 

controle financeiro, com 

planejamento anual. Não tem 

um roteiro básico hoje, porém 

os processos são muito 

semelhantes para todas as 

empresas. Focamos mais 

deficiência que a empresa 

apresenta. O próprio 

empreendedor nos ajuda a 

identificar onde está o ponto 

fraco dele. Colhemos  com ele 

uma série de informações, 

discutimos os aspectos da 

empresa, identificamos os 

pontos fracos, os fortes que 

ocorreram naquele período. 

Estabelecemos juntos, as 

atividades para desenvolver no 

próximo período, como  quanto 

ao crescimento da carteira de 

clientes, que consigam ter uma 

equipe para resposta rápida 

com retenção dos funcionários 

e, olhamos aquelas que ele 

ficou para fazer no anterior. 

Verificamos se fez, se não fez e  

porquê. Assim a gente vai 

conduzindo junto com ele o 

andamento do negócio, é bem 

assim”.  

 

seguintes. Oferecemos a 

informação de forma clara e 

concisa para que ele tome as 

decisões e as rédeas de seu 

empreendimento. 

Trabalhamos o quadro 

integral de metas, temos que 

ter claro para onde vamos 

para depois poder monitorar 

o negócio. Os 

empreendedores devem 

apresentar por etapas um 

informe tomando em conta o 

plano de atividades realizado 

antes, e prestar contas, é um 

subsídio, porque nós temos 

uma ajuda financeira para os 

empreendedores, mas 

verificamos se a ajuda 

econômica dada está sendo 

destinada para o que foi 

previsto; e que as atividades 

possam se cumpridas com 

sucesso. Trata-se do que 

chamamos de mapeamento 

empresarial, que é uma 

revisão das linhas de base 

que permite identificar as 

vendas, o número de 

empregos, quais são as 

condições nesse momento 

para que no final do processo 

possamos saber o impacto 

produzido. Como ciclos de 

acompanhamento a cada três 

meses, onde se acompanha o 

cumprimento das metas 

estipuladas.  E assim, 

avaliamos se o 

acompanhamento continua ou 

não. A proposta de valor é 

que no primeiro ano de vida a 

empresa esteja formalmente 
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relação direta com as vendas 

dos incubados. Se os incubados 

vendem, nós temos renda, se 

eles não vendem, não temos 

renda e isso coloca em risco a 

sustentabilidade da 

incubadora”.   

constituída, com pelo menos 

dois empregos qualificados, 

formais, e que esteja 

vendendo dentro da meta 

estabelecida. Teremos 

empreendedores vendendo de 

forma importante, escalável. 

Sempre terão esse status em 

relação à incubadora, mas os 

seguimos monitorando 

durante um período. É um 

monitoramento estratégico 

para ver como vão em 

relação ao que foi planejado 

em termos estratégicos, de 

negócios e  de vigilância 

tecnológica, ou seja, 

monitoramos em termos de 

quais tecnologias poderiam 

competir com os negócios que 

saíram da incubadora, ou 

quais poderiam ser seus 

colaboradores.    Há também 

condições de saída, o fato de 

incubar um negócio não nos 

obriga a continuar com um 

empreendimento que de 

repente não conseguiu 

cumprir com suas obrigações. 

Nós como incubadora, o 

convidamos a sair da 

incubadora, porque nós temos 

pouco financiamento, então 

temos que ser muito eficientes 

no nosso trabalho. Nossa 

sustentabilidade como 

incubadora, em termos de 

renda para poder pagar 

salários e tudo mais, tem 

relação direta com as vendas 

dos incubados. Se os 

incubados vendem, nós temos 

renda, se eles não vendem, 
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não temos renda e isso coloca 

em risco a sustentabilidade 

da incubadora”.   

networking 

 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

 

TT-6 

 

“Nós sondamos possíveis 

clientes com o produto que está 

sendo desenvolvido, para que 

os clientes opinem, e não 

somente o empreendedor. 

Promovemos eventos de 

networking, exposições aqui e 

em outros lugares e assim 

começam a desenvolver seu 

plano de marketing e a colocar 

tudo em prática. A isso se soma 

também visitas de empresários, 

instituições, clientes potenciais 

com os quais podemos fazer 

contato, a quem podemos 

oferecer os serviços e produtos 

das empresas. Também 

mantemos uma rede de 

colaboração depois da 

incubação”. 

“Para o escalamento global, 

nós temos alianças com 

entidades internacionais”. 

“Na segunda etapa, de 

desenvolvimento, tentamos 

abrir portas comerciais, fazer 

alianças para uma possível 

internacionalização, tentamos 

abrir portas comerciais 

 “Nós sondamos possíveis 

clientes com o produto que 

está sendo desenvolvido, para 

que os clientes opinem, e não 

somente o empreendedor. 

Promovemos eventos de 

networking, exposições aqui e 

em outros lugares, tentamos 

abrir portas comerciais e 

assim começam a desenvolver 

seu plano de marketing e a 

colocar tudo em prática. A 

isso se soma também visitas 

de empresários, instituições, 

clientes potenciais com os 

quais podemos fazer contato, 

a quem podemos oferecer os 

serviços e produtos das 

empresas. Para o 

escalamento global, nós 

temos alianças com entidades 

internacionais tentamos abrir 

portas comerciais. Também 

mantemos uma rede de 

colaboração depois da 

incubação”. 

Busca de 

financiamento 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-1 

 

TT-9 

“Cada um recebe orientação 

sobre como buscar a um 

financiamento, incentivamos 

isso. Ajudamos que redijam 

seus projetos e que solicitem o 

financiamento”. 

“Gerir os recursos de capital 

semente e venture, para 

acompanhar o lançamento de 

empresas. Sempre trabalhamos 

com a busca de financiamento 

de qualquer índole, seja 

fomento, capital semente, redes 

de investimentos, investidores, 

governo corporativo ou 

processos de 

internacionalização e gestão 

comercial e na arquitetura de 

crescimento. Isso é 

desenvolvido através de um 

“Na etapa da pré-incubação, 

procuramos quem irá pagar por 

todo o processo de assessoria, 

porque quando o empreendedor 

chega na incubadora, ele tem 

que pagar pela incubação. Essa 

é a primeira parte: procuramos 

financiamento ou que o governo 

possa ajudar com algumas 

linhas de financiamento para 

poder bancar o estudo de 

mercado, para alguma 

consultoria ou para melhorar o 

protótipo. Também vemos se há 

“Oferecemos consultoria que 

ajuda a captar recursos”. 

“Na etapa da pré-incubação, 

procuramos gerir os recursos 

de capital semente e venture, 

para acompanhar o 

lançamento de empresas. 

Sempre trabalhamos com a 

busca de financiamento de 

qualquer índole, seja 

fomento, capital semente, 

redes de investimentos, 

investidores, governo 

corporativo ou processos de 

internacionalização e gestão 

comercial e na arquitetura de 
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plano de acompanhamento 

personalizado que se faz 

segundo a necessidade de cada 

empresa”.   

 

alguém que possa financiar, 

que esteja interessado em fazer 

parte do projeto. Isso na etapa 

da pré-incubação, ajudamos 

com recursos que o qualificam 

para que receba o "Capital 

Semente", que nós 

administramos. Administramos 

um pequeno fundo de 

investimento público, trata-se 

de um subsídio semente de 

designação flexível. Isto implica 

que nos deram a 

responsabilidade, de 

administrar cinco milhões de 

dólares ao ano para apoiar 

projetos de inovação. 

Particularmente, nós 

solicitamos esses recursos para 

apoiar os projetos que 

cumpram com os requisitos 

exigidos. Há empresários que 

não estão interessados em 

levantar capital, dívidas, 

financiamento bancário ou 

outro tipo de fontes de 

financiamento, mas devem ser 

empresas que tenham escalado 

comercialmente e que tenham 

atividades comerciais para ter 

o status de saída da 

incubadora. Na incubação, lhes 

entregamos um financiamento”. 

 

crescimento. Isso é 

desenvolvido através de um 

plano de acompanhamento 

personalizado que se faz 

segundo a necessidade de 

cada empresa. Ou seja, 

buscamos quem irá pagar por 

todo o processo de 

assessoria, porque quando o 

empreendedor chega na 

incubadora, ele tem que 

pagar pela incubação. Essa é 

a primeira parte: procuramos 

financiamento ou que o 

governo possa ajudar com 

algumas linhas de 

financiamento para poder 

bancar o estudo de mercado, 

para alguma consultoria ou 

para melhorar o protótipo. 

Também vemos se há alguém 

que possa financiar, que 

esteja interessado em fazer 

parte do projeto. Isso na 

etapa da pré-incubação, 

ajudamos com recursos que o 

qualificam para que receba o 

"Capital Semente", que nós 

administramos.. 

Administramos um pequeno 

fundo de investimento 

público, trata-se de um 

subsídio semente de 

designação flexível. Isto 

implica que nos deram a 

responsabilidade, de 

administrar cinco milhões de 

dólares ao ano para apoiar 

projetos de inovação. 

Particularmente, nós 

solicitamos esses recursos 

para apoiar os projetos que 

cumpram com os requisitos 
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exigidos. Há empresários que 

não estão interessados em 

levantar capital, dívidas, 

financiamento bancário ou 

outro tipo de fontes de 

financiamento, mas devem ser 

empresas que tenham 

escalado comercialmente e 

que tenham atividades 

comerciais para ter o status 

de saída da incubadora. Na 

incubação, Oferecemos 

consultoria que ajuda a 

captar recursos, onde 

recebem orientação sobre 

como buscar um 

financiamento, incentivamos 

isso. Ajudamos que redijam 

seus projetos e que solicitem 

o financiamento”. 

 

5. Como é a aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais das incubadoras?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Boa aceitação 

 

AR-4 

CO-2 

CH-4 

BR-3 

 

TT-13 

“Temos um nível de aceitação 

bastante alto em relação à 

exigência da incubadora. Em 

relação a cada tema a ser 

desenvolvido, valorizam muito 

a contribuição da metodologia; 

de como desenvolver um 

negócio; de ter uma ordem 

lógica que permita que 

enfrentem o processo de criar 

sua empresa, que no começo 

parece muito complicado, mas 

que através da metodologia, 

enfrentam cada desafio por 

partes, aprendem, adquirem 

experiência e se reprogramam 

dores os aceitam 

completamente cumprem cada 

uma das propostas. Pelo tipo de 

formação técnica dos 

“Em geral, há boa aceitação 

quanto aos serviços, portfolio, 

incubadora de qualidade. Nós 

trabalhamos diretamente a 

melhoria através de indicadores 

concretos e isso gera muito 

impacto neles porque podemos 

ver vitórias concentradas na 

parte de vendas e no acesso a 

fontes de financiamentos que é 

algo que se valoriza bastante”. 

 

“Somos conhecidos na região e 

também a nível nacional. A 

pessoa que chega aqui conhece 

a história da incubadora, sabe 

o número de empresas com as 

quais trabalhamos, que já 

saíram do processo de 

incubação e que têm sucesso no 

mercado. Temos uma boa 

receptividade com todas as 

atividades que planejamos para 

o empreendedor. Por outro 

lado, o apoio de capital que 

fazemos é visto como algo 

significativo e também a nossa 

rede de contatos, a qual não 

teriam acesso se não tivessem 

trabalhando conosco. Eles têm 

contato com gente bem 

colocada, com muita 

“É, eu percebi claramente, o 

quanto eles acreditam  no que a 

gente faz. A equipe da 

incubadora com conhecimento, 

com uma boa base, com 

experiência nas melhores 

práticas é essencial, porque, 

nosso público são técnicos e 

não tem conceito e bagagem na 

parte de gestão e muito menos 

de  processo. Quando eu vejo a 

atuação da consultoria 

mercadológica, eu vejo o 

quanto eles aceitam as 

colocações. Quando o curso é 

bem estruturado, o consultor 

tem uma especialização, uma 

bagagem, isso é muito bem 

reconhecido. Na verdade, todo 

o processo que desenvolvemos é 

“Somos conhecidos na região 

e também a nível nacional. A 

pessoa que chega aqui 

conhece a história da 

incubadora, sabe o número 

de empresas com as quais 

trabalhamos, que já saíram 

do processo de incubação e 

que têm sucesso no mercado. 

Temos um nível de aceitação 

e receptividade bastante alto 

em relação à exigência da 

incubadora, quanto aos 

serviços e todas as atividades 

que planejamos para o 

empreendedor. Nós 

trabalhamos diretamente a 

melhoria através de 

indicadores concretos e isso 

gera muito impacto neles 
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empreendedores, eles aceitam 

muito bem a assessoria 

proporcionada porque não é 

um tema que conhecem bem, 

têm uma ideia, mas não muito 

profunda, a verdade é que eles 

se nutrem dos profissionais. 

Eles aceitam os comentários e 

como estão tocando os seus 

projetos, têm uma visão 

diferente, discutem sobre isso, 

compartilham, mas têm boa 

recepção. Ou sejam, em termos 

gerais, as propostas, os 

tutoriais que são feitos sobre os 

diferentes temas, tanto na parte 

de administração, de gestão, de 

comercialização, de fluxo de 

caixa, e a parte financeira, são 

muito bem recebidos pelos 

empreendedores, por uma 

questão que é generalizada. Os 

empreendedores conhecem seus 

produtos e os serviços que 

querem prestar, mas têm falhas 

graves no que concerne ao 

planejamento de uma empresa, 

à gestão de uma empresa e tudo 

o que isso implica, tanto na 

parte de comercialização, na 

parte econômica, financeira, 

que é onde tratamos de 

concentrar o foco da 

incubadora, Então ao ter 

falhas, todas as contribuições 

são bem recebidas, como as 

sugestões e as sessões que 

temos semanalmente com cada 

um dos empreendedores”. 

experiência e isso para eles é 

algo que não encontram 

sempre. Todos que já saíram 

valorizam muito isso, queremos 

que tudo dê certo para eles, 

existe um ambiente de trabalho 

colaborativo”. 

gerido por essa necessidade de 

articulação entre o 

empreendedor e os nossos 

consultores e a gestão da 

incubadora. Ela que vai 

gerenciar os consultores, os 

consultores vão gerenciar o 

desenvolvimento dos 

empresários, então é a 

incorporação desses conceitos 

essencial para poder surtir 

efeito no nosso processo. Nós 

temos vários exemplos dá 

efetividade das nossas 

consultorias. Geralmente eles 

falam não, tá certo, essa visão 

tá certa e aí depois a gente põe 

em consultoria. Eles não tem 

resistência à consultoria”. 

porque podemos ver vitórias 

concentradas na parte de 

vendas e no acesso a fontes 

de financiamentos que é algo 

que se valoriza bastante. Em 

relação a cada tema a ser 

desenvolvido, alguns 

empreendem. Eles valorizam 

muito a contribuição da 

metodologia; de como 

desenvolver um negócio; de 

ter uma ordem lógica que 

permita que enfrentem o 

processo de criar sua 

empresa, que no começo 

parece muito complicado, 

mas que através da 

metodologia, enfrentam cada 

desafio por partes, aprendem, 

adquirem experiência e se 

reprogramam. Pelo tipo de 

formação técnica dos 

empreendedores, eles aceitam 

muito bem a assessoria 

proporcionada porque não é 

um tema que conhecem bem, 

têm uma ideia, mas não muito 

profunda, a verdade é que 

eles se nutrem dos 

profissionais. Eles aceitam os 

comentários e como estão 

tocando os seus projetos, têm 

uma visão diferente, discutem 

sobre isso, compartilham, 

mas têm boa recepção. Na 

verdade, todo o processo que 

desenvolvemos é gerido por 

essa necessidade de 

articulação entre o 

empreendedor e os nossos 

consultores e a gestão da 

incubadora. Ela que vai 

gerenciar os consultores, os 
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consultores vão gerenciar o 

desenvolvimento dos 

empresários, então é a 

incorporação desses 

conceitos essencial para 

poder surtir efeito no nosso 

processo. Nós temos vários 

exemplos dá efetividade das 

nossas consultorias. 

Geralmente eles falam não, tá 

certo, essa visão tá certa e aí 

depois a gente põe em 

consultoria. Eles não tem 

resistência à consultoria. Ou 

sejam, em termos gerais, as 

propostas, os tutoriais que 

são feitos sobre os diferentes 

temas, tanto na parte de 

administração, de gestão, de 

comercialização, de fluxo de 

caixa, e a parte financeira, 

são muito bem recebidos 

pelos empreendedores, por 

uma questão que é 

generalizada. Os 

empreendedores conhecem 

seus produtos e os serviços 

que querem prestar, mas têm 

falhas graves no que 

concerne ao planejamento de 

uma empresa, à gestão de 

uma empresa e tudo o que 

isso implica, tanto na parte de 

comercialização, na parte 

econômica, financeira, que é 

onde tratamos de concentrar 

o foco da incubadora, Então 

ao ter falhas, todas as 

contribuições são bem 

recebidas, como as sugestões 

e as sessões que temos 

semanalmente com cada um 

dos empreendedores. Por 
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outro lado, o apoio de capital 

que fazemos é visto como 

algo significativo e também a 

nossa rede de contatos, a qual 

não teriam acesso se não 

tivessem trabalhando 

conosco. Eles têm contato 

com gente bem colocada, com 

muita experiência e isso para 

eles é algo que não 

encontram sempre. Todos que 

já saíram valorizam muito 

isso, queremos que tudo dê 

certo para eles, existe um 

ambiente de trabalho 

colaborativo”. 

Aceitação parcial 

 

AR-3 

CH-2 

BR-1 

 

TT-6 

“Algumas sugestões não são 

executadas por alguns dos 

empreendedores. Sempre há 

algum caso particular onde não 

coincidem em alguma questão 

ou ideia particular, em alguma 

estratégia, em um objetivo, em 

alguma modalidade de 

comercialização ou outro 

aspecto. A maior resistência, de 

todos, é na parte econômica e 

financeira, talvez pela 

formação disciplinar que eles 

têm. Em relação às questões 

financeiras, devem saber 

quando precisarão do dinheiro, 

quando precisarão de menos 

dinheiro e como podem chegar 

a evoluir no mercado. Eles não 

têm isso incorporado, as 

necessidades de avaliar o tema 

dos custos e principalmente a 

questão financeira, então não 

vêem isso como algo importante 

e isso gera uma rejeição, mas 

nós tentamos enfatizar essa 

etapa que os orientadores 

 “Tem de tudo, em geral temos 

uma boa relação, nos damos 

bem e acabamos tendo uma 

relação de confiança. Afinal, 

nós não temos todas as 

respostas, nem eles, mas que 

elas venham do mercado, dos 

clientes, enfatizamos isso e 

tentamos estimular os 

empreendedores a sair em 

busca dessa resposta. 

Reconhecemos que podemos 

errar e por isso damos espaço 

para o trabalho em equipe. Às 

vezes seguimos a estratégia que 

eles traçam e vice-versa. Às 

vezes não concordamos em 

tudo, mas seguimos adiante, é 

um trabalho que continua, 

semana pós semana. Há 

equipes com as quais é mais 

difícil entrar em sintonia. Há 

empreendedores que são muito 

abertos ao coaching, que 

aceitam todas as sugestões, que 

colaboram muito. Há outros 

que não aceitam muito a 

“Eles são bem resistentes, são 

muito autoconfiantes. 

Acreditam muito no projeto 

deles, acham que não vão ter o 

menor problema na hora de 

colocar no mercado e têm 

certeza absoluta de que aquilo 

vai dar certo. Acontece também 

dele não ter tanta certeza, mas 

sua própria característica faz 

ele ser um pouco resistente. A 

gente dá as orientações, ele 

segue se quiser, mas, 

registramos tudo o que 

passamos para eles e tentamos 

fazer com vejam as coisas”. 

“Algumas sugestões não são 

executadas por alguns dos 

empreendedores. Sempre há 

algum caso particular onde 

não coincidem em alguma 

questão ou ideia particular, 

em alguma estratégia, em um 

objetivo, em alguma 

modalidade de 

comercialização ou outro 

aspecto. Afinal, nós não 

temos todas as respostas, nem 

eles, mas que elas venham do 

mercado, dos clientes,  

enfatizamos isso e tentamos 

estimular os empreendedores 

a sair em busca dessa 

resposta. Reconhecemos que 

podemos errar e por isso 

damos espaço para o 

trabalho em equipe. Às vezes 

seguimos a estratégia que 

eles traçam e vice-versa. Às 

vezes não concordamos em 

tudo, mas seguimos adiante, é 

um trabalho que continua, 

semana pós semana. Há 
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trabalhem bem essa fase porque 

os alunos não gostam do tema e 

manifestam isso. Talvez na 

parte de mercado nem tanto”. 

incubadora, que gostam de ter 

um grau de independência 

maior. Isso também está 

estabelecido no nosso contrato. 

Alguns são muito mais 

receptivos para receber a nossa 

ajuda e outros dizem, 

"realmente o que me interessa é 

o financiamento público e a 

conexão com os clientes".  

equipes com as quais é mais 

difícil entrar em sintonia.A 

maior resistência, de todos, é 

na parte econômica e 

financeira, talvez pela 

formação disciplinar que eles 

têm. Em relação às questões 

financeiras, devem saber 

quando precisarão do 

dinheiro, quando precisarão 

de menos dinheiro e como 

podem chegar a evoluir no 

mercado. Eles não têm isso 

incorporado, as necessidades 

de avaliar o tema dos custos e 

principalmente a questão 

financeira, então não vêem 

isso como algo importante e 

isso gera uma rejeição, mas 

nós tentamos enfatizar essa 

etapa que os orientadores 

trabalhem bem essa fase 

porque os alunos não gostam 

do tema e manifestam isso. 

Talvez na parte de mercado 

nem tanto. Eles também são 

bem resistentes, são muito 

autoconfiantes. Acreditam 

muito no projeto deles, acham 

que não vão ter o menor 

problema na hora de colocar 

no mercado e têm certeza 

absoluta de que aquilo vai dar 

certo. Acontece também dele 

não ter tanta certeza, mas sua 

própria característica faz ele 

ser um pouco resistente. A 

gente dá as orientações, ele 

segue se quiser, mas, 

registramos tudo o que 

passamos para eles e tentamos 

fazer com vejam as coisas. Há 

empreendedores que são 
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muito abertos ao coaching, 

que aceitam todas as 

sugestões, que colaboram 

muito. Há outros que não 

aceitam muito a incubadora, 

que gostam de ter um grau de 

independência maior. Isso 

também está estabelecido no 

nosso contrato. Alguns são 

muito mais receptivos para 

receber a nossa ajuda e 

outros dizem, "realmente o 

que me interessa é o 

financiamento público e a 

conexão com os clientes”.  

Sem espaço para 

discussão 

 

CH-1 

 

TT-1 

  “Na candidatura, na nossa 

página de internet, está tudo 

muito claro sobre o que 

significa a candidatura. 

