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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o sentido de desenvolver projetos empresariais 

sustentáveis para empreendedores vinculados a incubadoras universitárias. Pretendeu-se 

analisar as incubadoras de empresas universitárias, no intuito de compreender como esta nova 

geração de empreendedores executam seus projetos empresariais incorporando demandas de 

sustentabilidade. Além disso, pretendeu-se também discutir o papel da incubadora 

universitária na formação socioambiental da nova geração de empreendedores. Diversas 

instituições de ensino superior têm tentado promover uma educação sustentável, muitas reformularam 

seus currículos, incluindo disciplinas voltadas à educação ambiental e incentivando projetos 

ambientais. As incubadoras de empresas universitárias estão inseridas neste ambiente e devem 

incorporar em seus propósitos de atuação metas e ações que favoreçam a formação de empresas 

sustentáveis, social e ambientalmente. O avanço do tema sustentabilidade no universo empresarial tem 

chamado a atenção de diversos públicos, dentre eles os empreendedores, e tem levado este público a 

desenvolver planos de negócios por meio das incubadoras de empresas, considerando a gestão 

socioambientalmente sustentável. Para tanto, foi realizado um estudo qualitativo interpretativo básico 

em quatro incubadoras universitárias – duas públicas e duas privadas. A pesquisa foi realizada com 

treze empreendedores cujas empresas incorporam ações socioambientais. Os dados, coletados 

por meio de entrevistas semi-estruturadas, foram analisados segundo o processo de analise de dados 

qualitativos proposto por Gibbs (2009). Os resultados demonstram que sustentabilidade se remete 

nas falas dos empreendedores à noção de valor, mencionada pelos entrevistados em 

associação com a ideia de ética, honestidade e de um pressuposto de responsabilização das 

empresas pelos atos que encerram. Outra concepção que atravessou as narrativas dos 

empreendedores foi à ideia de que sustentabilidade se trata de um ideal de conduta que parte 

de uma lógica de não agressão ao ambiente e mitigação de ações sustentáveis, em especial, as 

ambientalmente corretas. Conclui-se que os empreendedores guiaram seus negócios 

considerando, de alguma forma, questões de sustentabilidade, mas isso porque seus produtos 

e serviços acabam minimizando impactos ambientais. Outra constatação importante é que a 

questão da sustentabilidade socioambiental está longe de ser uma preocupação dos 

coordenadores das quatro incubadoras pesquisadas e sequer parece ser objeto de inquietação 

ou de alguma medida a ser tomada a curto ou médio prazo.  

Palavras-chave: Incubadora de empresas, Sustentabilidade, Empreendedorismo. 
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ABSTRACT 

 
In this research we examine the projects developed by sustainable business entrepreneurs in 

the university incubators. It was intended to analyze business incubators university in order to 

understand how this new generation of entrepreneurs run their business projects incorporating 

sustainability demands. Furthermore, it was also intended discuss the role of the university 

incubator in environmental training the next generation of entrepreneurs. Several higher 

education institutions have tried to promote sustainable education; many reformed their 

curricula, including courses that encourage environmental education and environmental 

projects. The business incubators are included in this university environment and should 

incorporate in its purpose of performance targets and actions that favor the formation of 

sustainable enterprises, socially and environmentally. The advance of the sustainability issue 

in the business world has caught the attention of various stakeholders, including 

entrepreneurs, and this has led to develop business plans through business incubators, 

considering the socially and environmentally sustainable management. Therefore, we 

conducted a qualitative study in four university incubators - two public and two private. The 

survey was conducted with thirteen entrepreneurs whose companies incorporate 

environmental actions. Data were collected through semi-structured interviews were analyzed 

by the method of qualitative data analysis proposed by Gibbs (2009). The results demonstrate 

that sustainability is in the speeches of entrepreneurs refers to the notion of value mentioned 

by respondents in association with the idea of ethics, honesty and an assumption of corporate 

accountability for the actions they contain. Another design that crossed the narratives of 

entrepreneurs was the idea that sustainability it comes to an ideal of conduct that part of the 

logic of non-aggression to the environment and sustainable mitigation actions, in particular 

the environmentally correct. We conclude that entrepreneurs have guided their businesses 

considering sustainability issues because their products and services minimizing 

environmental impacts. Another important finding is that the issue of environmental 

sustainability is far from being a concern of the coordinators of the four surveyed incubators 

and even seems to be the object of unrest or any action to be taken in the short or medium 

term. 

 

Keywords: business incubator, Sustainability, Entrepreneurship. 
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1. Introdução 

 
 A sustentabilidade é um termo que abrange várias definições e vêm sendo discutido 

por atores sociais distintos, como a academia, o governo, a sociedade civil e as empresas. Sua 

expressiva expansão nestes meios tem influenciado vários campos, entre eles o da educação 

superior que, desde 1972, vem se comprometendo a inserir sustentabilidade nos currículos de 

seus cursos. 

A educação para a sustentabilidade tornou-se algo tão relevante que por meio da 

portaria 57/254, em Dezembro de 2002, foi instituída a Década das Nações Unidas da 

Educação para a sustentabilidade de 2005 a 2014. O objetivo é integrar os valores inerentes ao 

desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da aprendizagem para promover mudanças 

de comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável (UNESCO, 2003). A 

UNESCO foi designada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para promover a década 

nos diversos países. 

Após oito anos do inicio da década, diversas instituições de ensino superior têm 

tentado promover uma educação sustentável, muitas reformularam seus currículos, incluindo 

disciplinas voltadas à educação ambiental e incentivando projetos ambientais (MCNAMARA, 

2010). Desde então, presidentes e vice-chanceleres de universidades vem assinando acordos e 

criando mecanismos para operacionalizar esses propósitos (DIAS e CARVALHO, 2002).  

Mesmo que a materialização de tal propósito ainda seja um desafio, esse movimento 

sinaliza um ambiente institucional favorável às ações em prol da sustentabilidade no ensino 

superior. As incubadoras de empresas universitárias estão inseridas neste ambiente e devem 

incorporar em seus propósitos de atuação metas e ações que favoreçam a formação de 

empresas sustentáveis, social e ambientalmente. Contudo, não se sabe ainda de que forma as 

incubadoras estão assumindo esta tarefa para si e fomentando a formação de empreendedores 

de empresas sustentáveis. Também não sabemos como os empreendedores nas incubadoras 

vêm incorporando os princípios de sustentabilidade em seus projetos empresariais e é nesta 

lacuna que este estudo pretendeu dar sua contribuição, pois em uma busca realizada nas 

principais bases de dados, como EBSCO, ProQuest, Scielo, Capes, não foram localizadas 

pesquisas que abordem o contexto das incubadoras de empresas universitárias, principalmente 

referentes a estudos sobre como os empreendedores incorporam e executam propósitos de 

sustentabilidade em seus projetos empresariais. 
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O avanço do tema sustentabilidade no universo empresarial tem chamado a atenção de 

diversos públicos, dentre eles os empreendedores, e tem levado este público a desenvolver 

planos de negócios por meio das incubadoras de empresas, considerando a gestão 

socioambientalmente sustentável.   

A noção de sustentabilidade no universo empresarial pressupõe ações em busca de um 

maior equilíbrio de suas atitudes com os impactos sociais e o meio ambiente e muito desse 

movimento vem da preocupação dos consumidores que aumentam a cobrança por produtos 

ambientalmente responsáveis. Esse cenário instiga os setores empresariais a incorporarem 

essa ideia-força nas suas estratégias de negócio, visando à integração de igualdade social, 

responsabilidade ambiental e crescimento econômico. 

Ser sustentável não significa não ter lucro, mas realizar práticas relacionadas à 

otimização do uso de recursos ambientais em suas atividades, de forma a diminuir o impacto 

no meio ambiente. Infelizmente, em muitos setores, a sustentabilidade empresarial ainda não é 

um dos focos principais de atenção dentro das organizações devido à associação a um 

aumento nos custos de operação e nos preços de venda; o que provoca um risco maior à venda 

dos seus produtos no mercado consumidor. Segundo Azevedo (2006), em termos acadêmicos 

constata-se diferenças no significado do conceito de sustentabilidade empresarial, dependendo 

do autor que trata do tema, contudo uma ideia central e consensual é a do World Commission 

on Environment and Development (WCED) que define o conceito de desenvolvimento 

sustentável como a habilidade de atender às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. 

De acordo com o WCED, o conceito de desenvolvimento sustentável sugere 

limitações impostas pelo atual estado da tecnologia e organização social sobre os recursos 

ambientais e pela habilidade da biosfera em absorver os efeitos das atividades humanas. 

Para os micros e pequenos empreendedores adotarem práticas sustentáveis torna-se 

mais ainda um empecilho, pois precisam revisar suas estratégias e isto acaba demandando 

mais custos, fazendo com que corram o risco de comprometer o lucro e sua sobrevivência. 

Entretanto, atentos às novas exigências dos diversos públicos, como: os consumidores, 

governos, órgãos reguladores, empresas concorrentes, passa-se a enxergar também que o 

desenvolvimento sustentável é uma maneira de obter vantagem competitiva e crescimento 

econômico o que os faz buscarem aderir a praticas de negócios sustentáveis como necessidade 

de sobrevivência, uma vez que parte de grandes corporações exigem cumprimento de 

princípios socioambientais para firmarem acordos comerciais. 
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 Os empreendedores encontram-se em um mercado volátil e suas empresas necessitam 

aderir a estratégias que os coloquem no mesmo nível dos concorrentes e, se possível, acima 

deles. Os empreendedores não possuem um capital favorável e o processo de incubação se 

tornou um mecanismo para patrocinar e desenvolver novos negócios. Quando uma empresa 

passa por um processo de incubação, seu índice de mortalidade é reduzido, como indicam os 

dados da ANPROTEC. Diversas pesquisas encontraram evidências de que as incubadoras 

além de auxiliarem no surgimento e fortalecimento de pequenas empresas, também 

contribuem com a redução para até 7% de seu índice de mortalidade (LAHORGUE, 2004). 

Outro fator de sucesso nas incubadoras de empresas é o seu vinculo com a 

universidade. Nestas incubadoras, os empreendedores podem encontrar oportunidades de 

desenvolver competências que vão ajudar-lhes a sobreviver no mercado (DORNELAS, 2002). 

Na concepção de Gomes et. al. (2007), as competências estão ligadas ao desempenho dos 

indivíduos, sendo assim, é necessário identificar e entender as competências dos 

empreendedores. Apesar de ser importante para o autor analisar o perfil destes 

empreendedores, ou seja, as competências que possuíam ao iniciar o trâmite de incubação na 

incubadora universitária e analisar as competências que foram desenvolvidas no decorrer do 

tempo, até tornarem-se empresas graduadas, isto não foi contemplado, uma vez que não era o 

foco deste trabalho. 

As empresas instaladas em uma incubadora possuem a característica de serem as mais 

aptas, ou seja, existe um processo seletivo em que são selecionados os melhores projetos. Isto 

já é um diferencial, pois estes projetos que conseguem passar nas fases do processo de seleção 

são aqueles que têm mais chance de sucesso e podem tornar-se empresas graduadas 

(LAHORGUE, 2008). 

Uma pesquisa realizada pelo conselho de diretores da National Business Incubation 

Association (NBIA), em 1996, demonstrou que os programas de incubação que adotam os 

princípios e boas práticas de incubação de empresas geralmente obtêm melhores êxitos se 

comparados com aqueles que não adotam. Os dois princípios que caracterizam a incubação de 

empresa como eficazes são: 

 A incubadora almeja ocasionar um impacto positivo na economia da comunidade 

em que está inserida. 

 A incubadora é um modelo eficaz e sustentável de negócios. 

  

 O sucesso do processo de incubação hoje também pode ser avaliado pelos aspectos 

sociais e ambientais que os empreendimentos alcançam (DALMORO, 2009). Para que um 
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projeto seja selecionado na incubadora de empresas é necessário que ele possua viabilidade 

econômica, e também diferencial competitivo, destacando-se dos produtos que já estão no 

mercado. Sendo assim, desenvolver projetos socialmente e ambientalmente responsáveis pode 

ser uma forma de vantagem competitiva e um diferencial destas empresas.  

 Devido à falta de experiência dos empreendedores, é necessário que estes obtenham 

uma ajuda externa. Neste caso, a incubadora universitária assume o papel de um consultor, 

ajudando a identificar e desenvolver as forças e minimizar potenciais fraquezas dos negócios.  

 Este processo de desenvolvimento pode proporcionar a estes empreendedores uma 

vantagem competitiva em meio aos concorrentes já estabelecidos no mercado que agora 

também demanda preocupações de ordem social e ambiental. 

Assim, neste trabalho foram analisadas as incubadoras de empresas universitárias, no 

intuito de verificar como os empreendedores de empresas incubadas executam seus projetos 

empresariais incorporando demandas de sustentabilidade. Desta forma, neste estudo 

pretendeu-se responder o seguinte problema de pesquisa: O que significa para as novas 

gerações de empreendedores incorporarem e executarem propósitos de sustentabilidade em 

seus projetos empresariais nas incubadoras de empresas universitárias? 

A pesquisa teve por objetivo geral analisar o sentido de desenvolver projetos 

empresariais sustentáveis para empreendedores vinculados a incubadoras universitárias. A 

intenção foi descobrir como esta nova geração de empresários compreende e materializa os 

objetivos da sustentabilidade nos projetos que conduzem. Além disso, pretendeu-se discutir o 

papel da universidade na formação socioambiental da nova geração de empreendedores. 

Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possa contribuir para se repensar a 

formação de empreendedores frente às crises sociais e ambientais de seu tempo e sirvam 

como guia para as incubadoras de empresas refletirem sobre seus processos de formação, 

tendo em vista princípios de sustentabilidade. 

Os seguintes objetivos específicos foram definidos para que o objetivo geral pudesse 

ser atingido: 

 

a) Identificar projetos de empreendedores que incorporam sustentabilidade em seus 

projetos empresariais. 

b) Descrever as incubadoras de empresas universitárias e as principais características 

dos programas de pré-incubação, incubação e pós-incubação das universidades 

pesquisadas.  
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c) Conhecer as razões que levaram os empreendedores a vincularem-se a uma 

incubadora de empresas universitária 

d) Discutir a forma como os empreendedores compreendem sustentabilidade e a 

incorporam em seus projetos.  

e) Conhecer as fontes de aprendizado e o papel da incubadora no processo de 

formação de empreendedores de empresas sustentáveis. 

 

As instituições participantes do estudo foram selecionadas pela sua trajetória na 

formação de empreendedores, sendo que foi realizado um estudo qualitativo em quatro 

incubadoras de instituições de ensino superior localizadas em São Paulo. O objeto de estudo 

foram os projetos dos empreendedores que incorporam sustentabilidade em suas metas 

empresariais. 
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2. Sustentabilidade e os desafios empresariais  

 

 Sustentabilidade é um termo que abrange várias definições e a maior parte das pessoas 

utiliza o termo sem realmente compreende-lo. Nesta pesquisa, os termos sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável serão usados de maneira intercambiável. A seguir será realizado 

um breve histórico do surgimento do termo sustentabilidade. 

 O Instituto Ethos conceitua sustentabilidade como:  

 

Ter sustentabilidade significa assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e ao 

mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da 
comunidade, um meio ambiente saudável e uma sociedade estável. [...] Geralmente 

definido como a forma de satisfazer as necessidades da presente geração sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas necessidades, 

de acordo com a comissão Brundtland. A sustentabilidade tem três amplos 

componentes, geralmente descritos como as pessoas, os lucros e o planeta, ou seja, 

os aspectos sociais, econômicos e ambientais. A necessidade de as empresas darem 

conta dessas três dimensões tem sido resumida no conceito da triple bottom line. 

(ETHOS, 2009). 

 

Ao longo dos anos a questão do meio ambiente acabou se tornando secundária, isto 

porque havia uma crença de que as fontes e os recursos naturais eram ilimitados e não se 

fomentava o uso consciente dos mesmos.  

De acordo com Leff (2009), a discussão da sustentabilidade destacou-se devido à crise 

ambiental que cresceu a níveis alarmantes no cenário mundial, instigando um olhar para o 

desenvolvimento das nações e das empresas para que não fossem direcionados somente ao 

crescimento econômico e aumento do Produto Interno Bruto (PIB).  

Barbieri (2011) destaca a Conferência sobre a Biosfera, realizada pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), em Paris no ano de 

1968, como o marco na discussão do desenvolvimento sustentável. Nessa oportunidade foi 

criado o programa Homem e Biosfera, que refletiu sobre a relação entre a humanidade e o 

meio ambiente.  

Além disso, o autor destaca a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano (Estocolmo, 1972), que originou uma declaração com 26 princípios. Tais princípios 

refletem sobre a necessidade de realizar uma educação ambiental com os jovens e adultos que 

valorize a preservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras. 

Este cenário favoreceu o surgimento da ideia de desenvolvimento sustentável oriundo 

do conceito de eco-desenvolvimento, conceito este que foi proposto por Ignacy Sachs, na 
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primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em 1972 em Estocolmo, onde foram discutidos os potenciais efeitos das mudanças 

climáticas (MONTIBELLER, 2004).  

A partir desta conferencia, diversos países passaram a reconhecer a importância do 

tema ambiental e começam a criar instrumentos para cuidar do tema, como o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Os países foram incentivados a criarem 

órgãos ambientais e, no Brasil, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e 

a participação de ONGs e da sociedade civil. 

Segundo Sachs (1993), a noção de eco-desenvolvimento deve levar em consideração a 

utilização dos recursos locais sem que se comprometam os recursos naturais. Com o passar do 

tempo, o movimento ambientalista foi substituindo o termo eco-desenvolvimento pelo termo 

desenvolvimento sustentável.  

Há várias definições para o conceito de desenvolvimento sustentável, pois cada autor 

interpreta de uma maneira distinta. Concordando com esta visão, Leal, Sambiase e Basso 

(2007) afirmam que, apesar de existirem diversas definições de desenvolvimento sustentável, 

a definição que ganhou espaço e é mais conceituada é a do Relatório de Brundtland, que 

propõe que, apesar da economia ser fundamental para o desenvolvimento, o avanço 

econômico deve manter um bom relacionamento com o meio ambiente e as demandas sociais. 

A definição do termo desenvolvimento sustentável que consta no Relatório de 

Brundtland é: “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das futuras gerações atenderem suas necessidades” (WCED, 1987). Ainda de 

acordo com o Relatório de Brundtland, o desenvolvimento sustentável requer que as 

necessidades básicas de todos sejam atendidas e que estes tenham oportunidades de ter uma 

vida melhor.  

Para que os principais objetivos das políticas de desenvolvimento e meio ambiente que 

foram propostos pelo Relatório de Brundtland pudessem ser atingidos se fazia necessário 

realizar um ajuste nos padrões de consumo dos países ricos, uma vez que há uma elevada 

discrepância. Enquanto os países do sul sofrem de extrema pobreza, o cenário nos países do 

norte é o oposto, há um consumo exagerado.  

Estas discrepâncias são as principais causas das crises ambientais, sendo notório nas 

classes mais abastadas um elevado desperdício. Torna-se, portanto, urgente atingir um maior 

equilíbrio entre a produção e o consumo dos países, minimizando assim o impacto no 

ambiente e dando oportunidade de consumo para atender as necessidades básicas das classes 

menos favorecidas. 
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De acordo com o Relatório de Brundtland, os países devem aderir a algumas medidas 

para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas: garantir os recursos básicos a 

população como água e alimentos, diminuir o consumo de energia e potencializar a 

preservação dos ecossistemas, como a Antártica e os oceanos (BRUSEKE, 1995). 

Entretanto, o conceito desenvolvimento sustentável só foi incorporado como um 

princípio na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), evento este promovido pela ONU, em 1992. Desde então, a sustentabilidade 

surge como um modelo de desenvolvimento que busca integrar o crescimento econômico, 

social e a preservação ambiental como elementos de desenvolvimento interdependentes e que 

se suportam reciprocamente (DESAI, 2002). 

Foi na década de 90 que houve um grande impulso em relação à consciência ambiental 

por parte dos diversos membros da sociedade. As organizações passaram a se preocupar com 

a racionalização do uso de energia e matérias primas e começaram a promover e estimular a 

reciclagem e a reutilização dos recursos naturais. (OLIVEIRA, 2009). 

O intuito do desenvolvimento sustentável é buscar um equilíbrio entre a proteção 

ambiental e o desenvolvimento econômico e se tornou a base para a agenda 21. Nesta agenda, 

os 170 países participantes se comprometeram em seguir normas/padrões para que haja um 

mundo mais equilibrado, social, econômico e ambiental.  

Cada país assume o compromisso de criar sua agenda 21 conforme o contexto de cada 

localidade. Os países se comprometem em refletir no que diz respeito ás suas ações no meio 

ambiente e buscam envolver todos os membros da sociedade, governo, empresas e ONGs na 

busca de soluções para as questões ambientais. No Brasil, as discussões referentes à agenda 

21 são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável (CPDS). 

Em 1997 ocorreu o Fórum Rio+5, em Nova Iorque, em que foram avaliados os 

resultados da Conferencia Rio 92, destacando os progressos e dificuldades de cada país 

membro em aderir à agenda 21. Por meio deste fórum foram definidas as prioridades para os 

próximos anos e também serviu para criar um ambiente propício a aprovação do Protocolo de 

Kyoto.  

Neste mesmo ano aconteceu em Kyoto, Japão, a terceira reunião da Conferência das 

Partes. Nesta reunião foi elaborado um Protocolo segundo o qual os países membros se 

comprometem em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 5,2% em 

relação aos níveis de 1990, no período de quatro anos, entre os anos de 2008 e 2012 

(ROCHA, 2003). 
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Desde então os propósitos da agenda 21 foram sofrendo adaptações e ajustes. 