Entregamos um manual de 

normas com o que devem 

cumprir e as datas e o contrato 

que assinamos é muito claro em 

termos dos direitos e deveres de 

cada um em relação ao 

processo a ser cumprido e 

quando não conseguem 

cumprir, nós os convidamos a 

sair da incubadora”.  

 “Na candidatura, na nossa 

página de internet, está tudo 

muito claro sobre o que 

significa a candidatura. 

Entregamos um manual de 

normas com o que devem 

cumprir e as datas e o 

contrato que assinamos é 

muito claro em termos dos 

direitos e deveres de cada um 

em relação ao processo a ser 

cumprido e quando não 

conseguem cumprir, nós os 

convidamos a sair da 

incubadora”.  

 

6. Quais são as competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação?   

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Aprendizagem  

 

AR-2 

CH-2 

BR-1 

 

TT-5 

“O tema da formação contínua 

que os empreendedores têm. 

Percebemos que estão dispostos 

a continuar sua capacitação; 

são abertos a receber 

sugestões, possuem abertura 

mental para seguir aprendendo 

com técnicos e outros 

empreendedores, não somente 

com os incubados; bem como  

 “Eles valorizam muito a 

contribuição da metodologia; 

de como desenvolver um 

negócio; de ter uma ordem 

lógica que permita que 

enfrentem o processo de criar 

sua empresa, que no começo 

parece muito complicado, mas 

que através da metodologia, 

enfrentam cada desafio por 

“Com relação a habilidades de 

gestão, eles não têm, eles 

precisam desenvolver essa 

habilidade, mas a partir do 

momento que eles são 

orientados eles desenvolvem 

muito bem, muito rápido, isso é 

impressionante. A hora que 

você estimula o 

empreendedorismo sem a 

“No começo chegam com 

muita expectativa, mas não 

sabem por onde começar. 

Mas eu diria que cada um é 

um mundo diferente. Se 

tivesse que escolher um 

denominador comum para 

este grupo de 

empreendedores, eu diria que 

eles têm um preparo científico 
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procurar assessoria de 

terceiros”. 

 

partes, aprendem, adquirem 

experiência e se reprogramam.  

No começo chegam com muita 

expectativa, mas não sabem por 

onde começar. Mas eu diria que 

cada um é um mundo diferente. 

Se tivesse que escolher um 

denominador comum para este 

grupo de empreendedores, eu 

diria que eles têm um preparo 

científico tão alto que é muito 

trabalhoso fazer um coaching 

com eles”. 

bagagem de vivência 

empresarial, eu acho que o 

empreendedor ele bate muito a 

cabeça por desconhecimento, 

práticas comerciais, de práticas 

administrativas, conhecimento 

de legislação. Porque eles não 

têm uma sistemática de gestão 

das atividades, atribuição, 

recrutar é por pessoas 

competentes para executar, que 

parte que deve terceirizar, se 

não devem e outras coisas”. 

 

tão alto que é muito 

trabalhoso fazer um coaching 

com eles. Eles valorizam 

muito a contribuição da 

metodologia; de como 

desenvolver um negócio; de 

ter uma ordem lógica que 

permita que enfrentem o 

processo de criar sua 

empresa, que no começo 

parece muito complicado, 

mas que através da 

metodologia, enfrentam cada 

desafio por partes, aprendem, 

adquirem experiência e se 

reprogramam.. Com relação 

a habilidades de gestão, eles 

não têm, eles precisam 

desenvolver essa habilidade, 

mas a partir do momento que 

eles são orientados eles 

desenvolvem muito bem, 

muito rápido, isso é 

impressionante. A hora que 

você estimula o 

empreendedorismo sem a 

bagagem de vivência 

empresarial, eu acho que o 

empreendedor ele bate muito 

a cabeça por 

desconhecimento, práticas 

comerciais, de práticas 

administrativas, 

conhecimento de legislação. 

Porque eles não têm uma 

sistemática de gestão das 

atividades, atribuição, 

recrutar é por pessoas 

competentes para executar, 

que parte que deve 

terceirizar, se não devem e 

outras coisas. Dessa forma, 

percebemos o tema da 



210 

formação contínua que os 

empreendedores têm, que 

estão dispostos a continuar 

sua capacitação; são abertos 

a receber sugestões, possuem 

abertura mental para seguir 

aprendendo com técnicos e 

outros empreendedores, não 

somente com os incubados; 

bem como  procurar 

assessoria de terceiros”. 

Operacional 

 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

 

TT-3 

“Geralmente a competência 

mais importante dos 

empreendedores é conseguir 

finalmente constituir sua 

empresa.  Ou seja, uma 

formação técnica geralmente 

sólida”. 

 “Há muita competência na 

aplicação científica, há muito 

interesse nisso. Há muita 

competência técnica nos 

projetos apresentados”. 

“Em termos de conhecimento 

da parte técnica é notável, eles 

são especialistas na parte 

técnica. Eles negociam bem, 

nesse caso sim, então eu estou 

falando em termos de 

conhecimento adquirido, de 

conhecimento técnico isso eles 

tem bem”. 

“Geralmente a competência 

mais importante dos 

empreendedores é conseguir 

finalmente constituir sua 

empresa. Ou seja, uma 

formação técnica geralmente 

sólida. Há muita competência 

na aplicação científica, há 

muito interesse nisso. Há 

muita competência técnica 

nos projetos apresentados, é 

notável, eles são especialistas 

na parte técnica. Eles 

negociam bem, em termos de 

conhecimento adquirido”. 

Estratégica 

 

AR-3 

CO-3 

 

TT-6 

“Capacitados 

tecnologicamente, com visão de 

mercado, se tiverem uma veia 

comercial, que eles 

desenvolvam capacidades, 

habilidades de negociação, de 

planejamento estratégico e o 

espírito empreendedor, que se 

mantenha vivo. Isso pode ser 

muito importante, como ter 

atitudes em relação à gestão 

empresarial, que o 

empreendedor entenda 

minimamente quais são os 

conceitos para gerenciar uma 

empresa; que ele possa calcular 

a rentabilidade do negócio; que 

“Principalmente que tenham 

capacidade e habilidade de 

gestão. Normalmente 

encontramos empreendedores 

que são muito bons 

tecnicamente, mas que carecem 

de habilidades ou competências 

comerciais, e esse é o aspecto 

que nós mais reforçamos. 

Buscamos sócios que se 

complementem ou lhes 

ajudamos a ter um método na 

estrutura comercial, porque 

muitas iniciativas estão 

baseadas na inovação de 

tecnologias. Nesse sentido, é 

muito difícil delegar essa 

  “Principalmente que tenham 

capacidade e habilidade de 

gestão, com visão de 

mercado. Normalmente 

encontramos empreendedores 

que são muito bons 

tecnicamente, mas que 

carecem de habilidades ou 

competências comerciais, e 

esse é o aspecto que nós mais 

reforçamos. Buscamos sócios 

que se complementem ou lhes 

ajudamos a ter um método na 

estrutura comercial, porque 

muitas iniciativas estão 

baseadas na inovação de 

tecnologias. Nesse sentido, é 
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possa identificar o mercado que 

quer atingir; que possa 

desenvolver atividades de 

marketing, talvez não 

profundamente, mas que 

entenda a importância do 

processo”. 

 

responsabilidade a um terceiro, 

cuja formação não é muito boa; 

é mais fácil proporcionar um 

método ou estrutura comercial 

a esses empreendedores para 

que eles a desenvolvam. 

Desenvolvemos a capacidade 

de delegar os processos de 

tomada de decisão e 

crescimento do negócio 

Trabalhamos muito o tema da 

comunicação, para que possam 

se expressar de forma clara, 

tanto por escrito como 

verbalmente a proposta de 

valor que eles estão oferecendo 

em suas empresas. Com o 

pensamento sistêmico para 

poder gerenciar a empresa, 

considerando todas as variáveis 

que envolvem a tomada de 

decisões”. 

 

muito difícil delegar essa 

responsabilidade a um 

terceiro, cuja formação não é 

muito boa; é mais fácil 

proporcionar um método ou 

estrutura comercial a esses 

empreendedores para que 

eles a desenvolvam. Se 

tiverem uma veia comercial, 

que eles desenvolvam 

capacidades, habilidades de 

negociação, de planejamento 

estratégico e o espírito 

empreendedor, que se 

mantenha vivo. Isso pode ser 

muito importante, como ter 

atitudes em relação à gestão 

empresarial, que o 

empreendedor entenda 

minimamente quais são os 

conceitos para gerenciar uma 

empresa; que ele possa 

calcular a rentabilidade do 

negócio; que possa identificar 

o mercado que quer atingir; 

que possa desenvolver 

atividades de marketing, 

talvez não profundamente, 

mas que entenda a 

importância do processo. 

Desenvolvemos a capacidade 

de delegar os processos de 

tomada de decisão e 

crescimento do negócio 

Trabalhamos muito o tema da 

comunicação, para que 

possam se expressar de forma 

clara, tanto por escrito como 

verbalmente a proposta de 

valor que eles estão 

oferecendo em suas empresas. 

Com o pensamento sistêmico 

para poder gerenciar a 
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empresa, considerando todas 

as variáveis que envolvem a 

tomada de decisões”. 

Oportunidade 

 

AR-1 

BR-2 

 

TT-3 

“Que possam ampliar sua 

visão, pensar grande”. 
   “Eles têm uma facilidade 

grande de enxergar a 

oportunidades no mercado. 

Eles têm facilidade de 

desenvolver também, ou de 

buscar soluções para 

desenvolver, que muitas vezes 

eles não conhecem mas eles 

sabem onde buscar, eles sabem 

detectar os profissionais certos 

para trabalhar para eles. São 

pessoas bastante criativas, com 

condições de verificar situações 

e serem criativas isso é um 

ponto bastante favorável”.  

“Que possam ampliar sua 

visão, pensar grande , porque 

eles têm uma facilidade 

grande de enxergar a 

oportunidades no mercado. 

Eles têm facilidade de 

desenvolver também, ou de 

buscar soluções para 

desenvolver, que muitas vezes 

eles não conhecem mas eles 

sabem onde buscar, eles 

sabem detectar os 

profissionais certos para 

trabalhar para eles. São 

pessoas bastante criativas, 

com condições de verificar 

situações e serem criativas 

isso é um ponto bastante 

favorável”. 

Energia pessoal 

 

AR-2 

CH-2 

BR-2 

 

TT-6 

“Planejamento estratégico, 

negociação e capacidade para 

lidar com imprevistos, 

mudanças de rumo ser proativo 

e responsável, para poder levar 

a cabo o projeto. Também o 

tema do risco, ou de querer 

correr riscos, a paciência para 

poder terminar ações que 

precisam de tempo e 

maturação, bem como 

habilidade de superar 

obstáculos e buscar 

alternativas”.  

 “São quase de livro, vemos as 

típicas competências 

empreendedoras: são 

orientados ao sucesso, 

persuasivos, correm riscos 

calculados. Vemos a 

capacidade de querer levar o 

negócio adiante; de ser um bom 

empreendedor, de saber como 

trabalhar em equipe e de saber 

como enfrentar algumas 

situações que não são fáceis, 

como justamente apresentar o 

seu projeto para investidores ou 

clientes”.   

“Acho que em todos, a 

coragem, a persistência, 

atitude. Fazem tudo ao mesmo 

tempo, tem atitude e 

conhecimento. O que mais me 

admira é atitude, de acreditar, 

de executar e correr atrás. 

Sabem fazer e fazem. Eles se 

desenvolvem rápidos. Outro 

aspecto é que são persistentes, 

eles gostam daquilo que fazem e 

efetivamente buscam uma 

solução. Tem persistência, são 

orientados e buscam seguir as 

orientações e iniciativa”. 

“São quase de livro, vemos as 

típicas competências 

empreendedoras: são 

orientados ao sucesso, 

persuasivos, correm riscos 

calculados. Vemos a 

capacidade de querer levar o 

negócio adiante; de ser um 

bom empreendedor, de saber 

como trabalhar em equipe e 

de saber como enfrentar 

algumas situações que não 

são fáceis, como justamente 

apresentar o seu projeto para 

investidores ou clientes. 

Coragem, persistência e 

atitude. Fazem tudo ao 

mesmo tempo, tem atitude e 

conhecimento. O que mais me 

admira é atitude, de 

acreditar, de executar e 
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correr atrás. Sabem fazer e 

fazem. Eles se desenvolvem 

rápidos. Outro aspecto é que 

são persistentes, eles gostam 

daquilo que fazem e 

efetivamente buscam uma 

solução. Tem persistência, 

são orientados e buscam 

seguir as orientações e 

iniciativa. Planejamento 

estratégico, negociação e 

capacidade para lidar com 

imprevistos, mudanças de 

rumo ser proativo e 

responsável, para poder levar 

a cabo o projeto. Também o 

tema do risco, ou de querer 

correr riscos, a paciência 

para poder terminar ações 

que precisam de tempo e 

maturação, bem como 

habilidade de superar 

obstáculos e buscar 

alternativas”.  

Comprometiment

o 

 

AR-2 

BR-1 

TT-3 

“Nós queremos que tenham 

compromisso e dedicação, que 

sejam apaixonados pelo que 

fazem. Vontade e compromisso 

para realizar seu projeto”. 

  “Ser aberto, dedicado ao 

negócio que é uma outra coisa 

também que a gente se 

preocupa se ele tá dedicado, se 

ele quer se dedicar ao negócio.” 

“Nós queremos que tenham 

compromisso e dedicação, 

que sejam apaixonados pelo 

que fazem. Vontade e 

compromisso para realizar 

seu projeto. Ser aberto, 

dedicado ao negócio que é 

uma outra coisa também que 

a gente se preocupa se ele tá 

dedicado, se ele quer se 

dedicar ao negócio. ” 

Inovação 

 

CO-2 

TT-2 

 “Que sejam criativos, 

inovadores, com capacidade de 

gerenciar a inovação como o 

núcleo de negócios”.   

  “Que sejam criativos, 

inovadores, com capacidade 

de gerenciar a inovação como 

o núcleo de negócios”.   

Relacionamento 

 

AR-3 

CO-3 

“No começo titubeiam, mas 

depois, quando os vemos no 

final do processo, a verdade é 

que se posicionam de maneira 

“Inclui a capacidade de se 

colocar no lugar do outro. O 

trabalho em equipe, para que 

realmente se consolidem como 

“Trabalhamos com a liderança, 

habilidades comerciais e 

habilidades de negociação. Não 

são muito humildes, não 

 “Inclui a capacidade de se 

colocar no lugar do outro. O 

trabalho em equipe, para que 

realmente se consolidem 
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CH-2 

 

TT-8 

distinta e depois com as 

adversidades, vemos como 

quando existe uma equipe 

empreendedora, eles se 

complementam muito mais do 

que quando estão sozinhos.  A 

equipe empreendedora é muito 

importante, sempre dizemos que 

o projeto pode ser muito bom, 

mas se a equipe empreendedora 

não for boa, não terá a 

necessária capacidade para 

superar os obstáculos. 

Importante que eles explorem a 

rede de contatos, uma 

ferramenta valiosa a nosso 

ver...  que tirem benefícios e 

aproveitam esse rede”. 

sócios gestores dessa nova 

empresa.  A questão da 

inteligência social, ampliando 

sua rede de contatos, ajudando 

no fortalecimento das relações. 

Capacidade de apresentar  suas 

empresas aos clientes ou 

investidores, bem como 

conformabilidade de equipes de 

alta performance”.  

 

reconhecem seus erros, isso 

complica um pouco o processo 

e por isso devemos fazer um 

trabalho intenso com eles. 

Obviamente eles são muito 

competentes em termos 

técnicos, mas carecem da parte 

de comercialização de suas 

tecnologias. O fato de 

incorporar novos integrantes, 

que nós sugerimos, para 

fortalecer suas equipes, que 

sejam equipes mais 

equilibradas, não somente de 

científicos, é algo difícil de 

conseguir”. 

como sócios gestores dessa 

nova empresa.  A questão da 

inteligência social, ampliando 

sua rede de contatos, 

ajudando no fortalecimento 

das relações. Capacidade de 

apresentar  suas empresas 

aos clientes ou investidores, 

bem como conformabilidade 

de equipes de alta 

performance. Trabalhamos 

com a liderança, habilidades 

comerciais e habilidades de 

negociação. Não são muito 

humildes, não reconhecem 

seus erros, isso complica um 

pouco o processo e por isso 

devemos fazer um trabalho 

intenso com eles. Obviamente 

eles são muito competentes 

em termos técnicos, mas 

carecem da parte de 

comercialização de suas 

tecnologias. O fato de 

incorporar novos integrantes, 

que nós sugerimos, para 

fortalecer suas equipes, que 

sejam equipes mais 

equilibradas, não somente de 

científicos, é algo difícil de 

conseguir. No começo 

titubeiam, mas depois, 

quando os vemos no final do 

processo, a verdade é que se 

posicionam de maneira 

distinta e depois com as 

adversidades, vemos como 

quando existe uma equipe 

empreendedora, eles se 

complementam muito mais do 

que quando estão sozinhos.  A 

equipe empreendedora é 

muito importante, sempre 
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dizemos que o projeto pode 

ser muito bom, mas se a 

equipe empreendedora não 

for boa, não terá a necessária 

capacidade para superar os 

obstáculos. Importante que 

eles explorem a rede de 

contatos, uma ferramenta 

valiosa a nosso ver...  que 

tirem benefícios e aproveitam 

esse rede”. 

 

 

7. As competências dos empreendedores são avaliadas? Como é esse processo e por quê?  Em relação às competências empreendedoras, como é o processo de avaliação? 

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Avaliação do 

conhecimento 

técnico e de 

gestão 

 

BR-3 

 

TT-3 

   “Sim, são avaliadas e tem 

critérios específicos. A gente 

tem esse diagnóstico que 

fazemos com indicadores e até 

para avaliar em termos de 

desenvolvimento como empresa. 

Temos um sistema de 

acompanhamento, de três em 

três meses para saber como é 

que tá o desenvolvimento da 

empresa. A parte de mercado, 

por exemplo, você vê quantos 

clientes ele conquistou, quantos 

ele perdeu, como é que é o 

preço com relação ao 

concorrente, como é que ele fez 

o preço de venda dele, é 

basicamente esses aspectos.  

Nós avaliamos também as 

habilidades e as competências 

técnicas para realizarem as 

metas que são estipuladas, 

como a entrega do plano de 

negócios ou estratégia de 

mercado”. 

“Sim, são avaliadas e tem 

critérios específicos. A gente 

tem esse diagnóstico que 

fazemos com indicadores e 

até para avaliar em termos de 

desenvolvimento como 

empresa. Temos um sistema 

de acompanhamento, de três 

em três meses para saber 

como é que tá o 

desenvolvimento da empresa. 

A parte de mercado, por 

exemplo, você vê quantos 

clientes ele conquistou, 

quantos ele perdeu, como é 

que é o preço com relação ao 

concorrente, como é que ele 

fez o preço de venda dele, é 

basicamente esses aspectos.  

Nós avaliamos também as 

habilidades e as 

competências técnicas para 

realizarem as metas que são 

estipuladas, como a entrega 

do plano de negócios ou 

estratégia de mercado”. 

Avaliação da 

equipe  

“Nós não limitamos, não 

fazemos uma avaliação precisa 

“É feita a avaliação da equipe 

do projeto e não das 

“Em relação à equipe, 

avaliamos as suas habilidades, 

“Hoje eu identifico o que ele 

precisa, o que a gente tem de 

“Sabemos que é difícil que 

um empreendedor possa fazer 
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AR-2 

CO-2 

CH-2 

BR-1 

 

TT-7 

de cada uma das competências. 

Se alguém não tem um perfil 

comercial, fazemos com que 

isso seja percebido e que é 

preciso conseguir algum sócio 

ou interagir com outras 

empresas da mesma incubadora 

ou que através da incubadora 

possamos conseguir alguma 

venda comercial ou algum 

canal de distribuição para 

suprir essa carência. O que 

avaliamos também é o 

compromisso que eles 

expressam nas entrevistas”. 

competências empreendedoras 

de cada sócio. Fazemos um 

levantamento de perfil, onde 

são indicadas as fraquezas para 

poder justamente começar a 

fortalecer esses pontos ou 

tratar de identificar qual é o 

perfil do sócio adequado, ainda 

mais se estamos conectando os 

empreendedores com a rede de 

investidores”. 

capacidades técnicas, se há um 

técnico, dependendo do tipo de 

projeto; se há alguém na parte 

comercial, no marketing. Nós 

avaliamos tudo isso. Sabemos 

que é difícil que um 

empreendedor possa fazer um 

negócio sozinho, então 

avaliamos a equipe de 

trabalho”. 

 

conhecimento. A gente já 

disponibiliza ou recomenda que 

procure contatar ou se 

capacitar ou contatar uma 

pessoa para executar o 

trabalho ou que ele se capacite. 

Mas não de forma 

sistematizada”. 

um negócio sozinho, então 

avaliamos a equipe de 

trabalho. É feita a avaliação 

da equipe do projeto e não 

das competências 

empreendedoras de cada 

sócio. Nós não limitamos, não 

fazemos uma avaliação 

precisa de cada uma das 

competências. Fazemos um 

levantamento de perfil, onde 

são indicadas as fraquezas 

para poder justamente 

começar a fortalecer esses 

pontos ou tratar de identificar 

qual é o perfil do sócio 

adequado, ainda mais se 

estamos conectando os 

empreendedores com a rede 

de investidores. A gente já 

disponibiliza ou recomenda 

que procure contatar ou se 

capacitar ou contatar uma 

pessoa para executar o 

trabalho ou que ele se 

capacite. Mas não de forma 

sistematizada. Se alguém não 

tem um perfil comercial, 

fazemos com que isso seja 

percebido e que é preciso 

conseguir algum sócio ou 

interagir com outras 

empresas da mesma 

incubadora ou que através da 

incubadora possamos 

conseguir alguma venda 

comercial ou algum canal de 

distribuição para suprir essa 

carência. O que avaliamos 

também é o compromisso que 

eles expressam nas 

entrevistas”. 
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8. É possível identificar semelhanças entre os empreendedores após a incubação? 

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Personalidade 

própria 

 

AR-3 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

 

TT-7 

“Sim, podemos ver como eles se 

organizam e como cada um 

assume um papel de acordo 

com seu perfil individual e 

como eles se complementam. As 

empresas se formam com 

empreendedores onde um é 

responsável pela parte 

tecnológica e o outro se 

encarrega da parte 

organizacional e comercial.  

A formação de base marca 

muito a cabeça de cada 

empreendedor, por mais que se 

trabalhe muito, há ramos 

determinados onde é mais 

difícil mudar a mentalidade, há 

mais rejeição, menos 

permeabilidade para poder 

transmitir as ferramentas que 

queremos”. 

“Acho que cada um tem sua 

própria personalidade, seu 

próprio perfil”. 

“São todos muito diferentes 

Existem mais diferenças que 

semelhanças. O ser humano 

muda pouco, trata-se de 

questões de personalidade”. 

“Eu acho que a semelhança 

deles é a mesma que a gente 

percebe aqui dentro. Facilidade 

para identificar oportunidades 

de mercado, em querer 

desbravar caminhos e 

destemidos, vão com a cara e a 

coragem, não tem medo, parece 

que não mede o tamanho do 

risco que ele vai correr. Estão 

sempre trabalhando com novos 

projetos, de olho em novas 

tecnologias, buscando 

desenvolver coisas diferentes”.  

“Sim, são todos muito 

diferentes, existem mais 

diferenças que semelhanças. 

O ser humano muda pouco, 

trata-se de questões de 

personalidade Acho que cada 

um tem sua própria 

personalidade, seu próprio 

perfil, podemos ver como eles 

se organizam e como cada um 

assume um papel de acordo 

com seu perfil individual e 

como eles se complementam. 

As empresas se formam com 

empreendedores onde um é 

responsável pela parte 

tecnológica e o outro se 

encarrega da parte 

organizacional e comercial.  

A formação de base marca 

muito a cabeça de cada 

empreendedor, por mais que 

se trabalhe muito, há ramos 

determinados onde é mais 

difícil mudar a mentalidade, 

há mais rejeição, menos 

permeabilidade para poder 

transmitir as ferramentas que 

queremos. Além disso, os 

empreendedores apresentam 

facilidade para identificar 

oportunidades de mercado, 

em querer desbravar 

caminhos e destemidos, vão 

com a cara e a coragem, não 

tem medo, parece que não 

mede o tamanho do risco que 

ele vai correr. Estão sempre 

trabalhando com novos 

projetos, de olho em novas 
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tecnologias, buscando 

desenvolver coisas 

diferentes”. 

 

competências para 

empreender 

desenvolvidas 

AR-2 

CO-1 

CH-4 

BR-2 

 

TT-9 

“Sim, sem dúvida. Os 

empreendedores adquirem no 

final da incubação, uma 

homogeneidade nas 

competências mínimas para 

continuar o processo de pós-

incubação, com o mínimo de 

gestão empresarial, de 

marketing, na parte financeira e 

em trabalho em equipe. Sabem 

qual é o ecossistema onde se 

situam; quais as instituições 

com as quais devem ter 

contatos; como traçar seus 

objetivos e como alcançá-los. 

Se percebe uma maturação, um 

conhecimento e uma 

valorização de todas as 

ferramentas que foram 

incorporadas no projeto e em 

relação à equipe dos 

empreendedores.  Eles têm uma 

visão muito mais global, muito 

mais apaixonada, muito mais 

cuidadosa de tudo que precisa 

ser levado em conta para poder 

desenvolver os 

empreendimentos”. 

“ Existe um padrão comum no 

qual tomam decisões, encaram 

a prática, não ficando somente 

na análise”. 

“Basicamente as semelhanças 

estão na forma de comunicação 

porque adquirem ferramentas 

de comunicação efetivas e, 

portanto na hora de fazer uma 

apresentação de seu negócio, 

vemos semelhanças nas suas 

apresentações. Há mudanças 

drásticas de como se 

expressavam no início da 

incubação e como se expressam 

agora em virtude da venda de 

seus negócios frente a um 

público.  O que nós percebemos 

é que os mais jovens têm 

habilidades que os mais velhos 

não têm, por exemplo, um 

jovem que está desenvolvendo 

um aplicativo, ele tem vontade e 

habilidades para poder se 

apresentar diante de qualquer 

pessoa, explicando 

rapidamente, em três minutos o 

que ele faz. Já uma pessoa mais 

velha, com um projeto de 

biotecnologia, por exemplo, é 

mais difícil para ele explicar 

isso em três minutos, ele sabe 

muito da parte técnica, mas é 

mais difícil que se expresse de 

forma rápida. No inicio da 

incubação os empreendedores 

avaliam os negócios quase com 

o dedo, "é bom esse negócio, 

acho que é bom", e depois da 

incubadora veem que há 

ferramentas precisas para uma 

avaliação do negócio. Também 

há uma mudança drástica na 

“Um ponto importante e de 

forma geral eles têm um choque 

de realidade que aí eles 

começam a entender que aquilo 

que a gente fala desde o 

primeiro dia de incubação que 

o empresário tem que ser ético, 

que o empresário tem que ter 

todas as certidões negativas 

que precisa ter uma pessoa 

diferenciada faz todo sentido. 

Então no final eles estão cientes 

disso que tem que andar nessa 

linha, de ser empresário, poder  

buscar recursos, ter bons 

contratos depende de uma 

competência, de uma 

habilidade, de um nível de 

comportamento em termos de 

comportamento tem um avanço 

muito grande. Percebemos que 

alguns empreendedores vão até 

um certo ponto com o risco. 

Eles querem se arriscar, mas 

até um certo ponto. Depois que 

crescem, começam a ficar com 

medo e passam a querer montar 

e desenvolver novos negócios. 

Eles preferem ser 

empreendedores seriais do que 

tocar um grande negócio. Então 

achamos que nossa preparação 

tá muito mais focada no 

empreendedor do que no 

empresário”. 

 

“Sim, sem dúvida. Os 

empreendedores adquirem no 

final da incubação, uma 

homogeneidade nas 

competências mínimas para 

continuar o processo de pós-

incubação, com o mínimo de 

gestão empresarial, de 

marketing, na parte 

financeira e em trabalho em 

equipe. Sabem qual é o 

ecossistema onde se situam; 

quais as instituições com as 

quais devem ter contatos; 

como traçar seus objetivos e 

como alcançá-los. Se percebe 

uma maturação, um 

conhecimento e uma 

valorização de todas as 

ferramentas que foram 

incorporadas no projeto e em 

relação à equipe dos 

empreendedores.  Eles têm 

uma visão muito mais global, 

muito mais apaixonada, muito 

mais cuidadosa de tudo que 

precisa ser levado em conta 

para poder desenvolver os 

empreendimentos. Percebe-se 

semelhanças na forma de 

comunicação porque 

adquirem ferramentas de 

comunicação efetivas e, 

portanto na hora de fazer 

uma apresentação de seu 

negócio, vemos semelhanças 

nas suas apresentações. Há 

mudanças drásticas de como 

se expressavam no início da 
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tomada de decisões. No começo 

tomam decisões sem critério e 

no final tomam decisões 

orientadas, pensadas, 

conversam com outros 

empresários. As semelhanças 

estão na prática. Eles saem 

fortalecidos, robustos, 

independentes, com muita 

autoconfiança e precisam 

menos de nós”. 

incubação e como se 

expressam agora em virtude 

da venda de seus negócios 

frente a um público.  O que 

nós percebemos é que os mais 

jovens têm habilidades que os 

mais velhos não têm, por 

exemplo, um jovem que está 

desenvolvendo um aplicativo, 

ele tem vontade e habilidades 

para poder se apresentar 

diante de qualquer pessoa, 

explicando rapidamente, em 

três minutos o que ele faz. Já 

uma pessoa mais velha, com 

um projeto de biotecnologia, 

por exemplo, é mais difícil 

para ele explicar isso em três 

minutos, ele sabe muito da 

parte técnica, mas é mais 

difícil que se expresse de 

forma rápida. Também há 

uma mudança drástica na 

tomada de decisões. No 

começo tomam decisões sem 

critério e no final tomam 

decisões orientadas, 

pensadas, conversam com 

outros empresários. As 

semelhanças estão na prática. 

Outro ponto importante e de 

forma geral eles têm um 

choque de realidade que aí 

eles começam a entender que 

aquilo que a gente fala desde 

o primeiro dia de incubação 

que o empresário tem que ser 

ético, que o empresário tem 

que ter todas as certidões 

negativas que precisa ter uma 

pessoa diferenciada faz todo 

sentido. Então no final eles 

estão cientes disso que tem 
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que andar nessa linha, de ser 

empresário, poder  buscar 

recursos, ter bons contratos 

depende de uma competência, 

de uma habilidade, de um 

nível de comportamento em 

termos de comportamento tem 

um avanço muito grande. 

Percebemos que alguns 

empreendedores vão até um 

certo ponto com o risco. Eles 

querem se arriscar, mas até 

um certo ponto. Depois que 

crescem, começam a ficar 

com medo e passam a querer 

montar e desenvolver novos 

negócios. Eles preferem ser 

empreendedores seriais do 

que tocar um grande negócio. 

Então achamos que nossa 

preparação tá muito mais 

focada no empreendedor do 

que no empresário. Eles saem 

fortalecidos, robustos, 

independentes, com muita 

autoconfiança e precisam 

menos de nós”. 

Foco no mercado 

 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

 

TT-3 

“Todos saem com outra 

mentalidade, de pelo menos 

saber para onde estão indo e 

com diferentes habilidades, 

pelo menos são mais realistas 

em relação ao seu rumo”. 

 “Então o empreendedor entra 

com o paradigma de querer 

servir a nação e sai querendo 

servir o mundo”. 

“É eu acho que a grande 

mudança que eles têm é em 

termos de foco quando o cara 

entra na incubadora o foco dele 

é no produto, no projeto e 

quando sai, o foco dele já está 

mais enviesado para o 

mercado, eles sentem essa 

dificuldade de como se 

relacionar com o mercado 

porque o mercado muda e eles 

começam a ter essa condição”. 

“Então o empreendedor entra 

com o paradigma de querer 

servir a nação e sai querendo 

servir o mundo. Todos saem 

com outra mentalidade, de 

pelo menos saber para onde 

estão indo e com diferentes 

habilidades, pelo menos são 

mais realistas em relação ao 

seu rumo. A grande mudança 

que eles têm é em termos de 

foco quando o cara entra na 

incubadora o foco dele é no 

produto, no projeto e quando 

sai, o foco dele já está mais 

enviesado para o mercado, 
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eles sentem essa dificuldade 

de como se relacionar com o 

mercado porque o mercado 

muda e eles começam a ter 

essa condição”. 

Voltados para o 

crescimento 

C0-1 

CH-2 

BR-1 

TT-4 

 “Perseverança para alcançar 

objetivos, são projetos de vida, 

é esse tipo de coisa que os 

incentiva a continuar com o 

processo da empresa”. 

“Muitos devem aprender inglês, 

ou seja, entram sem saber falar 

inglês e terminam com algo de 

inglês na cabeça, porque nossa 

ideia é que se 

internacionalizem. Ou  seja, 

uma orientação ao sucesso”. 

“Eles tem um perfil muito 

parecido, com perfil de 

desenvolvimento, de pessoa que 

quer crescer”. 

“Eles tem um perfil muito 

parecido, com perfil de 

desenvolvimento, de pessoa 

que quer crescer. 

Perseverança para alcançar 

objetivos, são projetos de 

vida, é esse tipo de coisa que 

os incentiva a continuar com 

o processo da empresa. 

Muitos devem aprender 

inglês, ou seja, entram sem 

saber falar inglês e terminam 

com algo de inglês na cabeça, 

porque nossa ideia é que se 

internacionalizem. Ou  seja, 

uma orientação ao sucesso” 

Dificuldade em 

permanecer 

sozinho  

 

CH-1 

BR-1 

TT-2 

  “Às vezes chegam 

independentes e ficam mais 

dependentes”. 

“O que se percebe é que tudo 

que se fazia aqui em gestão ele 

gostaria de continuar a ter feito 

no dia-a-dia e ele não consegue 

sozinho fazer, por exemplo: 

periodicidade ao momento de 

gestão, acompanhar os 

números. Ele sabe que é 

importante, ele sabe que 

precisa, sente necessidade, mas 

agora sozinho ele não consegue 

fazer como se fazia aqui e 

quando estava aqui achava até 

meio sistematizado. A hora que 

eles graduam normalmente  se 

torna difícil o empresário ter 

um tempo para se dedicar, 

escolher projetos para captar 

os recursos, principalmente 

projetos não reembolsados e 

acompanhar os editais”. 

“Às vezes chegam 

independentes e ficam mais 

dependentes. O que se 

percebe é que tudo que se 

fazia aqui em gestão ele 

gostaria de continuar a ter 

feito no dia-a-dia e ele não 

consegue sozinho fazer, por 

exemplo: periodicidade ao 

momento de gestão, 

acompanhar os números. Ele 

sabe que é importante, ele 

sabe que precisa, sente 

necessidade, mas agora 

sozinho ele não consegue 

fazer como se fazia aqui e 

quando estava aqui achava 

até meio sistematizado. A 

hora que eles graduam 

normalmente  se torna difícil 

o empresário ter um tempo 

para se dedicar, escolher 
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projetos para captar os 

recursos, principalmente 

projetos não reembolsados e 

acompanhar os editais”. 

Valorizam a 

passagem pela 

incubadora 

 

CH-2 

 

TT-2 

  “Em termos de conduta, são 

muito agradecidos Há uma 

relação positiva com a 

incubadora, algo que é 

perceptível, valorizam a 

passagem pela incubadora e a 

proximidade com o 

empreendedor”. 

 “Em termos de conduta, são 

muito agradecidos Há uma 

relação positiva com a 

incubadora, algo que é 

perceptível, valorizam a 

passagem pela incubadora e 

a proximidade com o 

empreendedor”. 

 

 

9. Quais são as competências primordiais para um empreendedor de sucesso? Por quê?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Oportunidade 

 

CO-1 

BR-2 

 

TT-3 

 “Primeiro que foquem no 

mercado, que tenham muita 

capacidade de conectar a 

oportunidade com o produto”. 

 “Habilidade de captar o que 

está mudando no mercado e 

reagir prontamente, com a sua 

sensibilidade que está em volta. 

Tem que ter visão do negocio, 

ele tem que ter uma paixão, ter 

visão de oportunidade, paixão, 

porque se ele não tiver uma 

visão de mercado fica difícil ele 

tentar crescer.  empresário que 

tem essa condição de ver uma 

oportunidade lá fora e 

climatizar, tropicalizar aqui 

para o país está trazendo um 

grande resultado”. 

 

“Primeiro que foquem no 

mercado, que tenham muita 

capacidade de conectar a 

oportunidade com o produto. 

Habilidade de captar o que 

está mudando no mercado e 

reagir prontamente, com a 

sua sensibilidade que está em 

volta. Tem que ter visão do 

negocio, ele tem que ter uma 

paixão, ter visão de 

oportunidade, paixão, porque 

se ele não tiver uma visão de 

mercado fica difícil ele tentar 

crescer. Um empresário que 

tem essa condição de ver uma 

oportunidade lá fora e 

climatizar, tropicalizar aqui 

para o país está trazendo um 

grande resultado. 

 

Relacionamento 

 

AR-3 

CO-1 

CH-3 

BR-4 

“Saber trabalhar em equipe.  

relacionamento interpessoal. 

Também está relacionado com 

as competências, 

características e valores 

pessoais. Ser íntegro, 

“Gerenciar pessoas, redes de 

apoio e contato”. 

“Para ter sucesso, precisa ser 

um bom líder e deve estar 

disposto a compartilhar o valor 

de seu negócio, estar aberto a 

interagir com empresários do 

mesmo ramo ou com possíveis 

“Ter uma grande articulação, 

um network para alavancar o 

negócio com quem pode, com 

outros empreendedores. A rede 

de relacionamentos é muito 

importante porque não adianta 

“Para ter sucesso, precisa ser 

um bom líder e deve estar 

disposto a compartilhar o 

valor de seu negócio, estar 

aberto a interagir com 

empresários do mesmo ramo 
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TT-11 

esforçado, confiável, uma série 

de características que 

contribuem para que os 

projetos definitivamente 

produzam algo no final. A 

questão de ser confiável, faz 

com que a empresa seja uma 

empresa confiável, e que isso 

possa construir uma relação de 

fidelidade com os clientes. Ser 

íntegro e responsável. 

 

investidores, é isso que lhe 

permite crescer.  Capacidade 

de liderança, vocação para o 

trabalho em equipe, reconhecer 

opiniões e ações, ver no outro a 

possibilidade de colaboração, 

escutar os outros e 

principalmente estar conectado 

com o mercado, com seus 

clientes e tirar dai a resposta de 

como deve fazer o seu negócio, 

e não impor uma solução que 

acha que todos devem 

consumir. Também deve saber 

explicar o seu negócio de forma 

rápida para qualquer pessoa, 

para que qualquer pessoa possa 

entender o que está sendo 

vendido; ter a capacidade de 

trabalhar em equipe”. 

ele ter um projeto bacana é se 

ele não consegue olhar em volta 

o que o meio pode favorecê-lo. 

Alguns têm uma certa 

resistência quando se fala em 

buscar uma parceria, tem 

medo, buscam pessoas 

profissionais para trabalhar 

para ele, não para fazer 

parceria com ele, investidores. 

A relação entre os sócios é 

muito importante, porque na 

hora que vai constituir tudo é 

maravilhoso, tudo vai dar certo, 

não ele vai fazer isso eu vou 

fazer aquilo, e aí começam os 

primeiros desentendimentos, 

geralmente quando a empresa 

começa a ter dinheiro e 

começam a ter problemas, por 

causa do tempo de dedicação 

de cada um, por causa de 

merecimentos,  começam os 

atritos. Outra coisa, é ter uma 

condição de venda, de mercado, 

de marketing, de persuadir, 

você fazer uma boa 

apresentação e ter uma boa 

argumentação, se preparar e 

negociar. Se ele não tiver  um 

pouco de paixão para atrair 

pessoas que sigam ele e que de 

certa forma confiem com ele”. 

ou com possíveis investidores, 

é isso que lhe permite crescer. 

Ter uma grande articulação, 

um network para alavancar o 

negócio com quem pode, com 

outros empreendedores, 

gerenciando pessoas. A rede 

de apoio e de 

relacionamentos é muito 

importante porque não 

adianta ele ter um projeto 

bacana é se ele não consegue 

olhar em volta o que o meio 

pode favorecê-lo. Alguns têm 

uma certa resistência quando 

se fala em buscar uma 

parceria, tem medo, buscam 

pessoas profissionais para 

trabalhar para ele, não para 

fazer parceria com ele, 

investidores. A relação entre 

os sócios é muito importante, 

porque na hora que vai 

constituir tudo é maravilhoso, 

tudo vai dar certo, não ele vai 

fazer isso eu vou fazer aquilo, 

e aí começam os primeiros 

desentendimentos, geralmente 

quando a empresa começa a 

ter dinheiro e começam a ter 

problemas, por causa do 

tempo de dedicação de cada 

um, por causa de 

merecimentos,  começam os 

atritos. Capacidade de 

liderança, vocação para o 

trabalho em equipe, 

reconhecer opiniões e ações, 

ver no outro a possibilidade 

de colaboração, escutar os 

outros e principalmente estar 

conectado com o mercado, 

com seus clientes e tirar dai a 
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resposta de como deve fazer o 

seu negócio, e não impor uma 

solução que acha que todos 

devem consumir. Também 

deve saber explicar o seu 

negócio de forma rápida para 

qualquer pessoa, para que 

qualquer pessoa possa 

entender o que está sendo 

vendido. É preciso ter uma 

condição de venda, de 

mercado, de marketing, de 

persuadir, você fazer uma 

boa apresentação e ter uma 

boa argumentação, se 

preparar e negociar. Se ele 

não tiver  um pouco de paixão 

para atrair pessoas que sigam 

ele e que de certa forma 

confiem com ele. Também 

está relacionado com as 

competências, características 

e valores pessoais. Ser 

íntegro, esforçado, confiável, 

uma série de características 

que contribuem para que os 

projetos definitivamente 

produzam algo no final. A 

questão de ser confiável, faz 

com que a empresa seja uma 

empresa confiável, e que isso 

possa construir uma relação 

de fidelidade com os 

clientes”. 

Inovação  

AR-1 

CH-1 

BR-1 

TT-3 

“Devem trabalhar com projetos 

inovadores e diferenciados”. 

 “O negócio precisa ser 

inovador e que possa agregar 

valor, que o mercado precise 

disso e se interesse por ele’. 

“Ele tem que ter uma inovação, 

algo diferente não adianta fazer 

o mesmo, é principalmente no 

mercado que ele está atuando”. 

“O negócio precisa ser 

inovador, algo diferente, não 

adianta fazer o mesmo, e que 

possa agregar valor, que o 

mercado precise disso e se 

interesse por ele’. 

Operacional 

 

AR-1 

“Capacidade de seguir com 

todo o processo do negócio”. 

 

“Administração de empresas, 

gestão de recursos 

(equipamentos e dinheiro). 

“Ter conhecimentos técnicos do 

seu negócio”. 

“O empreendedor precisa ter 

uma forte visão da área 

específica que eles pretendem 

“O empreendedor precisa ter 

uma forte visão da área 

específica que eles pretendem 
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CO-2 

CH-1 

BR-2 

 

TT-6 

Muita capacidade de gestão, 

planejar o mais rápido possível, 

mas devem se dedicar à 

execução do projeto e isso 

significa fazer o ciclo completo, 

receber a retroalimentação, 

porque muitas vezes ficam no 

planejamento e não executam”. 

atuar, de entender aquilo muito 

bem tecnicamente. É preciso 

conhecer processos gerenciais. 

Precisa ter atitude de fazer 

mesmo e coragem de 

concretizar. É interessante você 

ser criativo. O que o mercado 

valoriza é conseguir conciliar 

uma ideia em um produto e em 

processos, você ter essa 

condição de desdobramento. 

Do pensamento com processos 

que vão gerar produtos para 

atender o mercado é um grande 

elemento.” 

atuar, de entender aquilo 

muito bem tecnicamente. É 

preciso conhecer processos 

gerenciais. Precisa ter atitude 

de fazer mesmo e coragem de 

concretizar. Capacidade de 

seguir com todo o processo 

do negócio. Administração de 

empresas, gestão de recursos 

(equipamentos e dinheiro). 

Muita capacidade de gestão, 

planejar o mais rápido 

possível, mas devem se 

dedicar à execução do projeto 

e isso significa fazer o ciclo 

completo, receber a 

retroalimentação, porque 

muitas vezes ficam no 

planejamento e não executam. 

É interessante você ser 

criativo. O que o mercado 

valoriza é conseguir conciliar 

uma ideia em um produto e 

em processos, você ter essa 

condição de desdobramento. 

Do pensamento com 

processos que vão gerar 

produtos para atender o 

mercado é um grande 

elemento”. 

Energia pessoal 

 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

BR-2 

 

TT-8 

“Que tenha condições de  

retomar uma ideia caso ela 

fracasse. A capacidade de 

recuperação frente a algum 

obstáculo no caminho, a 

tenacidade”. 

“A resiliência é muito 

importante porque nesses 

processos eles passam por 

muitas dificuldades, então essa 

capacidade de superar as 

respostas negativas, querendo 

seguir adiante, de não desistir, 

de querer continuar, da 

constância, da disciplina, de 

estar convencidos de que isso 

faz parte do seu plano de vida. 