Posteriormente, no ano 2000 ocorreu a 55ª Assembleia da ONU em que novamente foram 

discutidas melhorias na agenda 21 e ocorreu a adoção de uma agenda complementar 

denominada metas do milênio, em que a meta central é a erradicação da pobreza e da fome. 

Essas metas contaram com a adesão de 199 países.  

No ano de 2002 ocorreu um fórum de discussão conhecido como Rio +10, durante a 

Cúpula de Johannesburgo, na África do Sul. A intenção deste fórum era implementar as 

propostas da agenda 21, pois a concretização do que havia sido acordado na Rio 92 era algo 

tão restrito que o objetivo principal da Rio +10 não era o de elaborar novas propostas, mas 

colocar em prática o que tinha sido acordado dez anos antes pelos países. Não houve nenhum 

resultado palpável, mas uma reafirmação dos temas já existentes. 

E, o último fórum de discussão, a Rio +20, também conhecido como Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorreu vinte anos após a realização da 

ECO 92. Este fórum aconteceu no Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012. Houve a 

presença de líderes dos 193 países que fazem parte da ONU. Nesta conferência o principal 

objetivo foi reafirmar a participação dos lideres dos países membros com relação ao 

desenvolvimento sustentável.  

Foram debatidos os seguintes temas: 

 O que os países tem feito desde a primeira conferencia, realizada em 1992 em 

relação ao meio ambiente; 

 Quais ações os países devem aderir para garantir o desenvolvimento sustentável do 

planeta; 

 Como os países podem erradicar a pobreza; 

 A importância da economia verde. 

 Assim como a Rio +10, os resultados da Rio +20 não foram satisfatórios. Ocorreram 

diversos impasses, principalmente em relação aos interesses dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. O resultado da conferência foi a elaboração de um documento que contêm 

várias intenções e joga para os próximos anos a definição de medidas para garantir a proteção 

do meio ambiente. 

 Neste cenário, as empresas também são responsabilizadas pelo quadro de 

insustentabilidade em que vivemos. Assim, nas últimas décadas, as empresas além de 

enfrentar um mercado altamente competitivo se veem frente à construção de novos hábitos de 

consumo adquiridos pela população.  
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Isso ocorre como consequência da crescente preocupação com a escassez dos recursos 

naturais do planeta, tornando os consumidores mais adeptos de produtos que sejam 

considerados sustentáveis, o que acaba exercendo pressão no sistema produtivo.  

Atentas a este novo perfil do consumidor e mais dispostas a cumprir as exigências 

ambientais para manter-se atuando no seu ramo de negócio, as empresas veem-se diante de 

um novo ambiente, no qual suas estratégias devem ser revistas. Começam então a direcionar o 

seu olhar estratégico aos novos hábitos de consumo de seus consumidores e procuram 

reformular os métodos de produção para se enquadrarem às novas exigências 

socioambientais. 

Com a incorporação de metas de sustentabilidade na estratégia, a empresa pode obter 

uma imagem diferenciada perante seus concorrentes, proporcionando um aumento no número 

de consumidores e maior comprometimento dos diversos setores produtivos. Compartilhando 

desta visão, Claro, Claro e Amâncio (2008) reforçam que as empresas engajadas nas questões 

ambientais detêm maiores oportunidades em seus negócios.  

Este cenário pode ser comprovado por meio de um estudo desenvolvido por Melo e 

Vieira (2003) que demonstrou que quando uma empresa se dispõe em investir na preservação 

ambiental, acaba exercendo uma influência positiva e um fortalecimento de sua imagem 

perante a sociedade. 

Outro recurso utilizado pelas empresas para fortalecer sua imagem no cenário nacional 

e mundial é a busca de certificações. Entre as certificações estão as normas da Organização 

Internacional de Normalização (ISO) que surgiu em 1996 e compôs uma série de documentos 

denominados ISO 14000 (HARRINGTON, 2001).  

Gavronski (2003), afirma que no Brasil, as normas da série ISO 14000 foram editadas 

sob a sigla NBR ISO 14001. A adoção destas normas pelas empresas tem se tornado um fator 

de competitividade, tanto no mercado nacional quanto no internacional, criando uma cultura 

perante o mercado de que as empresas detentoras da certificação possuem um sistema de 

gestão ambiental adequado. Este conjunto de normas da série ISO 14000 é de garantia da 

qualidade ambiental, entretanto, somente a ISO 14001 é passível de certificação 

(GAVRONSKI, 2003). 

Hoje as empresas não sofrem pressão apenas dos consumidores, existem ainda outros 

atores da sociedade que estimulam as empresas a adotarem práticas ambientais: 
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Essa preocupação global em relação às questões ecológicas foram transferidas para 

as indústrias sob as mais diversas formas de pressão: financeiras (bancos e outras 

instituições financeiras evitam investimentos em negócios com perfil ambiental 
conturbado), seguros (diversas seguradoras só aceitam apólices contra danos 

ambientais em negócios de comprovada competência em gestão do meio ambiente), 

legislação (crescente aumento das restrições aos efluentes industriais pelas agências 

ambientais)... (CAJAZEIRA, 1998, p.3). 

 

Para uma empresa obter a certificação ISO 14001 a mesma deve implantar um Sistema 

de Gestão Ambiental (SGA) que reduza os impactos ambientais gerados nos seus processos 

produtivos (HINZ, VALENTINA e FRANCO, 2006). O SGA é um sistema de gestão que 

possibilita as organizações controlar o impacto de suas atividades no meio ambiente e também 

pode lhes proporcionar ganhos econômicos, principalmente pela diminuição dos desperdícios 

em seus processos produtivos. 

Quando uma empresa decide implantar o SGA, o foco não é apenas nos benefícios 

financeiros, eficiência na produção e uso consciente de matéria prima. Mas também uma 

preocupação em gerenciar os riscos ambientais do seu negócio, como os acidentes que podem 

vir acontecer, pois o descumprimento de uma legislação ambiental pode gerar a incapacidade 

de obter crédito bancário e perda de mercados por incapacidade competitiva. 

De acordo com Almeida (2002), a sustentabilidade organizacional deve conter nos 

seus objetivos a preservação do meio ambiente e o bem estar dos stakeholders, isto é, deve 

estar atenta as exigências e necessidades dos diversos grupos de interesse.  

A empresa deve ser capaz de influenciar seus funcionários, fornecedores e 

consumidores, para que juntos possam contribuir para a disseminação e incorporação do 

conceito de sustentabilidade como uma ferramenta de gestão. Contudo, uma série de autores, 

tal como Barbieri (2009), vem sendo muito críticos em relação ao que as empresas estão 

fazendo em relação à ideia de desenvolvimento sustentável. O autor afirma que a 

sustentabilidade para uma empresa, muitas vezes, se reduz à tentativa de manter-se no seu 

ramo de negócios, ou seja, conseguir os recursos necessários para continuar suas operações.  

Ainda de acordo com este autor, utilizar sustentabilidade como qualificador de uma 

organização apresenta muitas dificuldades. Esse termo pode ser atribuído à tentativa de 

manter a capacidade de sobrevivência de uma organização, para que possa continuar atuando 

no seu ramo de negócios e conseguindo os recursos necessários para sua existência. Isto é, as 

organizações podem empregar o termo sustentabilidade sem que haja realmente uma 

preocupação de natureza social e ambiental (BARBIERI, 2007).  

Uma organização é considerada sustentável quando consegue desenvolver, 

simultaneamente, os três pilares do desenvolvimento sustentável, sendo eles: os benefícios 
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econômicos, sociais e ambientais (ELKINGTON, 1998). Estes pilares são conhecidos 

popularmente como tripple bottom line ou tripé da sustentabilidade. 

O pilar econômico representa a geração de riqueza, por meio do fornecimento de bens 

e serviços. De acordo com Azapagic (2003), a viabilidade econômica do negocio é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável, pois, por meio do lucro a organização tem 

oportunidade de oferecer novos empregos e acabam proporcionando a comunidade que esta 

inserida melhor condição de vida. 

O pilar social se refere em alcançar a igualdade e a participação de todos os grupos 

sociais na construção e manutenção do equilíbrio do sistema, compartilhando direitos e 

responsabilidades (LORENZETTI; CRUZ; RICIOLI, 2008). Para as organizações a 

sustentabilidade social refere-se às atitudes empresariais em relação aos seus fornecedores, 

empregados, consumidores (KRANJC; CLAVIC, 2005). 

O pilar ambiental aborda à conservação e o manejo dos recursos naturais. Kranjc e 

Clavic (2005), afirmam que a empresa deve tentar minimizar os impactos negativos causados 

por suas operações e aumentar os positivos. 

Reforçando esta ideia, Almeida (2002), afirma que o triple bottom line deve fazer 

parte de um modelo de administração que tem como foco conciliar as três necessidades da 

sustentabilidade: a consciência ambiental, a responsabilidade social e a viabilidade 

econômica. Quando a organização adere ao tripé no desenvolvimento de seus produtos e 

serviços reconhece que a sociedade depende da economia, que a economia depende do 

ecossistema e o ecossistema depende da sociedade, ou seja, estão interligados.  

A Figura 1 representa o conceito de sustentabilidade de acordo com a abordagem do 

Triple Bottom Line em seus três pilares da sustentabilidade propostos por Elkington (1998). 
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Figura 1 – Sustentabilidade corporativa segundo a abordagem Triple Bottom Line 

Fonte: Elkington, J. (1998) 

 

Elkington (1998) afirma que a mudança para o modo sustentável não é um processo 

simples, pois as empresas serão forçadas a pressionar sua cadeia de negócios e ocasionará 

impactos significativos nas relações com seus fornecedores, parceiros e clientes. Com o 

crescimento acerca das questões ambientais, as organizações incluem critérios sustentáveis 

quando vão contratar um fornecedor e buscam fornecedores que tenham uma visão 

semelhante à organização a respeito do meio ambiente. 

Arruda e Quelhas (2010) constataram a influência da noção do triple bottom line nas 

organizações brasileiras, o que vem promovendo ações para que os diversos setores da 

organização consigam desenvolver métodos sustentáveis.  

Pode-se observar a importância que alcançou a noção de sustentabilidade pela sua 

influência no mercado de ações. Os indicadores de sustentabilidade aparecem devido à 

tendência mundial dos investidores que procuram aplicar seus recursos em empresas com 

responsabilidade social (ARRUDA e QUELHAS, 2010).  
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Mas, embora as dimensões da sustentabilidade estejam destacadas por meio de três 

componentes: a proteção do meio ambiente, o crescimento econômico e a igualdade social, a 

sustentabilidade não se reduz a estes aspectos somente. 

No entendimento de Sachs (1993), o conceito sustentabilidade é formado por cinco 

dimensões. O autor afirma que para compreender a sustentabilidade em sua plenitude é 

necessário olhar o processo de desenvolvimento a partir destas cinco dimensões que serão 

descritas na tabela 1, conforme proposto por Sachs (1993). 

 

Quadro 1 – As cinco dimensões da sustentabilidade 

Dimensões Objetivos 

Social Sugere igualdade social entre os 

indivíduos, qualidade de vida. 

Cultural Propõe equilíbrio, inovação, autonomia na 

elaboração de projetos e evitar conflitos 

culturais. 

Econômica Sugere equilíbrio econômico entre os 

diversos setores. 

Ecológica Trata da preservação do capital natural e o 

controle do uso desses recursos. 

Espacial/Geográfica Trata do equilíbrio entre as relações 

urbanas e rurais, analisando os dados 

demográficos com o propósito de verificar 

se os recursos naturais disponíveis 

comportam o crescimento do local. 

Evitando, assim o aumento de 

aglomerações. 

Fonte: Adaptado Sachs (1993) 

 

Estas cinco dimensões da sustentabilidade de Sachs (1993) demonstram os elementos 

envolvidos e afetados pelas interações existentes em um contexto de desenvolvimento, porém, 

na perspectiva organizacional, os critérios abordados nessas outras dimensões não são claros 

(MAIA, PIRES, 2011). 

Cabe assim a esta pesquisa observar, quais dimensões de sustentabilidade vêm sendo 

consideradas nos projetos dos empreendedores das incubadoras participantes do estudo, bem 

como a noção de sustentabilidade que estes empreendedores incorporam. 

Dado que este estudo tem por foco de análise a nova geração de empreendedores, cabe 

uma discussão sobre o que se entende por empreendedorismo e formação de empreendedores 

em incubadoras de empresas universitárias. 
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3. Empreendedorismo e a formação de jovens empreendedores 

 

  De acordo com Dornelas (2008), um dos primeiros usos do termo empreendedorismo 

pode ser atribuído a Marco Polo que pretendia estabelecer uma rota comercial para o oriente. 

Como não possuía os recursos, como empreendedor, estabeleceu um contrato com um 

mercador detentor de recursos monetários (conhecido como capitalista, nos dias de hoje) para 

vender suas mercadorias.  

 O contrato fornecia um empréstimo para o comerciante e, quando a viagem era bem 

sucedida, os lucros eram divididos, ficando em posse do capitalista a maior parte do lucro. O 

risco assumido pelo capitalista era de forma passiva, enquanto o empreendedor assumia os 

riscos físicos e emocionais do trabalho (HISRICH, 2004). 

 Definir o conceito de empreendedorismo tem sido um desafio para os pesquisadores. 

Baron e Shane (2007) afirmam que por se tratar de uma área de estudo recente no cenário 

mundial, esse caminho é repleto de armadilhas, tornando a tarefa mais complexa. A seguir 

serão expostas algumas divergências acerca deste conceito.  

 Na visão de Barreto (1998), o termo empreendedorismo foi traduzido da palavra 

inglesa entrepreneurship, provinda do latim imprehendere. Já para Dolabela (1999), o 

empreendedorismo é originado da tradução da palavra entrepreneurship, palavra de origem 

francesa que designava aquele que incentiva brigas. De acordo com o autor, a partir do século 

18, a palavra passou a ser usada para indicar o individuo que criava e administrava projetos. 

 Já para Filion (1999a), o termo empreendedor (entrepreneur) surgiu na França. 

Segundo o autor, o termo começou a ser utilizado no século XII para nomear aquelas pessoas 

que incentivavam brigas, corroborando a afirmação de Dolabela (1999). Já no século XVI, 

designava pessoas que eram responsáveis por coordenar ações militares. No século XVIII, o 

individuo era considerado empreendedor quando identificava uma oportunidade e assumia os 

riscos do negócio. 

Na concepção de Souza (2005), o conceito de empreendedor surge na Franca, em um 

momento de transição, em que surge um novo profissional, o negociante. Este tinha a função 

de realizar transações entre oferta e demanda. Diante disso, os empreendedores eram vistos 

como pessoas que identificavam uma oportunidade de negócio, a desenvolviam e mostravam 

para o mercado novas tendências. 

 Filion (2000) acredita que o que acabou proporcionando a evolução do termo 

empreendedor foram as influências de economistas como Adam Smith e Alfred Marshall, 
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ambos de origem inglesa. O primeiro definiu o empreendedor como alguém que fornecia 

capital para um negócio. Para o segundo, o empreendedor era a pessoa que assumia riscos e 

controlava os mínimos detalhes do seu negócio. 

 Richard Cantillon, importante escritor e economista do século XVII, foi considerado 

por muitos como um dos criadores do termo empreendedorismo, tendo sido um dos primeiros 

a diferenciar o empreendedor (aquele que assumia riscos) do capitalista (aquele que 

patrocinava o capital) (DORNELAS, 2008). 

 Cantillon afirmava que o empreendedor era um empresário que vivia em meio a riscos 

e não era assalariado. Este empreendia esforços e aplicava o capital que possuía para dar 

origem a uma empresa (DORNELAS, 2008). Na sua concepção, empreendedor era aquele que 

adquiria matéria prima, transformava em produtos e na sequência revendia por determinado 

preço. Era o individuo que aproveitava a oportunidade com o objetivo de obter ganhos 

(FILION, 1999a). 

 No inicio do século XX, os empreendedores eram confundidos com os gerentes ou 

administradores já que eram responsáveis por organizar a empresa, pagar as contas, coordenar 

e desenvolver ações na empresa, sempre a serviço do capitalista (DORNELAS, 2002). 

 Filion (1999) afirma que uma das grandes diferenças entre o empreendedor e os 

administradores é que o empreendedor define o objeto que vai determinar seu próprio futuro, 

ao contrário do administrador. Muitos autores se preocupam em determinar porque certos 

tipos de pessoas se tornam empreendedoras e desenvolveram diversas pesquisas em que 

aplicaram abordagens construcionistas para entender a relação entre a formação da identidade 

empreendedora e a ação empreendedora. Fletcher (2003) utiliza uma abordagem 

construcionista em que emprega quatro definições de “movimento” para mostrar as tendências 

dominantes e direções das pesquisas em empreendedorismo.  

A primeira definição de “movimento” está relacionada com o “fazer”, ou seja, ação, 

atividade, agitação, mudança, desenvolvimento, entre outros. As pesquisas em 

empreendedorismo relacionadas a essa definição, de acordo com o autor, consideram como 

certos indivíduos exibem e manipulam características pessoais únicas para identificar ou 

explorar oportunidades de mercado. Este tipo de pesquisa é comum nos primórdios dos 

estudos em empreendedorismo quando a atenção maior era dada à pessoa empreendedora que 

buscava lucro em condições de mercado incertas, assumindo riscos calculados de forma a 

explorar nichos de mercado. 

A segunda definição de “movimento” está relacionada a grupos de pessoas que se 

organizam coletivamente para executar tarefas particulares, ou seja, se engajam em 
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campanhas, organizações, etc. Nesta definição, os pesquisadores estão interessados em como 

os empreendedores, caracterizados como inovadores, podem criar uma nova visão, produto ou 

tecnologia e são aptos a estender suas ideias e formas de trabalho para um grupo de pessoas 

que trabalharão conjuntamente para realizar a transformação de alguma forma. 

A terceira definição de “movimento” se refere a entidades, estruturas ou sistemas que 

estão interessadas com a criação de movimento (maquinários, mecanismos, entre outros). Nas 

pesquisas relacionadas com esta definição busca-se identificar os sistemas de estruturas para 

estimular a atividade empreendedora, podendo seguir por três direções: identificar os fatores 

relacionados à criação de novas entidades econômicas; identificar as raízes econômicas, 

psicológicas, sociológicas e antropológicas da atividade empreendedora; e ligação do 

desenvolvimento local, regional ou nacional de políticas, práticas e mecanismos para facilitar 

a noção de cultura empresarial, desenvolvimento de pequenos negócios e processo 

empreendedor. 

A quarta definição de “movimento” está relacionada com as características do 

processo empreendedor. Nas pesquisas em empreendedorismo, o foco passa a ser o processo 

criativo pelo qual as oportunidades empreendedoras são realizadas e a ênfase é dada na 

atividade empreendedora como um modo de pensar, agir e organizar. 

Sendo assim, segundo as definições de Fletcher (2003), esta pesquisa está relacionada 

com a quarta definição de “movimento”, pois se pretende estudar como os empreendedores 

incorporam projetos de sustentabilidade em seus planos de negócio, ou seja, como pensam, 

agem e se organizam para realizar esta tarefa. 

3.1. Empreendedorismo no Brasil 

 

Segundo Dornelas (2008), o empreendedorismo ganhou força no Brasil na década de 

90, isto ocorreu devido à estabilização da economia e a expansão da internet. As pessoas 

enxergaram um momento propício para terem seu próprio negócio e com isto criaram 

coragem de se tornarem micro empresários, dando origem às micro e pequenas empresas. 

As micro e pequenas empresas despertam interesse devido seu potencial de 

complementaridade com as grandes empresas e acabam ocasionando a abertura de novos 

postos de trabalho (VILLELA, 1994). Mariano (2008) relata que apesar de uma pessoa estar 

diante de uma boa oportunidade, não existem garantias que o indivíduo irá transpor do plano 

da intenção para a ação. Essa decisão de desenvolver ou não seu plano, muitas vezes, 

necessita de um gatilho que impulsione o surgimento do negócio. 
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e a 

Sociedade Brasileira para Exportação de Software – SOFTEX foram fundamentais para 

engatilhar e impulsionar o movimento do empreendedorismo. O surgimento destes órgãos é 

visto como referência pelos empresários brasileiros, pois estes tem à disposição o suporte 

necessário para abrir uma empresa (DORNELAS, 2008). 

O SEBRAE é uma entidade privada que se mantém em partes com recursos recolhidos 

pelos governos federais. Sua atuação engloba todos os estados brasileiros, oferecendo serviços 

com preços baixos aos interessados que os solicitam. 

A assessoria começa desde a orientação da abertura da micro e pequena empresa e 

depois continua apoiando o desenvolvimento do negócio, oferecendo serviços como 

consultoria empresarial, administrativa, consultoria jurídica, bem como orientação de 

melhores financiamentos para a expansão do negócio (MARCONDES, BERNARDES, 2006). 

 O SOFTEX é um órgão que foi criado com o propósito de levar as empresas de 

software do país ao mercado externo, disponibilizando diversas ações que proporcionam ao 

empresário de informática uma capacitação em gestão e tecnologia. (DORNELAS, 2008). 

 Mesmo com o apoio destas entidades, grandes partes destes novos empresários são 

inexperientes, detentores apenas da ousadia e vontade de crescer. Este cenário precoce acaba 

desencadeando uma preocupação por parte do governo brasileiro com a formação destes 

empreendedores, pois se estas pequenas empresas alcançarem êxito contribuirão para o 

aumento do Produto Interno Bruto – PIB e como consequência, ocorre um aumento no 

número de empregos, acelerando a economia.  

 Atentos ao elevado número de novas empresas no país, o Governo Federal lança por 

meio do SOFTEX, o programa Brasil Empreendedor, em 1999, que tem como meta capacitar 

mais de um milhão de empreendedores para que possuam conhecimentos mínimos que lhes 

proporcionem elaborar um plano de negócio (DORNELLAS, 2008). Este programa acaba 

proporcionando melhores chances a estes novos empresários de elaborarem um plano de 

negócio bem estruturado, para que consigam sobreviver aos primeiros anos do negócio, 

considerados os mais difíceis para qualquer organização. 