Mais importante do que o 

produto e seu valor, é a pessoa 

“Paixão, disponibilidade para 

trabalhar muito, ambição 

moderada, ter foco, ser focado 

e orientado para não se 

desviar. Deve ter a capacidade 

de enfrentar problemas, 

obstáculos que surgem durante 

o desenvolvimento do projeto. 

Não temer riscos, ser humilde, 

reconhecer suas falhas para 

poder formar equipes de 

trabalho mais eficientes”. 

“Flexibilidade porque as coisas 

mudam muito e a pessoa tem 

que ter essa condição para a 

mudança. Tem que ter 

perseverança e vontade, porque 

se ele não tiver uma paixão, 

uma perseverança, não irá 

conseguir” 

 

“A resiliência e flexibilidade 

é muito importante porque 

nesses processos eles passam 

por muitas dificuldades, então 

essa capacidade de superar 

as respostas negativas, 

querendo seguir adiante, de 

não desistir, de querer 

continuar, com condições de 

retomar uma ideia caso ela 

fracasse. Ou seja, capacidade 

de recuperação frente a 

algum obstáculo no caminho, 
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que o está produzindo. É 

possível que o produto não seja 

tão inovador, mas se a pessoa 

tem paixão, com certeza algo 

muito bom será gerado”. 

a tenacidade, a constância, 

disciplina, estarem 

convencidos de que isso faz 

parte do seu plano de vida. 

Paixão, perseverança, 

disponibilidade para 

trabalhar muito, ambição 

moderada, ter foco, ser 

focado e orientado para não 

se desviar. Não temer riscos, 

ser humilde, reconhecer suas 

falhas para poder formar 

equipes de trabalho mais 

eficientes.Mais importante do 

que o produto e seu valor, é a 

pessoa que o está produzindo. 

É possível que o produto não 

seja tão inovador, mas se a 

pessoa tem paixão, com 

certeza algo muito bom será 

gerado”. 

Comprometiment

o 

 

AR-4 

CH-1 

BR-2 

 

TT-7 

“No começo devem estar 

motivados. Geralmente os 

empreendedores que trabalham 

sistematicamente, que se 

esforçam e que continuam 

trabalhando, seguindo o 

modelo que começaram, 

conseguem ter empresas de 

sucesso. A perseverança é uma 

das atitudes que devem ter, 

principalmente no começo 

porque as coisas às vezes 

funcionam e às vezes não, mas é 

preciso seguir adiante. A visão 

de futuro, o compromisso e 

dedicação de 100% ao projeto e 

que deixem de lado sua outra 

atividade. Se não estão 

comprometidos, se não tem 

vontade de empreender, o 

projeto pode ser genial, mas 

não dará frutos”. 

 “A primeira é ter fome de 

empreender. Se o 

empreendimento não funciona, 

que seja motivo para se 

mobilizar. Podemos ter um ser 

humano com muita vontade de 

empreender, muito profissional, 

cumpridor, excelente”.  

 

“Muitas vezes a morte do 

negócio não está ligada ao 

negócio, mas está ligada ao 

empreendedor, que resolve 

montar um negócio sem querer 

realmente. Quando ele quer 

realmente ele não vai embora, 

está disposto a sacrificar seus 

finais de semana, sua família, 

ficar sem dinheiro em prol do 

seu negócio. Dedicação é 

importante porque ele não 

consegue manter seu negócio 

em pé. Tem que ter visão do 

negocio, ele tem que ter uma 

paixão, ter visão de 

oportunidade, paixão. Tem que 

ter perseverança e vontade, 

porque se ele não tiver uma 

visão de mercado fica difícil ele 

tentar crescer se ele não tiver 

uma paixão, uma perseverança 

“Muitas vezes a morte do 

negócio não está ligada ao 

negócio, mas está ligada ao 

empreendedor, que resolve 

montar um negócio sem 

querer realmente. Quando ele 

quer realmente ele não vai 

embora, está disposto a 

sacrificar seus finais de 

semana, sua família, ficar 

sem dinheiro em prol do seu 

negócio. É preciso ter fome 

de empreender. Se o 

empreendimento não 

funciona, que seja motivo 

para se mobilizar. Podemos 

ter um ser humano com muita 

vontade de empreender, muito 

profissional, cumpridor, 

excelente. No começo devem 

estar motivados. Geralmente 

os empreendedores que 
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e conseguir” trabalham sistematicamente, 

que se esforçam e que 

continuam trabalhando, 

seguindo o modelo que 

começaram, conseguem ter 

empresas de sucesso. A 

perseverança é uma das 

atitudes que devem ter, 

principalmente no começo 

porque as coisas às vezes 

funcionam e às vezes não, 

mas é preciso seguir adiante. 

A visão de futuro, o 

compromisso e dedicação de 

100% ao projeto e que 

deixem de lado sua outra 

atividade. Se não estão 

comprometidos, se não tem 

vontade de empreender, o 

projeto pode ser genial, mas 

não dará frutos. Dedicação é 

importante porque ele não 

consegue manter seu negócio 

em pé. Tem que ter visão do 

negocio, ele tem que ter uma 

paixão, ter visão de 

oportunidade, paixão. Tem 

que ter perseverança e 

vontade, porque se ele não 

tiver uma visão de mercado 

fica difícil ele tentar crescer 

se ele não tiver uma paixão, 

uma perseverança e 

conseguir” 

Aprendizagem 

AR-1 

TT-1 

“Pré-disposição para aprender 

e mudar de rumo; ter muito 

jogo de cintura, há muitas 

mudanças e eles devem poder 

se adaptar a essas mudanças”. 

   “Pré-disposição para 

aprender e mudar de rumo; 

ter muito jogo de cintura, há 

muitas mudanças e eles 

devem poder se adaptar a 

essas mudanças”. 

Estratégia 

 

AR-3 

“É preciso ter uma visão do 

futuro, não limitada, aberta , 

ser proativo. Habilidades de 

  “A capacidade de ver, a 

percepção, a visão associada a 

percepção de negócio, ele tem 

“É preciso ter uma visão do 

futuro, não limitada, aberta , 

ser proativo. Habilidades de 
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BR-1 

 

TT-4 

negociação, planejamento 

estratégico no que concerne a 

ideia da capacidade de 

adaptação a mudanças”.  

uma visão, não importa se é 

geral ou é daquela área 

específica, ele identifica e  

transforma aquela necessidade 

em uma oportunidade ou cria 

uma necessidade. Conhecer o 

mercado”. 

 

negociação, planejamento 

estratégico no que concerne a 

ideia da capacidade de 

adaptação a mudanças. A 

capacidade de ver, a 

percepção, a visão associada 

a percepção de negócio, ele 

tem uma visão, não importa 

se é geral ou é daquela área 

específica, ele identifica e  

transforma aquela 

necessidade em uma 

oportunidade ou cria uma 

necessidade. Conhecer o 

mercado”. 

Analítica 

 

AR-1 

CH-1 

 

TT-2 

“Entendimento de como 

funcionam os negócios; 

habilidades para fazer uma 

leitura técnica e financeira da 

situação da empresa, que 

tenham habilidades de 

comercialização”. 

 “Ser capaz de discernir e ser 

capaz de tomar suas próprias 

decisões, e na medida em que 

for preciso, tomar decisões o 

mais rápido possível”. 

 “Entendimento de como 

funcionam os negócios; 

habilidades para fazer uma 

leitura técnica e financeira da 

situação da empresa, que 

tenham habilidades de 

comercialização. Ser capaz 

de discernir e ser capaz de 

tomar suas próprias decisões, 

e na medida em que for 

preciso, tomar decisões o 

mais rápido possível”. 

 

10. Quais as possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de incubação possa não dar certo no mercado?  

I.Centrais Argentina Colômbia Chile Brasil  

Dificuldade nas 

relações humanas 

– entre sócios, a 

equipe e no 

externo  

 

AR-4 

CO-2 

CH-3 

BR-1 

 

TT-10 

“Geralmente na primeira etapa 

de formulação do plano de 

negócios, tem a ver muitas 

vezes com as relações humanas 

das equipes dos 

empreendedores. São questões 

mais intangíveis que tangíveis, 

tem muito mais a ver com a 

equipe empreendedora, com 

sua atitude em relação ao 

projeto, das relações que são 

produzidas entre seus membros 

e da comunicação estabelecida 

“A maioria fracassa porque 

não sabe trabalhar em equipe, 

então muitas vezes isso cria 

muitos problemas entre os 

sócios, o que provoca a 

desistência do processo. 

Quando não há confiança entre 

eles mesmos, ou no seu entorno 

é muito difícil estabelecer 

relações com outros 

empreendedores, com possíveis 

aliados, com investidores, com 

a própria incubadora, então 

“O desgaste da equipe 

empreendedora, quando o 

negócio não é rentável o 

suficiente para manter a equipe 

e as relações humanas se 

desgastam. Equipes que não 

estão bem organizadas é um 

problema na criação do 

negócio ou que as equipes 

estejam configuradas por 

acordos que não são 

necessariamente uma 

sociedade, por exemplo, 

“Briga de sociedade, a maioria 

das que fecharam foi briga de 

sociedade, 90%. Ou novos 

sócios entrando que não deixa 

de ser sociedade, novos 

investidores e, aí você tem uma 

mudança de estratégia do 

negócio ou diferentes visões dos 

sócios. Os empreendedores 

cada um quer construir o seu, 

os seus sonhos e os sonhos não 

são os mesmos. Um quer ser 

uma empresa gigante que venda 

“O desgaste da equipe 

empreendedora, quando o 

negócio não é rentável o 

suficiente para manter a 

equipe e as relações humanas 

se desgastam. Briga de 

sociedade, a maioria das que 

fecharam foi briga de 

sociedade, 90%. Ou novos 

sócios entrando que não 

deixa de ser sociedade, novos 

investidores e, aí você tem 

uma mudança de estratégia 
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entre a equipe. Acontece 

também que alguns 

empreendedores  não querem 

constituir equipes 

interdisciplinares. As empresas 

fracassam pela resistência dos 

empreendedores em não formar 

equipes interdisciplinares. Essa 

é uma falha que os leva a 

fracassar. 

Eles devem ser sinceros entre si 

e por mais que sejam amigos, 

devem fazer um contrato por 

escrito para que as regras 

fiquem claras, porque as 

palavras se confundem por ai”. 

devem ter uma equipe que 

confie na sua capacidade de 

execução do projeto, para 

trabalhar com confiança, para 

poder gerar redes e alianças”. 

 

estudantes que trabalhavam 

juntos, que eram bons 

companheiros no estudo, mas 

que não serão necessariamente 

bons sócios na hora de 

empreender. Chegar com uma 

equipe formada por uma 

conveniência também complica 

a situação e vemos que não 

funciona bem. Às vezes chegam 

casais a empreender e eles 

terminam a relação e enfrentam 

uma situação complicada. As 

equipes se constituem porque os 

elementos se complementam. 

Deve ser clara a contribuição 

de cada um. Dentro da equipe, 

deve haver alguém que saiba 

vender, que tenha capacidade 

de vender, de buscar clientes no 

mercado. Se não há uma pessoa 

com essas capacidades dentro 

da equipe, é um pouco difícil 

permanecer no mercado. 

Também pode ocorrer de uma 

equipe onde somente uma 

pessoa tem as habilidades 

técnicas para desenvolver o 

projeto e essa pessoa abandona 

o negócio, o projeto pode 

fracassar. Outra coisa que 

complica o quadro é não estar 

disponível para receber 

retroalimentação, menosprezar 

a opinião dos outros. Muitos 

chegam motivados pelo capital 

de apoio, quando vemos que 

tudo gira ao redor dessa 

dimensão, sabemos que a 

probabilidade de que funcione 

diminui bastante”. 

que trabalhe 

internacionalização o outro que 

ser uma empresa pequenininha 

que só faça alguns projetos. Aí 

acaba dando briga entre os 

sócios, você começa a ter visões 

diferentes ou sonhos diferentes 

e não tem um ponto de 

alinhamento entre esses sonhos, 

você acaba desfocando os 

negócios e acaba criando 

várias empresinhas, porque 

cada um acaba saindo para 

tocar o seu  negócio ou briga 

entre os sócios e a empresa 

acaba diluindo”. 

do negócio ou diferentes 

visões dos sócios. Os 

empreendedores cada um 

quer construir o seu, os seus 

sonhos e os sonhos não são os 

mesmos. Um quer ser uma 

empresa gigante que venda 

que trabalhe 

internacionalização o outro 

que ser uma empresa 

pequenininha que só faça 

alguns projetos. Aí acaba 

dando briga entre os sócios, 

você começa a ter visões 

diferentes ou sonhos 

diferentes e não tem um ponto 

de alinhamento entre esses 

sonhos, você acaba 

desfocando os negócios e 

acaba criando várias 

empresinhas, porque cada um 

acaba saindo para tocar o 

seu  negócio ou briga entre os 

sócios e a empresa acaba 

diluindo. Equipes que não 

estão bem organizadas é um 

problema na criação do 

negócio ou que as equipes 

estejam configuradas por 

acordos que não são 

necessariamente uma 

sociedade, por exemplo, 

estudantes que trabalhavam 

juntos, que eram bons 

companheiros no estudo, mas 

que não serão 

necessariamente bons sócios 

na hora de empreender. 

Chegar com uma equipe 

formada por uma 

conveniência também 

complica a situação e vemos 

que não funciona bem. Às 
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vezes chegam casais a 

empreender e eles terminam a 

relação e enfrentam uma 

situação complicada. As 

equipes se constituem porque 

os elementos se 

complementam. Deve ser 

clara a contribuição de cada 

um. Dentro da equipe, deve 

haver alguém que saiba 

vender, que tenha capacidade 

de vender, de buscar clientes 

no mercado. Se não há uma 

pessoa com essas 

capacidades dentro da 

equipe, é um pouco difícil 

permanecer no mercado. 

Também pode ocorrer de uma 

equipe onde somente uma 

pessoa tem as habilidades 

técnicas para desenvolver o 

projeto e essa pessoa 

abandona o negócio, o 

projeto pode fracassar. Outra 

coisa que complica o quadro 

é não estar disponível para 

receber retroalimentação, 

menosprezar a opinião dos 

outros. Muitos chegam 

motivados pelo capital de 

apoio, quando vemos que 

tudo gira ao redor dessa 

dimensão, sabemos que a 

probabilidade de que 

funcione diminui bastante. 

Quando não há confiança 

entre eles mesmos, ou no seu 

entorno é muito difícil 

estabelecer relações com 

outros empreendedores, com 

possíveis aliados, com 

investidores, com a própria 

incubadora, então devem ter 
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uma equipe que confie na sua 

capacidade de execução do 

projeto, para trabalhar com 

confiança, para poder gerar 

redes e alianças. Acontece 

também que alguns 

empreendedores  não querem 

constituir equipes 

interdisciplinares. As 

empresas fracassam pela 

resistência dos 

empreendedores em não 

formar equipes 

interdisciplinares. Essa é uma 

falha que os leva a fracassar. 

Eles devem ser sinceros entre 

si e por mais que sejam 

amigos, devem fazer um 

contrato por escrito para que 

as regras fiquem claras, 

porque as palavras se 

confundem por ai”. 

Dificuldade 

financeira 

 

CH-2 

 

TT-2 

  “Quando a empresa não tem 

tranquilidade financeira para 

poder empreender, porque isso 

complica as coisas, causa 

distração, podem tomar 

decisões que não sustentam um 

bom negócio porque querem 

conseguir liquidez a curto 

prazo, mas que afinal acaba 

hipotecando o seu futuro. É 

uma situação bem complexa 

que causa o fracasso dos 

negócios ou mesmo se os 

financiamentos prévios não 

funcionam; há muitos projetos 

bons, boas intenções com boas 

equipes que não conseguem 

captar financiamento; há uma 

escassez do que chamamos de 

investidores anjos, porque não 

existem investidores anjos, 

 “Quando a empresa não tem 

tranquilidade financeira para 

poder empreender, porque 

isso complica as coisas, 

causa distração, podem tomar 

decisões que não sustentam 

um bom negócio porque 

querem conseguir liquidez a 

curto prazo, mas que afinal 

acaba hipotecando o seu 

futuro. É uma situação bem 

complexa que causa o 

fracasso dos negócios ou 

mesmo se os financiamentos 

prévios não funcionam; há 

muitos projetos bons, boas 

intenções com boas equipes 

que não conseguem captar 

financiamento; há uma 

escassez do que chamamos de 

investidores anjos, porque 
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existe muita aversão ao risco 

aqui no nosso país. Às vezes é 

isso que trava os projetos.” 

não existem investidores 

anjos, existe muita aversão ao 

risco aqui no nosso país. Às 

vezes é isso que trava os 

projetos.” 

Pouca energia 

para  empreender 

 

AR-1 

CO-2 

 

TT-3 

“O pouco convencimento que 

os empreendedores possam ter 

ao querer empreender e poder 

enfrentar a complexidade que 

implica o processo 

empreendedor. O abandono de 

projetos acontece, por exemplo, 

porque parte da equipe do 

empreendedor não tem certeza 

se quer realmente ser um 

empreendedor, ou porque 

conseguem um trabalho com 

uma relação de dependência e 

vão embora, não têm a 

paciência necessária para 

esperar o desenvolvimento do 

projeto e o momento quando 

este começa a gerar lucro”.   

“Pessoas que não estavam 

completamente convencidas de 

que era isso que queriam como 

plano de vida e abandonam 

tudo no meio do caminho. Tem 

a ver com as competências 

pessoais, de seguir adiante e de 

ter tomado uma decisão 

consciente de que querem 

empreender como opção de 

vida, bem como a capacidade 

de superar obstáculos. Outro 

exemplo, quando o 

empreendedor não consegue 

esperar as diversas fases de 

financiamento  e acaba 

deixando a empresa muito cedo, 

muitas vezes, logo após o 

primeiro financiamento”.  

  “O pouco convencimento que 

os empreendedores possam 

ter ao querer empreender e 

poder enfrentar a 

complexidade que implica o 

processo empreendedor. Tem 

a ver com as competências 

pessoais, de seguir adiante e 

de ter tomado uma decisão 

consciente de que querem 

empreender como opção de 

vida, bem como a capacidade 

de superar obstáculos. O 

abandono de projetos 

acontece, por exemplo, 

porque parte da equipe do 

empreendedor não tem 

certeza se quer realmente ser 

um empreendedor, ou porque 

conseguem um trabalho com 

uma relação de dependência 

e vão embora, não têm a 

paciência necessária para 

esperar o desenvolvimento do 

projeto e o momento quando 

este começa a gerar lucro. 

Outro exemplo, quando o 

empreendedor não consegue 

esperar as diversas fases de 

financiamento  e acaba 

deixando a empresa muito 

cedo, muitas vezes, logo após 

o primeiro financiamento, 

sem conseguir esperar todo o 

processo”.  

Comprometiment

o 

 

“É muito importante ter a 

mesma dedicação e visão, o 

mesmo objetivo e poder 

 “A questão do tempo, fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo, 

não dedicar tempo suficiente ao 

 “É muito importante ter a 

mesma dedicação e visão, o 

mesmo objetivo e poder 
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AR-2 

CH-1 

 

TT-3 

caminhar juntos, ou seja, o 

mesmo compromisso e 

ansiedade de sucesso. Isso tem 

um impacto no sucesso 

comercial da empresa; há 

empreendedores que talvez não 

se dediquem em tempo integral 

ao seu empreendimento. Muitas 

vezes é preciso trabalhar mais 

para começar uma empresa e 

eles optam pelo caminho de 

trabalhar meio tempo e não o 

tempo necessário para que a 

empresa realmente tenha 

sucesso. É basicamente mais 

por aí do que por questões 

técnicas”. 

negócio. Isso para nós é 

fundamental, observamos que 

as equipes que não se dedicam 

100% ao negócio, por melhor 

que seja o negócio, ele não 

anda bem”. 

  

 

caminhar juntos, ou seja, o 

mesmo compromisso e 

ansiedade de sucesso. A 

questão do tempo de 

dedicação tem um impacto no 

resultado comercial da 

empresa; há empreendedores 

que talvez não se dediquem 

em tempo integral ao seu 

empreendimento. Observamos 

que as equipes que não se 

dedicam 100% ao negócio, 

por melhor que seja o 

negócio, ele não anda bem. 

Muitas vezes é preciso 

trabalhar mais para começar 

uma empresa e eles optam 

pelo caminho de trabalhar 

meio tempo e não o tempo 

necessário para que a 

empresa realmente tenha 

sucesso. É basicamente mais 

por aí do que por questões 

técnicas”. 

Alterações no 

mercado 

 

AR-2 

CO-2 

CH-3 

BR-3  

 

TT-10 

“Existem problemas com 

produtos desatualizados. O 

sucesso comercial de uma 

empresa também está ligado às 

necessidades atuais do 

mercado, e muitas vezes os 

empreendedores podem não 

estar atentos a essas mudanças 

de hábitos dos consumidores e 

basicamente ficam fora do 

mercado. Pode ser pela paixão 

pelo projeto. Quando 

descobrem que o projeto não é 

viável, não querem mudar de 

projeto, tanto na mesma linha 

ou então a outra linha de 

projetos, então esses projetos 

acabam não funcionando. 

Também há empresas que 

“Não terem sido 

suficientemente rigorosos na 

avaliação da empresa, sem 

nenhuma  validação do 

mercado do produto ou serviço 

a oferecer (prova de conceito). 

Perder de vista os fatores 

fundamentais do mercado que 

afetam diretamente o 

desenvolvimento da empresa. 

Quando os empreendedores não 

escutam o mercado, não 

escutam a retroalimentação, se 

limitam ao que eles consideram 

importante, e é aí que ocorre 

um choque com o mercado e 

com os investidores”. 

 

“Empreendedores que se 

apaixonem muito pelo produto 

e menos no problema, perdendo 

o foco na sua comercialização. 

Talvez, as características de 

utilidade que foram desenhadas 

no produto não são o que se 

esperava e o mercado não 

reage ao produto e não o 

compra. O empreendedor pode 

chegar à incubadora com um 

serviço validado, um produto 

muito bom, mas ter a 

capacidade de adaptar a sua 

estratégia aos problemas do 

mercado deveria ser a sua 

principal motivação. Quando 

eles têm uma visão focada no 

produto, ou só veem o seu 

“Se ele não tiver um olhar no 

mercado, não vai ter sucesso, 

porque o processo de 

incubação oferece alguns 

instrumentos como participação 

em feiras, desenvolvimento, 

serviços técnicos especiais que 

é o momento de você estar 

testando seu produto 

relacionado ao mercado. O 

mercado tem grandes mudanças 

tecnológicas e, dependendo 

você perde todo seu empenho 

em algo que se torna obsoleto. 

Não tem inovação, ficar em 

cima de um único produto, 

demorar muito para pôr esse 

produto no mercado, ficar 

preso à produção e não criar 

“Existem problemas com 

produtos desatualizados. O 

sucesso comercial de uma 

empresa também está ligado 

às necessidades atuais do 

mercado, e muitas vezes os 

empreendedores podem não 

estar atentos a essas 

mudanças de hábitos dos 

consumidores e basicamente 

ficam fora do mercado. Pode 

ser pela paixão pelo projeto, 

pelo produto e menos no 

problema, perdendo o foco na 

sua comercialização. Quando 

descobrem que o projeto não 

é viável, não querem mudar 

de projeto, tanto na mesma 

linha ou então a outra linha 
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requerem maturação diferente 

de outras; e obviamente o 

mercado muitas vezes não 

aceita o produto ou serviço que 

a empresa está oferecendo e 

por isso a empresa pode 

fracassar comercialmente; pode 

vender pouco, em uma escala 

menor, mas não consegue 

atingir o sucesso comercial que 

almejava”. 

 

umbigo, ai vem o problema 

porque exige muito mais 

trabalho depois. Por outro 

lado, se você está mais 

apaixonado pelo problema do 

que pelo produto, terá mais 

possibilidades de sucesso 

porque buscará estratégias, 

terá a habilidade mental para 

satisfazer essa necessidade e 

resolver problemas com 

estratégias distintas. Isso 

implica estar aberto às 

necessidades do mercado, não é 

fazer o que for só para vender o 

produto, é preciso escutar o 

mercado”.  

novos produtos, ou criar 

melhoria no atendimento ou 

criar novas formas de modelo 

de negócios pro seu produto. O 

próprio mercado muda e às 

vezes vivemos em uma 

inconstância muito grande. Se 

você passa por um processo de 

incubação e não faz esses testes 

você pode sair com o produto 

que seja até bom, mas que não 

tem a viabilidade comercial, e 

quando for para o  mercado, 

com a concorrência, se perde 

porque quando se esta dentro 

de uma incubadora você tem 

que estar constantemente 

fazendo uma análise ambiental, 

pontos fortes, pontos fracos, as 

ameaças, as oportunidades. Se 

não pegou essa cultura, não 

está fazendo isto 

constantemente, você vai se dar 

mal no mercado”. 

de projetos, então esses 

projetos acabam não 

funcionando. O processo de 

incubação oferece alguns 

instrumentos como 

participação em feiras, 

desenvolvimento, serviços 

técnicos especiais que é o 

momento de você estar 

testando seu produto 

relacionado ao mercado. O 

mercado tem grandes 

mudanças tecnológicas e, 

dependendo você perde todo 

seu empenho em algo que se 

torna obsoleto. Não tem 

inovação, ficar em cima de 

um único produto, demorar 

muito para pôr esse produto 

no mercado, ficar preso à 

produção e não criar novos 

produtos, ou criar melhoria 

no atendimento ou criar 

novas formas de modelo de 

negócios pro seu produto. Se 

você passa por um processo 

de incubação e não faz esses 

testes você pode sair com o 

produto que seja até bom, 

mas que não tem a 

viabilidade comercial, e 

quando for para o  mercado, 

com a concorrência, se perde 

porque quando se esta dentro 

de uma incubadora você tem 

que estar constantemente 

fazendo uma análise 

ambiental, pontos fortes, 

pontos fracos, as ameaças, as 

oportunidades. Se não pegou 

essa cultura, não está fazendo 

isto constantemente, você vai 

se dar mal no mercado. Por 
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outro lado, se você está mais 

apaixonado pelo problema do 

que pelo produto, terá mais 

possibilidades de sucesso 

porque buscará estratégias, 

terá a habilidade mental para 

satisfazer essa necessidade e 

resolver problemas com 

estratégias distintas. Isso 

implica estar aberto às 

necessidades do mercado, 

não é fazer o que for só para 

vender o produto, é preciso 

escutar o mercado”. 

Mudanças 

econômicas 

 

AR-1 

 

TT-1 

“ Isso é muito difícil de dizer, 

às vezes o contexto econômico 

muda da noite para o dia, e 

com a variação do preço do 

dólar, os empreendedores têm 

uma expectativa, uma hesitação 

em relação ao risco de 

empreender seu projeto com um 

financiamento que já foi 

aprovado, mas ao qual não 

querem se comprometer porque 

não sabem qual será a situação 

no futuro. Eles não querem 

correr o risco de aceitar o 

financiamento porque não 

sabem o que pode acontecer, 

com as incertezas do mercado, 

eles não sabem o que fazer para 

continuar”. 

   “ Isso é muito difícil de dizer, 

às vezes o contexto 

econômico muda da noite 

para o dia, e com a variação 

do preço do dólar, os 

empreendedores têm uma 

expectativa, uma hesitação 

em relação ao risco de 

empreender seu projeto com 

um financiamento que já foi 

aprovado, mas ao qual não 

querem se comprometer 

porque não sabem qual será a 

situação no futuro. Eles não 

querem correr o risco de 

aceitar o financiamento 

porque não sabem o que pode 

acontecer, com as incertezas 

do mercado, eles não sabem o 

que fazer para continuar”. 

Despreparo dos 

sócios na gestão 

 

AR-1 

CO-1 

BR-3 

 

TT-5 

“O maior problema está na 

estrutura de formação de 

capacidades básicas ou na 

forma de trabalhar”. 

“Se a incubadora não avaliou o 

nível de desenvolvimento dos 

empresários e eles se 

consideram prontos para o 

desenvolvimento de seus 

negócios, quando na verdade 

eles precisam de mais apoio”.   

 

 “Você se empolgar e vender 

mais do que pode. A empresa 

acha que pode e abraça o 

mundo, mas não tá pensando 

que tem que crescer devagar, 

porque ele quer crescer muito 

rápido e não tem condições 

para isso. Quando o 

empreendedor não faz uma boa 

“O maior problema está na 

estrutura de formação de 

capacidades básicas ou na 

forma de trabalhar. Se a 

incubadora não avaliou o 

nível de desenvolvimento dos 

empresários e eles se 

consideram prontos para o 

desenvolvimento de seus 
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gestão financeira e do tempo, 

ou que não se prepara para ter 

uma equipe, que ele não se 

dedica a gestão da empresa 

principalmente no aspecto de 

grupo e  finanças, ele sofre  

muito. Outro fator é que 

algumas vezes ele não quer ser 

grande, ele não quer ter uma 

fatia enorme do mercado, ele 

não que ser dono de uma 

pequena parte de uma empresa 

grande, ele quer falar que ele 

tem cem por cento do negócio, 

ou sessenta por cento do 

negócio, ou cinquenta e um por 

cento do negócio, mas nunca 

dez por cento, vinte por cento 

de um mega negócio”. 

negócios, quando na verdade 

eles precisam de mais apoio. 

Acontece do empreendedor se 

empolgar e vender mais do 

que pode. A empresa acha 

que pode e abraça o mundo, 

mas não tá pensando que tem 

que crescer devagar, porque 

ele quer crescer muito rápido 

e não tem condições para 

isso. Quando o empreendedor 

não faz uma boa gestão 

financeira e do tempo, ou que 

não se prepara para ter uma 

equipe, que ele não se dedica 

a gestão da empresa 

principalmente no aspecto de 

grupo e  finanças, ele sofre  

muito. Outro fator é que 

algumas vezes ele não quer 

ser grande, ele não quer ter 

uma fatia enorme do 

mercado, ele não que ser 

dono de uma pequena parte 

de uma empresa grande, ele 

quer falar que ele tem cem 

por cento do negócio, ou 

sessenta por cento do 

negócio, ou cinquenta e um 

por cento do negócio, mas 

nunca dez por cento, vinte por 

cento de um mega negócio”. 
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APÊNDICE 3 - Discurso do Sujeito Coletivo 

 

1. Como você define a importância da incubadora no desenvolvimento do empreendedor?  

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Desenvolve 

aspectos do negócio 

do empreendedor 

 

AR-3 

CO- 3 

CH-3 

BR-4 

 

N=13; 76,47% 

“O trabalho da incubadora é muito importante, porque a incubadora dá um norte, é como um 

agente que atalha o conhecimento do empreendedor para as práticas de gestão, porque muitas 

vezes os empreendedores não sabem como dirigir o seu empreendimento. Nós ajudamos a 

pessoa a ver se realmente tem um negócio ou se é apenas uma boa ideia. O empreendedor sabe 

muito bem como fazer, e sabe até fazer rápido, sabe muito m ais que a gente, porque ele é 

empreendedor ele vê além, mais ele não tem, normalmente, conhecimento de gestão. A 

incubadora promove essa abertura de cabeça para eles se desenvolverem nisso. Ajudamos a 

fazer as viabilidades, sejam técnicas, econômicas, comerciais, ou seja, reunimos todas as áreas 

de desenvolvimento do negócio. Capacitamos o empreendedor a se preparar melhor para certos 

assuntos ligados ao mercado que ele não conhece Na gestão, desenvolvendo as habilidades 

empreendedoras. No RH, designer e jurídico faz diferença para eles hoje. A questão de 

estratégia, de assessoria de imprensa, finanças que é a forma como ele vai medir seus 

resultados. No marketing, que é a leitura de mercado e a tecnologia. É o ambiente ideal para 

uma empresa  que está começando ou em fase inicial de desenvolvimento. Ela é  vital para o 

fortalecimento do empreendedorismo, um instrumento que permite você aumentar a 

probabilidade e a viabilidade de novos negócios. Às vezes, o empreendedor vem muito técnico, 

sabendo muito da área dele, mas ele não sabe da questão jurídica, financeira e de recursos 

humanos. Então, o papel da incubadora é preparar, dar alguns cursos, ajudando o 

empreendedor entender que ele nunca vai se aprofundar naquilo, mas ele vai entender para na 

hora de conversar com o investidor, ou com advogado ou com o próprio contador, ele vai 

entender um pouquinho do que ele tá falando, e qual é a demanda que ele quer. O outro papel é 

trazer um olhar de fora do negócio em relação como é que tá a gestão dele, então a gente tenta 

trazer indicadores e uma visão da incubadora. Geralmente o empreendedor acaba sendo muito 

solitário, ele fica tomando decisões e trabalhando só com os sócios e, um olhar de fora, 

tentando mostrar para ele a nossa visão sobre o negócio dele, às vezes é importante. A gente faz 

isso, muita troca com o empreendedor no sentido de mostrar nossa percepção sempre debatendo 

e tentando ajudar a desenvolver o negócio”. 

2.Desenvolvimento 

do empreendedor  

 

AR-3 

CO-2 

CH- 3 

BR-2 

 

N=10; 58,82% 

“Acho que o impacto da incubadora no empreendedor que começa a desenvolver o processo é 

importante, principalmente quando começam a valorizar todos os serviços integrais que lhes 

proporciona a incubadora e o processo integral de ir a ncubação. Nesse sentido, o trabalho da 

incubadora é um trabalho personalizado e adaptado a cada empreendedor, onde enfatizamos 

suas atitudes.  Nós trabalhamos o desenvolvimento próprio dele, onde é estimulado a pensar na 

sua vida e ver se é isso que realmente quer fazer. Trabalhamos no plano de vida dele para os 

próximos anos. Trabalhamos as capacidades empreendedoras de cada um, para levar a cabo as 

ideias. Contribuímos na formação da equipe de trabalho, com capacitações e assessorias e 

também no desenvolvimento das competências essenciais.  Temos certeza de que nossa 

contribuição no desenvolvimento e capacitação das pessoas fornece conhecimento e experiência 

a qual talvez, se estivessem sozinhos no mercado, não teriam acesso. A incubadora colabora 

para melhorar a equipe de trabalho. É um instrumento que permite o desenvolvimento do perfil 

do empreendedor. Assim, acho que proporcionamos um apoio humano no acompanhamento, em 

atividades que preparam o empreendedor para enfrentar da melhor maneira possível seus 

desafios futuros. Tratamos de conversar e de ter atividades, com um profissional da psicologia, 

para que tenham facilidade de entender técnicas para melhorar sua comunicação, para 

enfrentar os processos complexos do dia-a-dia e que não desanimem, que tenham energia para 

seguir adiante, que possam aprender com os tropeções e que no momento de crise, possam 

superá-la.  Nós trabalhamos muito a motivação para despertar neles o interesse em criar uma 

empresa própria. Desenvolvemos a vocação de empreender, que necessita de certas 

competências essenciais ou que precisa de alguma orientação estratégica. Nós lhe damos o 

necessário para poder suprir suas necessidades. O empreendedor irá atingir o seu objetivo de 

qualquer modo, mas se ele passar por um processo de incubação, o seu caminho será uma linha 

reta, sem se desviar.” 

3.Oportunidade de 

networking interno e 

externo 

 

AR-2 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

“Por você estar dentro de uma universidade reconhecida no mercado com um padrão 

profissional e de pesquisas, eles usam o nome da universidade como um sobrenome da empresa 

deles. O apoio que lhes damos abrem muitas portas, pois como incubadora de negócios, estamos 

muito bem posicionados regionalmente e nacionalmente. Buscamos as melhores maneiras, 

quanto ao networking para eles poderem enxergar os principais clientes e parceiros e assim, 

uma abertura melhor no mercado, um networking maior. Os empreendedores participam de 

diversas atividades de networking a nível regional. Facilitamos contatos comerciais, porque é 

quase certeza que sozinhos não teriam esse acesso. Temos contatos com muitas empresas e 
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N= 6; 35,30% 

instituições de larga trajetória, com profissionais variados. Isso nos dá uma rede de contatos 

bastante ampla que nos permite encurtar o caminho dos empreendedores. Promovemos também  

reuniões com executivos e dessa forma há uma troca, conversa, retroalimentação para melhorar 

a parte comercial, por exemplo. Além disso, o ambiente da incubadora, o espaço físico, a 

infraestrutura em si é um diferencial, porque eles conseguem conversar com outros 

empreendedores e trocar experiências, informações, aumentando a rede de contatos e vínculos. 

Há muita interação entre os empreendedores e sinergia e, isso ajuda muito a gerar negócios, 

intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre os profissionais que estão vivendo as 

mesmas experiências. Isso é fundamental”. 

4.Facilidade de 

conseguir 

financiamentos 

CO-1 

CH-1 

BR-2 

N=4; 23,52% 

“A gente desenvolve a questão de investidor para o empreendedor. Captação de recursos 

principalmente público, ajudar ele também a captar recurso. Facilitamos o acesso ao capital 

semente que eles requerem, ou seja, as primeiras fontes de financiamento, especialmente 

recursos de fomento de “capital semente”. Quando entram na nossa incubadora podem ter esse 

financiamento que simplifica a primeira etapa onde devem se concentrar principalmente no 

desenvolvimento de clientes, na busca de um modelo e em uma estratégia para crescer”. 

5.Responsabilidade 

social no apoio a 

construção de 

empresas sustentáveis  

AR-1 

N=1; 5,88% 

“Em relação à sociedade, pensamos que ao gerar empresas sustentáveis, pequenas empresas, 

algumas se tornam grandes, outras ficam pequenas. É muito importante para a região, porque 

significam empregos, sonhos e êxito para pessoas que sentem que estão fazendo algo 

importante, dinheiro para suas famílias e por isso nós somos muito cuidadosos e tentamos dar-

lhes o melhor e o mais completo possível. Estamos trabalhando com os sonhos das pessoas, 

porque a pessoa quando começa um empreendimento, não apenas quer levar adiante seu 

projeto, quer formar uma empresa, mas quer que sua família viva disso, que possa viver disso”. 

 

2 Qual o perfil dos empreendedores que procuram a incubadora?    

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Pessoas com 

vínculo com a 

Universidade 

 

AR-3 

CO-1 

CH-1 

BR-3 

N=8; 47,05% 

“O nosso perfil são os alunos de graduação das diversas unidades acadêmicas da Universidade 

ou recém-formados. Jovens, ou seja, em período de graduação, e outros nem estão ainda 

cursando a faculdade, são técnicos, alunos e ex-alunos da escola A faixa etária e a formação 

dos empreendedores são totalmente heterogêneas, onde a maioria é da área de tecnologia. De 5 

a 10% são técnicos, ou em processo de formação acadêmica e 40% são recém-formados. Ou 

seja, temos aproximadamente 50% de projetos incubados de clientes internos, da universidade. 

Eles são professores, pesquisadores ou alunos da universidade”. 

2.Experiência 

profissional variada 

CO-3 

CH-2 

BR-2 

 

N=7; 41,17% 

“Atualmente 50% são de pessoas que conhecem a incubadora e chegam até nós. São 

empreendedores que têm entre 28 e 48 anos, mais homens do que mulheres, profissionais 

especializados. cerca de 60% são engenheiros. Muitos têm pós-graduação completa ou em curso 

e a maioria têm experiência de trabalho de 2 a 5 anos e o restante têm de 5 a 15 anos de 

experiência laboral. Quase 60% são engenheiros de sistemas, eletrônicos, industriais, etc. Cerca 

de 35% são administradores, 5% ou menos trabalham na área da saúde”. Na maioria, são 

empreendedores de tecnologia da comunicação e também da agroindústria, ou seja, 

profissionais da indústria criativa ou voltados para área de tecnologia, que querem se 

desenvolver buscando network, desenvolvimento de tecnologia e um apoio, querem trazer o 

diálogo da gestão estratégica. As empresas de base tecnológica geralmente têm pessoas com 

nível intelectual superior, são pessoas que já passaram pelo ensino superior, ou seja, é quase 

uma regra que tenham uma alta formação”. 

 

3. O que é avaliado nas seleções para participar da incubação?  

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Equipe 

empreendedora 

 

AR-5 

CO-3 

CH-4 

BR-4 

 

N=16; 94,11% 

“Na nossa trajetória percebemos que o fator fundamental para que um empreendimento tenha 

sucesso, não é nem a tecnologia, nem se há um mercado ou não à princípio, o fundamental é a 

paixão e determinação do ser humano que empreende, deve ser alguém obstinado, mas também 

deve estar disposto a mudar, estar disposto a se transformar. São condições não muito comuns 

em um ser humano, então para nós é muito importante o perfil da pessoa. Já vimos bons 

negócios, mas com equipes que não vão sair de seus escritórios para vender e nesse caso nós 

fazemos um esforço extra de buscar o motor comercial do qual precisa esse empreendimento, às 

vezes funciona e às vezes não. Se não temos esse motor, não incubamos esse negócio, pode ser o 

melhor negócio do mundo, mas se não há um ser humano que transpire, que perca o sono, que 

venda seu carro... não sei, que se esforce com isso, que sonhe com seu empreendimento, nós não 

o ajudamos porque nós temos uma forma de trabalhar, não fazemos o trabalho do incubado. 

Queremos que a equipe tenha, se possível, todas as competências necessárias para começar o 

negócio. Se falta alguma especialidade ou componente que não resulte crítico, sabemos que é 
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algo que se pode conseguir posteriormente. Existem alguns critérios a priori, como que exista 

esclarecimento em relação à equipe de sócios da empresa, de no mínimo de duas pessoas e que 

se complementem em seus cargos, em seus conhecimentos, em suas habilidades. Ao final 

fazemos uma entrevista com um comitê de especialistas, onde o gestor e os empreendedores ou 

empresários defendem porque devem estar na incubadora e quais são seus objetivos com o 

acompanhamento. Nós avaliamos o empreendedor em si, é muito importante para nós ter um 

empreendedor que tenha um espírito empreendedor, porque às vezes o projeto não é muito bom, 

mas se a pessoa tem vontade de desenvolvê-lo, o projeto pode ter sucesso. O perfil hoje é bem 

técnico o lado humano, o lado pessoal dele. É um cara que não quer trabalhar para os outros, 

isso é uma característica dele que eu percebi.  Ele tem uma forte capacidade de ver uma 

oportunidade e ele percebe essa oportunidade. Eles têm essa coragem de concretizar essa ideia. 

Uma das coisas que avaliamos é que sejam pessoas que saibam escutar, que queiram ser 

aconselhadas. É o que eu falei de desafio, tem horas que a gente até vê que não tem viabilidade, 

mas a visão e o sonho do cara é tão grande que eles vêm oportunidades e daí sim eles correm 

atrás do desafio. Analisamos algumas questões como a equipe empreendedora, para que os 

incubados tenham atitudes empreendedoras. Fazemos uma análise pessoal, de cada um, fazemos 

uma matriz conforme cada empreendimento. Fazemos entrevistas com os empreendedores e 

avaliamos quais tem perfil empreendedor. É importante que a equipe tenha uma formação ou 

algum antecedente que mostre que seus integrantes são capazes de levar a cabo o projeto, um 

tipo de alinhamento entre a formação e a experiência profissional laboral dos empreendedores 

com o projeto que estão apresentando para a incubadora. Procuramos conhecer seus tempos, 

preocupações, seu estilo de trabalho e também identificar se o que realmente precisa dentro do 

processo de incubação. ”. 

2.Viabilidade de 

negócio/ mercado 

 

AR-3 

CO-3 

CH-4 

BR-3 

 

N=13; 76,47% 

“Fazemos uma avaliação técnica do modelo de negócios com especialistas, a ideia do negócio; 

qual nicho de mercado ele aborda, se tem liga e se resolve uma necessidade.   Quão fácil ou 

difícil é para alcançá-lo, quanto tempo leva para chegar ao mercado, que realmente o negócio 

tenha oportunidade de crescer, gerar emprego e agregar valor na sociedade. Que não seja um 

negócio local, mas que possa crescer nacionalmente e se possível internacionalmente. 

Revisamos o produto em relação à parte técnica, porque se não tiver intensidade tecnológica, 

não participa do processo. Outra coisa, que seja viável, que já tenha superado a parte do 

protótipo e que esteja pronto para seu escalamento, ou seja, o projeto deve resolver e atender 

necessidades do mercado, deve ter o poder de propagação de venda do produto ou serviço. Que 

sejam capazes de construir uma oferta diferenciada para o mercado e uma vez que dominem as 

técnicas, que possam enfrentar as complexidades que implica lançar o seu negócio, assim como 

analisamos se existe uma demanda para o que está sendo proposto e com o objetivo da 

incubadora. O produto vai ser bom a partir do momento que o mercado aceitar esse produto 

você tem que desenvolver sempre olhando para o mercado e trabalhar também na perspectiva 

de mudanças de flexibilidade Além disso, deve ter uma prova de conceito validada; isso 

constitui a demonstração de que a inovação que está sendo proposta não requer outras 

atividades vinculadas que não sejam de validação do desenvolvimento comercial. Buscamos um 

crescimento de vendas igual ou superior a 50% anual. Há um estímulo que tem a ver com os 

incentivos em relação à sustentabilidade”. 