Muitos destes novos negócios surgem devido ao crescente número de inovações, que 

abre um leque de oportunidades ao empreendedor no sentido de agregar uma melhoria em 

algo já existente, um produto ou serviço, ou mesmo, para aqueles mais inovadores, 

desenvolver algo novo.  

É notória uma relação entre a inovação, novos mercados e a ação do empreendedor, 

pois com as constantes inovações em produtos e serviços, os consumidores acabam sendo 
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ensinados a desejar coisas novas que não estão no rol de seus itens de consumo habitual, em 

que são substituídos antigos hábitos de consumo como parte do processo de desenvolvimento 

econômico (SCHUMPETER, 1984).  

O empreendedor é ciente dos riscos inerentes ao negócio, mas está disposto a assumi-

lo e arriscar-se. Uma característica que se destaca nas pessoas que tem um perfil 

empreendedor é uma visão ampla, identificando oportunidades e as transformando em algo 

lucrativo.  

 Por meio de um estudo desenvolvido pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

foi constatada a existência de dois tipos de empreendedores, os que empreendem por enxergar 

uma oportunidade e os que o fazem por necessidade. No primeiro, a pessoa é vista como 

visionário, determinada, que sabe aonde quer chegar, realiza um planejamento prévio para 

criar o negócio, visa a geração de lucros e abertura de postos de trabalho. Este tipo de 

empreendedorismo acaba promovendo riqueza para a região onde está atuando (DORNELAS, 

2008). 

 O segundo tipo de empreendedor é o mais comum em países em desenvolvimento 

como o Brasil, costumar acontecer por falta de opção das pessoas, em decorrência de 

desemprego, falta de qualificação. O individuo não possui nenhuma fonte de renda e acaba 

iniciando um negócio, por muitas vezes na informalidade, sem um planejamento prévio e sem 

conhecimento do mercado onde pretende atuar. Com isto, esse tipo de negócio tende a 

fracassar, não gerando desenvolvimento econômico (DORNELAS, 2008).  

A formação de empreendedores tem tido destaque graças ao papel desempenhado 

pelas incubadoras de empresas, onde o jovem universitário e o público externo têm a 

oportunidade e apoio da universidade para iniciar o seu negócio. Assim como o 

empreendedorismo é algo novo no Brasil, as incubadoras de empresas nasceram no mesmo 

período como consequência da expansão do empreendedorismo. 

3.2. Formação empreendedora 

 

 De acordo com Bolson (2006), as escolas devem iniciar a formação empreendedora 

desde o ensino fundamental e, com esta ação, os futuros empreendedores seriam pessoas 

criticas e estariam mais atentas às oportunidades, devido ao conhecimento que já possuem.  

 Antigamente, acreditava-se que ser empreendedor era algo que não poderia ser 

ensinado/desenvolvido, a pessoa nascia com este perfil. Convergente com esta afirmação, 

Dornelas (2008) afirma que por muito tempo houve uma crença de que quem possuía 
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características empreendedoras nascia com este dom, algo que era impossível de ser ensinado. 

Contudo, no decorrer do tempo, esta visão foi sendo substituída pela ideia de que a formação 

empreendedora está ao alcance de qualquer pessoa. 

 Corroborando este pensamento, Barreto (1998) afirma que a capacidade de 

empreender não é uma característica de personalidade, algo congênito, mas um 

comportamento voltado ao desenvolvimento de um negócio em que se espera obter resultados 

positivos.  

 Segundo Filion (2004), o empreendedorismo pode ser ensinado às pessoas, 

independente da faixa etária. Para o autor, as escolas devem estar atentas às constantes 

mudanças que ocorrem no mercado e proporcionar currículos condizentes com o cenário 

atual, assim, os alunos estarão aprendendo o conteúdo que reflete a situação do país. 

Certamente, o ambiente adequado para proporcionar esta formação é a universidade, no caso 

dos jovens incubados, o currículo da universidade em conjunto com a incubadora de empresas 

é essencial.  

 Dolabela (1999) ressalta que em 1975 havia cerca de cinquenta cursos superiores que 

ensinavam a respeito do empreendedorismo nas universidades americanas, após dez anos este 

número se elevou para cerca de mil universidades.  

 Filion e Laferté (2003) afirmam que os sistemas educacionais são idealizados para 

formarem pessoas que venham a ocupar vagas em empresas renomadas. Os autores afirmam 

que é importante mudar esta mentalidade e estimular o potencial empreendedor desde cedo e 

sugerem que as escolas criem métodos de ensino que coloquem os alunos em contato com 

este universo.  

 Os autores afirmam que grande parte das pessoas se espelha em modelos de negócios 

advindos do ambiente familiar, ou até mesmo do círculo de amizades, e, quando se tornam 

adultos, acabam assumindo o controle da empresa familiar ou abrindo um negócio semelhante 

(FILION e LAFERTÉ, 2003).  

 Contudo, por muitas vezes tem sido um desafio despertar o lado empreendedor nos 

jovens. Isso ocorre devido ao atual sistema educacional que ao invés de estimular o lado 

empreendedor dos jovens, acaba investindo na formação de profissionais que tenham o 

objetivo de buscar uma colocação em uma empresa conceituada (DOLABELA, 1999). As 

pessoas costumam ser educadas para serem empregadas e inocular o empreendedorismo na 

mente dos alunos é quebrar um paradigma.  

 O autor acredita que é importante estimular os jovens a aderirem atitudes 

empreendedoras, como a abertura de um negócio, dentro do nicho que desejam atuar; enfim, 
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ser empreendedor requer atitude por parte do jovem empresário. (DOLABELA, 1999). A 

seguir, são apresentados alguns exemplos que são referências para formação empreendedora. 

 O currículo integrado do Babson College, que envolve o empreendedorismo em 

diversas disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação (MBA); 

 O Programa Cap Ten (Bélgica), direcionado ao ensino fundamental, em que os 

profissionais estimulam as crianças a desenvolverem ideias dentro e fora da sala de 

aula. Estas crianças tem a oportunidade de trabalhar em grupo e elaboram tanto o 

planejamento quanto a implantação dos projetos;  

 O Boule and Bill Create an enterprise, este programa foi adotado em Luxemburgo 

e tem como propósito estimular as crianças a desenvolverem habilidades 

empreendedoras por meio das histórias em quadrinhos. 

  Esses dados refletem que o interesse pelo empreendedorismo se estende em diversos 

países. As sociedades estão conscientes de que o desenvolvimento econômico dos países está 

intimamente relacionado com os futuros empresários. Dada à importância do tema, o Fórum 

Econômico Mundial tem patrocinado a conferência de Davos, onde tem sido abordado o 

empreendedorismo constantemente, visto que é de interesse global. 

 No Brasil, a primeira universidade a inserir disciplinas com características 

empreendedoras foi a Fundação Getulio Vargas no ano de 1981 e foi selecionado para esta 

adesão o curso de Administração de Empresas (PEREIRA, 2004). Essa iniciativa foi 

fomentada por meio do Professor Ronald Degen. A princípio, a disciplina tinha o nome de 

“Novos Negócios” e foi desenvolvida com base em pesquisas que o Prof. Degen havia 

desenvolvido com empreendedores brasileiros. A disciplina permaneceu no currículo da FGV 

de 1981 a 1987 (DOLABELA, 1999). 

 Já em 1995, a Universidade Federal de Santa Catarina inicia o ensino do 

empreendedorismo no curso de Administração de Empresas. Essa ação ocorreu com a 

inserção de três disciplinas que continham conteúdos empreendedores. O processo de ensino 

ocorria em dois momentos da vida do universitário: no primeiro ano, o contato inicial com o 

empreendedorismo ocorria com a disciplina “Criação e desenvolvimento de novas empresas”. 

No quarto ano, contemplava duas disciplinas, “Administração frente a novos cenários 

mundiais” e a disciplina “Empreendimentos e modelos de negociação” (UFSC, 1995). 

 Consta no texto da reforma curricular do Curso de Administração da UFSC que “o 

profissional do amanhã necessita estar preparado a ser agente condutor das mudanças para 

adaptar as organizações a esse processo” (UFSC, 1995, p. 15-16). 
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 Essa era a percepção que os responsáveis em reformular a proposta curricular tinham a 

respeito do curso de Administração em 1994. Com a aprovação da reforma, confirmou-se a 

necessidade dos futuros administradores de empresas terem uma formação empreendedora 

(UFSC, 1995), enfatizando a importância de conteúdos programáticos que contemplem no 

currículo os seguintes itens: 

 formação sistêmica; 

 ampliar a capacidade analítica dos alunos para que possam propor mudanças; 

 formação empreendedora: 

 desenvolver a capacidade de gestão. 

 Na visão multidisciplinar da proposta, o ensino e a pesquisa deveriam fundamentar-se 

na dimensão “aprender fazendo” (UFSC, 1995). A partir dessas primeiras universidades, 

houve uma grande adesão das universidades brasileiras nas duas últimas décadas e estas 

passaram a reformular seus currículos incluindo disciplinas que estimulem o 

empreendedorismo.  

 Embora tenha ocorrido esta expansão, existe pouco consenso acerca das metodologias 

que são mais adequadas. As metodologias mais utilizadas pelas universidades são as 

tradicionais, como as palestras, feiras, núcleo de empreendedorismo, análise de estudo de 

caso, desenvolvimento de plano de negócio. No desenvolvimento do plano de negócio, o 

empreendedor tem o apoio da incubadora de empresa da universidade para dar andamento ao 

projeto e começa a relacionar a teoria com a prática.  

 Filion (1993) afirma que a educação empreendedora tem sua origem em modelos 

desenvolvidos para grandes empresas e por muitas vezes estes modelos não são condizentes 

ao cenário do micro empreendedor.  

 Dornelas (2008) enfatiza que os cursos de empreendedorismo devem ter como 

objetivo identificar as habilidades que o empreendedor possui, demonstrando ao empresário a 

importância do seu plano de negócio para colaborar com o desenvolvimento econômico e 

como deve gerenciar a empresa para que possa crescer e consolidar-se no mercado. 

 Muitas vezes a aprendizagem ocorre de forma informal nas incubadoras de empresas, 

pois pode ocorrer que o foco dos cursos disponíveis não atendam as áreas de trabalho dos 

empreendedores. 

 Contudo, além do desenvolvimento econômico, começa a ganhar força o 

empreendedorismo sustentável, embora em proporções ainda bastante limitadas, como bem 
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discute Dalmoro (2009). É desta natureza de empreendedorismo que se tratará agora, com 

foco especialmente para o contexto das incubadoras de empresas. 

 

3.3. Empreendedorismo sustentável 

 

 O empreendedorismo sustentável é um tema recente que relaciona novos negócios, 

responsabilidade social e meio ambiente. Este tipo de empreendedorismo está embasado na 

interligação dos conceitos de sustentabilidade e empreendedorismo (BOSZCZOWSKI e 

TEIXEIRA, 2009). O termo surge devido ao aumento de pesquisas que abordam o 

desenvolvimento sustentável e os impactos causados pelas organizações ao meio ambiente e a 

sociedade. Para Parrish (2010), os empreendedores que juntam os propósitos sociais e 

ambientais ao seu negócio são denominados como empreendedores sustentáveis.  

 É neste universo que nesta pesquisa serão analisados, dentro das incubadoras de 

empresas universitárias, os planos de negócios dos empreendedores (pré-incubados, 

incubados e graduados), com o intuito de buscar projetos que sejam orientados pela noção de 

empreendedorismo sustentável.  

 Dalmoro (2009) considera que o empreendedorismo sustentável está estruturado em 

três dimensões: empreendedorismo econômico, empreendedorismo social e 

empreendedorismo ecológico. Na sequência é detalhada cada dimensão, de acordo com a 

visão de Dalmoro (2009): 

 Empreendedorismo econômico - baseado na definição de empreender com o propósito 

de desenvolver um negócio que gere lucro. Neste tipo de empresa, a sustentabilidade 

esta relacionada à capacidade da organização de manter-se no mercado por meio de 

um negócio autossustentável. 

 Empreendedorismo social – refere-se à contribuição advinda por meio dos novos 

negócios dos empreendedores que contribuem para o bem-estar dos membros da 

sociedade. Neste tipo de negócio, o empreendedor cria valor econômico, cultural e 

social. 

 Empreendedorismo ecológico – em um empreendimento ecológico busca-se 

reestruturar a cultura corporativa por meio de estratégias de negócio ecologicamente 

orientadas. 
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 A partir destas três dimensões, Young e Tilley (2006) desenvolveram uma quarta 

dimensão de empreendedorismo denominada sustentável. Nesta dimensão, o empreendedor 

busca integrar as três dimensões (econômica, social e ecológica) de forma holística, em que as 

empresas por meio da interação com os diversos stakeholders podem contribuir para o 

desenvolvimento. 

 Nesta pesquisa o empreendedorismo sustentável é considerado como um termo 

recente, mas, é possível observar que está interligado nas outras três dimensões do 

empreendedorismo: a econômica, a social e a ecológica (DALMORO, 2009). 

 A partir de tudo o que foi exposto, é importante e necessário se preocupar com a 

formação dos empreendedores, de forma que eles possam obter sucesso em seus 

empreendimentos e ter em mente que gerar um novo empreendimento é muito mais do que 

obter lucro, mas também se preocupar com os impactos sociais e ambientais que podem 

ocorrer ao longo do tempo. Foi pensando neste contexto de formação que surgem as 

incubadoras de empresas. 
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4. Incubadoras de Empresas e os desafios de sustentabilidade 

 

 Desde o surgimento das primeiras incubadoras de empresas, há uma grande 

repercussão em vários setores da sociedade.  Essas incubadoras têm desempenhado um papel 

importante, tanto no desenvolvimento local quanto na vida dos incubados. Além disso, 

proporciona a estes jovens empresários baixos custos para que consigam sobreviver em meio 

aos concorrentes que já estão estabelecidos no mercado. 

 De acordo com Dornelas (2002), as primeiras incubadoras universitárias, surgiram em 

1940, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford.  Com isto, os jovens universitários 

passam a ver as incubadoras como um incentivo para que possam difundir suas ideias por 

meio da parceria com a universidade.  

 Guimarães; Senhoras e Takeuchi (2003) enxergam as incubadoras como um elemento 

motivador que está à disposição dos jovens e lhes proporciona os itens que estarão disponíveis 

durante o período de incubação e serão necessários para uma empresa atuar como, por 

exemplo, instalações e infraestrutura. 

 Em 1959, por meio de um movimento no estado de Nova York nos Estados Unidos, 

surgiu a ideia de sublocar salas para empresas iniciantes, originando as primeiras incubadoras 

de empresas. Este movimento ocorreu devido a uma crise econômica que acabou ocasionando 

a falência de diversas empresas, dentre elas a fábrica de tratores Massey Ferguson. 

  Após decretar falência, suas instalações foram vendidas e o novo proprietário, Joseph 

Mancuso, resolveu sublocar as instalações para empresas novas. Uma das primeiras empresas 

a locar uma sala comercializava aves e, por este motivo, o local passou a ser chamado de 

incubadora. As empresas situadas na incubadora tinham que compartilhar os equipamentos e 

serviços disponíveis, reduzindo assim os custos operacionais do negócio (LAHORGUE, 

2004).  

 Com isto, a incubadora impulsionaria as micro e pequenas empresas, pois forneceria 

algumas facilidades que as empresas não teriam condições de custear sozinhas, como, por 

exemplo, infraestrutura e consultoria. Além disso, ainda encorajaria os empreendedores a 

investirem nos seus planos de negócios. Deste modo, proporcionara um ambiente de trabalho 

controlado, onde os incubados disporiam de um local com uma equipe de profissionais 

responsáveis pelo treinamento dos incubados, assessorando-os no que fosse preciso. As 

incubadoras também disponibilizariam, na própria estrutura das incubadoras, salas para cada 
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empresa incubada trabalhar (LALKAKA e BISHOP, 1996), minimizando os custos com 

locação de espaço e reduzindo o insucesso. 

 Convergente com esta afirmação, Oliveira e Marques (2008) relatam que as 

incubadoras de empresas possuem salas com tamanhos distintos e, assim como uma 

incubadora tem o propósito de chocar ovos para que estes cresçam fortes e saudáveis, a 

incubadora de empresas possui papel semelhante com os planos de negócios dos incubados.  

 Na década de 70, na região do Vale do Silício nos Estados Unidos, as incubadoras de 

empresas surgiram como uma maneira de incentivar universitários recém-graduados a 

desenvolverem um espírito empreendedor. Isso se tornou uma oportunidade para estes jovens 

iniciarem seus planos de negócio (NDABENI, 2008).  

 A experiência americana de incubadoras de empresas ganhou repercussão e adesão 

mundial. Tal repercussão fez com que diversos países criassem suas próprias incubadoras de 

empresas. Confirmando esta expansão, Lemos (1988) afirma que na Europa o movimento das 

incubadoras de empresas iniciou-se no Reino Unido, por meio da Universidade de Heriot, na 

Escócia, e logo em seguida teve a adesão da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. 

 Em 1980, o Ministério de Assuntos Internacionais do Japão incentiva a abertura das 

primeiras incubadoras, em que a preocupação maior desse ministério consistia no 

fortalecimento da pesquisa no país (NEERMANN, 2001). Nesta mesma época, outro fator que 

impulsionou o movimento das incubadoras de empresas em todo o mundo foi a crise 

econômica, em que as ideias de desenvolvimento nacional são revistas devido ao surgimento 

de novas tecnologias e do novo papel que as pequenas e médias empresas passaram a assumir 

na geração de empregos e renda (ANPROTEC, 2012). 

 Em relação ao Brasil, o empreendedorismo tem ganhado destaque e o número de 

incubadoras de empresas cresce rapidamente, pois funcionam como um suporte a estes 

empreendedores. Dornellas (2002) ressalta que a ideia de incubadoras no Brasil é algo bem 

recente, tendo inicio em 1984, por meio de parcerias realizadas com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e algumas instituições universitárias com 

a finalidade de criar novas empresas nestas regiões. 

 De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia (1998), com o desenvolvimento 

da economia mundial, cuja globalização e a introdução de novas tecnologias fez crescer a 

competitividade entre as organizações, a inovação passa a ser um requisito fundamental para 

as empresas brasileiras conquistarem abertura no comércio internacional, proporcionando o 

desenvolvimento do país. 
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  A primeira incubadora brasileira teve a princípio quatro empresas instaladas. Ainda 

na década de 90 outras quatro incubadoras foram estabelecidas nas cidades do Rio de Janeiro 

(RJ), Florianópolis (SC), Campina Grande (PB) e São Carlos (SP). Foram estas quatro 

incubadoras iniciais que acabaram impulsionando o movimento das incubadoras de empresas 

para outros estados brasileiros.  

 Apesar do surgimento destas primeiras incubadoras de empresas, elas só conseguem 

consolidar-se como uma forma de incentivo para atividades e produção tecnológica após a 

realização do Seminário Internacional de Parques tecnológicos, evento realizado no Rio de 

Janeiro em 1987. Neste mesmo ano surge a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC) que passa a representar as 

incubadoras de empresas e também os empreendimentos que utilizam o método de incubação 

para gerar inovações no Brasil (ANPROTEC, 2005). 

 Semelhante a outros países, as incubadoras de empresas brasileiras estão localizadas 

em universidades e institutos de pesquisa. Embora seja algo recente no Brasil, o elevado 

número de incubadoras se traduz em dados animadores, proporcionando boas perspectivas 

para gerar novos empreendimentos. Conforme dados da ANPROTEC (2012), existem 384 

incubadoras de empresas atuando no Brasil, conforme é ilustrado no gráfico 1. 

 

Figura 2 - Crescimento das incubadoras no Brasil 

FONTE: ANPROTEC (2012 p. 6) 

 

 Os números da figura 2 demonstram o avanço das incubadoras, sendo atualmente 384 

incubadoras ativas que são responsáveis por 2.509 empresas já graduada e proporcionam, ao 

total, um faturamento anual de R$ 4, 1 bilhões. Como consequência deste sucesso, as 

384 – Incubadoras no 
Brasil. 

 

2640 

Empresas incubadas 
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Empresas graduadas 

 

1124 
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empresas acabaram gerando um número expressivo de empregos (29.205 pessoas 

empregadas). Já as empresas incubadas são 2.640 com 16.394 vagas de emprego preenchidas, 

com faturamento anual de R$ 533 milhões (ANPROTEC, 2012 p.6).  

 Dado seu significativo grau de importância, o apoio e estímulo à criação de novas 

empresas vêm sendo incentivado pelos diversos setores da sociedade por meio de ações 

concretas, como consultorias, incubação, ou mesmo sob a forma de construção da estrutura 

legal. Isto tem proporcionado um ambiente em que as micro e pequenas empresas tenham 

condições para se consolidar no mercado (DOLABELA, 1999). 

 Diversos programas de incentivo ao empreendedorismo e à inovação tem fomentado o 

crescimento da quantidade de incubadoras no Brasil, dentre eles a Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) e o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Dado a importância das incubadoras de empresas como instrumentos de política de 

desenvolvimento setorial e produtivo, há um maior interesse pelo acompanhamento de seu 

desempenho. Por isso, foi implantado o Sistema de Acompanhamento de Parques 

Tecnológicos e Incubadoras de Empresas (SAPI) – projeto realizado pela ANPROTEC, em 

parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e demais parceiros do Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de 

Empresas e Parques Tecnológicos (PNI). O objetivo do SAPI é fornecer uma análise do 

desempenho das incubadoras de empresas no Brasil (ANPROTEC, 2012). 

 Para que um projeto seja aceito pelas incubadoras de empresas, o mesmo deve conter 

alguns critérios para receber o apoio das incubadoras, como viabilidade econômica e 

financeira, processos e produtos que gerem empregos, o grau de inovação do produto ou 

serviço, dentre outros. Cada incubadora possui critérios de seleção próprios, os que foram 

citados anteriormente são os pontos que costumam ser adotados por grande parte das 

incubadoras.  