3.Nível de inovação 

 

AR-5 

CH-3 

BR-2 

 

N=10; 58,82% 

“A nossa avaliação passa pelos eixos, tecnologia, inovação e o tempo de desenvolvimento do 

projeto, como também o grau e o nível de inovação do projeto O mérito inovador é um dos 

requisitos mais concretos, seja no projeto, produto ou serviço, ou de base tecnológica. Se 

incorporam conhecimento em qualquer processo produtivo, que possa ser internacional, 

nacional ou regional e que sejam factíveis tecnicamente. Avaliamos se podem gerar empregos e 

a possível produção de riqueza. Precisamos criar novos padrões que satisfaçam necessidades de 

consumidores ou beneficiários e que representam um grau de diferenciação relevante em 

comparação aos serviços atuais. Que tenha o que chamamos de "barreiras de entrada", ou seja, 

se o que está sendo desenvolvido é diferente do que já existe no mercado, e que essa diferença 

não seja fácil de copiar num prazo curto de tempo. Que tenha alto potencial de crescimento, que 

seja um negócio viável com nosso capital semente. Observamos o projeto, a iniciativa 

comercial, o modelo de negócios, que seja um bom ponto de partida e que tenham técnica”. 

4.Comprometimento 

 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

 

N=6; 35,30% 

 

 

 

“Que realmente o empreendimento seja parte de seu plano de vida, ou seja, que tenham boa 

dedicação ao projeto, que não seja uma atividade entre outras. Buscamos principalmente 

compromisso da pessoa com o resto dos incubados, porque trabalhamos em rede de incubação, 

onde cada um possa colaborar. Não enfocamos em empreendedores que tenham somente uma 

boa ideia, mas que estejam comprometidos para realizar qualquer tipo de negócio. Revisamos 

qual é o objetivo do empreendedor, o tempo de dedicação ao projeto, que se dedique mais de 

50% ao seu negócio. Não nos interessa ter pessoas com 10% de disponibilidade na agenda e 

90% para outro trabalho. Precisamos idealmente de dedicação exclusiva. Também vemos se têm 

resolvida a questão de como poderão trabalhar no empreendimento durante a fase em que não 

existe renda para o empreendedor, que tenham suas finanças garantidas para dedicar seu tempo 

ao projeto e não estar trabalhando em paralelo em outra coisa, que tenham ambição e que 

estejam buscando de certa forma, um aliado. Que tenham boa conduta ética, dedicação e que 

assumem riscos e também a relação que ele tem com o projeto. Isso se manifesta em termos de 
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vocação, tempo dedicado e riscos assumidos para o desenvolvimento do projeto. Portanto, no 

âmbito do empreendedor, isso é muito importante”. 

5.Relacionamento 

interpessoal 

AR-1 

CH-1 

N=2; 11,76% 

“Nós buscamos pessoas dispostas a trabalhar conosco que tenham uma vocação para trabalhar 

em equipe Além disso, queremos que o incubado não contribua somente para o seu projeto, mas 

que tenha facilidade para comunicar o que está fazendo e possa colaborar com os outros 

empreendedores”. 

 

4. Quais os processos desenvolvidos na incubação?   

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Apoio no 

modelo/plano de 

negócios 

 

AR-3 

CO-2 

CH-3 

BR-4 

 

N=12; 70,59% 

“Incentivamos a apresentar uma proposta, redigir o projeto. Essa é a primeira etapa de pré-

incubação, basicamente aconselhamos, potencializamos e apoiamos os projetos no modelo de 

negócios, baseado na metodologia CANVAS, validando-o, num período curto de tempo. São 

dadas aulas sobre o que deveriam formular em relação ao plano de negócios, com base nos 

quatro conceitos dos eixos do CERNE, que é finanças, perfil empreendedor, mercado e gestão. 

Cada projeto tem um orientador, que o guia e o acompanha no processo de desenvolvimento do 

seu plano de negócios Se finalizam protótipos e ações para calcular investimentos mínimos do 

produto.  Observamos o modelo que eles têm e vemos como esse modelo se adapta ou se ajusta 

para que tenha um crescimento diferente, tudo isso identificado pela equipe de consultores 

Fazemos tudo que se deve para identificar um modelo inicial, colocá-lo em contato com o 

mercado, começar a levantar informação que nos permite validar a hipótese estipulada, 

revisamos o modelo e o validamos novamente se for o caso. Fazemos um modelamento 

estratégico, um quadro integral em termos de tendências; trabalhamos a filosofia corporativa 

dos empreendimentos. Nossa equipe faz as primeiras orientações para gestão do negócio. 

Ficamos à disposição deles. Se o incubado não consegue desenvolver o plano de negócios, ele 

fica estacionado até cumprir as primeiras metas”. 

2.Desenvolvimento de 

gestão/técnico 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-2 

 

N=10; 58,82% 

“O processo de assessoria ao empreendedor se inicia quando avaliamos as dificuldades dos 

empreendedores, oferecemos cursos de capacitação e contatos com alguns orientadores. 

Fazemos uma primeira orientação em termos de propriedade intelectual; vemos se a estrutura 

empresarial está fortalecida em termos jurídicos, tributários e de impostos. relação com o 

banco; formalização do negócio; contratos; formalização com trabalhadores, mas 

principalmente nos enfocamos em conseguir vender. Também desenvolvemos  temas de 

negociação, entre outros. Formulamos estrategicamente o projeto que será financiado com os 

fundos que gerenciamos. Vemos se as pessoas que estão trabalhando na empresa são idôneas 

para os cargos que ocupam. Se existe alguma brecha na capacidade de implementar os projetos, 

fazemos um acompanhamento na instalação e na produção. Temos ajuda na questão de 

tecnologia. Quando é TI, desenvolvimento de tecnologia,   laboratório de prototipagem  rápida, 

para ajuda na questão de designer, por exemplo. Organizamos capacitações técnicas de 

programação, dispositivos para celulares, novas tecnologias, que eles gostam e que vemos que 

eles precisam, para orientá-los em relação a processos inovadores para gerar novos produtos e 

também apresentações em concursos regionais e nacionais. Nesse sentido, as vendas e a 

escalabilidade, clientes, brokers e investidores. Agilizamos permissões em termos estratégicos e 

em termos operativos, fazemos essas conexões que permitem acelerar as vendas. O que nós 

fazemos na primeira etapa de execução do fundo é a avaliação comercial internacional das 

tecnologias, fazemos um trabalho mais detalhado em termos da blindagem da propriedade 

intelectual. Se há um protótipo ou se a prova de conceito for validada na etapa anterior, o que 

nós buscamos agora é uma customização do protótipo comercial.  Vemos se é preciso fazer um 

estudo de mercado com algum consultor. Ajudamos o empresário a acelerar seu processo de 

vendas, porque queremos que cresçam a taxas superiores a 30%. Depois desse processo, após a 

incubação, oferecemos um seguimento durante dois anos, onde há um acompanhamento mensal 

para ver como anda o negócio, para ver se há alguma necessidade nova, damos seguimento no 

faturamento da empresa e ao número de empregos que tem.“. 

3.Busca de 

financiamentos 

 

AR-2 

CO-2 

CH-4 

BR-1 

 

N=9; 52,94% 

“Na etapa da pré-incubação, procuramos gerir os recursos de capital semente e venture, para 

acompanhar o lançamento de empresas. Sempre trabalhamos com a busca de financiamento de 

qualquer índole, seja fomento, capital semente, redes de investimentos, investidores, governo 

corporativo ou processos de internacionalização e gestão comercial e na arquitetura de 

crescimento. Isso é desenvolvido através de um plano de acompanhamento personalizado que se 

faz segundo a necessidade de cada empresa. Ou seja, buscamos quem irá pagar por todo o 

processo de assessoria, porque quando o empreendedor chega na incubadora, ele tem que 

pagar pela incubação. Essa é a primeira parte: procuramos financiamento ou que o governo 

possa ajudar com algumas linhas de financiamento para poder bancar o estudo de mercado, 

para alguma consultoria ou para melhorar o protótipo. Também vemos se há alguém que possa 

financiar, que esteja interessado em fazer parte do projeto. Isso na etapa da pré-incubação, 

ajudamos com recursos que o qualificam para que receba o "Capital Semente", que nós 

administramos.. Administramos um pequeno fundo de investimento público, trata-se de um 

subsídio semente de designação flexível. Isto implica que nos deram a responsabilidade, de 
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administrar cinco milhões de dólares ao ano para apoiar projetos de inovação. Particularmente, 

nós solicitamos esses recursos para apoiar os projetos que cumpram com os requisitos exigidos. 

Há empresários que não estão interessados em levantar capital, dívidas, financiamento 

bancário ou outro tipo de fontes de financiamento, mas devem ser empresas que tenham 

escalado comercialmente e que tenham atividades comerciais para ter o status de saída da 

incubadora. Na incubação, oferecemos consultoria que ajuda a captar recursos, onde recebem 

orientação sobre como buscar um financiamento, incentivamos isso. Ajudamos que redijam seus 

projetos e que solicitem o financiamento”. 

4.Acompanhamento 

das decisões e 

resultados 

 

AR-1 

CO-2 

CH-2 

BR-3 

 

N=8; 47,05% 

“Em função do plano de negócios, é que executamos e esclarecemos um plano de ação para os 

12 meses seguintes. Oferecemos a informação de forma clara e concisa para que ele tome as 

decisões e as rédeas de seu empreendimento. Trabalhamos o quadro integral de metas, temos 

que ter claro para onde vamos para depois poder monitorar o negócio. Os empreendedores 

devem apresentar por etapas um informe tomando em conta o plano de atividades realizado 

antes, e prestar contas, é um subsídio, porque nós temos uma ajuda financeira para os 

empreendedores, mas verificamos se a ajuda econômica dada está sendo destinada para o que 

foi previsto; e que as atividades possam se cumpridas com sucesso. Trata-se do que chamamos 

de mapeamento empresarial, que é uma revisão das linhas de base que permite identificar as 

vendas, o número de empregos, quais são as condições nesse momento para que no final do 

processo possamos saber o impacto produzido. Como ciclos de acompanhamento a cada três 

meses, onde se acompanha o cumprimento das metas estipuladas.  E assim, avaliamos se o 

acompanhamento continua ou não. A proposta de valor é que no primeiro ano de vida a 

empresa esteja formalmente constituída, com pelo menos dois empregos qualificados, formais, e 

que esteja vendendo dentro da meta estabelecida. Teremos empreendedores vendendo de forma 

importante, escalável. Sempre terão esse status em relação à incubadora, mas os seguimos 

monitorando durante um período. É um monitoramento estratégico para ver como vão em 

relação ao que foi planejado em termos estratégicos, de negócios e  de vigilância tecnológica, 

ou seja, monitoramos em termos de quais tecnologias poderiam competir com os negócios que 

saíram da incubadora, ou quais poderiam ser seus colaboradores.    Há também condições de 

saída, o fato de incubar um negócio não nos obriga a continuar com um empreendimento que de 

repente não conseguiu cumprir com suas obrigações. Nós como incubadora, o convidamos a 

sair da incubadora, porque nós temos pouco financiamento, então temos que ser muito eficientes 

no nosso trabalho. Nossa sustentabilidade como incubadora, em termos de renda para poder 

pagar salários e tudo mais, tem relação direta com as vendas dos incubados. Se os incubados 

vendem, nós temos renda, se eles não vendem, não temos renda e isso coloca em risco a 

sustentabilidade da incubadora”.   

5.Etapas do processo 

 

AR-2 

CH-4 

BR-2 

 

N=8; 47,05% 

“Nosso modelo de negócio tem várias etapas: uma é a procura dos empreendedores, o processo 

de seleção e depois as etapas são pré-incubação, incubação e pós-incubação. Temos também 

outras etapas prévias e posteriores que são de apoio a esses processos principais, onde se 

desenvolve um sistema de qualidade. Nas diferentes instâncias de capacitação, ou seja, um 

instrumento que trabalha de forma transversal com três variáveis: ciclos de vida, que olhe para 

o processo de incubação, nível de maturidade, que olhe para o desenvolvimento da empresa, e 

competências que olha para a agregação do empreendedor. Ao final das fases, uma parada, 

onde são avaliadas as competências necessárias para mudar de fase.Uma vez que consiga 

estabelecer suas metas comerciais colocadas na etapa de pré-incubação, passa à etapa de 

incubação, onde fica por um ano e meio em média. A etapa de incubação ocorre quando 

ganhamos o financiamento e o contrato é ativado. Não temos uma sequência de cada etapa 

porque nós nos adaptamos de acordo com cada caso em particular. Em geral a primeira etapa é 

de validação do modelo de negócio. A segunda é de desenvolvimento. Quando a pessoa chega 

na incubadora, ela se candidata através da página de internet, e nós a avaliamos. Depois de 

verificar os pré-requisitos, o candidato deve fazer uma apresentação do projeto em 5 minutos, 

destacando os pontos mencionados: a equipe de trabalho, a inovação, o produto, o mercado. 

Geralmente juntamos três ou quatro desses projetos para serem avaliados pelos profissionais da 

incubadora, profissionais do mercado e se forem aprovados, fazemos um contrato. Os 

indicadores que colocamos nessa formulação estratégica são os indicadores que irão reger o 

nosso contrato de incubação. Eles ganharam um concurso, passaram por todas essas fases e 

fizemos a formulação do projeto, onde incorporamos metas claras em relação ao negócio, ao 

empreendedor e à incubadora. Tudo está contemplado no contrato de incubação que se ativa no 

momento em que o empreendedor consegue o financiamento. Temos um contrato com clausulas 

padrões, mas os indicadores são desenvolvidos um por um.” 

6.Captação de 

empreendedores 

 

AR-1 

CO-2 

CH-1 

BR-2 

 

“O processo de seleção das iniciativas é feito através de convocatórias. Se estabelece uma série 

de atividades que tem a ver com a capacitação e a sensibilização dos empreendedores, dando 

cursos, conferências, participando de eventos diferentes, das distintas aulas ou cátedras dos 

professores da graduação dos últimos anos de curso, com o fim de sensibilizar e explicar um 

pouco aos alunos, ou pessoas, no caso dos cursos e conferências, a todos os assistentes dos 

eventos, o que é uma incubadora, quais são seus benefícios, o que podem aproveitar, que 

possibilidades e oportunidades podem surgir a partir da incorporação de um projeto a uma 

incubadora de empresas. Para nós é fundamental ter um vínculo com setores empresariais de 
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N=6; 35,30% biotecnologia, tanto públicos como privados. Analisamos o setor industrial de cada uma das 

áreas com as quais trabalhamos, através de uma rede networkers, que são quem nos indicam os 

projetos com potencial para serem incubados. Também temos difusão enfocada em meios 

estratégicos do setor e há uma conexão ativa e direta com os bio-empreendedores em potencial. 

Ainda dentro do âmbito da procura por empreendedores, fazemos concursos biotecnológicos, o 

que gera em seu conjunto, a massa crítica que nos permite cumprir todos os critérios de 

qualificação e chegar a etapa de desenho do projeto Nós também  recebemos na nossa página 

de internet propostas de pessoas interessadas em entrar no processo de acompanhamento. 

Existe um formulário com cerca de 70 perguntas derivadas do modelo Canvas. Se as propostas 

já têm um modelo de negócios, mais ou menos estruturado, analisamos os que poderiam passar 

no processo de seleção, onde buscamos empresas de criação recente. Fazemos uma entrevista, 

onde os empreendedores tem 7 minutos para expor o seu projeto empresarial a alguns um 

jurados, que revisam sua pertinência, se existe potencial de crescimento e diferenciação e se for 

o caso, são aceitos no processo de acompanhamento. Analisamos individualmente os candidatos 

e também o perfil de sintonia da equipe e perfil psicológico. Falam quais são suas metas a curto 

e longo prazo, informações em relação à equipe de sócios da empresa. Existem alguns critérios 

a priori, como que tenha capacidade de escalar e que tenha mentalidade, ou seja, atrativos para 

fontes de investimento.  Esses são os critérios iniciais. Verificamos os dados e requisitos iniciais, 

observamos os parâmetros de entrada, visitamos o lugar de operação da empresa para verificar 

se toda a informação confere, fazemos uma avaliação técnica do modelo de negócios com 

especialistas, de preferencia que sejam estrangeiros. Ao final fazemos uma entrevista com um 

comitê de especialistas, no mínimo de três áreas:  finanças, técnica, inovação e mercado, onde 

os empreendedores defendem porque devem estar na incubadora e quais são seus objetivos com 

o acompanhamento. Daí sim ele é habilitado e inicia o processo de planejamento”. 

7.Desenvolvimento 

do 

empreendedor/equipe 

 

AR-2 

CH-1 

BR-3 

 

N=6; 35,30% 

“Nós estamos com plano de vida elaborado para a equipe empreendedora, com cursos 

desenvolvendo habilidades pessoais, onde enfocamos principalmente nas atitudes 

empreendedoras de cada membro, seja a ideia rentável ou não. Em cada fase ele recebe 

conhecimento em termos habilidades empreendedoras. Fazemos coaching de equipe e também 

dos empreendedores. Fortalecemos algumas competências de conduta que estão enfraquecidas 

nas equipes. Aqui me refiro a temas de negociação, entre outros. Também fazemos 

gerenciamento de talentos determinando os perfis para a empresa. Tratamos de identificar a 

assistência nas capacitações; uma forma de trabalho para poder chegar ao final do ano com 

uma analise mais específica da evolução do empreendedor ao longo do ano. Decidimos dar ao 

longo do ano certa quantidade de capacitações, onde eles devem acumular certa quantidade de 

pontos, assistência. Hoje estamos migrando de uma lógica de executivos de projetos a uma de 

diretores de processos, e cada diretor tem uma missão. Grande parte do trabalho que fazemos, o 

fazemos através da nossa rede de mentores e especialistas. Eles não fazem parte do nosso staff, 

são integrantes de uma rede bastante global, principalmente nesse novo modelo. Buscamos 

sócios que nos ajudem em temas como: validação comercial internacional, proteção de 

propriedade intelectual, perspectivas estratégicas, conexão com clientes, investidores... por isso 

trabalhamos com terceiros. Uns não são pagos, mas outros sim, temos que financiá-los.”. 

8. Networking 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

N=6; 35,30% 

“Nós sondamos possíveis clientes com o produto que está sendo desenvolvido, para que os 

clientes opinem, e não somente o empreendedor. Promovemos eventos de networking, 

exposições aqui e em outros lugares, tentamos abrir portas comerciais e assim começam a 

desenvolver seu plano de marketing e a colocar tudo em prática. A isso se soma também visitas 

de empresários, instituições, clientes potenciais com os quais podemos fazer contato, a quem 

podemos oferecer os serviços e produtos das empresas. Para o escalamento global, nós temos 

alianças com entidades internacionais tentamos abrir portas comerciais. Também mantemos 

uma rede de colaboração depois da incubação”. 

9. Imagem do negocio 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3; 17,64% 

“Apoiamos com apoio na  comunicação, assessoria de imprensa e publicidade do 

empreendimento. Uma vez que entram na incubadora, na primeira fase criamos a imagem 

conforme as características de cada projeto, ou seja, a imagem, logotipo, cartão de visita, papel 

timbrado, página de internet, esse tipo de coisa”. 

 

5. Como é a aceitação dos empreendedores das propostas geradas pelos profissionais das incubadoras?  

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Boa aceitação 

 

AR-4 

CO-2 

CH-4 

BR-3 

 

N=13; 76,47% 

“Somos conhecidos na região e também a nível nacional. A pessoa que chega aqui conhece a 

história da incubadora, sabe o número de empresas com as quais trabalhamos, que já saíram do 

processo de incubação e que têm sucesso no mercado. Temos um nível de aceitação e 

receptividade bastante alto em relação à exigência da incubadora, quanto aos serviços e todas 

as atividades que planejamos para o empreendedor. Nós trabalhamos diretamente a melhoria 

através de indicadores concretos e isso gera muito impacto neles porque podemos ver vitórias 

concentradas na parte de vendas e no acesso a fontes de financiamentos que é algo que se 

valoriza bastante. Em relação a cada tema a ser desenvolvido, alguns empreendem. Eles 
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valorizam muito a contribuição da metodologia; de como desenvolver um negócio; de ter uma 

ordem lógica que permita que enfrentem o processo de criar sua empresa, que no começo 

parece muito complicado, mas que através da metodologia, enfrentam cada desafio por partes, 

aprendem, adquirem experiência e se reprogramam. Pelo tipo de formação técnica dos 

empreendedores, eles aceitam muito bem a assessoria proporcionada porque não é um tema que 

conhecem bem, têm uma ideia, mas não muito profunda, a verdade é que eles se nutrem dos 

profissionais. Eles aceitam os comentários e como estão tocando os seus projetos, têm uma 

visão diferente, discutem sobre isso, compartilham, mas têm boa recepção. Na verdade, todo o 

processo que desenvolvemos é gerido por essa necessidade de articulação entre o empreendedor 

e os nossos consultores e a gestão da incubadora. Ela que vai gerenciar os consultores, os 

consultores vão gerenciar o desenvolvimento dos empresários, então é a incorporação desses 

conceitos essencial para poder surtir efeito no nosso processo. Nós temos vários exemplos dá 

efetividade das nossas consultorias. Geralmente eles falam não, tá certo, essa visão tá certa e aí 

depois a gente põe em consultoria. Eles não tem resistência à consultoria. Ou sejam, em termos 

gerais, as propostas, os tutoriais que são feitos sobre os diferentes temas, tanto na parte de 

administração, de gestão, de comercialização, de fluxo de caixa, e a parte financeira, são muito 

bem recebidos pelos empreendedores, por uma questão que é generalizada. Os empreendedores 

conhecem seus produtos e os serviços que querem prestar, mas têm falhas graves no que 

concerne ao planejamento de uma empresa, à gestão de uma empresa e tudo o que isso implica, 

tanto na parte de comercialização, na parte econômica, financeira, que é onde tratamos de 

concentrar o foco da incubadora, Então ao ter falhas, todas as contribuições são bem recebidas, 

como as sugestões e as sessões que temos semanalmente com cada um dos empreendedores. Por 

outro lado, o apoio de capital que fazemos é visto como algo significativo e também a nossa 

rede de contatos, a qual não teriam acesso se não tivessem trabalhando conosco. Eles têm 

contato com gente bem colocada, com muita experiência e isso para eles é algo que não 

encontram sempre. Todos que já saíram valorizam muito isso, queremos que tudo dê certo para 

eles, existe um ambiente de trabalho colaborativo”. 

2.Aceitação parcial 

 

AR-3 

CH-2 

BR-1 

 

N=6; 35,30% 

“Algumas sugestões não são executadas por alguns dos empreendedores. Sempre há algum caso 

particular onde não coincidem em alguma questão ou ideia particular, em alguma estratégia, 

em um objetivo, em alguma modalidade de comercialização ou outro aspecto. Afinal, nós não 

temos todas as respostas, nem eles, mas que elas venham do mercado, dos clientes,  enfatizamos 

isso e tentamos estimular os empreendedores a sair em busca dessa resposta. Reconhecemos que 

podemos errar e por isso damos espaço para o trabalho em equipe. Às vezes seguimos a 

estratégia que eles traçam e vice-versa. Às vezes não concordamos em tudo, mas seguimos 

adiante, é um trabalho que continua, semana pós semana. Há equipes com as quais é mais 

difícil entrar em sintonia. A maior resistência, de todos, é na parte econômica e financeira, 

talvez pela formação disciplinar que eles têm. Em relação às questões financeiras, devem saber 

quando precisarão do dinheiro, quando precisarão de menos dinheiro e como podem chegar a 

evoluir no mercado. Eles não têm isso incorporado, as necessidades de avaliar o tema dos 

custos e principalmente a questão financeira, então não vêem isso como algo importante e isso 

gera uma rejeição, mas nós tentamos enfatizar essa etapa que os orientadores trabalhem bem 

essa fase porque os alunos não gostam do tema e manifestam isso. Talvez na parte de mercado 

nem tanto. Eles também são bem resistentes, são muito autoconfiantes. Acreditam muito no 

projeto deles, acham que não vão ter o menor problema na hora de colocar no mercado e têm 

certeza absoluta de que aquilo vai dar certo. Acontece também dele não ter tanta certeza, mas 

sua própria característica faz ele ser um pouco resistente. A gente dá as orientações, ele segue 

se quiser, mas, registramos tudo o que passamos para eles e tentamos fazer com vejam as 

coisas. Há empreendedores que são muito abertos ao coaching, que aceitam todas as sugestões, 

que colaboram muito. Há outros que não aceitam muito a incubadora, que gostam de ter um 

grau de independência maior. Isso também está estabelecido no nosso contrato. Alguns são 

muito mais receptivos para receber a nossa ajuda e outros dizem, "realmente o que me interessa 

é o financiamento público e a conexão com os clientes”.  

3.Sem espaço para 

discussão 

CH-1 

N=1; 5,88% 

“Na candidatura, na nossa página de internet, está tudo muito claro sobre o que significa a 

candidatura. Entregamos um manual de normas com o que devem cumprir e as datas e o 

contrato que assinamos é muito claro em termos dos direitos e deveres de cada um em relação 

ao processo a ser cumprido e quando não conseguem cumprir, nós os convidamos a sair da 

incubadora”.  

 

6. Quais são as competências percebidas nos empreendedores no processo de incubação?   

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Relacionamento 

 

AR-3 

CO-3 

CH-2 

“Inclui a capacidade de se colocar no lugar do outro. O trabalho em equipe, para que 

realmente se consolidem como sócios gestores dessa nova empresa.  A questão da inteligência 

social, ampliando sua rede de contatos, ajudando no fortalecimento das relações. Capacidade 

de apresentar  suas empresas aos clientes ou investidores, bem como conformabilidade de 

equipes de alta performance. Trabalhamos com a liderança, habilidades comerciais e 
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N=8; 47,05% 

habilidades de negociação. Não são muito humildes, não reconhecem seus erros, isso complica 

um pouco o processo e por isso devemos fazer um trabalho intenso com eles. Obviamente eles 

são muito competentes em termos técnicos, mas carecem da parte de comercialização de suas 

tecnologias. O fato de incorporar novos integrantes, que nós sugerimos, para fortalecer suas 

equipes, que sejam equipes mais equilibradas, não somente de científicos, é algo difícil de 

conseguir. No começo titubeiam, mas depois, quando os vemos no final do processo, a verdade é 

que se posicionam de maneira distinta e depois com as adversidades, vemos como quando existe 

uma equipe empreendedora, eles se complementam muito mais do que quando estão sozinhos.  A 

equipe empreendedora é muito importante, sempre dizemos que o projeto pode ser muito bom, 

mas se a equipe empreendedora não for boa, não terá a necessária capacidade para superar os 

obstáculos. Importante que eles explorem a rede de contatos, uma ferramenta valiosa a nosso 

ver...  que tirem benefícios e aproveitam esse rede”. 

2.Estratégica 

 

AR-3 

CO-3 

 

N=6; 35,30% 

“Principalmente que tenham capacidade e habilidade de gestão, com visão de mercado. 

Normalmente encontramos empreendedores que são muito bons tecnicamente, mas que carecem 

de habilidades ou competências comerciais, e esse é o aspecto que nós mais reforçamos. 

Buscamos sócios que se complementem ou lhes ajudamos a ter um método na estrutura 

comercial, porque muitas iniciativas estão baseadas na inovação de tecnologias. Nesse sentido, 

é muito difícil delegar essa responsabilidade a um terceiro, cuja formação não é muito boa; é 

mais fácil proporcionar um método ou estrutura comercial a esses empreendedores para que 

eles a desenvolvam. Se tiverem uma veia comercial, que eles desenvolvam capacidades, 

habilidades de negociação, de planejamento estratégico e o espírito empreendedor, que se 

mantenha vivo. Isso pode ser muito importante, como ter atitudes em relação à gestão 

empresarial, que o empreendedor entenda minimamente quais são os conceitos para gerenciar 

uma empresa; que ele possa calcular a rentabilidade do negócio; que possa identificar o 

mercado que quer atingir; que possa desenvolver atividades de marketing, talvez não 

profundamente, mas que entenda a importância do processo. Desenvolvemos a capacidade de 

delegar os processos de tomada de decisão e crescimento do negócio Trabalhamos muito o tema 

da comunicação, para que possam se expressar de forma clara, tanto por escrito como 

verbalmente a proposta de valor que eles estão oferecendo em suas empresas. Com o 

pensamento sistêmico para poder gerenciar a empresa, considerando todas as variáveis que 

envolvem a tomada de decisões”. 

3.Energia pessoal 

 

AR-2 

CH-2 

BR-2 

 

N=6; 35,30% 

“São quase de livro, vemos as típicas competências empreendedoras: são orientados ao sucesso, 

persuasivos, correm riscos calculados. Vemos a capacidade de querer levar o negócio adiante; 

de ser um bom empreendedor, de saber como trabalhar em equipe e de saber como enfrentar 

algumas situações que não são fáceis, como justamente apresentar o seu projeto para 

investidores ou clientes. Coragem, persistência e atitude. Fazem tudo ao mesmo tempo, tem 

atitude e conhecimento. O que mais me admira é atitude, de acreditar, de executar e correr 

atrás. Sabem fazer e fazem. Eles se desenvolvem rápidos. Outro aspecto é que são persistentes, 

eles gostam daquilo que fazem e efetivamente buscam uma solução. Tem persistência, são 

orientados e buscam seguir as orientações e iniciativa. Planejamento estratégico, negociação e 

capacidade para lidar com imprevistos, mudanças de rumo ser proativo e responsável, para 

poder levar a cabo o projeto. Também o tema do risco, ou de querer correr riscos, a paciência 

para poder terminar ações que precisam de tempo e maturação, bem como habilidade de 

superar obstáculos e buscar alternativas”.  

4.Aprendizagem  

 

AR-2 

CH-2 

BR-1 

 

N=5; 29,41% 

“No começo chegam com muita expectativa, mas não sabem por onde começar. Mas eu diria 

que cada um é um mundo diferente. Se tivesse que escolher um denominador comum para este 

grupo de empreendedores, eu diria que eles têm um preparo científico tão alto que é muito 

trabalhoso fazer um coaching com eles. Eles valorizam muito a contribuição da metodologia; de 

como desenvolver um negócio; de ter uma ordem lógica que permita que enfrentem o processo 

de criar sua empresa, que no começo parece muito complicado, mas que através da 

metodologia, enfrentam cada desafio por partes, aprendem, adquirem experiência e se 

reprogramam.. Com relação a habilidades de gestão, eles não têm, eles precisam desenvolver 

essa habilidade, mas a partir do momento que eles são orientados eles desenvolvem muito bem, 

muito rápido, isso é impressionante. A hora que você estimula o empreendedorismo sem a 

bagagem de vivência empresarial, eu acho que o empreendedor ele bate muito a cabeça por 

desconhecimento, práticas comerciais, de práticas administrativas, conhecimento de legislação. 

Porque eles não têm uma sistemática de gestão das atividades, atribuição, recrutar é por 

pessoas competentes para executar, que parte que deve terceirizar, se não devem e outras 

coisas. Dessa forma, percebemos o tema da formação contínua que os empreendedores têm, que 

estão dispostos a continuar sua capacitação; são abertos a receber sugestões, possuem abertura 

mental para seguir aprendendo com técnicos e outros empreendedores, não somente com os 

incubados; bem como  procurar assessoria de terceiros”. 

5.Operacional 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3; 17,64% 

“Geralmente a competência mais importante dos empreendedores é conseguir finalmente 

constituir sua empresa. Ou seja, uma formação técnica geralmente sólida. Há muita 

competência na aplicação científica, há muito interesse nisso. Muita competência técnica nos 

projetos apresentados, é notável, porque eles são especialistas na parte técnica. Negociam bem, 

em termos de conhecimento adquirido”. 
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6.Oportunidade 

AR-1 

BR-2 

N=3; 17,64% 

“Que possam ampliar sua visão, pensar grande, porque eles têm uma facilidade grande de 

enxergar a oportunidades no mercado. Eles têm facilidade de desenvolver também, ou de buscar 

soluções para desenvolver, que muitas vezes eles não conhecem mas eles sabem onde buscar, 

eles sabem detectar os profissionais certos para trabalhar para eles. São pessoas bastante 

criativas, com condições de verificar situações e serem criativas isso é um ponto bastante 

favorável”. 

7.Comprometimento 

AR-2 

BR-1 

N=3; 17,64% 

“Nós queremos que tenham compromisso e dedicação, que sejam apaixonados pelo que fazem. 

Vontade e compromisso para realizar seu projeto. Ser aberto, dedicado ao negócio que é uma 

outra coisa também que a gente se preocupa se ele tá dedicado, se ele quer se dedicar ao negócio. 

” 

8.Inovação 

CO-2 

N=2; 11,76% 

“Que sejam criativos, inovadores, com capacidade de gerenciar a inovação como o núcleo de 

negócios”.   

 

 

7. As competências dos empreendedores são avaliadas? Como é esse processo e por quê?  Em relação às 

competências empreendedoras, como é o processo de avaliação? 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Avaliação da equipe  

 

AR-2 

CO-2 

CH-2 

BR-1 

 

N=7; 41,17% 

“Sabemos que é difícil que um empreendedor possa fazer um negócio sozinho, então avaliamos 

a equipe de trabalho. É feita a avaliação da equipe do projeto e não das competências 

empreendedoras de cada sócio. Nós não limitamos, não fazemos uma avaliação precisa de cada 

uma das competências. Fazemos um levantamento de perfil, onde são indicadas as fraquezas 

para poder justamente começar a fortalecer esses pontos ou tratar de identificar qual é o perfil 

do sócio adequado, ainda mais se estamos conectando os empreendedores com a rede de 

investidores. A gente já disponibiliza ou recomenda que procure contatar ou se capacitar ou 

contatar uma pessoa para executar o trabalho ou que ele se capacite. Mas não de forma 

sistematizada. Se alguém não tem um perfil comercial, fazemos com que isso seja percebido e 

que é preciso conseguir algum sócio ou interagir com outras empresas da mesma incubadora ou 

que através da incubadora possamos conseguir alguma venda comercial ou algum canal de 

distribuição para suprir essa carência. O que avaliamos também é o compromisso que eles 

expressam nas entrevistas”. 

2. Avaliação do 

conhecimento técnico 

e de gestão 

BR-3 

N=3; 17,64% 

“Sim, são avaliadas e tem critérios específicos. A gente tem esse diagnóstico que fazemos com 

indicadores e até para avaliar em termos de desenvolvimento como empresa. Temos um sistema 

de acompanhamento, de três em três meses para saber como é que tá o desenvolvimento da 

empresa. A parte de mercado, por exemplo, você vê quantos clientes ele conquistou, quantos ele 

perdeu, como é que é o preço com relação ao concorrente, como é que ele fez o preço de venda 

dele, é basicamente esses aspectos. Nós avaliamos também as habilidades e as competências 

técnicas para realizarem as metas que são estipuladas, como a entrega do plano de negócios ou 

estratégia de mercado”. 

 

 

8. É possível identificar semelhanças entre os empreendedores após a incubação?    

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Competências para 

empreender 

desenvolvidas 

AR-2 

CO-1 

CH-4 

BR-2 

 

N=9; 52,94% 

“Sim, sem dúvida. Os empreendedores adquirem no final da incubação, uma homogeneidade 

nas competências mínimas para continuar o processo de pós-incubação, com o mínimo de 

gestão empresarial, de marketing, na parte financeira e em trabalho em equipe. Sabem qual é o 

ecossistema onde se situam; quais as instituições com as quais devem ter contatos; como traçar 

seus objetivos e como alcançá-los. Se percebe uma maturação, um conhecimento e uma 

valorização de todas as ferramentas que foram incorporadas no projeto e em relação à equipe 

dos empreendedores.  Eles têm uma visão muito mais global, muito mais apaixonada, muito 

mais cuidadosa de tudo que precisa ser levado em conta para poder desenvolver os 

empreendimentos. Percebe-se semelhanças na forma de comunicação porque adquirem 

ferramentas de comunicação efetivas e, portanto na hora de fazer uma apresentação de seu 

negócio, vemos semelhanças nas suas apresentações. Há mudanças drásticas de como se 

expressavam no início da incubação e como se expressam agora em virtude da venda de seus 

negócios frente a um público.  O que nós percebemos é que os mais jovens têm habilidades que 

os mais velhos não têm, por exemplo, um jovem que está desenvolvendo um aplicativo, ele tem 

vontade e habilidades para poder se apresentar diante de qualquer pessoa, explicando 

rapidamente, em três minutos o que ele faz. Já uma pessoa mais velha, com um projeto de 

biotecnologia, por exemplo, é mais difícil para ele explicar isso em três minutos, ele sabe muito 

da parte técnica, mas é mais difícil que se expresse de forma rápida. Também há uma mudança 

drástica na tomada de decisões. No começo tomam decisões sem critério e no final tomam 

decisões orientadas, pensadas, conversam com outros empresários. As semelhanças estão na 

prática. Outro ponto importante e de forma geral eles têm um choque de realidade que aí eles 
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começam a entender que aquilo que a gente fala desde o primeiro dia de incubação que o 

empresário tem que ser ético, que o empresário tem que ter todas as certidões negativas que 

precisa ter uma pessoa diferenciada faz todo sentido. Então no final eles estão cientes disso que 

tem que andar nessa linha, de ser empresário, poder  buscar recursos, ter bons contratos 

depende de uma competência, de uma habilidade, de um nível de comportamento em termos de 

comportamento tem um avanço muito grande. Percebemos que alguns empreendedores vão até 

um certo ponto com o risco. Eles querem se arriscar, mas até um certo ponto. Depois que 

crescem, começam a ficar com medo e passam a querer montar e desenvolver novos negócios. 

Eles preferem ser empreendedores seriais do que tocar um grande negócio. Então achamos que 

nossa preparação tá muito mais focada no empreendedor do que no empresário. Eles saem 

fortalecidos, robustos, independentes, com muita autoconfiança e precisam menos de nós”. 

2.Personalidade 

própria 

 

AR-3 

CO-1 

CH-2 

BR-1 

 

N=7; 41,17% 

“Sim, são todos muito diferentes, existem mais diferenças que semelhanças. O ser humano muda 

pouco, trata-se de questões de personalidade Acho que cada um tem sua própria personalidade, 

seu próprio perfil, podemos ver como eles se organizam e como cada um assume um papel de 

acordo com seu perfil individual e como eles se complementam. As empresas se formam com 

empreendedores onde um é responsável pela parte tecnológica e o outro se encarrega da parte 

organizacional e comercial.  

A formação de base marca muito a cabeça de cada empreendedor, por mais que se trabalhe 

muito, há ramos determinados onde é mais difícil mudar a mentalidade, há mais rejeição, menos 

permeabilidade para poder transmitir as ferramentas que queremos. Além disso, os 

empreendedores apresentam facilidade para identificar oportunidades de mercado, em querer 

desbravar caminhos e destemidos, vão com a cara e a coragem, não tem medo, parece que não 

mede o tamanho do risco que ele vai correr. Estão sempre trabalhando com novos projetos, de 

olho em novas tecnologias, buscando desenvolver coisas diferentes”. 

3.Voltados para o 

crescimento 

C0-1 

CH-2 

BR-1 

N=4, 23,52% 

“Eles tem um perfil muito parecido, com perfil de desenvolvimento, de pessoa que quer crescer. 

Perseverança para alcançar objetivos, são projetos de vida, é esse tipo de coisa que os incentiva 

a continuar com o processo da empresa. Muitos devem aprender inglês, ou seja, entram sem 

saber falar inglês e terminam com algo de inglês na cabeça, porque nossa ideia é que se 

internacionalizem. Ou  seja, uma orientação ao sucesso” 

4.Foco no mercado 

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3; 17,64% 

“Então o empreendedor entra com o paradigma de querer servir a nação e sai querendo servir o 

mundo. Todos saem com outra mentalidade, de pelo menos saber para onde estão indo e com 

diferentes habilidades, pelo menos são mais realistas em relação ao seu rumo. A grande 

mudança que eles têm é em termos de foco quando o cara entra na incubadora o foco dele é no 

produto, no projeto e quando sai, o foco dele já está mais enviesado para o mercado, eles 

sentem essa dificuldade de como se relacionar com o mercado porque o mercado muda e eles 

começam a ter essa condição”. 

5.Dificuldade em 

permanecer sozinho  

CH-1 

BR-1 

N=2; 11,76% 

“Às vezes chegam independentes e ficam mais dependentes. O que se percebe é que tudo que se 

fazia aqui em gestão ele gostaria de continuar a ter feito no dia-a-dia e ele não consegue 

sozinho fazer, por exemplo: periodicidade ao momento de gestão, acompanhar os números. Ele 

sabe que é importante, ele sabe que precisa, sente necessidade, mas agora sozinho ele não 

consegue fazer como se fazia aqui e quando estava aqui achava até meio sistematizado. A hora 

que eles graduam normalmente  se torna difícil o empresário ter um tempo para se dedicar, 

escolher projetos para captar os recursos, principalmente projetos não reembolsados e 

acompanhar os editais”. 

6.Valorizam a 

passagem pela 

incubadora 

CH-2 

N=2; 11,76% 

“Em termos de conduta, são muito agradecidos Há uma relação positiva com a incubadora, 

algo que é perceptível, valorizam a passagem pela incubadora e a proximidade com o 

empreendedor”. 

 

 

9. Quais são as competências primordiais para um empreendedor de sucesso? Por quê?   

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Relacionamento 

 

AR-3 

CO-1 

CH-3 

BR-4 

 

N=11; 64,70% 

“Para ter sucesso, precisa ser um bom líder e deve estar disposto a compartilhar o valor de seu 

negócio, estar aberto a interagir com empresários do mesmo ramo ou com possíveis 

investidores, é isso que lhe permite crescer. Ter uma grande articulação, um network para 

alavancar o negócio com quem pode, com outros empreendedores, gerenciando pessoas. A rede 

de apoio e de relacionamentos é muito importante porque não adianta ele ter um projeto bacana 

é se ele não consegue olhar em volta o que o meio pode favorecê-lo. Alguns têm uma certa 

resistência quando se fala em buscar uma parceria, tem medo, buscam pessoas profissionais 

para trabalhar para ele, não para fazer parceria com ele, investidores. A relação entre os sócios 

é muito importante, porque na hora que vai constituir tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo, 

não ele vai fazer isso eu vou fazer aquilo, e aí começam os primeiros desentendimentos, 

geralmente quando a empresa começa a ter dinheiro e começam a ter problemas, por causa do 
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tempo de dedicação de cada um, por causa de merecimentos,  começam os atritos. Capacidade 

de liderança, vocação para o trabalho em equipe, reconhecer opiniões e ações, ver no outro a 

possibilidade de colaboração, escutar os outros e principalmente estar conectado com o 

mercado, com seus clientes e tirar dai a resposta de como deve fazer o seu negócio, e não impor 

uma solução que acha que todos devem consumir. Também deve saber explicar o seu negócio de 

forma rápida para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa possa entender o que está sendo 

vendido. É preciso ter uma condição de venda, de mercado, de marketing, de persuadir, você 

fazer uma boa apresentação e ter uma boa argumentação, se preparar e negociar. Se ele não 

tiver  um pouco de paixão para atrair pessoas que sigam ele e que de certa forma confiem com 

ele. Também está relacionado com as competências, características e valores pessoais. Ser 

íntegro, esforçado, confiável, uma série de características que contribuem para que os projetos 

definitivamente produzam algo no final. A questão de ser confiável, faz com que a empresa seja 

uma empresa confiável, e que isso possa construir uma relação de fidelidade com os clientes”. 

2.Energia pessoal 

AR-2 

CO-1 

CH-3 

BR-2 

 

N=8; 47,05% 

“A resiliência e flexibilidade é muito importante porque nesses processos eles passam por 

muitas dificuldades, então essa capacidade de superar as respostas negativas, querendo seguir 

adiante, de não desistir, de querer continuar, com condições de retomar uma ideia caso ela 

fracasse. Ou seja, capacidade de recuperação frente a algum obstáculo no caminho, a 

tenacidade, a constância, disciplina, estarem convencidos de que isso faz parte do seu plano de 

vida. Paixão, perseverança, disponibilidade para trabalhar muito, ambição moderada, ter foco, 

ser focado e orientado para não se desviar. Não temer riscos, ser humilde, reconhecer suas 

falhas para poder formar equipes de trabalho mais eficientes. Mais importante do que o produto 

e seu valor, é a pessoa que o está produzindo. É possível que o produto não seja tão inovador, 

mas se a pessoa tem paixão, com certeza algo muito bom será gerado”. 

3.Comprometimento 

 

AR-4 

CH-1 

BR-2 

 

N=7; 41,17% 

“Muitas vezes a morte do negócio não está ligada ao negócio, mas está ligada ao 

empreendedor, que resolve montar um negócio sem querer realmente. Quando ele quer 

realmente ele não vai embora, está disposto a sacrificar seus finais de semana, sua família, ficar 

sem dinheiro em prol do seu negócio. É preciso ter fome de empreender. Se o empreendimento 

não funciona, que seja motivo para se mobilizar. Podemos ter um ser humano com muita 

vontade de empreender, muito profissional, cumpridor, excelente. No começo devem estar 

motivados. Geralmente os empreendedores que trabalham sistematicamente, que se esforçam e 

que continuam trabalhando, seguindo o modelo que começaram, conseguem ter empresas de 

sucesso. A perseverança é uma das atitudes que devem ter, principalmente no começo porque as 

coisas às vezes funcionam e às vezes não, mas é preciso seguir adiante. A visão de futuro, o 

compromisso e dedicação de 100% ao projeto e que deixem de lado sua outra atividade. Se não 

estão comprometidos, se não tem vontade de empreender, o projeto pode ser genial, mas não 

dará frutos. Dedicação é importante porque ele não consegue manter seu negócio em pé. Tem 

que ter visão do negocio, ele tem que ter uma paixão, ter visão de oportunidade, paixão. Tem 

que ter perseverança e vontade, porque se ele não tiver uma visão de mercado fica difícil ele 

tentar crescer se ele não tiver uma paixão, uma perseverança e conseguir” 

4.Operacional 

AR-1 

CO-2 

CH-1 

BR-2 

N=6; 35,30% 

“O empreendedor precisa ter uma forte visão da área específica que eles pretendem atuar, de 

entender aquilo muito bem tecnicamente. É preciso conhecer processos gerenciais. Precisa ter 

atitude de fazer mesmo e coragem de concretizar. Capacidade de seguir com todo o processo do 

negócio. Administração de empresas, gestão de recursos (equipamentos e dinheiro). Muita 

capacidade de gestão, planejar o mais rápido possível, mas devem se dedicar à execução do 

projeto e isso significa fazer o ciclo completo, receber a retroalimentação, porque muitas vezes 

ficam no planejamento e não executam. É interessante você ser criativo. O que o mercado 

valoriza é conseguir conciliar uma ideia em um produto e em processos, você ter essa condição 

de desdobramento. Do pensamento com processos que vão gerar produtos para atender o 

mercado é um grande elemento”. 