 Nesta mesma linha de raciocínio, Bermúdez (2000) relata que um dos principais 

objetivos das incubadoras é produzir empresas de sucesso que se tornem competitivas no 

mercado; de preferência, que isto aconteça tanto no período de incubação e permaneça após 

tornarem-se graduadas. Para que isto aconteça, deve haver por parte das empresas incubadas 

disposição para absorverem a formação patrocinada pela incubadora.  

 De acordo com Albuquerque (2009), as incubadoras se mantêm com recursos 

próprios, derivados dos empreendimentos abrigados na incubadora e também por recursos 

provenientes de programas governamentais e privados que estimulam o empreendedorismo, 
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entre eles os do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Estes 

recursos oriundos de programas governamentais geralmente são obtidos por meio de 

convênios ou concursos. Se vier por meio de convênio ocorre uma parceria entre a incubadora 

e a entidade que está financiando como o SEBRAE e CNPq. Normalmente, estes convênios 

têm o intuito de promover o desenvolvimento das incubadoras que estão gerando novas 

tecnologias e desenvolvendo a economia local.  

 Outra maneira de obter recursos governamentais é por meio de contratos ou 

financiamentos de entidades do governo como secretarias e ministérios (ALBUQUERQUE, 

2009). Estes recursos também podem ser pleiteados por universidades que tenham projetos de 

empreendedorismo. No Brasil, existe uma tendência das incubadoras de empresas originarem-

se em universidades e centros de pesquisas, com o intuito de auxiliarem o desenvolvimento de 

empreendimentos que disponibilizem produtos e serviços inovadores. 

  

4.1. Tipos de incubadoras 

 

De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, as incubadoras podem ser 

classificadas em três tipos (MCT, 1998). Sendo elas: 

 

 Incubadoras de empresas de Base Tecnológica – neste tipo de incubadora as 

empresas incubadas são aquelas cujos produtos, processos ou serviços são 

originados de pesquisas que foram aplicadas, em que a tecnologia possui valor 

agregado superior. 

 Incubadoras de Empresas de setores tradicionais – esta incubadora é composta 

por empresas ligadas aos setores tradicionais da economia, tem como característica 

uma tecnologia largamente difundida e pretendem agregar valor aos seus produtos, 

processos ou serviços por meio de um incremento no nível tecnológico. 

 Incubadoras de Empresas Mistas – este tipo de incubadora abriga as empresas que 

engloba os dois tipos citados anteriormente. 

 

 Inicialmente, o foco das incubadoras de empresas eram apenas os setores científico-

tecnológicos que compreendia a informática e automação industrial, popularmente conhecida 

como incubadoras de empresas de base tecnológica, em que o propósito era criar empresas 

que levassem ao mercado novas tecnologias. No cenário atual, além de proporcionar o 



42 

 

desenvolvimento de novas tecnologias, as incubadoras de empresas objetivam contribuir com 

o desenvolvimento local e setorial (ANPROTEC, 2012). 

 

 

Figura 3- Setores de atuação das incubadoras de empresas brasileiras. 

Fonte: Adaptado de ANPROTEC (2012 p. 5) 

 

 De acordo com a Figura 3, as Incubadoras de empresas de Base Tecnológica 

representam 40% das incubadoras em operação no Brasil, na sequência vêm as incubadoras 

de Setores Tradicionais e as Mistas, ambas representam respectivamente 18% e 18% das 

Incubadoras em operação, totalizando 76% das Incubadoras Brasileiras. As outras 

Incubadoras juntas representam 24% (ANPROTEC, 2012 p.5). 

 Gurgel (2004) afirma que, após o processo seletivo dos projetos, as empresas 

selecionadas recebem diferentes definições e vão mudando durante o processo de incubação. 

Elas iniciam como empresas incubadas, ou seja, após serem selecionadas recebem apoio 

técnico, gerencial e financeiro (serviço de recepção, internet, telefone) proporcionando o 

crescimento destes pequenos negócios. A principal característica destas empresas é o 

desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores. Após passar por todas as etapas da 

incubadora tornam-se empresas graduadas, em que são vistas pela incubadora que residem 

como aptas para enfrentar o mercado. 

 Normalmente, as empresas passam pelas seguintes etapas na incubadora de empresas: 

 Programa de pré-incubação - que tem duração de um ano. Nas incubadoras 

ligadas às universidades e que estimulam a criação de empresas tecnológicas, a 

fase de pré-incubação é considerada uma etapa primordial para seleção dos 
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projetos. Espera-se que nesta fase, os jovens empreendedores tenham a capacidade 

de planejar suas ideias e possam estrutura-las em planos de negócios empresariais 

(CHENG; DRUMMOND; MATTOS, 2004).  

 Programa de incubação - com duração de três anos. Quando se tornam uma 

empresa graduada, se desejarem pode permanecer na incubadora, participando do 

próximo programa. 

 Programa de pós-incubação – pode estender-se de 1 a 4 anos, conforme o critério 

adotado por cada universidade, onde o empreendedor continua podendo usufruir 

dos serviços proporcionados pela incubadora. 

 

4.2. Incubadoras de empresas e sustentabilidade 

 

 Um fator que colabora com os processos das incubadoras universitárias é justamente 

possuir o vínculo com a universidade que acaba proporcionando suporte para as incubadoras 

de empresas. Dessa forma, os empreendedores nascentes teriam acesso a um maior preparo e 

as universidades seriam um meio para geração de tecnologia e inovação, além de oferecer 

novos empreendedores à incubadora. Nas incubadoras, os empreendedores nascentes 

encontram oportunidades de desenvolver competências para atuarem em seu cotidiano e as 

universidades tem oportunidade de promover experiências de uma pedagogia centrada na 

competência (DORNELAS, 2002). Contudo, não se sabe ainda até que ponto este ambiente 

universitário potencializa a criação de negócios sustentáveis. 

 Ao mesmo tempo em que se busca um olhar para a forma como os empreendedores 

vêm incorporando sustentabilidade em seus projetos e empresas, é importante analisar se as 

incubadoras universitárias estão alinhadas com os propósitos da sustentabilidade, sendo 

assim, no que se refere á adesão de um plano de negócios, alguns questionamentos são 

primordiais: a incubadora estabelece como principio que haja um percentual referente à 

sustentabilidade como requisito fundamental para aprovação do plano de negócios? 

Desenvolve algum programa de formação neste campo? 

  Com isto, acredita-se ser possível analisar até que ponto as incubadoras de empresas 

conscientizam seus empreendedores referentes ao dano ambiental que uma ação mal pensada 

pode ocasionar. Pois, o empreendedor deve estar atento às inovações do seu negócio, 

planejando para que suas ações reduzam o consumo dos recursos e a geração da poluição. 

Sendo assim, as inovações não devem estar focadas apenas no lucro, dentre os resultados 
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esperados, mas também devem levar em consideração os desempenhos sociais e ambientais 

(BARBIERI, SIMANTOB, 2007). 

 Dalmoro (2009) realizou uma pesquisa cujo intuito era verificar quais os pilares da 

sustentabilidade estão ligados ao empreendedorismo presente em incubadoras de empresas. O 

autor realizou um estudo de caso no Centro de Inovação tecnológica de Lajeado no Rio 

Grande do Sul que, na época, possuía quatro empresas incubadas que formaram os sujeitos da 

pesquisa, sendo elas: 

 Agora TV: empresa que atua na área de internet e televisão trabalha com criação e 

manutenção de programas diversos 

 Paralelo Produtora: a empresa trabalha com a organização de eventos, cuida de 

todo trâmite do evento desde o projeto e planejamento até a realização 

 Sol 7: a empresa trabalha com pesquisa e desenvolvimento de soluções baseadas 

em tecnologias recentes da informação, e, além disso, a empresa atua no mercado 

de Instituições de Ensino Superior com uma solução gerencial baseada em 

Software Livre. 

 Visão I Soluções em internet: a empresa desenvolve soluções em internet, voltada 

para a comercialização de produtos ou serviços como sistemas para internet, sites, 

hospedagem de websites.  

 

 O autor selecionou esta incubadora de empresas pelo fato de ser um polo de referência 

ao estímulo empreendedor. Para obter os dados da pesquisa, realizou quatro entrevistas com 

os proprietários das empresas incubadas, utilizando como ferramenta um questionário com 13 

questões abertas que foram formuladas a partir da revisão teórica. Outro recurso adotado pelo 

pesquisador foi a observação em campo, em que utilizou um diário de campo e, 

posteriormente, utilizado nas análises dos dados.  

 Dalmoro (2009) concluiu que o pilar da sustentabilidade que mais se destaca é o 

econômico, dado que, de acordo com os empreendedores, este garante a sustentação do 

empreendimento e é a dimensão norteadora do processo. Além disso, dadas às questões éticas 

e de impacto do produto ou serviço prestado na sociedade, em algumas questões há o 

destaque da sustentabilidade social. Devido às características das empresas pesquisadas, a 

sustentabilidade ambiental está pouco presente no contexto do empreendedor. O autor 

também percebeu que, quando havia um direcionamento das ações empreendedoras para os 

pilares sociais e ambientais, estas ações eram um meio de obter um ganho econômico, manter 
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uma rede de contatos e se relacionar com os stakeholders. O autor conclui ainda que a 

sustentabilidade em sua totalidade não foi parte da visão empreendedora das empresas 

pesquisadas e, quando havia alguma ação social ou ambiental, era orientada para o mercado, 

não sendo uma parte da visão estratégica das empresas. 

 Baseando-se na pesquisa realizada por Dalmoro (2009), nesta pesquisa foram 

analisados quais os pilares da sustentabilidade que norteiam os planos de negócios dos 

empreendedores em incubadoras universitárias. 
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5. Procedimentos Metodológicos  

 

 Para alcançar os objetivos propostos, a estratégia metodológica adotada nessa pesquisa 

foi o estudo qualitativo interpretativo básico. De acordo com Merriam (2002), uma pesquisa 

qualitativa engloba diversas formas de investigação que ajuda a entender e explicar o 

significado de um fenômeno social em seu ambiente natural. 

 A escolha desta estratégia vem do interesse em analisar como a realidade é construída 

pelas pessoas quando interagem com o seu mundo social (MERRIAM, 2002), no caso da 

presente pesquisa, como empreendedores em incubadoras universitárias incorporam ideários 

de sustentabilidade em seus planos de negócios. Sendo assim, a preocupação chave nesta 

pesquisa foi a compreensão do fenômeno a partir da perspectiva dos empreendedores e dos 

coordenadores das incubadoras universitárias. 

 Classifica-se a pesquisa como qualitativa básica uma vez que o estudo se sustentou 

pelos pressupostos centrais da investigação qualitativa, sem recorrer a uma estratégia 

investigativa específica como o estudo de caso, a pesquisa-ação, a etnografia, a história de 

vida, etc. Trata-se de compreender o fenômeno em análise, descrevê-lo em profundidade e 

interpretar os significados que os sujeitos da pesquisa dão à sua realidade, sem 

necessariamente se apoiar na filosofia como faz a fenomenologia, ou na antropologia, como o 

faz a etnografia (CAELLI, RAY, MILL, 2003).  

 Merriam (2002) explica que em pesquisas qualitativas há geralmente três tipos de 

construção de dados: entrevistas, análise documental e observação de campo. Nesta pesquisa, 

a princípio, pretendia-se recorrer a duas fontes para construir os dados: a entrevista e os 

documentos (planos de negócios). Entretanto, quando se iniciou o trabalho de campo não foi 

possível acessar os documentos das empresas participantes da pesquisa porque, de acordo 

com os coordenadores das incubadoras, o material é inacessível ao público externo e apenas 

os gestores dos empreendimentos e os coordenadores possuem acesso a este material. Sendo 

assim, optou-se em construir os dados desta pesquisa somente por meio das entrevistas que 

foram realizadas nas dependências das próprias incubadoras com um dos empreendedores de 

cada uma das empresas selecionadas e com os coordenadores institucionais.  

 As entrevistas foram semi-estruturadas, com perguntas abertas e fechadas, similares a 

todos os entrevistados. Quando foi necessário, a ordem das perguntas foi alterada para 

permitir uma melhor resposta dos entrevistados e quando alguns pontos não ficaram claros, 

foram inseridas novas perguntas.  
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 A pesquisa teve início com os coordenadores das incubadoras com o intuito de 

compreender o papel que a incubadora vem desempenhando no processo de formação de 

empresas sustentáveis. Com relação aos empreendedores, foram abordados os seguintes 

tópicos nas entrevistas: as razões que os levaram a vincularem-se a uma incubadora de 

empresas universitária; as diferentes concepções dos entrevistados sobre o significado de 

sustentabilidade; as fontes de preocupações socioambientais encontradas nos projetos do 

grupo pesquisado; como materializam estes propósitos no plano de negócio, bem como as 

fontes de aprendizado e o papel da incubadora no processo de formação de empreendedores 

sustentáveis. 

 Os empreendedores das treze empresas incubadas foram entrevistados no período de 

Fevereiro a Abril de 2013, as entrevistas foram realizadas pessoalmente, gravadas em mídia 

eletrônica e posteriormente transcritas na íntegra pela própria pesquisadora. No quadro 2 é 

apresentada uma listagem com o perfil dos empreendedores. 

 

Quadro 2 – Perfil dos empreendedores 

EMPRESA CARGO TITULAÇÃO TEMPO NA 

FUNÇÃO 

GÊNERO IDADE 

Geradora de 

Ozônio 

Presidente Engenheiro 

Eletrônico 

8 anos Masculino 63 

Soluções 

Sustentáveis 

Responsável pela 

parte comercial. 

Estudante de 

Engenharia Civil 

4 meses Masculino 21 

Ecoponto Responsável pelo 

site e por 

publicidade 

Estudante de 

Ciências 

Biológicas 

1 ano Masculino 23 

Consultoria 

Ambiental Têxtil 

Sócia 

administrativa 

Gestão Ambiental 8 meses Feminino 27 

Consultoria 

Ambiental 

Sócio Presidente Engenharia de 

Alimentos 

5 anos Masculino 36 

Consultoria 

Ambiental 

Aquática 

Responsável pela 

parte 

administrativa e 
técnica 

Oceanografia 2 anos Masculino 28 

Laboratório de 

análise Ambiental 

Sócia fundadora Ciências 

Biológicas e 

doutorado em 

Microbiologia 

1 ano Feminino 34 

Energia Solar Departamento 

comercial e 

projetos 

Mestrado em 

Planejamento 

Energético 

10 meses Masculino 27 

Célula 

Combustível 

Desenvolvimento 

de projeto e 

produção 

Engenheiro 

Mecânico 

12 anos Masculino 62 

Associação 

Ecológica 

Analista 

Ambiental 

Mestrado em 

Engenharia 

Ambiental 

2 anos Feminino 29 

Recuperação de 

Resíduos 

Coordenadora de 

Projetos 

Graduação em 

Letras 

1 ano Feminino 49 
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Quadro 2 – Perfil dos empreendedores (continuação) 

EMPRESA CARGO TITULAÇÃO TEMPO NA 

FUNÇÃO 

GÊNERO IDADE 

Controle de 

Pragas 

Diretor Executivo Administração de 

Empresas / 

Especialização em 

Economia 

3 anos Masculino 31 

Veículos Elétricos Desenvolvimento 
eletrônico 

Mestrado em 
Eletrônica 

10 meses Masculino 29 

  

 Por meio do quadro 2 é possível notar que, com exceção de uma empresa, a titulação 

dos empreendedores não é em administração. Outro fator que chama a atenção é a faixa etária 

dos empreendedores que compreende indivíduos mais jovens, na maior parte das empresas. 

 

5.1. Critério de seleção dos empreendedores  

 

 Inicialmente buscou-se incubadoras universitárias situadas em São Paulo que 

possuíam empresas que desenvolviam ou haviam desenvolvido produtos e serviços 

sustentáveis ou que seus planos de negócios consideravam metas socioambientais. O quadro 3 

demonstra quantos projetos cada incubadora tinha e dentre estes projetos quantos foram 

selecionados. 

 

QUADRO: 3 - Projetos 

INCUBADORA TOTAL DE PROJETOS PROJETOS SELECIONADOS 

Universidade Pública 107 08 

Universidade Privada Confessional 08 02 

Universidade Pública do interior de 

São Paulo 

11 02 

Universidade Privada do interior de 

São Paulo 

08 01 

 

   Após contato com os coordenadores das incubadoras, foram selecionadas um total de 

treze empresas que desenvolviam seus planos de negócios com propósitos de sustentabilidade. 

No quadro 4 é apresentada uma lista das empresas, assim como seu produto/serviço e a 

incubadora que pertencem. 
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QUADRO 4 - Lista das Empresas analisadas 

EMPRESA PRODUTO/SERVIÇO INCUBADORA 

Geradora de Ozônio Desenvolveu, projetou e fabrica sistemas de 

geração de ozônio que é um poderoso 

germicida. 

Universidade Pública. 

Soluções Sustentáveis Oferece um serviço de consultorias para que 

pequenas e médias empresas tornem-se 

sustentáveis 

Universidade Privada 

Confessional 

Ecoponto Divulgação de eventos e ecopontos 

relacionados à sustentabilidade. 

Universidade Privada 

Confessional 

Consultoria Ambiental 

Têxtil 

Oferece um serviço de consultoria na área 

têxtil para promover uma produção mais limpa 
em pequenas e médias  empresas. 

Universidade Pública. 

Consultoria Ambiental Oferece serviço de consultoria na área de 

sustentabilidade em diagnóstico ambiental, 

gestão de emissão de carbono, gestão de 

resíduos e neutralização de carbono. 

Universidade Pública. 

Consultoria Ambiental 

Aquática 

Oferece serviço de consultoria ambiental que 

atua especificamente no ambiente aquático. 

Universidade Pública. 

Laboratório de análise 

Ambiental 

Oferece um serviço de detecção de vírus em 

amostras ambientais. 

Universidade Pública. 

Energia Solar Desenvolve, projeta e fabrica sistemas de 

captação de energia solar (células 

fotovoltaicas). 

Universidade Pública do 

interior de São Paulo. 

Célula Combustível Desenvolveu, projetou e fabrica sistema de 

geração de energia elétrica usando como 

combustível direto o hidrogênio e o ar. 

Universidade Pública. 

Associação Ecológica Oferece um serviço de reflorestamento de 

floresta  nativa para empresas que precisam 
cumprir com alguma legislação ambiental.  

Universidade Privada do 

interior de São Paulo 

Recuperação de 

Resíduos 

Oferece soluções de recuperação dos resíduos 

da lavagem de máquinas industriais. 

Universidade Pública. 

Controle de Pragas Oferece o serviço de controle de pragas 

urbanas sem prejudicar o meio ambiente 

Universidade Pública. 

Veículos Elétricos Desenvolveu, projetou e fabrica Kart elétrico 

que não emite poluição sonora e nem resíduos. 

Universidade Pública do 

interior de São Paulo. 

Fonte: elaborado a partir do roteiro de entrevista. 

 

5.2. Análise dos dados  

 

 Conforme já dito, em pesquisas qualitativas, um dos principais interesses é 

compreender o significado que as pessoas dão à sua realidade. De acordo com Godoi (2006), 

uma forma do pesquisador entender melhor esses significados é interpretar os dados 

qualitativos que são representações dos atos e das expressões humanas. Uma maneira de se 

fazer isso é por meio de um processo de codificação. Gibbs (2009) cita que o uso da 

codificação envolve a identificação e o registro de uma ou mais passagens de texto, assim 

como outros itens dos dados, que exemplificam a mesma ideia teórica descritiva. É realizada 
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uma identificação de várias passagens e relacionadas com um nome que sintetiza uma ideia, 

ou seja, agrupam-se os textos que se referem ou exemplificam a mesma coisa. 

 Para Gibbs (2009) a codificação é uma forma de categorizar o texto para estabelecer 

uma estrutura de ideias temáticas com o intuito de combinar passagens que sejam exemplos 

do mesmo fenômeno, ideia, explicação ou atividade, de forma a organizar o conjunto de 

dados que se tem em mãos. A codificação é facilitada quando se usa uma transcrição. 

 O autor ainda menciona que, conforme a análise avança, o pesquisador precisa se 

afastar das descrições, e das codificações essencialmente atreladas aos termos utilizados pelos 

entrevistados, para alcançar um nível mais categórico, analítico e teórico da codificação. 

Quando o pesquisador cria um código baseado em características comuns, ele começa a 

categorizar o texto. No caso da presente pesquisa, as categorias foram sendo construídas, 

sobretudo, a partir do roteiro da entrevista, e após sucessivas revisões chegou-se a quatro 

eixos temáticos, a saber:  

 as razões que levaram os empreendedores a vincularem-se a uma incubadora de 

empresas universitária; 

 as diferentes concepções dos entrevistados sobre o significado de sustentabilidade; 

 as fontes de preocupações socioambientais encontradas nos projetos do grupo 

pesquisado e como os empreendedores materializam estes propósitos no plano de 

negócio e 

 as fontes de aprendizado e o papel da incubadora no processo de formação de 

empreendedores sustentáveis. 

 

 Detalhada a metodologia, o próximo item apresenta a análise e interpretação dos 

resultados.  
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6. APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  

 

Neste item são apresentadas as análises dos dados na seguinte ordem: (1) descrição 

das incubadoras de empresas universitárias e as principais características dos programas de 

pré-incubação, incubação e pós-incubação das universidades pesquisadas; (2) as razões que 

levaram os empreendedores a vincularem-se a uma incubadora de empresas universitária; (3) 

as diferentes concepções dos entrevistados sobre o significado de sustentabilidade; (4) as 

fontes de preocupações socioambientais encontradas nos projetos do grupo pesquisado e 

como os empreendedores materializam estes propósitos no plano de negócio; (5) fontes de 

aprendizado e o papel da incubadora no processo de formação de empreendedores 

sustentáveis. 