5.Estratégia 

AR-3 

BR-1 

N=4; 23,52% 

“É preciso ter uma visão do futuro, não limitada, aberta , ser proativo. Habilidades de 

negociação, planejamento estratégico no que concerne a ideia da capacidade de adaptação a 

mudanças. A capacidade de ver, a percepção, a visão associada a percepção de negócio, ele tem 

uma visão, não importa se é geral ou é daquela área específica, ele identifica e  transforma 

aquela necessidade em uma oportunidade ou cria uma necessidade. Conhecer o mercado”. 

6.Oportunidade 

CO-1 

BR-2 

N=3; 17,64% 

“Primeiro que foquem no mercado, que tenham muita capacidade de conectar a oportunidade 

com o produto. Habilidade de captar o que está mudando no mercado e reagir prontamente, 

com a sua sensibilidade que está em volta. Tem que ter visão do negocio, ele tem que ter uma 

paixão, ter visão de oportunidade, paixão, porque se ele não tiver uma visão de mercado fica 

difícil ele tentar crescer. Um empresário que tem essa condição de ver uma oportunidade lá fora 

e climatizar, tropicalizar aqui para o país está trazendo um grande resultado”. 

7.Inovação  

AR-1 

CH-1 

BR-1 

N=3; 17,64% 

“O negócio precisa ser inovador, algo diferente, não adianta fazer o mesmo, e que possa 

agregar valor, que o mercado precise disso e se interesse por ele’.  

8.Analítica 

AR-1 

“Entendimento de como funcionam os negócios; habilidades para fazer uma leitura técnica e 

financeira da situação da empresa, que tenham habilidades de comercialização. Ser capaz de 
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CH-1 

N=2; 11,76% 

discernir e ser capaz de tomar suas próprias decisões, e na medida em que for preciso, tomar 

decisões o mais rápido possível”. 

9.Aprendizagem 

AR-1 

N=1; 5,88% 

“Pré-disposição para aprender e mudar de rumo; ter muito jogo de cintura, há muitas 

mudanças e eles devem poder se adaptar a essas mudanças”. 

 

10. Quais as possíveis razões para que uma empresa que passou por um processo de incubação possa não dar 

certo no mercado?   

 

 

I.Centrais Discurso Geral 

1.Dificuldade nas 

relações humanas – 

entre sócios, a equipe 

e no externo  

 

AR-4 

CO-2 

CH-3 

BR-1 

 

N=10; 58,82% 

“O desgaste da equipe empreendedora, quando o negócio não é rentável o suficiente para 

manter a equipe e as relações humanas se desgastam. Briga de sociedade, a maioria das que 

fecharam foi briga de sociedade, 90%. Ou novos sócios entrando que não deixa de ser 

sociedade, novos investidores e, aí você tem uma mudança de estratégia do negócio ou 

diferentes visões dos sócios. Os empreendedores cada um quer construir o seu, os seus sonhos e 

os sonhos não são os mesmos. Um quer ser uma empresa gigante que venda que trabalhe 

internacionalização o outro que ser uma empresa pequenininha que só faça alguns projetos. Aí 

acaba dando briga entre os sócios, você começa a ter visões diferentes ou sonhos diferentes e 

não tem um ponto de alinhamento entre esses sonhos, você acaba desfocando os negócios e 

acaba criando várias empresinhas, porque cada um acaba saindo para tocar o seu  negócio ou 

briga entre os sócios e a empresa acaba diluindo. Equipes que não estão bem organizadas é um 

problema na criação do negócio ou que as equipes estejam configuradas por acordos que não 

são necessariamente uma sociedade, por exemplo, estudantes que trabalhavam juntos, que eram 

bons companheiros no estudo, mas que não serão necessariamente bons sócios na hora de 

empreender. Chegar com uma equipe formada por uma conveniência também complica a 

situação e vemos que não funciona bem. Às vezes chegam casais a empreender e eles terminam 

a relação e enfrentam uma situação complicada. As equipes se constituem porque os elementos 

se complementam. Deve ser clara a contribuição de cada um. Dentro da equipe, deve haver 

alguém que saiba vender, que tenha capacidade de vender, de buscar clientes no mercado. Se 

não há uma pessoa com essas capacidades dentro da equipe, é um pouco difícil permanecer no 

mercado. Também pode ocorrer de uma equipe onde somente uma pessoa tem as habilidades 

técnicas para desenvolver o projeto e essa pessoa abandona o negócio, o projeto pode 

fracassar. Outra coisa que complica o quadro é não estar disponível para receber 

retroalimentação, menosprezar a opinião dos outros. Muitos chegam motivados pelo capital de 

apoio, quando vemos que tudo gira ao redor dessa dimensão, sabemos que a probabilidade de 

que funcione diminui bastante. Quando não há confiança entre eles mesmos, ou no seu entorno é 

muito difícil estabelecer relações com outros empreendedores, com possíveis aliados, com 

investidores, com a própria incubadora, então devem ter uma equipe que confie na sua 

capacidade de execução do projeto, para trabalhar com confiança, para poder gerar redes e 

alianças. Acontece também que alguns empreendedores  não querem constituir equipes 

interdisciplinares. As empresas fracassam pela resistência dos empreendedores em não formar 

equipes interdisciplinares. Essa é uma falha que os leva a fracassar. Eles devem ser sinceros 

entre si e por mais que sejam amigos, devem fazer um contrato por escrito para que as regras 

fiquem claras, porque as palavras se confundem por aí”. 

2.Alterações no 

mercado 

 

AR-2 

CO-2 

CH-3 

BR-3  

 

N=10; 58,82% 

“Existem problemas com produtos desatualizados. O sucesso comercial de uma empresa 

também está ligado às necessidades atuais do mercado, e muitas vezes os empreendedores 

podem não estar atentos a essas mudanças de hábitos dos consumidores e basicamente ficam 

fora do mercado. Pode ser pela paixão pelo projeto, pelo produto e menos no problema, 

perdendo o foco na sua comercialização. Quando descobrem que o projeto não é viável, não 

querem mudar de projeto, tanto na mesma linha ou então a outra linha de projetos, então esses 

projetos acabam não funcionando. O processo de incubação oferece alguns instrumentos como 

participação em feiras, desenvolvimento, serviços técnicos especiais que é o momento de você 

estar testando seu produto relacionado ao mercado. O mercado tem grandes mudanças 

tecnológicas e, dependendo você perde todo seu empenho em algo que se torna obsoleto. Não 

tem inovação, ficar em cima de um único produto, demorar muito para pôr esse produto no 

mercado, ficar preso à produção e não criar novos produtos, ou criar melhoria no atendimento 

ou criar novas formas de modelo de negócios pro seu produto. Se você passa por um processo 

de incubação e não faz esses testes você pode sair com o produto que seja até bom, mas que não 

tem a viabilidade comercial, e quando for para o  mercado, com a concorrência, se perde 

porque quando se esta dentro de uma incubadora você tem que estar constantemente fazendo 

uma análise ambiental, pontos fortes, pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Se não 

pegou essa cultura, não está fazendo isto constantemente, você vai se dar mal no mercado. Por 

outro lado, se você está mais apaixonado pelo problema do que pelo produto, terá mais 

possibilidades de sucesso porque buscará estratégias, terá a habilidade mental para satisfazer 

essa necessidade e resolver problemas com estratégias distintas. Isso implica estar aberto às 

necessidades do mercado, não é fazer o que for só para vender o produto, é preciso escutar o 
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mercado”. 

3.Despreparo dos 

sócios na gestão 

 

AR-1 

CO-1 

BR-32 

 

N=5; 29,41% 

“O maior problema está na estrutura de formação de capacidades básicas ou na forma de 

trabalhar. Se a incubadora não avaliou o nível de desenvolvimento dos empresários e eles se 

consideram prontos para o desenvolvimento de seus negócios, quando na verdade eles precisam 

de mais apoio. Acontece do empreendedor se empolgar e vender mais do que pode. A empresa 

acha que pode e abraça o mundo, mas não tá pensando que tem que crescer devagar, porque ele 

quer crescer muito rápido e não tem condições para isso. Quando o empreendedor não faz uma 

boa gestão financeira e do tempo, ou que não se prepara para ter uma equipe, que ele não se 

dedica a gestão da empresa principalmente no aspecto de grupo e  finanças, ele sofre  muito. 

Outro fator é que algumas vezes ele não quer ser grande, ele não quer ter uma fatia enorme do 

mercado, ele não que ser dono de uma pequena parte de uma empresa grande, ele quer falar 

que ele tem cem por cento do negócio, ou sessenta por cento do negócio, ou cinquenta e um por 

cento do negócio, mas nunca dez por cento, vinte por cento de um mega negócio”. 

4.Pouca energia para  

empreender 

 

AR-1 

CO-2 

 

N=3; 17,64% 

“O pouco convencimento que os empreendedores possam ter ao querer empreender e poder 

enfrentar a complexidade que implica o processo empreendedor. Tem a ver com as 

competências pessoais, de seguir adiante e de ter tomado uma decisão consciente de que querem 

empreender como opção de vida, bem como a capacidade de superar obstáculos. O abandono 

de projetos acontece, por exemplo, porque parte da equipe do empreendedor não tem certeza se 

quer realmente ser um empreendedor, ou porque conseguem um trabalho com uma relação de 

dependência e vão embora, não têm a paciência necessária para esperar o desenvolvimento do 

projeto e o momento quando este começa a gerar lucro. Outro exemplo, quando o empreendedor 

não consegue esperar as diversas fases de financiamento  e acaba deixando a empresa muito 

cedo, muitas vezes, logo após o primeiro financiamento, sem conseguir esperar todo o 

processo”.  

5.Comprometimento 

 

AR-2 

CH-1 

N=3; 17,64% 

“É muito importante ter a mesma dedicação e visão, o mesmo objetivo e poder caminhar juntos, 

ou seja, o mesmo compromisso e ansiedade de sucesso. A questão do tempo de dedicação tem 

um impacto no resultado comercial da empresa; há empreendedores que talvez não se dediquem 

em tempo integral ao seu empreendimento. Observamos que as equipes que não se dedicam 

100% ao negócio, por melhor que seja o negócio, ele não anda bem. Muitas vezes é preciso 

trabalhar mais para começar uma empresa e eles optam pelo caminho de trabalhar meio tempo 

e não o tempo necessário para que a empresa realmente tenha sucesso. É basicamente mais por 

aí do que por questões técnicas”. 

6.Dificuldade 

financeira 

CH-2 

 

N=2; 11,76% 

“Quando a empresa não tem tranquilidade financeira para poder empreender, porque isso 

complica as coisas, causa distração, podem tomar decisões que não sustentam um bom negócio 

porque querem conseguir liquidez a curto prazo, mas que afinal acaba hipotecando o seu futuro. 

É uma situação bem complexa que causa o fracasso dos negócios ou mesmo se os 

financiamentos prévios não funcionam; há muitos projetos bons, boas intenções com boas 

equipes que não conseguem captar financiamento; há uma escassez do que chamamos de 

investidores anjos, porque não existem investidores anjos, existe muita aversão ao risco aqui no 

nosso país. Às vezes é isso que trava os projetos.” 

7.Mudanças 

econômicas 

AR-1 

N=1; 5,88% 

“ Isso é muito difícil de dizer, às vezes o contexto econômico muda da noite para o dia, e com a 

variação do preço do dólar, os empreendedores têm uma expectativa, uma hesitação em relação 

ao risco de empreender seu projeto com um financiamento que já foi aprovado, mas ao qual não 

querem se comprometer porque não sabem qual será a situação no futuro. Eles não querem 

correr o risco de aceitar o financiamento porque não sabem o que pode acontecer, com as 

incertezas do mercado, eles não sabem o que fazer para continuar”. 

 

 

 



251 

APÊNDICE 4 – Escalas para a mensuração das competências 

questões
sigla dos 

indicadores

1. Faço com que minha vida seja sempre cheia de desafios. oportunidade 1

2. Tenho facilidade para identificar alternativas para um problema. oportunidade 2

3. Nunca mudaria do país em busca de novas oportunidades. oportunidade 3

4. Sempre busco informações sobre novidades e ideias. oportunidade 4

6. Busco novos relacionamentos com frequencia. relacionamento 1

7. Tenho facilidade em convencer as outras pessoas. relacionamento 2

8. Tenho bons relacionamentos e procuro valorizar o que as pessoas tem de melhor. relacionamento 3

9. Não me incomodo de pedir ajuda quando necessário. relacionamento 4

10. Procuro ouvir as contribuições de pessoas de fora do negócio relacionamento 5

11. Meus investimentos são planejados. estrategia 1

12. Planejamento é foco nos meus negócios. estrategia 2

13. Prefiro organizar previamente as minhas tarefas. estrategia 3

14. Considero eventualmente abrir mão de uma negociação visando melhores resultados futuros estrategia 4

15. Minhas negociações visam para que todos ganhem estrategia 5

16. Creio que com dedicação eu alcanço melhores resultados energia pessoal 1

17. Acredito que eu posso melhorar meu negócio cada vez mais. energia pessoal 2

18. Sou persistente em alcançar meus objetivos. energia pessoal 3

19. Quando erro, procuro identificar o motivo e sigo um novo caminho. energia pessoal 4

20. Considero que só ouvir as pessoas não me motiva a procurar novas saídas. energia pessoal 5

21. Diante de uma nova ideia procuro pesquisar o máximo sobre esta. aprendizagem 1

22. Aceito mudar a minha opinião diante de um bom argumento. aprendizagem 2

23. Os meus conhecimentos são suficientes para ter/gerenciar um negócio próprio. aprendizagem 3

24. Costumo praticar o que aprendo nos treinamentos que faço. aprendizagem 4

25. Acredito na aprendizagem continua. aprendizagem 5

26. Transformo um planejamento em realidade. operacional 1

27. Considero que devo  conhecer todas as fases do meu negócio. operacional 2

28. Quando necessário trabalho diretamente nos processos de minha empresa. operacional 3

29. Acredito que o fazer é tão importante quanto o planejar. operacional 4

30. Não vejo necessidade de conhecer as rotinas não estratégicas. operacional 5

31. Busco novas soluções referentes a uma situação encontrada.  Inovadoras 1

32. Acredito que as minhas ideias de negócio possam ser concretizadas. Inovadoras 2

33. Sou plenamente capaz de olhar para o futuro e prever mudanças que ocorrerão em um ambiente. Inovadoras 3

34. Gosto de quebrar a rotina, com frequência. Inovadoras 4

35. Me sinto mais confortável em situações em que posso manter o controle. Inovadoras 5

36. Sempre procuro analisar as possibilidades de uma nova situação. Analiticas 1

37. Em momentos de pressão eu penso antes de agir. Analiticas 2

38. Procuro entender a solicitação do cliente analisando as suas necessidades. Analiticas 3

39. Entendo que reduzo os riscos quando me dedico a analisar o meu negócio. Analiticas 4

40. Sei que as diretrizes estabelecidas no planejamento são para orientação. Analiticas 5

41. Quando eu tenho uma dificuldade não desisto facilmente. compromisso 1

42. Não faço os meus trabalhos na véspera da entrega. compromisso 2

43. Gosto de estipular metas para minha carreira compromisso 3

44. Não me preocupo com horário de saída compromisso 4

45. Estou preparado para enfrentar qualquer situação que venha pela frente compromisso 5

47. Cancelo todos meus compromissos para terminar meu projeto. humanas 1

48. Me desligo do mundo quando estou em reuniões de negócios. humanas 2

49. Mantenho contato permanente com meus amigos. humanas 3

50. Minha familia entende minha ausencia. humanas 4

51. O volume de vendas (quantidade vendida) de minha empresa aumentou de forma significativa. desempenho 1

52. O faturamento de minha empresa apresenta taxas superiores ao de meus concorrentes. desempenho 2

53. A margem líquida de minha empresa tem crescido ano a ano. desempenho 3

55. Obtivemos aumento na taxa de participação de mercado (Market share). desempenho 4  
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APÊNDICE 5 – Questionário para a etapa quantitativa 

Questionário de competências empreendedoras dos empreendedores que foram incubados 

Leia as afirmações abaixo e destaque entre uma das opções: 5 para o mais coerente com a sua 

realidade e 1 para o menos coerente com sua realidade. Este questionário destina-se a uma 

pesquisa de cunho acadêmico, portanto as respostas serão tratadas de forma confidencial.

43. Gosto de estipular metas para a minha carreira. 1 2 3 4 5

50. Minha familia entende minha ausencia. 1 2 3 4 5

38. Procuro entender a solicitação do cliente analisando as suas necessidades. 1 2 3 4 5

33. Sou plenamente capaz de olhar para o futuro e prever mudanças que ocorrerão em um ambiente. 1 2 3 4 5

28. Quando necessário trabalho diretamente nos processos de minha empresa. 1 2 3 4 5

18. Sou persistente em alcançar meus objetivos. 1 2 3 4 5

23. Os meus conhecimentos são suficientes para ter/gerenciar um negócio próprio. 1 2 3 4 5

13. Prefiro organizar previamente as minhas tarefas. 1 2 3 4 5

8. Tenho bons relacionamentos e procuro valorizar o que as pessoas tem de melhor. 1 2 3 4 5

3. Nunca mudaria do país em busca de novas oportunidades. 1 2 3 4 5

49. Mantenho contato permanente com meus amigos. 1 2 3 4 5

44. Não me preocupo com horário de saida. 1 2 3 4 5

39. Entendo que reduzo os riscos quando me dedico a analisar o meu negócio. 1 2 3 4 5

34. Gosto de quebrar a rotina, com frequência. 1 2 3 4 5

29. Acredito que o fazer é tão importante quanto o planejar. 1 2 3 4 5

19. Quando erro, procuro identificar o motivo e sigo um novo caminho. 1 2 3 4 5

14. Considero eventualmente abrir mão de uma negociação visando melhores resultados futuros. 1 2 3 4 5

53. A margem líquida de minha empresa tem crescido ano a ano. 1 2 3 4 5

7. Tenho facilidade em convencer as outras pessoas. 1 2 3 4 5

4. Sempre busco informações sobre novidades e ideias. 1 2 3 4 5

47. Cancelo todos meus compromissos para terminar meu projeto. 1 2 3 4 5

42. Não faço os meus trabalhos na véspera da entrega. 1 2 3 4 5

32. Acredito que as minhas ideias de negócio possam ser concretizadas. 1 2 3 4 5

27. Considero que devo conhecer todas as fases do meu negócio. 1 2 3 4 5

22. Aceito mudar a minha opinião diante de um bom argumento. 1 2 3 4 5

17. Acredito que eu posso melhorar meu negócio cada vez mais. 1 2 3 4 5

12. Planejamento é foco nos meus negócios. 1 2 3 4 5

2. Tenho facilidade para identificar alternativas para um problema. 1 2 3 4 5

1. Faço com que minha vida seja sempre cheia de desafios. 1 2 3 4 5

6. Busco novos relacionamentos com frequencia. 1 2 3 4 5

9. Não me incomodo de pedir ajuda quando necessário. 1 2 3 4 5

10. Procuro ouvir as contribuições de pessoas de fora do negócio. 1 2 3 4 5

11. Meus investimentos são planejados. 1 2 3 4 5

15. Minhas negociações visam para que todos ganhem. 1 2 3 4 5

52. O faturamento de minha empresa apresenta taxas superiores ao de meus concorrentes. 1 2 3 4 5

20. Considero que só ouvir as pessoas não me motiva a procurar novas saídas. 1 2 3 4 5

40. Sei que as diretrizes estabelecidas no planejamento são para orientação. 1 2 3 4 5

21. Diante de uma nova ideia procuro pesquisar o máximo sobre esta. 1 2 3 4 5

16. Creio que com dedicação eu alcanço melhores resultados. 1 2 3 4 5

24. Costumo praticar o que aprendo nos treinamentos que faço. 1 2 3 4 5

26. Transformo um planejamento em realidade. 1 2 3 4 5

30. Não vejo necessidade de conhecer as rotinas não estratégicas. 1 2 3 4 5

31. Busco novas soluções referentes a uma situação encontrada. 1 2 3 4 5

35. Me sinto mais confortável em situações em que posso manter o controle. 1 2 3 4 5

25. Acredito na aprendizagem continua. 1 2 3 4 5

37. Em momentos de pressão eu penso antes de agir. 1 2 3 4 5

41. Quando eu tenho uma dificuldade não desisto facilmente. 1 2 3 4 5

45. Estou preparado para enfrentar qualquer situação que venha pela frente. 1 2 3 4 5

36. Sempre procuro analisar as possibilidades de uma nova situação. 1 2 3 4 5

48. Me desligo do mundo quando estou em reuniões de negócios. 1 2 3 4 5

51. O volume de vendas (quantidade vendida) de minha empresa aumentou de forma significativa. 1 2 3 4 5

55. Obtivemos aumento na taxa de participação de mercado (Market share). 1 2 3 4 5

alternativas
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Genero:                     Masculino                                    Feminino

Estado civil

Tempo de Experiência

Até 11 meses

De 12 meses à 1 ano e 11 meses

De 2 anos à 2 anos e 11 meses

3 anos em diante

Idade

Até 20 anos

De 21 à 26 anos

De 27 à 32 anos

Acima de 32 anos

Qual área você atua no momento?

Qual sua formação acadêmica?

Qual seu país e cidade que reside?

Em qual cidade e País ficava sua incubadora? 

Qual o segmento de atuação de sua empresa?

Tempo de existência da empresa: 

Até 11 meses

De 12 meses à 1 ano e 11 meses

De 2 anos à 2 anos e 11 meses

3 anos em diante

Sua empresa é considerada:

Micro

Pequena

Média

Grande

Quantos são os sócios de sua empresa?

Quantos funcionários tem sua empresa? (não considerar os sócios)

Você recebeu aporte de capital de terceiros?

Sua empresa tem sede própria?

Em qual cidade e País fica a sua empresa?  

Nota 1 - Questionário aplicado pelo Google – Formulário   