 

6.1. A incubadora: características do programa de pré-incubação, 

incubação e pós-incubação.  

 

Para esta pesquisa foram estudadas quatro incubadoras universitárias, situadas no 

Estado de São Paulo, dentre elas, duas universidades públicas e duas privadas. Portanto, é 

importante retratar este ambiente que estimula os empreendedores a transformarem suas 

ideias em negócios. Pelo fato de abrigarem empresas emergentes, as incubadoras acabam 

catalisando o processo empreendedor, tornando-se a ponte entre a concepção e a consolidação 

da empresa (LICHTENSTEIN e LYONS, 1996). 

 

6.1.1. Programa de pré-incubação  

 

Dentre as quatro universidades participantes da pesquisa, três delas possuem a 

categoria de pré-incubação (a universidade privada confessional, a pública e a pública do 

interior de São Paulo), além de possuírem a categoria convencional (incubação). A 

universidade privada do interior de São Paulo possui apenas o programa de incubação. 

Segundo o coordenador, a incubadora não possui a modalidade de empresa pré-incubada por 

não possuírem um espaço adequado. 
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O programa de pré-incubação da universidade privada confessional é relativamente 

novo, tendo o seu inicio em 2009, logo após a constatação da necessidade de se criar um 

Núcleo de Inovação, sendo que uma das responsabilidades deste Núcleo é a gestão da 

incubadora de empresas.  

Um dos objetivos do Núcleo é fomentar o empreendedorismo e, para que isto 

ocorresse, lançou-se o concurso de plano de negócios na universidade. No período de 

realização desta pesquisa, estava em andamento o sétimo concurso de planos de negócios. 

Os alunos que participaram do concurso de plano de negócios e tiveram seus projetos 

selecionados, tinham uma vaga garantida no programa de pré-incubação da universidade. A 

intenção do núcleo é disseminar a cultura empreendedora entre os jovens, dando-lhes uma 

oportunidade de aliar a teoria vista em sala de aula com a prática na incubadora de empresas.  

As etapas pelas quais os empreendedores devem se submeter ao identificarem um 

negócio são as mesmas citadas por Dornelas (2002). Ao enxergarem uma oportunidade de 

negócios, o empreendedor deve testá-la para avaliar sua viabilidade no mercado por meio da 

elaboração de um plano de negócios. 

Conforme regulamento instituído pelo Núcleo, a participação no concurso de planos 

de negócios é permitida para os alunos de graduação e pós-graduação da universidade. Caso 

seja de interesse do aluno, ele pode formar uma equipe de, no máximo, quatro pessoas, desde 

que um dos integrantes esteja matriculado na universidade e este integrante fará o papel de 

líder do projeto junto à incubadora. Esta equipe deve elaborar um plano de negócio em que 

será desenvolvido um produto ou serviço inovador. 

O concurso de plano de negócios é constituído por cinco etapas: (i) inscrição das 

equipes pela internet, (ii) presença no curso de capacitação, (iii) entrega do projeto, (iv) 

entrevista com as equipes e (v) assinatura do termo de compromisso. 

Na primeira etapa, os alunos preenchem os dados dos componentes do grupo e 

encaminham uma proposta do projeto. Em posse desta proposta a incubadora realiza uma pré-

seleção, tendo como base a avaliação técnica e comercial do resumo, assim como o caráter 

inovador da proposta. 

A segunda etapa tem como objetivo ajudar os pré-selecionados a transporem a ideia da 

proposta entregue, em um plano de negócio estruturado. Para que isto aconteça, é oferecido 

um curso de capacitação de caráter obrigatório, que tem como objetivo ajudar os 

empreendedores na elaboração do plano de negócios.  

Durante esta etapa, os empreendedores também têm à disposição plantões de dúvidas 

que os orienta na elaboração do plano de negócio. Este processo de elaboração do plano de 
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negócio gera um comprometimento das equipes quando estão analisando as informações, 

coletando os dados junto ao mercado, tornando os empreendedores mais experientes no que 

diz respeito às questões determinantes para a sobrevivência do seu negócio, como a 

concorrência e o mercado consumidor (SAHLMAN, 1999). 

Na terceira etapa, as equipes devem entregar o projeto, em uma via impressa e uma via 

eletrônica, devendo seguir os seguintes padrões: (i) Sumário Executivo: objetivo, missão e 

fatores de sucesso; (ii) Sumário da empresa: composição da sociedade e instalações; (iii) 

Produtos e Serviços: descrição dos produtos ou serviços, vantagens e diferencial competitivo 

e operações; (iv) Análise de mercado: segmentação de mercado, necessidades, tendências e 

crescimento do mercado, necessidades e expectativas dos clientes; (v) Estratégia e 

Implementação: posicionamento, estratégia de marketing e vendas; (vi) Pessoas: equipe 

própria de gestão, necessidades adicionais e serviços terceirizados, projeção de custos 

operacionais em pessoal, (vii) Plano Financeiro: hipóteses preliminares, necessidade de 

capital e fontes de captação, projeção de lucros e perdas, indicadores financeiros. Caso não 

sejam seguidos os padrões citados, o projeto é desclassificado. 

A quarta etapa é dedicada às entrevistas com as equipes que tiveram seus projetos 

selecionados, visando avaliar a inexistência ou existência de características empreendedoras 

nos membros das equipes. O propósito desta ação é, além de avaliar a viabilidade e inovação 

do plano, identificar se os membros da empresa possuem características que ajudarão na 

implementação e posteriormente, no sucesso do negócio.  

Nesta etapa, os grupos também apresentam seus projetos para um júri composto por 

professores da universidade e convidados externos; e, de acordo com o regulamento da 

incubadora, a decisão deste júri é irrevogável. Após a decisão, a última etapa consiste na 

assinatura do termo de compromisso pelos empreendedores que tiveram seus projetos 

aprovados no concurso de plano de negócios, garantindo-lhes uma vaga na incubadora. A 

partir deste momento, os empreendedores passam a usufruir dos benefícios proporcionados 

pela incubadora de empresas por um ano e, após este período e se for de interesse do 

empreendedor, pode participar do processo seletivo e manter o vinculo como empresa 

incubada.   

No que diz respeito aos programas de pré-incubação das universidades pública e 

pública do interior de São Paulo, são semelhantes ao que foi descrito da universidade privada 

confessional. Dentre as poucas diferenças, destaca-se que ambas não adotam um concurso de 

plano de negócios para selecionar os pré-incubados, podendo fazer parte da pré-incubação 

empreendedores que não possuam condições para iniciarem imediatamente seu 
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empreendimento e necessitam de ajuda para estruturar o plano de negócio. Estes 

empreendedores se tornam vinculados à incubadora e vão recebendo diversas orientações, 

como captação de recursos, parcerias para que consigam abrir a empresa, dentre outros. 

Outro diferencial das universidades é que o empreendedor não precisa estar 

matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação. O programa de pré-incubação é 

aberto ao público externo da universidade, desde que o empreendimento tenha potencial e seja 

inovador no mercado.  

6.1.2. Programas de incubação e pós-incubação 

 

No programa de incubação adotado por todas as universidades pesquisadas, a seleção 

de novos projetos de incubação é um processo contínuo. O edital é disponibilizado por meio 

da internet ou impresso, sendo que em conjunto com o edital há um formulário padrão que é 

uma ficha de inscrição que deverá ser preenchido pelo candidato onde irá descrever, de forma 

resumida, a proposta do projeto e entregar à incubadora uma cópia impressa. É importante 

ressaltar que as propostas selecionadas devem ser de conformidade com os objetivos de cada 

incubadora, sendo um dos requisitos do edital. 

Estas propostas passam por uma pré-seleção em que é levado em consideração o grau 

de inovação do empreendimento e o mercado potencial onde os empreendedores pretendem 

desenvolver suas atividades. Com relação às empresas que irão ingressar nas incubadoras, 

geralmente, devem se encaixar nos critérios de seleção mostrados no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Critérios de seleção 

 UNIVERSIDADES 

Critérios de seleção de 

projetos  

Privada 

Confessional 

Pública Pública do 

interior de SP 

Privada do 

interior de SP 

Projetos com viabilidade 

tecnológica, mercadológica 

e econômica. 

    

Currículo e perfil dos 

proponentes compatível com 

o empreendimento 

    

Processos e produtos não 

podem ser poluentes (foco 

na sustentabilidade). 

    

Grau de inovação nos 

produtos e serviços 
    

Potencial de interação com a 

universidade. 
    

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Estes critérios demonstram que existe uma preocupação das universidades não apenas 

em fomentar a inovação e o empreendedorismo, mas que estas inovações também contribuam 

com a sustentabilidade social (na geração de emprego), ambiental (uso consciente de 

recursos) e econômica (gerar renda). 

Apesar de não constar no critério de seleção da universidade pública, de acordo com o 

coordenador, os projetos que possuem um caráter ambiental são bem vistos e isto é levado em 

consideração na pré-seleção. Por exemplo, nas universidades privada confessional e pública 

do interior de São Paulo, de acordo com os coordenadores, a dimensão sustentabilidade 

financeira possui caráter eliminatório. As dimensões ambiental e social são consideradas 

como diferenciais que colaboram para que a empresa tenha uma pontuação maior.  

Os candidatos que foram aprovados na pré-seleção são convidados a apresentar o 

plano de negócios para uma comissão da incubadora. Nesta fase além do negócio, são 

avaliadas as características dos empreendedores, tais como postura, conhecimento na área que 

pretendem atuar, comprometimento, dentre outras. A comissão julgadora define quais 

empreendimentos irão compor as novas empresas incubadas e estes são convidados para 

firmar uma parceria com a incubadora. Para os empreendedores selecionados que ainda não 

constituíram a empresa, as incubadoras lhes proporciona um prazo de sessenta dias para que 

entreguem o contrato social e assinem a parceria.  

No Quadro 6 são apresentados os recursos que são disponibilizados pelas incubadoras 

universitárias. 

Quadro 6- Recursos disponibilizados pelas incubadoras pesquisadas. 

 Tipo de Universidade 

 Privada 
Confessional 

Pública Pública do Interior 
de SP 

Privada do Interior 
de SP 

Computador     

Salas     

Internet     

Auditório     

Laboratório     

Cursos     

Palestras     

Apoio gerencial     

Consultoria     

Telefone     

Sala de reunião     

Serviço de limpeza 

nas áreas comuns 
    

Segurança     

Estacionamento     

Copa     

Fonte: Elaborado pela autora 
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Estes recursos são acessíveis para as modalidades de pré-incubação, incubação e pós-

incubação. Para fazer uso destes recursos, os empreendedores pagam uma taxa mensal com 

um valor acessível às empresas iniciantes. Nas incubadoras participantes da pesquisa, o 

período de pré-incubação tem duração de 12 meses (nas incubadoras que possuem esta 

modalidade). O período de incubação compreende até 36 meses em todas as universidades 

estudadas e, após este período, a empresa recebe a nomenclatura de graduada, perdendo o 

vínculo com a incubadora.  

Dentre as incubadoras pesquisadas, a única que tem interesse e possui infraestrutura 

para manter um relacionamento com as empresas graduadas é a universidade pública. Isso 

ocorre quando o empreendedor manifesta este desejo e é realizado um novo termo de adesão 

onde é adicionada uma cláusula de extensão de vinculo com a incubadora. Esta concessão 

compreende um período adicional de mais 4 anos para as empresas manterem-se nas 

instalações da incubadora e continuar usufruindo dos benefícios. A partir deste momento estas 

empresas passam a ser denominadas empresas pós-incubadas.  

Os empreendedores das incubadoras graduadas que estendem o período de parceria 

também ajudam a melhorar a infraestrutura da incubadora. Por exemplo, há o caso de uma 

empresa que ao se tornar graduada, propôs aos gestores da incubadora a reforma do subsolo 

que era imprópria para a instalação de uma empresa. Após o termino das obras, esta empresa 

graduada passou a ocupar este espaço físico. Isto foi benéfico para a incubadora que dependia 

de verba do governo para dar inicio à reestruturação e com esta ação acabou diminuindo os 

custos e a burocracia que teria na reforma do espaço. Além disso, passou a ter a sala que o 

empreendedor ocupava para abrigar uma nova empresa e obter maiores ganhos. Já o 

empreendedor conseguiu um espaço físico maior, onde pôde desenvolver seus produtos por 

um custo fixo abaixo do mercado. Outra vantagem para a incubadora é que no momento que 

este empreendedor graduado decidir deixar as instalações que ocupa, a incubadora fica com 

todas as benfeitorias realizadas.  

Na sequência serão descritas as distintas razões citadas pelos empreendedores que os 

levaram a abrir determinado tipo de empreendimento e também se descreverá como tem sido 

o vínculo com a incubadora onde estão desenvolvendo seu negócio. 

 

 



57 

 

6.2. Razões para empreender 

 

Neste item, o interesse é entender o que impulsionou aos entrevistados à abertura da 

empresa em que atuam. De forma espontânea, sem que a pergunta remetesse a questões de 

sustentabilidade, alguns entrevistados relatam como principal impulsionador para abrir a 

empresa seu desejo de lidar com questões socioambientais. Sendo assim, a análise começará 

aqui por estes incubados. 

Na literatura acerca do empreendedorismo, a capacidade de enxergar oportunidades de 

negócio costuma ser relatada pelos empreendedores como um ponto de partida para a abertura 

de um negócio (FILION, 1999). Porém, para o entrevistado, da empresa Soluções 

Sustentáveis, esse comportamento não foi citado como gatilho inicial para abrir a empresa. 

Segundo relato do empreendedor, o que o motivou a abrir a empresa foi seu interesse em 

saber o motivo porque uma cidade como Curitiba, por exemplo, foi considerada a mais 

sustentável do mundo. Tal constatação impulsionou o empreendedor a realizar uma visita à 

cidade, no ano de 2010, com o propósito de entender a fonte de sua excelência em questões de 

sustentabilidade.  

O grande passo que a gente se espelhou, foi uma visita que eu fiz em Curitiba, quis 

conhecer Curitiba porque foi eleita a cidade mais sustentável do mundo. Ela 

concorria com uma cidade europeia que era fabulosa, o lixo era todo por baixo das 

ruas, por vias que corriam em sistemas grandiosos, ai eu falei: como ganhou? O que 
será que eles têm? E ai, quando eu fui conhecer, eles não tem nada de espetacular, a 

única coisa que eles possuem é uma conscientização ambiental fora do comum. E foi 

daí que surgiu a ideia da empresa, focando mais na conscientização do que na 

instalação em si. (Empreendedor da Empresa Soluções Sustentáveis – Universidade 

Privada Confessional) 

Para ele, a conscientização das pessoas é fundamental para promover ações 

sustentáveis. Seu histórico familiar, com toda uma trajetória vinculada a preocupações 

ambientais, fez com que o empresário desenvolvesse um desejo de atuar nesta área. 

Eu sempre gostei muito de sustentabilidade, sempre, desde o colégio, do 

fundamental, adorava, eu lembro que, quando eu era pequeno comia muita bala e eu 

nunca joguei um papel de bala no chão, meus bolsos voltavam lotados de papel de 
bala. Eu nunca joguei no chão o papel porque eu fui muito bem educado pela minha 

mãe, fui criado no interior, eu tive um crescimento muito diferenciado, você cresce 

aprendendo a respeitar os outros e o ambiente que você vive. (Empreendedor da 

Empresa Soluções Sustentáveis – Universidade Privada Confessional) 

Já para outros três empreendedores, responsáveis pela empresa Ecoponto, a ideia da 

empresa nasceu com o intuito de facilitar o acesso a informações para que as pessoas tenham 

hábitos mais sustentáveis. Os três juntos começaram o curso de Ciências Biológicas e a 
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princípio tinham como ideia de negócio uma consultoria ambiental; porém, reconhecendo que 

eram inexperientes para prestar consultoria, optaram por outro negócio que envolvesse a 

sustentabilidade. 

A ideia era fazer uma consultoria mesmo, dessas mais tradicionais, uma consultoria 

ambiental, só que ai, a gente viu que não tinha o perfil pra isso, porque para fazer 

uma consultoria, a gente precisa ter mais experiência na área e ninguém ia levar a 

gente a sério. E, voltando para casa, surgiu a ideia de juntar tudo [informações] para 

facilitar essa mudança de hábitos da população para uma vida mais sustentável. Se 

pra gente que é biólogo, que gosta dessa área, de vez em quando a gente encontra 

informações distorcidas na internet, quando vamos pesquisar, imagine para as 

pessoas que não tem conhecimento, deve ser pior ainda e eles devem achar que 

aquilo está certo. Então foi ai que a gente decidiu reunir tudo em um só lugar. 

(Empreendedor da Empresa Ecoponto - Universidade Privada Confessional) 

É possível perceber a insatisfação na fala do entrevistado no que diz respeito à falta de 

informação disponível e, quando estas existem, por vezes possuem conteúdo de caráter 

duvidoso. Essa inadequação serviu como gatilho para o desenvolvimento da empresa, que, por 

meio de um site, publica notícias, artigos que falam sobre sustentabilidade e, além disso, 

existe um mapa no próprio site que disponibiliza onde estão localizados os Ecopontos mais 

próximos à residência da pessoa quando ela quiser descartar algum resíduo. A falta de 

contentamento com as informações sobre sustentabilidade que encontravam lhes mostrou uma 

lacuna de negócio a ser explorada que poderia diminuir o problema e gerar conhecimento 

confiável. 

Em outras empresas, como a Consultoria Ambiental Têxtil, a ideia de empreender 

surgiu por meio de um trabalho desenvolvido para alguma disciplina da universidade.  

A ideia foi pela faculdade mesmo, por meio do projeto integrador, na época não foi 

rápido para decidirmos. A gente pensou em montar uma empresa verde para o nosso 

trabalho, porque muita gente montou empresas de móveis sustentáveis, tinha várias 

coisas, artesanal, tantas coisas que a gente falou, para onde a gente vai. Pensamos 

em logística reversa para eletrônicos, mas a gente falou, já são coisas que existem, 

alguém já esta fazendo isso. Foi ai que a gente pensou nessa parte da consultoria 

ambiental, assim, qualquer consultoria pode a vir fazer isso, mas que seja especifico 

e se especialize só na área têxtil, no momento da graduação não existia 

(Empreendedora da Empresa Consultoria Ambiental Têxtil – Universidade Pública). 

O relato desta empreendedora demonstra que a universidade é o local adequado para 

instigar e disseminar a cultura empreendedora. Se os empreendedores não vêm de uma família 

que já possui negócios estabelecidos, o primeiro contato que este potencial empreendedor terá 

com o conteúdo tende a ocorrer por meio das disciplinas universitárias.  

Entre os entrevistados, houve dois casos em que os empreendedores decidiram iniciar 

seus negócios justificando suas afinidades com questões relacionadas ao meio ambiente pela 

formação que possuem em Engenharia Ambiental. 
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 Eu sempre tive vontade de abrir um negócio, ter alguma coisa, trabalhar com 

projetos ambientais. Então em 2001, 2002, tentei abrir uma empresa na parte de 

coleta seletiva, reciclagem, eu trabalhava numa indústria e via que o resíduo era um 
problema para indústria e ela ainda tinha que pagar uma empresa para coletar esse 

resíduo. Então, se você tivesse uma empresa, que coletasse o resíduo e ainda 

beneficiasse isso e vendesse, você estaria ganhando para ter essa matéria prima. 

Então seria o melhor dos mundos. Em 2002 comecei a estudar um pouco disso, tirei 

um mês de férias da empresa para estudar, fazer o plano de negocio, participar de 

feiras, visitar empresas. Só que ainda não conhecia muito bem o mercado, então eu 

resolvi ficar mais um tempinho na indústria, depois fui trabalhar numa empresa de 

consultoria, chamada Accenture, onde eu fiquei um pouco mais de cinco anos para 

conhecer um pouco mais de gestão de empresas e projetos. Então, sempre 

conversava com diversos empreendedores, pessoas que tinham vontade também de 

abrir alguma coisa. Em 2008, conheci outras duas pessoas, tinha um amigo meu de 

faculdade e mais outro amigo dele, então três pessoas que tinham o mesmo ideal, 
que é trabalhar com projetos ambientais e sociais, daí nasceu a ideia de montar a 

empresa e o programa de compensação ambiental (Empreendedor da Empresa 

Consultoria Ambiental  – Universidade Pública) 

Neste primeiro caso, vários fatores contribuíram para o desenvolvimento do processo 

empreendedor. Seu relato demonstra que além da vontade, o individuo reconhece que sua 

formação em engenharia não lhe proporciona o conhecimento necessário para gerir uma 

empresa. Sendo assim, decidiu adiar a abertura do seu negócio para buscar conhecimento 

prático. Além da falta de conhecimento na área de gestão na época, não havia encontrado 

sócios que tivessem o mesmo perfil empreendedor. A partir do momento que encontrou 

pessoas compatíveis com suas crenças, o empreendedor sentiu-se seguro para abrir a empresa. 

Neste caso, a razão para empreender surgiu do compartilhamento dos mesmos ideais. 

No segundo caso, uma empreendedora salienta a importância de aliar-se a pessoas que 

possuem os mesmos objetivos de negócio.  

Bem, a associação, ela surgiu da ideia de algumas pessoas ligadas com a área de 
reflorestamento. A associação começou a ser estruturada dentro da antiga Votorantin 

Papel e Celulose, e eles começaram a trabalhar com a criação dessa organização, ai a 

organização se criou, se formou e a primeira coisa que a organização fez foi buscar 

uma universidade, foi quando eu conheci a associação. Foi lá em Guaratinguetá, 

onde eu fazia mestrado, eles buscaram a universidade para começar a fazer os 

trabalhos, ai eu pude conhecer o trabalho, fiz uma proposta para participar da 

sociedade e comecei a atuar (Empreendedora da Empresa Associação Ecológica – 

Universidade Privada do interior de São Paulo). 

Para esta entrevistada, com formação em Engenharia Ambiental, encontrar pessoas 

que tinham afinidades em questões ambientais no período do mestrado foi o essencial para 

iniciar o processo empreendedor. Como os outros sócios já atuavam na empresa, 

proporcionaram o suporte necessário para a empreendedora aderir ao negócio.  

Mais uma vez é ressaltada a importância do papel desempenhado pela universidade 

que acaba proporcionando, além do conhecimento, um ambiente estimulante e uma rede de 

contatos (networking) que aproxima pessoas com potenciais semelhantes. Em outros casos, 
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tornar-se empreendedor não estava relacionado diretamente a uma preocupação 

socioambiental genuína, mas à demanda de mercado que, por natureza, estava atrelada a 

questões ambientais. É perceptível nas falas dos entrevistados que o impulso para empreender 

ocorreu quando enxergaram uma oportunidade de negócio em produtos e serviços que até 

então não existiam no Brasil.  

A ideia da empresa surgiu com o Sergio, ele enxergou uma oportunidade no 

mercado através de um problema de cupim que houve na casa da esposa dele. O 

outro sócio, na época, o Mateus, morou nos EUA e na Europa, conheceu o mercado. 

Então, o Sergio, estudou e se aprofundou sobre o tema e eles identificaram um 

mercado carente, pouco profissionalizado na época aqui no Brasil. Fizeram uma 

pesquisa e perceberam essa falta de profissionais qualificados, falta de conhecimento 
no setor e entenderam que poderia ser um bom projeto (Empreendedor da Empresa 

Controle de Pragas – Universidade Pública). 

A ideia surgiu em 2009, mais ou menos, a gente estava fazendo mestrado aqui na 

universidade. Então, eram quatro sócios fazendo mestrado, a gente começou a 

conversar, fazer uma consultoria de forma autônoma, ai a gente decidiu que seria 

interessante abrir o negocio. A gente viu um cenário bastante propicio. A nossa área 

tá surgindo muita demanda no setor ambiental, e a gente viu que a gente tinha 

competência para atender o mercado. Porque a gente estava trabalhando no mercado 

e via muitos trabalhos de baixa qualidade, então a gente achou que tinha um 

diferencial, principalmente em relação ao recurso humano que a gente tinha 

(Empreendedor da empresa Consultoria Ambiental Aquática - Universidade 
Pública). 

De maneira similar, outro entrevistado, responsável pela empresa Geração de ozônio, 

relata que a ideia de abrir seu negócio surgiu quando um médico começou a utilizar o ozônio 

no tratamento de seus pacientes. Mesmo sendo um método que não é autorizado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, o médico comprovou o sucesso que os colegas de 

profissão estavam obtendo em países europeus na cura de diversas doenças e resolveu tratar 

seus pacientes com o mesmo procedimento. A partir deste momento, os empreendedores 

tiveram vários insights e começaram a pensar no potencial deste produto para outras 

finalidades e acabaram enxergando um nicho de mercado que até então não tinha sido 

explorado no Brasil. 

Na verdade a ideia de trabalhar com o ozônio foi de um médico, que veio me 
procurar, hoje já existe vários países fazendo tratamento com ozônio, já existe vários 

médicos no Brasil realizando este tipo de tratamento, mesmo que é proibido. A 

ANVISA não reconhece, mas é um tratamento fantástico, e esse médico tratava 

todos os pacientes com ozônio. Eu achei interessante, ai fui pesquisar um pouco, eu 

viajo sempre, já fui presidente de multinacional, já tive um monte de empresas. E o 

fato do ozônio ser o mais potente germicida e o segundo mais potente oxidante, 

mostrava que, se bem desenvolvido podia ter uma atuação maluca dentro do 

mercado. Praticamente sem fronteira. Para você ter ideia, ele é cem vezes mais 

potente do que o cloro e três mil e duzentas vezes mais rápido do que o cloro, então 

ele é mais potente e acaba agindo mais rápido (Empreendedor da Empresa Geração 

de Ozônio – Universidade Pública)  
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Compartilhando de um histórico semelhante, a empreendedora da empresa de 

recuperação de resíduos, recorreu ao conhecimento de mercado que detinha para desenvolver 

um produto que não existia no Brasil. 

A ideia surgiu da minha parte, por atuar no mercado de maquinas e equipamentos, 

há mais de vinte anos, trabalhei, tive uma experiência de anos fora do Brasil, 

trabalhando com tecnologias de máquinas, trazendo para o Brasil essas tecnologias, 

então a ideia surgiu da minha experiência pessoal, meu trabalho, eu detectei a 

necessidade no mercado desse tipo de equipamento que não existia a produção no 

Brasil na época (Empreendedora da Empresa Recuperação de resíduos).   

Neste caso, o ponto de partida para empreender ocorreu por meio da experiência 

prática e da vivência. Os empreendedores começaram a se questionar se não poderiam criar 

soluções que fossem práticas e sustentáveis para o processo que estavam realizando. A ideia 

acabou surgindo por uma necessidade tecnológica. 

Na verdade a ideia surgiu quando a gente estava fazendo uma coleta de lodo no 

interior de São Paulo, num sitio, lá em São José do Rio Preto. A gente começou a 

imaginar o que a gente precisaria para ter uma empresa, para fazer esse tipo de 

serviço, nessa nossa área de vírus, você não tem uma coisa tão profissional para o 

mercado, é difícil, é uma coisa que falta, é o que a gente está tentando fazer, trocar o 
conhecimento técnico acadêmico para o mercado. Para garantir que aquele 

subproduto vai ser deposto adequadamente no meio ambiente (Empreendedora da 

Empresa Laboratório de Analise Ambiental – Universidade Pública). 

Outros entrevistados também destacam a oportunidade de explorar um mercado pouco 

conhecido no Brasil, como estimulador para abrir seu estabelecimento. 

A ideia da empresa nasceu justamente em uma época que tava tendo problemas de 

apagões, foi na época de 2000 mesmo, em 1999 já se falava, que se previam os 

apagões. Como nós tínhamos sócios com conhecimento nesta área de célula 
combustível, lá fora, mundialmente, a célula combustível já estava com pelo menos 

uns 15 anos na frente do Brasil, então nós, com o conhecimento que tínhamos, 

levantamos quatro sócios, cada um com um conhecimento em uma área e 

resolvemos partir para esta área de energia (Empreendedor da Empresa Célula de 

Combustível – Universidade Pública).  

Então, eu já tinha feito um trabalho na graduação sobre empreendedorismo, numa 

disciplina de gestão que eu cursei. Ai surgiu a ideia no mestrado de criar tecnologias 

para veículos elétricos, integrar então habilidades da área de eletrônica, com a área 

de mecânica e aproveitar uma oportunidade que a gente identificou de projetos nessa 

área (Empreendedor da Empresa Veículos Elétricos – Universidade Publica do 

interior de São Paulo) 

Estes empreendedores que identificaram uma lacuna no mercado brasileiro são vistos 

como pessoas inovadoras, detentoras de competências para desenvolver produtos ou serviços 

que ninguém fez ainda. Enquadram-se com o perfil descrito por Dornelas (2008) que afirma 

que o empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma 

visão futura da organização. 
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Os relatos expõem que as justificativas para empreender em sustentabilidade seguiram 

duas perspectivas: 

 uma mais vinculada a um ideal, a uma crença em atuar em prol da 

sustentabilidade, o que pode ser observado nos casos das empresas cujo mote era 

oferecer informações seguras e de fácil acesso sobre sustentabilidade ou 

conscientizar a população. 

 em outros casos, a iniciativa veio de uma demanda de mercado sem que houvesse, 

necessariamente, uma genuína preocupação com problemáticas socioambientais 

por parte dos empreendedores, como foi, por exemplo, o caso da empresa de 

ozônio. 

A figura 4 sumariza as fontes e natureza das preocupações socioambientais dos 

empreendimentos.  

 

Figura 4 – Fonte e natureza de preocupações socioambientais 

 
 

Em relação aos projetos que emergiram de um ideal de sociedade, os empreendedores, 

de modo geral, buscam afiliar-se a outros empresários que possuem ideais compatíveis para 

dar inicio ao negócio. Já os empreendedores que demonstraram uma maior preocupação em 

responder a uma demanda específica de mercado, a origem da empresa aparece atrelada ao 

produto ou tecnologia que está sendo disponível.  

Mas qual o significado de sustentabilidade para estes empreendedores? Como 

compreendem esta ideia-força? É o que trata o próximo item.   
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6.3. Significado de sustentabilidade para os empreendedores  

 

Com relação ao conceito de sustentabilidade, os participantes da pesquisa 

demonstravam certo desconforto em apresentar uma definição. Segundo Veenan e Polytilo 

(2003) é difícil definir sustentabilidade e de se operacionalizar. De modo geral, na concepção 

dos empresários entrevistados e dos coordenadores participantes da pesquisa, o conceito é 

difícil de explicar por tratar-se de uma ideia ampla. Mais do que tudo, as falas dos 

entrevistados, reproduz, em grande parte, a definição do Relatório de Brundtland, destacando 

a importância da utilização ponderada dos recursos naturais para que as futuras gerações 

tenham a oportunidade de usufruir os mesmos.  

Por vezes, alguns entrevistados concentraram sua resposta evocando termos que 

remetem a princípios morais, éticos e citam em vários momentos a importância de ter uma 

visão ampla de toda cadeia de produção que esta envolvida quando se trata de produzir um 

produto ou serviço sustentável. Cientes de que as ações de sustentabilidade adotadas por suas 

empresas tendem a chamar a atenção de consumidores e investidores, estes empreendedores 

buscam passar uma imagem de empresa idônea. 

Os entrevistados concentraram-se nas dimensões do triple bottom line, e não citaram 

as outras dimensões da sustentabilidade existentes, tais como a ecológica, espacial, cultural, 

política e institucional (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). Para eles, as dimensões essenciais 

da sustentabilidade, no que diz respeito ao âmbito das organizações, são: a social, a 

econômica e a ambiental.  

Então, eu acho que a palavra sustentabilidade é um erro, porque a sustentabilidade 

se atrelou na palavra mercado, no boca a boca a meio ambiente, mas você tem que 

lembrar que existe sustentabilidade financeira, sustentabilidade produtiva, entre 

outras. Eu acredito que uma dependa da outra, na sustentabilidade, primeiro você 

tem que focar na financeira por que se você não tiver a financeira, não consegue ter 

a ambiental. Acredito que a sustentabilidade esta em alta nas organizações por causa 
das pressões do governo e da sociedade (Empreendedor da Empresa Soluções 

Sustentáveis – Universidade Privada Confessional). 

Neste trecho, o entrevistado considera que, quando se fala em sustentabilidade, logo se 

pensa em sustentabilidade ambiental, pois esta é a que está em evidência. Para ele, atualmente 

existe certo modismo no uso da palavra sustentabilidade e isto está relacionado com as 

pressões de diversos órgãos da sociedade civil que cobra da sociedade atitudes mais 

conscientes. Isto ocorre porque, hoje em dia, o tema encontra-se presente nas pautas das 

reuniões de diversas organizações e é discutido pelas universidades e governos. Partilhando 

de pensamento semelhante, dois empreendedores de empresas distintas, destacam a 
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importância de se considerar as três dimensões da sustentabilidade para determinar a 

perenidade de atitudes sustentáveis nas organizações e chamam a atenção de que uma das 

dimensões do tripé da sustentabilidade acaba sempre sendo negligenciado.  

Tem que ver o lado ambiental, tem que ver o lado social também e o lado 

econômico, se qualquer um desses projetos não tiver essas três vertentes não vai dar 

certo e não vai ser considerada sustentabilidade, porque hoje em dia, a maioria está 

tendo a parte social e econômica, o ambiental tem deixado muito para trás 

(Empreendedor da empresa Eco-ponto – Universidade Privada Confessional). 

Bom, uma definição clássica de sustentabilidade é atender as necessidades dessa 

geração sem destruir as próximas gerações. Sem reduzir os direitos das próximas 

gerações. Talvez é....poder deixar um mundo melhor, do que a gente conheceu. Mas 

é importante que sustentabilidade tenha um lado econômico. Alias, faz parte da 

sustentabilidade o lado econômico. A gente tem que ter o lado ambiental, social e 

econômico. Pra mim só faz sentido sustentabilidade quando existe viabilidade 
econômica. Às vezes, sustentabilidade é descrito simplesmente como uma coisa de 

fazer o bem, e isso não tem um potencial de crescimento grande. Existe uma parcela 

da população que vai, por exemplo, pagar mais caro por um produto só porque ele é 

sustentável, do ponto de vista ambiental, por exemplo. Mas a grande maioria, a 

maioria dos consumidores quer ter benefícios também de ordem econômica, e claro, 

produtos melhores, e mais sustentáveis, ambientalmente e socialmente 

(Empreendedor da Empresa de Veículos Elétricos – Universidade Pública do interior 

de São Paulo). 

Uma critica levantada pelo empreendedor da empresa de veículos elétricos salienta a 

realidade atual do mercado no que diz respeito ao elevado preço dos produtos sustentáveis se 

comparada ao preço dos convencionais. Isso decorre porque os produtos sustentáveis ainda 

são destinados a determinado publico de consumidores, que ainda compreende uma pequena 

parcela da população que se preocupa em adquirir produtos dessa natureza. Isso resulta na 

produção em menor escala com preços mais altos. Com a crescente preocupação com a 

sustentabilidade, a tendência é que a demanda por estes produtos aumente e com isto os 

preços dos produtos considerados sustentáveis tendam a cair. 

Na análise da empreendedora da Consultoria Ambiental Têxtil é primordial que haja a 

conscientização dos funcionários da organização para que estes se sintam como parte do 

problema e façam uso consciente dos insumos que utilizam na fabricação do produto. A ideia 

é promover uma mudança de comportamento habitual dos funcionários e que estes se tornem 

multiplicadores de práticas sustentáveis, tanto na organização quanto na localidade em que 

moram. Para ela, sustentabilidade remete a otimização de custos e impacto ambiental, mas, 

quando trata da dimensão social, a empreendedora a reduz as ações de conscientização. 

É como a gente aprendeu na faculdade, existe o Triple Bottom Line, econômico, 

social e financeiro. Confundi, desculpa. Econômico, social e ambiental. Por 

exemplo, na sua fabrica, se demanda muita água, o que eu faço é um impacto 

ambiental. Eu corrijo aquilo, otimizo meus custos, que é a parte financeira. E parte 

social é você fazer as pessoas se conscientizarem. Dentro da sua empresa, você 
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mostrar que aquilo é importante, as pessoas também podem se conscientizar, os 

funcionários, a vizinhança. Considerar todas essas vertentes (Empreendedora da 

Empresa Consultoria Ambiental Têxtil – Universidade Pública). 

Por fim, outros empreendedores relacionam sustentabilidade a valores pessoais, tais 

como ética, comportamento responsável e honestidade, como um fator de sucesso para uma 

empresa. A preocupação não está apenas no desenvolvimento do produto e na geração de 

renda, mas há outros fatores que levam em consideração, tais como o impacto causado ao 

meio que atuam e os benefícios que este produto proporcionará à sociedade.  

Sustentabilidade é você realizar alguma coisa, qualquer atividade, qualquer ação, 

qualquer iniciativa que você empreenda sempre levando em consideração a ética. E 

também que ela não impacte o meio ambiente ou impacte ao menor impacto 
possível, e também tentar nessas iniciativas, beneficiar sociedades ou formar uma 

sociedade mais justa e igualitária. Então, essa é um pouco do tema grande que a 

gente coloca sustentabilidade, então é ética e preocupação com o meio ambiente e 

sociedade (Empreendedor da Empresa Consultoria Ambiental – Universidade 

Pública). 

Olha, detesto a palavra sustentabilidade, acho que ela não vale nada. Até brinco, eu 

faço apresentações, palestras, e eu começo...isso eu faço há vinte anos, não existia 

essa palavra. Eu brincava e colocava, “sustentabilidade”, para mim, sustentabilidade 

é sustentar com habilidade. Até na minha brincadeira, é alguém segurando um bolo, 

o resto é conversa fiada. Eu acho que é exatamente aquilo que nós estamos fazendo, 

tentar sempre fazer alguma coisa, seja uma tecnologia, seja uma aplicação, seja um 
produto, onde o objetivo não seja um só, que é vender o produto. Olhar sempre o 

que acontece com todo o processo, você pode fazer tudo sem fazer mal a ninguém, é 

possível. Então eu acho que sustentabilidade essa palavra, palavra que quiserem ai, 

na verdade é isso, é você, em tudo que você fizer, fazer olhando para tudo e não só 

para o teu nariz (Empreendedor da Empresa Geradora de Ozônio – Universidade 

Privada). 

Sustentabilidade, eu acho que a gente pode falar que é uma coisa que ela seria um 

ciclo fechado. Quando você consegue ter um proveito tal da situação que...você 

desenvolve uma coisa que não fere tanto o ambiente, seja menos agressivo 

(Empreendedor da Empresa Consultoria Ambiental Aquática – Universidade 

Pública) 

 

Eu acho que é ser responsável por aquilo que você produz, e que seja útil para 

sociedade, feito de maneira que você não vai causar problemas ao meio ambiente, 

que você dê uma garantia para que as coisas sejam feitas de maneira mais adequada 

(Empreendedora da Empresa Laboratório de Analise Ambiental – Universidade 

Pública) 

Bom...acho que...aham...não sei...vem na minha cabeça definições meio clichês, que 

assim, a gente acha que a verdadeira sustentabilidade é realmente assim, você tem 

que ter o tripé, que é o econômico, ambiental e social, porque não dá pra pensar 

numa coisa só. Todos os projetos que a gente faz, a gente pensa nos três, 

logicamente, a empresa tem que ser rentável. A gente acha que a questão da 

honestidade é muito importante no quesito sustentabilidade, então a gente acha 
muito importante enxergar toda a cadeia, todo o ciclo de vida de qualquer ação, não 

só dos produtos que a gente vende e tudo mais (Empreendedor da Empresa Energia 

Solar – Universidade Pública do interior de São Paulo) 
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Conforme será visto no relato a seguir, a origem do problema ambiental é atribuída à 

educação das populações no decorrer dos séculos. Hábitos de desperdício que eram vistos 

como insignificantes foram se perpetuando ao longo do tempo e acabou ocasionando a atual 

situação de insustentabilidade do planeta. 

Sustentabilidade, é você não prejudicar o meio ambiente, evitar ao máximo, então 

tudo o que você tiver de resíduo, evitar prejudicar o meio ambiente, eu sou de uma 

religião que eu sempre falo lá nas nossas reuniões que, se todo ser humano quando 
veio à Terra, quando ele fosse embora, ele deixasse do jeito que encontrou a Terra, 

então eu acho que não teríamos este problema hoje, então se viesse desde a época de 

Adão e Eva eu acredito....se desde a época deles fizessem isso, hoje não estaríamos 

convivendo com este problema ambiental (Empreendedor da Empresa Célula 

Combustível – Universidade Pública) 

Seguindo uma linha de pensamento semelhante, a empreendedora da empresa 

Associação Ecológica salienta a importância das alianças estratégicas para que haja uma 

comunicação eficaz entre os diversos atores da sociedade. Existe uma consciência por parte 

da entrevistada de que as expertises estão espalhadas nos diversos núcleos da comunidade. Se 

estes atores estiverem em sintonia, conversando, trabalhando junto, tende a ocorrer uma 

diminuição na repetição de trabalhos que estão sendo desenvolvidos e, como consequências 

disto, os esforços são direcionados a uma ação por vez, colaborando para que haja maior 

eficácia na execução.  

Sustentabilidade pra mim, como pessoa, é você conseguir utilizar o menos possível 

de recurso natural, ter uma qualidade de vida excelente, e...deixar tudo isso, o 

planeta como um todo, deixar ele muito bem preparado para as futuras gerações. Do 

jeito que eu utilizei, essas futuras gerações poderão utilizar também, agora para uma 

organização como a nossa, sustentabilidade é mais amplo. Seria basicamente esses 
conceitos com preocupações maiores. Acho que é você ter uma estratégia de 

trabalho, você utilizar o menor recurso possível para poder gerar o melhor 

trabalho.Eu acredito nas alianças estratégicas, você estar em contato com a 

sociedade civil, o que eu poderia chamar de uma sustentabilidade de ideias mesmo 

(Empreendedora da Empresa Associação Ecológica – Universidade Privada do 

interior de São Paulo) 

Em contrapartida, ao pensar em sustentabilidade, a empreendedora da empresa de 

recuperação de resíduos deixa claro que, para uma tecnologia ser sustentável, ela deve ser 

economicamente viável para a empresa, como pode ser visto no relato a seguir. 

Sustentabilidade para nós, nosso projeto especificamente significa poder fazer uso 

otimizado de produtos de fonte não renovável, e com isso também proporcionar uma 

economia, que não adianta uma tecnologia que custe caro para preservar o meio 
ambiente, mas não vai ser viável economicamente para empresa. A nossa ideia de 

sustentabilidade é isso, você proteger o meio ambiente, mas também te dando 

condições de utilizar essa tecnologia, tornando viável economicamente 

(Empreendedora da Empresa de Recuperação de Resíduos – Universidade Pública) 
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Para o empreendedor da empresa de Controle de Pragas, a sustentabilidade já esta 

inserida na cultura da empresa e torna-se algo corriqueiro no dia-a-dia dos colaboradores, 

mesmo para aqueles que estão ingressando na organização, pois o processo de integração irá 

direcioná-los para praticarem atitudes conscientes. 

Sustentabilidade é você ter um compromisso principalmente com os valores. A 

gente tem, por exemplo, a preservação dentro da nossa essência, ou seja, preservar 

pra gente faz parte da nossa filosofia, dos nossos valores, nós praticamos isso porque 
acreditamos que isso é bom. Dentro do nosso negócio isso é positivo e gera um 

resultado mais eficaz, inclusive. Então, para nós a sustentabilidade está ligada à 

ação, e independente de você comunicar isso para fora. Primeiro você tem que agir, 

e a gente enxerga que essa ação, sim, ela gera um resultado tremendo. Agora, tem 

que ser na ação e não no discurso. Na ação ela gera resultado efetivo, né. Ela gera, 

pode ser de longo prazo, ou não de resultado imediato, mas ela vai gerar resultados 

muito mais transformadores do que apenas um discurso, que pode ser desconstruído. 

Até pelo pessoal, por toda a equipe que tá vivenciando, que tá enxergando, então pra 

nós sustentabilidade tá ligada a ação e ao discurso posteriormente (Empreendedor da 

Empresa de Controle de Pragas – Universidade Pública) 

A postura adotada pelo gestor remete a ideia de ação a atitudes. Na visão deste 

empreendedor, o discurso serve apenas para que os colaboradores comuniquem para fora da 

organização estas ações que vivenciam na organização. Pois, de acordo com o entrevistado, a 

ação gera um resultado efetivo, que pode ocorrer de longo prazo ou imediato. Sendo assim, a 

ação origina resultados mais transformadores do que um discurso que pode ser desconstruído.  

No Quadro 7 é apresentada uma consolidação dos termos e ideias e recorrentes que 

aparece em seus discursos quando falam sobre o significado de sustentabilidade. O tripé 

aparece na primeira coluna acima, por atravessar todos os discursos. Ora sustentabilidade 

emerge nas falas como um valor, uma tecnologia ou mesmo uma conduta, isoladamente ou 

não.  

 

Quadro 7 – Consolidação dos termos e ideias dos discursos. 
Tripé da sustentabilidade 

Sustentabilidade como Valor Sustentabilidade como 

Tecnologia 

Sustentabilidade como 

Conduta  

- Honestidade 

- Justiça Social 

- Ética 

- Desenvolver produtos, serviços 

e tecnologias sustentáveis. 

- Se responsabilizar pelo que 

produz; 

- Considerar impacto; 

- Não prejudicar o ambiente; 

- Conscientizar funcionários; 

- Conscientizar a população. 

Fonte: A autora. 

 

A seguir serão discutidas as diferentes fontes de preocupações socioambientais 

encontradas nos projetos dos empreendedores pesquisados, bem como colocam em prática 

estes propósitos no plano de negócio. 
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6.4. Fontes de preocupações socioambientais e a materialização destes 

propósitos na empresa. 

 

Embora no item 6.1, razões para empreender, as narrativas dos incubados já 

destacavam, por vezes, motivações relacionadas a questões socioambientais, quando 

questionados especificamente a fonte de tal interesse pôde-se compreender melhor a natureza 

desta preocupação. Assim, neste item serão apresentadas as origens do desenvolvimento de 

um plano de negócios voltado a princípios socioambientais, enfatizando o incentivo de se 

gerar um produto ou serviço com essa preocupação. Ao final serão abordados os desafios 

relatados pelos empreendedores no que se refere aos objetivos sociais e ambientais ao se 

colocar em prática esses princípios.  

Apesar das preocupações econômicas que os novos empreendedores enfrentam para 

manter o empreendimento, o empreendedor da empresa de veículos elétricos começa um 

projeto pensando nos problemas socioambientais do produto ou serviço que irá oferecer. No 

relato a seguir, ele explica qual foi seu objetivo inicial ao trabalhar em uma incubadora. 

Segundo ele, essa vontade de ter um empreendimento voltado à sustentabilidade envolveu 

dois aspectos. 

Primeiro, é a vontade de mudar alguma coisa, criar algo diferente no mundo, deixar 

uma marca, acho que este é um objetivo importante do empreendedor, e 

principalmente quando você consegue alinhar isto com aptidões pessoais. Por 

exemplo, no meu caso, o que eu gosto de fazer é eletrônica, eu adoro principalmente 

eletrônica voltada para a área de energia. Então, quais são os desafios nessa área de 

energia, e aquilo que eu sei fazer, onde isso pode contribuir? De todos os desafios 
que a sociedade tem que são muitos, o que eu sei fazer, o que eu faço de melhor? 

Pode contribuir onde? Então, é sempre tentar juntar essas duas coisas, onde aquilo 

que você faz contribui para alguma coisa que a sociedade precisa ou que o mundo 

precisa (Empreendedor da empresa Veículos Elétricos – Universidade Pública do 

interior de São Paulo). 

Para este entrevistado, com formação e mestrado em eletrônica, o fator preponderante 

que despertou o interesse de atuar com preocupações ambientais tem relação com seu desejo 

de provocar mudanças, de contribuir naquilo que a sua expertise permite. Sua fala demonstra 

uma preocupação acentuada com a dimensão social e ambiental, com o propósito de 

disponibilizar o seu conhecimento, aliado ao seu vínculo com a área de eletrônica, para ajudar 

no desenvolvimento de soluções energéticas para a sociedade. Para concretizar este desejo 

desenvolveu um Kart elétrico. 
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O Kart tradicional tem muito barulho, por exemplo, aqui em Campinas tem uma 

pista, na lagoa do Taquaral que foi fechada porque os vizinhos não suportavam o 

barulho do Kart. Então isso é um problema social você criar poluição sonora, 
atrapalhar as pessoas, é um problema social. Isso pra quem corre sempre, por 

exemplo, causa problema de audição, expor crianças a fumaça, pode criar problemas 

respiratórios. Então isso é você oferecer uma opção, que é um Power trem elétrico, 

que é um kart elétrico, que você abastece na tomada, com energia limpa, que aqui no 

Brasil é principalmente de origem hidrelétrica ou renovável, você tem a 

possibilidade de usar a energia mais limpa, que significa responsabilidade ambiental. 

Ou seja, produzir menos gás carbônico, não expor as pessoas a poluição sonora e há 

gases poluentes, então isso é responsabilidade ambiental e responsabilidade social. 

E, claro, ele é mais econômico, o custo do kart é menor, este tipo de kart tem um 

consumo energético 5 vezes menor do que o kart à gasolina. (Empreendedor da 

empresa Veículos Elétricos – Universidade Pública do Interior de São Paulo).  

O fato de ter desenvolvido uma tecnologia que minimize o barulho emitido pelo Kart 

tradicional beneficiou a população que vive em torno da pista de Kart, proporcionando 

também uma redução na emissão de gás carbônico e, consequentemente, melhorando a 

qualidade do ar na vizinhança. No desenvolvimento do produto foi contemplado o lado 

econômico e ambiental com impacto social (reduzir poluição sonora e malefícios da fumaça à 

saúde dos usuários e moradores dos arredores), ou seja, é uma tecnologia que acaba 

trabalhando, em alguma instância, com o tripé da sustentabilidade. 

Para o empreendedor da empresa Controle de Pragas, seus valores pessoais foram os 

norteadores no desenvolvimento do seu plano de negócio. 

Acho que isso está dentro de você, isso faz parte dos seus valores pessoais, daquilo 

que você acredita, da sua filosofia de vida, no meu caso tem a ver com isso 

(Empreendedor da Empresa Controle de Pragas – Universidade Pública). 

O entrevistado ressalta sua filosofia de vida como justificativa para o seu 

empreendimento. Para ele, seu projeto contempla princípios socioambientais ao oferecer um 

serviço de controle de pragas, equilibrado, a fim de manter o ambiente natural controlado e 

sem o extermínio de pragas que não devem deixar de existir. 

Então, os aspectos que fazem com que a gente tenha uma solução sustentável ou até 

inovadora, são aspectos intangíveis. Mas são aspectos que estão ligados diretamente 

aos serviços. Porque para nós, inovação é fazer algo que já existe de forma diferente, 

ou seja, fazer o controle de pragas levando em consideração a complexidade do 

meio ambiente. Existem 2500 espécies de cupim, apenas 240 delas ocorrem no 

Brasil e só 4 delas são pragas. Então essas 4 tem que ser controladas, as demais tem 

que ser preservadas, pois elas fazem decomposição de matéria prima, por exemplo, 

essa chuva que cai no chão, ela só chega na raiz das arvores porque o cupim faz esse 

trajeto. Então a gente leva em consideração esse tipo de conhecimento para 

desenvolver nossas metodologias e realizar nosso serviço (Empreendedor da 

Empresa Controle de Pragas – Universidade Pública). 

A empresa Soluções Sustentáveis encontra-se na categoria de pré-incubação, seu 

empreendedor traz aspectos relacionados à sua infância, no que diz respeito à Educação nos 
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primeiros anos do ensino fundamental, quando faz menção a uma professora que deixou 

marcas na sua vida escolar que o levaram a se aprofundar nas questões ambientais. Sendo 

assim, após o termino do colegial optou em fazer uma universidade em Ciências Biológicas 

para que pudesse atuar na área.  

Foi minha criação no interior, minha família, educação, colégio, eu tinha uma 

professora muito boa de geografia, ela passava bastante coisa sobre aquecimento 

global. No colegial eu fiquei fascinado quando eu assisti ao vídeo do Al Gore que é 
uma verdade inconveniente, ele tinha feito uma grande tese sobre aquecimento 

global. E quando terminei o colegial fui fazer Ciências Biológicas com a ideia de 

trabalhar na área. (Empreendedor da Empresa Soluções Sustentáveis – Universidade 

Privada Confessional) 

Para ele, a disseminação de ações sustentáveis por meio da conscientização ambiental 

atende aos pressupostos da sustentabilidade. A ideia de sua empresa é facilitar que outras 

pequenas e médias empresas se tornem sustentáveis. O foco do seu empreendimento esta 

embasado na conscientização ambiental por meio de ações como palestras, eventos, 

encaminhar e-mails de conscientização aos colaboradores orientando sobre o devido uso das 

lixeiras dispostas no espaço da organização, demonstrando para aqueles que não sabem, ou 

até mesmo se sentem inibidos, em perguntar como deve ser feito o descarte de forma correta. 

Eu acredito que é disseminação, eu levo esse conceito para uma empresa pequena, 

essa empresa adota esse conceito, ela trabalha com esse conceito, ela cria esse 

conceito próprio, e ela evolui nesse conceito. E, a partir desse momento, ela 

incentiva as parceiras dela, fornecedores, a participarem desse mundo que ela vive, e 
assim você vai criando um grupo. Mas é com exemplo, tudo é exemplo. O líder que 

é exemplo para os seus funcionários é um líder diferenciado. Nós fazemos palestras, 

enviamos e-mails, tudo que possa fazer com que o colaborador faça parte desse 

projeto. Para isso demonstramos onde deve ser jogado o lixo. Porque não adianta eu 

ter várias lixeiras e o colaborador não saber usa-las (Empreendedor da Empresa 

Soluções Sustentáveis – Universidade Privada Confessional). 

A fala do empreendedor remete a um problema identificado nas pequenas 

organizações que adotam ações tidas como sustentáveis do ponto de vista da organização, mas 

que no final do ciclo seu efeito é nulo. Um exemplo citado pelo empreendedor pré-incubado 

são as empresas que possuem as quatro lixeiras instaladas em diversos setores e os 

colaboradores jogam o papel no lugar do metal ou o metal no lugar do papel. Outro exemplo 

citado que pode ocorrer é quando, em uma empresa onde já existe uma conscientização dos 

colaboradores e estes jogam os detritos nas lixeiras corretas, no final do dia as lixeiras são 

coletadas, se junta tudo e se descarta no lixo comum. Ao observar estas atitudes ineficazes, a 

empresa Soluções Sustentáveis atua na identificação e solução de um problema pontual em 

uma empresa, como o descarte de resíduos.  
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De maneira semelhante, o empreendedor da empresa Ecoponto, com formação em 

Ciências Biológicas, também aposta na conscientização. Ele acredita que o impulso para ter 

uma organização ambiental surgiu na graduação por causa de sua formação e, junto com 

outras pessoas da mesma faculdade, decidiu empreender nesta área.  

A gente quis seguir essa área da sustentabilidade por causa da nossa formação, nos 

conhecemos na faculdade e foi mais um desafio que colocamos pra gente mesmo. 

Achamos que seria uma oportunidade e resolvemos tentar. Nossa ideia é reunir tudo 
o que São Paulo tem a oferecer que é relacionado à sustentabilidade e divulgar isso 

para a população em massa (Empreendedor da Empresa Eco-ponto Universidade 

Privada Confessional). 

A empresa encontra-se na categoria de pré-incubação, ainda na fase de 

desenvolvimento do serviço. Estão desenvolvendo um site onde terá um mapa do estado de 

São Paulo que irá englobar todas as cidades, disponibilizando os ecopontos de cada 

localidade, este recurso facilitará para a população o descarte de pilhas, óleo de cozinha, entre 

outros. Além desta iniciativa, o empreendedor também promove palestras de conscientização. 

Vejo muito mais gente praticando atos ligados à sustentabilidade, por exemplo, lá 

em casa a gente queria juntar óleo, você sabe jogar óleo na pia é uma coisa errada. 

Grande parte das pessoas já sabe isso porque é uma coisa bem divulgada. Juntei 2 

litros lá, uma garrafa, e aí? E agora? Onde vou jogar?Onde é que tem lugar mais 

próximo? Às vezes você vai procurar na internet, você não acha isso tão fácil, você 

vai achar ponto de coleta de óleo no meio de SP, lá do outro lado da cidade, eu não 

vou atravessar a cidade, é inviável. Nossa ideia é ser um guia por meio de um site 

que vai ter o mapa de SP com todos os locais de descarte, vai ter noticias de 

sustentabilidade, artigos. A ideia é tentar mostrar que você fazer parte é, ser 

responsável. O nosso foco é a comunidade em geral e pequenos empreendimentos. 

Ser ambientalmente responsável, não é só você jogar seu lixo no lugar certo, mas 
aquele lixo, mesmo depois que você descarta ele vai pra algum lugar, então tentar 

mostrar que depois de lá tem toda uma rota que gera empregos, engloba outros 

setores da sociedade ali também, vai muito mais além do que simplesmente jogar no 

lixo certo. No dia 26/03/13, a gente fez um bate papo sobre resíduo orgânico, foi um 

número considerável de pessoas para o primeiro evento, foram umas 15 pessoas aqui 

da Universidade, vieram pessoas de outros lugares que a gente conseguiu divulgar, e 

foi bem legal (Empreendedor da Empresa Ecoponto Universidade Privada 

Confessional). 

A ideia é proporcionar para os pequenos empresários, além da população em massa, 

condições de cumprir medidas ambientais como a captação de água da chuva ou até mesmo 

desenvolver um programa de uma logística reversa, trata-se, portanto, de consultoria para 

estas pequenas empresas que querem ser sustentáveis, mas não sabem como. Cientes que estas 

pequenas empresas não detém recursos financeiros para consultar uma empresa especializada, 

e, às vezes, desistem de promover ações sustentáveis por conta disto. Buscam, assim, prestar 

micro consultorias a um preço acessível. 
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Outra empresa que também direciona seus serviços para pequenas empresas é a 

Consultoria Ambiental Têxtil. De acordo com as empreendedoras, as disciplinas que cursaram 

na graduação despertou o interesse de atuar na área ambiental e elas acreditam que o 

direcionador para atuar neste mercado foi o fato de possuírem formação em Gestão 

Ambiental. 

Foi principalmente na graduação, com as disciplinas e como o nosso curso era mais 

focado na área ambiental mesmo, todos os dias em contato com assuntos da área. 

Participávamos de várias palestras, muita visita técnica, foi na faculdade, com os 

professores mesmo (Empreendedoras da Empresa Consultoria Ambiental Têxtil – 

Universidade Publica). 

Por meio de consultoria prestada para um ramo específico de indústrias têxteis, o 

propósito das empreendedoras é promover uma produção mais limpa dentro das pequenas 

empresas, principalmente aquelas voltadas para confecções, com o objetivo de minimizar os 

impactos no descarte dos resíduos das roupas. Salientam também a importância de promover 

a conscientização da população acerca do descarte da roupa que jogam no lixo ou doam, 

chamando a atenção para o olhar sobre o ciclo de vida do produto. 

Através da consultoria, a gente propõe medidas que vão mitigar esses impactos para 

pequenas e médias empresas, então a gente atua bem no processo, na produção em 

si. A roupa feita já vai estar com menos impactos. Hoje em dia precisa de uma 

conscientização maior, não é bem a palavra conscientizar, sensibilizar. Sensibilizar 

as pessoas, porque hoje em dia assim, tipo, não vou falar bem as pessoas, até a gente 

mesmo, a gente vê uma roupa, ah legal. Não pensa o que vem por trás daquele 
processo, entendeu? E quando não queremos mais, a gente joga ou doa, então tem 

toda uma conscientização. É engraçado, vestuário está nisso, as pessoas não sabem 

da onde vem e assim, depois que você usou, usou uma peça, qual o fim que tem sua 

peça. Geralmente a gente passa pra alguém, um conhecido, doa, enfim, igreja. Uma 

creche, mas depois, qual o fim que tem essa roupa? É engraçado, as pessoas não 

sabem o inicio e nem o fim de uma peça de roupa. (Empreendedoras da Empresa 

Consultoria Ambiental Têxtil – Universidade Publica). 

É interessante observar que os empreendedores das empresas Soluções Sustentáveis, 

Ecoponto e Consultoria Ambiental Têxtil reconheceram o impacto que as pequenas empresas 

também proporcionam ao meio ambiente e aliaram isto à necessidade de possuírem uma 

consultoria com preço acessível para que possam promover ações sustentáveis. Houve 

também uma conscientização por parte destes empreendedores em reconhecer que suas 

empresas ainda não possuem um nome reconhecido no mercado se comparada com as grandes 

consultorias existentes. Isto acaba proporcionando-lhes uma oportunidade de ganhar mercado 

por meio do serviço prestado a estas pequenas empresas.  



73 

 

Já para o empreendedor da empresa Consultoria Ambiental, seus serviços são 

direcionados a grandes empresas e ele atribui à família e aos benefícios que recebeu por 

estudar em uma universidade pública o seu dever de retribuir seus esforços.  

Eu acho que isso vem muito da formação, da família, da questão de estudar em 

universidade pública. Então, você tem um dever de devolver algo pra sociedade, 

mas eu acho que é mais de formação mesmo de querer, e missão de vida eu acho. 

Você querer tornar melhor o local que você vive (Empreendedor da Empresa 

Consultoria Ambiental – Universidade Pública). 

Por meio de uma consultoria ambiental, o empreendedor acredita que hoje atende 

essas iniciativas. A empresa tem quatro focos: 

1. Atuar na realização de diagnósticos ambientais para as empresas, desde fazer um 

relatório de sustentabilidade, a um programa de gestão de resíduos ou inventário 

de emissões.  

2. Gestão de emissões de carbono das empresas em que é levantada a parte de 

consumo de energia, combustível e viagens aéreas, é consolidado tudo em quilos 

de CO2 e, a partir disso, recomenda-se algumas iniciativas para as empresas 

reduzirem esse impacto.  

3. Gestão de resíduos das organizações.  

4. Programa de neutralização de carbono, este programa permite que se faça uma 

quantificação do impacto ambiental de empresas e eventos.  

O [plano de negócio] atende a iniciativas [de sustentabilidade], então desde uma 

ação que você busca reduzir o consumo de energia ou reduzir a geração de resíduo, 

você está atendendo. Nós trabalhamos em 4 grandes frentes, a gente tem uma frente 

que a gente chama de diagnóstico ambiental. Que é trabalhar junto com as empresas 

e identificar oportunidades de projetos ambientais.  A outra é focada na parte de 
gestão de emissões de carbono, a gente quantifica o impacto ambiental das empresas 

quanto a gases de efeito estufa. A terceira área é a parte de gestão de resíduos, então 

hoje com a política nacional estadual de resíduos sólidos, as empresas estão sendo 

obrigadas a montar seus planos de gestão de resíduos. A quarta área é o programa de 

neutralização de carbono, então a gente faz a quantificação do impacto ambiental de 

empresas, eventos, produtos, serviços e compensa esse impacto ambiental ajudando 

projetos de tecnologia limpa. Com esse programa a gente tem um selo, chamado 

evento neutro. Hoje esse é o maior selo de compensação ambiental de eventos do 

Brasil. A gente, final de semana passada a gente fez o show do The Killers, há um 

mês a gente fez Elton John, ano passado a gente fez Robert Plant, Kiss, Maroon 5, 

diversos shows que já tem essa preocupação de compensar o impacto ambiental 

(Empreendedor da Empresa Consultoria Ambiental  – Universidade Publica) 

Dessa forma, seu projeto compensa os impactos ambientais apoiando projetos de 

tecnologia limpa que atualmente não são financeiramente viáveis, como por exemplo, um 

parque eólico ou um aterro sanitário que capta metano para gerar energia. Este empreendedor 
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alcançou tanto êxito no desenvolvimento de ações ambientais que conseguiu lançar no 

mercado um selo de compensação ambiental que atualmente é solicitado em diversos eventos. 

Para as empreendedoras responsáveis pelo Laboratório de Análise Ambiental, o fato 

de possuírem experiência na área de ciências biológicas e se guiarem por valores explica o 

impulso de direcionarem seu plano de negócios às questões sustentáveis. Com doutorado em 

microbiologia e inconformadas com uma situação de consumo de água imprópria que 

presenciaram ao visitarem uma determinada cidade, desenvolveram uma solução que ajuda 

pessoas que vivem situações semelhantes a evitarem doenças. 

Foram os valores pessoais, a experiência, porque a gente trabalhou com isso no 

doutorado. A gente conheceu, assim, pessoas no interior que não tinham acesso a 
uma água de poço muito adequada, e acaba surgindo a preocupação, são valores 

pessoais mesmo, de tentar passar isso no mercado e deixar de ser apenas um 

conhecimento acadêmico (Empreendedoras da empresa Laboratório de Analise 

Ambiental – Universidade Pública).  

A empresa utiliza o lodo que era jogado em aterros sanitários como adubo para os 

agricultores, um material que era tido como impróprio e poderia contaminar o lençol freático. 

O serviço oferecido acaba proporcionando benefícios de caráter social (geração de emprego), 

ambiental (minimiza o impacto no ambiente) e econômico (proporciona ganhos com material 

que era visto como lixo).  

Então, todo o lodo produzido por essas estações de tratamento vai deixar de ir pra 

aterro sanitário e passar a ser utilizado na agricultura de forma controlada, que não é 

o que acontece hoje, muitas vezes os caminhões que levam o produto para o aterro 

sanitário, muitas vezes eles “podem” ser desviados no caminho, e vão de qualquer 

forma pra agricultura e isso não é legal. Porque quando uma empresa produz um 

lodo e ela tem que colocar num aterro, ela paga. Mas se ela vai vender isso como um 

adubo, ela vai ganhar porque ela vai vender. Mas assim, ela vai ter que assegurar 

que o tratamento é adequado, não adianta você fazer um tratamento de qualquer 

maneira e achar que você vai conseguir dispor, tem que ter a contra partida deles 

melhorarem o tratamento (Empreendedoras da Empresa Laboratório de Analise 
Ambiental – Universidade Pública). 

Ao sentirem uma necessidade de responder ao problema de contaminação da água, as 

empreendedoras juntaram experiências pessoais que detinham para incorporar a ideia do seu 

negocio, demonstrando uma preocupação com o meio ambiente e a sociedade. Por exemplo, 

na legislação brasileira, a análise de vírus na água que consumimos não é obrigatória, então as 

empresas se concentram em realizar aquilo que é tido como obrigatório: a análise para 

bactéria. De acordo com a empreendedora, não é porque você não tem bactéria que você não 

vai ter os outros micro-organismos. Segundo ela, a bactéria é a primeira a ser destruída num 

processo de tratamento, entretanto os vírus são mais resistentes e, dependendo do vírus, se 

uma pessoa consumir água contaminada acabará desenvolvendo uma infecção, enquanto que, 
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no caso da bactéria, a pessoa precisa ingerir uma quantidade maior. E é neste serviço que a 

empreendedora concentra seu negócio, na análise de vírus em amostras ambientais, como 

água de reuso, abastecimento, lodo, entre outros.  

No caso do empreendedor da Consultoria Ambiental Aquática, este direcionou seu 

plano de negócios focado na sustentabilidade por possuir graduação e mestrado em 

oceanografia e enxergar que em sua área de atuação estava surgindo uma demanda ambiental 

favorável.  

Então, o plano de negócio que a gente desenvolveu na verdade, o projeto em si, era 

uma empresa de consultoria. A gente viu que na nossa área estava surgindo uma 

demanda favorável, e ai gente tentou agregar toda essa parte que eu falei para você, 

de responsabilidade, recursos humanos qualificados, tecnologia moderna, enfim, 

utilizar recursos que pudessem promover algum ganho. (Empreendedor da Empresa 

Consultoria Ambiental Aquática – Universidade Pública).  

Segundo ele, a incorporação de preocupações com a sociedade e a sustentabilidade 

ocorre por meio das consultorias que presta emitindo relatórios de licenciamento. Por meio 

destes relatórios são analisadas as consequências ambientais que um determinado projeto 

ocasionará se for desenvolvido. A empresa propõe medidas que possam mitigar esses 

impactos. 

Eu acho que a gente faz um trabalho bastante sério, uma vez que a gente atende 

essas demandas de uma forma responsável, acho que já ta colaborando já, com o 

bem estar social e com a natureza. Nosso serviço contempla desde a coleta de dados, 

analise de dados, a emissão de documentos e relatórios. Além dessa parte de dados 

observados, a gente faz simulações numéricas, previsão de cenários. Embora isso dai 

fica atrelado com termo de referencia, então muitas vezes, embora a gente não 

concorde que uma coisa, enfim. Que um estudo ou um empreendimento que faça 
mal ao meio ambiente, mas se o órgão regulador entende que não, a gente acaba 

trabalhando em função do órgão ambiental, essas diretrizes, regulamentos que eles 

fazem, a gente tem que atender isso. Mas a gente faz isso de uma maneira séria 

(Empreendedor da Empresa Consultoria Ambiental Aquática – Universidade 

Pública). 

A familiaridade com a área ambiental foi citada pelo empreendedor da Empresa 

Geradora de Ozônio como pretexto para o desenvolvimento do projeto. 

Eu tinha a marca Greenpeace na época, tive durante 15 anos, então na época eu 
desenvolvi produtos, franquias, então eu já tinha essa preocupação com questões 

ambientais. Ai quando surgiu essa oportunidade de desenvolver este produto de 

geração de ozônio, resolvi apostar (Empreendedor da empresa Geradora de Ozônio – 

Universidade Pública). 

Para o entrevistado, seu projeto cumpre aos princípios socioambientais por não causar 

nenhum tipo de dano ao meio ambiente e sociedade e desenvolver produtos para desinfecção 

de material hospitalar, despoluição de rios, etc. Além disso, destaca a importância da matéria 
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prima utilizada para desenvolver o produto que resulta em oxigênio, elemento importante para 

respiração dos seres vivos.  

Nós temos um sistema de tratamento que não envolve nenhum produto químico, que 

não gera nenhum resíduo, ou seja, não tem nenhuma consequência maléfica e pode 

ser instalado em qualquer lugar, nós temos instalações em barcos, em navios, desde 

que tenha ar, ele funciona. O que acontece, o que a gente desenvolveu de diferente, a 

gente conseguiu desenvolver um sistema, onde a matéria prima é o ar, o resíduo, o 

que resulta é o oxigênio, e a energia que a gente usa pra isso é de 2 lâmpadas. Então 

é um processo que não tem matéria prima, que não tem resíduo, e praticamente não 

usa energia. Hoje é o único processo do mundo que se conhece de tratamento de 

água, de gases, de alimentos, de materiais cirúrgicos, de doenças, que é 100% 
ambientalmente correto, não usa química, não usa nada, usa o ar. Em termos de 

ambiente é imbatível, hoje não tem nada melhor e nós estamos entrando muito forte 

na área de saúde, quando você entra na área de saúde, na área ambiental, a área 

social automaticamente esta incluída. (Empreendedor da Empresa Geradora de 

Ozônio – Universidade Pública) 

A fala do entrevistado demonstra benefícios socioambientais sob vários aspectos, 

como por exemplo, no tratamento de indústrias que tinham problema de odor muito forte, 

justifica assim, o entrevistado que essa ação contribuiu com a parte social que estava sofrendo 

com o odor. Outros benefícios dizem respeito ao tratamento da água que saia poluída para os 

rios e, na área hospitalar, o produto favorece na desinfecção de material cirúrgico, reduzindo 

com isso o número de infecções hospitalares.  

Para a empreendedora da empresa Associação Ecológica, a vontade de desenvolver 

um projeto relacionado à sustentabilidade está ligada à sua formação em Engenharia 

Ambiental. 

Foi pela minha formação mesmo, eu tinha feito a graduação em Engenharia 

Ambiental e na época eu estava em Guaratinguetá fazendo o mestrado. Uma 

empresa foi até lá buscar parceiros e comecei a trabalhar com eles nessa área de 

reflorestamento (Empreendedora da Empresa Associação Ecológica – Universidade 

Privada do interior de São Paulo) 

De acordo com a empreendedora, os propósitos ambientais são perceptíveis pela 

própria característica do seu projeto, que acaba contemplado a parte social e ambiental. A 

empresa trabalha com o planejamento da paisagem para empreendimentos que precisam fazer 

uma compensação ambiental, ou seja, indica os melhores trechos para reflorestamento. Em 

decorrência desta ação, promoveu um maior beneficio para a população que mora no Vale do 

Paraíba, seja promovendo emprego durante o plantio, seja proporcionando um ambiente com 

menores níveis de poluição. 

Bem, o nosso projeto é completamente ambiental, então ele já atende, só pelo 

objetivo dele, pela nossa justificativa de trabalho, ele já é um trabalho ambiental. De 

foco ambiental, com a questão social. Há 30 anos, o governo pagava para se tirar a 

arvore, para que houvesse a expansão da agricultura e pecuária, hoje em dia é o 
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contrario, as vezes é o mesmo produtor rural que você esta falando, que recebeu há 

30 anos atrás pra tirar a arvore e hoje você está falando pra ele, plantar a 

arvore.Então é um trabalho assim, de formiguinha mesmo, é uma mudança de 
conscientização, é .... de quebra de paradigma total, então a gente entende que as 

nossas ações sociais e educacionais, são pra trazer essa sociedade e educar ela, para 

que ela entenda a importância da floresta. Por exemplo, o plantio, a empresa que a 

gente contrata para fazer o plantio para gente, normalmente são empresas aqui do 

Vale, a gente pede, orienta pra que essa empreiteira ela contrate pessoas da região, 

se possível do município onde vai ser implantado, que a gente compre mudas dessa 

região, então pra você ter toda essa economia girando nessa área  de estudo, nessa 

área de trabalho que a gente faz as nossas ações, que seria no caso, o Vale do 

Paraíba na sua porção paulista (Empreendedora da empresa Associação Ecológica – 

Universidade Privada do interior de São Paulo) 

Para o empreendedor da empresa Célula de Combustível, o impulso para atuar em um 

negócio com preocupações de caráter socioambiental está relacionado com a oportunidade de 

recolocação no mercado, assim como valores que os sócios têm em comum. 

Então, foram os valores, uma empresa com quatro sócios é muito pesado, se é para 

montar algo com quatro sócios não pode ser alguma coisa pequena e você tem que 

ter valores parecidos... Então, eu vim para cá porque tinha me aposentado. Eu me 

aposentei, fui convidado por um dos colegas nosso para participar de uma das 

empresas, não é esta empresa, era outra empresa, e trabalhamos na ordem de 2 a 3 

anos nessa empresa, 3 anos pode-se dizer. E, a partir deste trabalho que estávamos 

fazendo nesta empresa, que era de bateria, sistema de aquisição de dados eletrônico, 

sistemas de inteligência que estavam sendo usados nas baterias, nós nos associamos 

com outra empresa que tinha mais um perfil na área de eletroquímica e aí, com a 

união destas duas empresas, nós formamos a empresa de Célula Combustível. 
(Empreendedor da empresa de Célula Combustível – Universidade Pública) 

O empreendedor visualiza uma efetiva contribuição ambiental e social do seu produto 

por não utilizar nenhum tipo de combustível fóssil, ajudando a minimizar o impacto do efeito 

estufa. Este processo ocorre utilizando como combustível direto o hidrogênio e o ar, 

resultando um sistema de geração de energia elétrica limpa. Já o lado social é contemplado ao 

impedir a emissão de dióxido de carbono, diminuindo as doenças respiratórias. 

É, tem a parte ambiental, porque a célula combustível já tem esta chamada, que você 
usa hidrogênio e ar, então você não está usando nenhum combustível que vá 

prejudicar o meio ambiente com emissão de CO2 ou CO. Então, com isso, a gente 

tem um ganho ambiental muito grande... você não está precisando emitir CO ou 

CO2, então tem a parte ambiental... que eu acho que hoje é uma chamada muito 

forte... tudo o que você for fazer hoje, você tem que ver o que  você está 

prejudicando em termo de meio ambiente. Nós usamos o hidrogênio direto, tem 

várias formas de se obter o hidrogênio, tem por eletrólise que também não prejudica 

o meio ambiente, mas tem outros meio de obter hidrogênio que é através de 

combustíveis fósseis, aí você vai gerar também, mas o nosso produto em si não ele 

vai gerar água pura... então se você estivesse em um carro elétrico com uma célula 

combustível, você vai ver no escapamento água pura. Isso daí até melhora o 

ambiente por meio da umidade. E, por exemplo, outro produto que nós temos que é 
bateria também, a bateria bipolar é totalmente reciclável, então nós não estaremos 

prejudicando nada do meio ambiente, então não teria nenhum prejuízo ambiental. A 

bateria de Lítio ela é totalmente praticamente reciclável, então também não tem este 

problema ambiental, prejuízo, não é? 
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Para a empreendedora da empresa Recuperação de Resíduos, uma realidade que 

presenciava na empresa que trabalhava com a destinação do resíduo foi o que deu origem a 

um projeto que contempla preocupações socioambientais.   

Primeiro porque no mercado que eu já atuava, que era o automotivo, durante muito 

tempo já existia e podia ter contato com essa necessidade, considerando todos os 

setores que utilizam solventes. A necessidade é muito maior do que aquela que eu 

via num setor, que já é muito grande que é o automotivo, então nós partimos da ideia 

de atender essa necessidade que existe e a falta justamente de soluções 

principalmente pra quem tem uma quantia considerada pequena de solventes. Quem 

atua na área de reciclagens de solventes busca as grandes quantidades, mas para as 

pequenas não havia solução, então ali foi o nosso start pra elaborar um projeto 

(Empreendedora da Empresa Recuperação de Resíduos – Universidade Publica). 

Diante da constatação da necessidade das pequenas empresas, a empreendedora 

direcionou seu projeto e público alvo para as organizações de pequeno porte, oferecendo um 

meio para a recuperação de produtos químicos que são produtos tóxicos e inflamáveis, 

caracterizando um resíduo difícil de descartar. 

Nosso projeto, ele oferece uma solução para um problema muito grave hoje, dessa 

destinação de resíduos. A quantidade de indústrias que armazenam esse resíduo e, 
portanto mantém um passivo perigoso, inflamável desse produto, é tanto quanto 

outros que não dão destinação correta desse resíduo. Isso representa uma 

contaminação do ambiente muito grave, então, a nossa proposta, o nosso produto, 

ele soluciona completamente esse problema. Então a gente fica muito feliz em ter, 

oferecer uma solução que vai trazer um beneficio ambiental de muita importância, 

de muito peso. E uma solução pra um problema que hoje afeta tremendamente o 

meio ambiente (Empreendedora da empresa Recuperação de Resíduos – 

Universidade Pública) 

O empreendedor da empresa Energia Solar resolveu investir seus esforços em um 

projeto ambiental por ter trabalhado com energia, e destaca a influência do pai que trabalhava 

na Petrobrás, como norteador para o desenvolvimento de um projeto socioambiental. 

Então, eu já trabalhava com energia. Eu trabalhava na GE Energia e...mas foi 

também por influencia do meu pai que trabalhava na Petrobrás, a questão de energia 

sempre foi um foco meu, e eu comecei a me interessar sobre o tema (Empreendedor 

da empresa Energia Solar).  

De acordo com o empreendedor, seu produto atende ao tripé da sustentabilidade por 

proporcionar uma energia limpa, renovável e que não emite gases nocivos ao meio ambiente. 

Possui também um caráter econômico por ser economicamente viável e a dimensão social 

também é beneficiada com a geração de empregos.  

Bom, acho que permitir que as pessoas tenham acesso a uma nova fonte de energia, 

e tenham acesso assim, tanto da parte ambiental de gerar energia sem emissões 

quanto também da parte econômica de não ficar mais a mercê dos aumentos no 

preço da eletricidade, de um ponto de vista econômico ao comprar um sistema 

fotovoltaico, você está assinando um contrato que vai te fornecer energia elétrica por 
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um preço determinado durante 25 anos. Então, acho que dessa forma e também 

assim, a gente...a questão social vai acabar sendo muito mais, pela questão que a 

gente vê de gerar empregos, empregos de alta qualificação. Então para  nosso 
cliente, ele vai ter mais beneficio ambiental e econômico, enquanto a sociedade, vai 

ter mais o social mesmo (Empreendedor da Empresa Energia Solar – Universidade 

Pública do interior de São Paulo). 

No quadro 8 é sintetizado o conceito de sustentabilidade expresso pelos 

empreendedores e os relatos da materialização das suas preocupações socioambientais. 

Quadro 8 – Sustentabilidade x Materialização  

Empresa Significado de sustentabilidade Materialização no plano de ação 

Soluções 

Sustentáveis 

 Critica a ideia de sustentabilidade 

apenas como estratégia para 

ganhar mercado. 

 Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira. 

 

 Empresa facilitadora de ações sustentáveis 

 Divulga a importância de ações sustentáveis; 

 Promove mudança de comportamento de 

pessoas e empresas; 

 Promove palestras ambientais. 

Ecoponto  Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira. 

 

 Promove e divulga eventos e ecopontos de 

descarte 

 Promove mudança na cultura da organização e 

nas atitudes das pessoas; 

 Descarte de resíduos tóxicos de maneira correta 

 Foco nas pequenas empresas 

 Consultoria acessível para pequenas empresas 
 Mudança na cultura da organização  

Veículos 

Elétricos 

 Sustentabilidade como 

responsabilidade; 

 Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira.  

 

 Criação de um Kart elétrico; 

 Não poluente; 

 Menor consumo energético 

 Diminuição de ruídos sonoros 

 Diminuição de gases nocivos à saúde 

 Melhora a saúde da população 

 Produtos sustentáveis a preços acessíveis 

Consultoria 

Ambiental 

Têxtil 

 Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira.  

 Ciclo fechado onde devem ser 

considerados todos os envolvidos 

no desenvolvimento de um 
produto (se haverá impacto ou 

não) 

 

 Propõe medidas para reduzir o impacto 

ambiental; 

 Foco nas pequenas empresas  

 Preço acessível a pequenas empresas  

 Diminui o descarte de retalhos de pequenas 
confecções 

 Orienta,aconselha, corrige ações das pequenas 

empresas; 

 Reciclagem artesanal 

 Desfibrilar tecido e transformar em roupa 
 Conscientização dos funcionários;  

Consultoria 

Ambiental 

 Ética 

 Sustentabilidade com valores 
(honestidade) 

 Propõe medidas para reduzir o impacto 

ambiental; 
 Diminui o descarte resíduo 

 Minimiza impacto no meio ambiente 

 Promove projetos ambientais em parceria com 
empresas 

Fonte: Baseado nos relatos dos empreendedores 
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Quadro 8 – Sustentabilidade x Materialização (continuação) 

Empresa Significado de sustentabilidade Materialização no plano de ação 

Geradora de 

Ozônio 

 Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira. 

 Responsabilidade social e 

ambiental 

 Ética 

 

 Sistema de geração de ozônio 

 Não envolve produto químico 

 Matéria-prima: ar 

 Resíduo: Oxigênio 

 Não gera resíduo 

 Poderoso germicida 

 Mata bactérias, vírus e fungos. 

 Diminui infecções hospitalares 

 Trata água, alimentos, materiais cirúrgicos. 

 Diminui o odor das indústrias 

 Beneficia população local 

Consultoria 

Ambiental 

Aquática 

 Ciclo fechado onde devem ser 

considerados todos os envolvidos 

no desenvolvimento de um produto 
(se haverá impacto ou não) 

 Responsabilidade Ambiental 

 

 Analisa as prováveis consequências ambientais 

que uma obra pode ocasionar em uma 

localidade; 
 Propõe medidas para reduzir o impacto 

ambiental, como qual o procedimento que 

deve ser adotado para a construção que 

minimize impactos ambientais. 

 

Laboratório 

de Análise 

Ambiental 

 Responsabilidade ambiental e 

social 

 

 Detecção de vírus em amostras ambientais 

 Diminui impacto ambiental 

 Segurança no reuso do lodo 

 Lodo como adubo na agricultura 

Energia 

Solar 

 Equilíbrio entre as dimensões 

social, ambiental e financeira.  

 Responsabilidade 

 Honestidade como fator primordial 

 Ciclo fechado onde devem ser 
considerados todos os envolvidos 

no desenvolvimento de um produto 

(se haverá impacto ou não) 

 Energia Fotovoltaica 

 Promove Energia limpa 

 Diminui impacto ambiental 

Célula de 

Combustível 

 Responsabilidade 

 Ética 

 

 Célula Combustível 

 Promove energia elétrica limpa 

 Diminui impacto ambiental 

 Melhora o ar 
Associação 

Ecológica 

 Responsabilidade Social e 

Ambiental 

 Ética 

 

 Reflorestamento de áreas 

 Diminui impacto ambiental 

 Promove benefícios para fauna, flora. 

 Melhora qualidade do ar 

 Conscientiza os produtores e população 

 Promove sustentabilidade financeira, 
ambiental e social. 

 Parceria com a sociedade civil para promover 
ações sustentáveis. 

Recuperação 

de Resíduos 

 Responsabilidade no uso de 

produtos para empresa.  

 

 Produtos para recuperação de produtos 

químicos 

 Economia com reciclagem 

 Segurança para a empresa 

 Minimiza os riscos ambientais 
 Produtos sustentáveis a preços acessíveis 

Controle de 

Pragas 

 Responsabilidade 

 Ética 

 Filosofia de vida 

 Crença 

 

 Prestadora de Serviço de controle de pragas 

 Diminui o impacto ambiental 

 Minimiza a exterminação de pragas 

desnecessárias, predatórias. 

 Exemplo para colaboradores e sociedade 

 

Fonte: Baseado nos relatos dos empreendedores 
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O que este quadro revela é um forte enfoque em sustentabilidade enquanto uma 

resposta tecnológica e como conduta calcada na promoção de “não impacto”. A 

materialização das ações reflete esta lógica, que tem benefícios e limitações evidentes. Se, por 

um lado, contribuem com respostas adequadas, sobretudo, ao meio ambiente, a pequena 

empresa, por outro lado, são ações de curto e médio alcance. O que não quer dizer que não 

sejam relevantes, há que se considerar a dificuldade das áreas de atuação, da formação, das 

instituições de ensino superior que estão vinculadas e do estágio da empresa (de meses a 

anos). O que chama a atenção é que as iniciativas tem um cunho bastante pragmático, pouco 

calcado em um ideário de empresa que rompa com a lógica tradicional de ver e fazer os 

negócios em um contexto de sustentabilidade. 

O próximo tópico demonstrará os desafios e dificuldades que estes empreendedores 

têm enfrentado no desenvolvimento dos seus negócios. 

 

6.4.1. Dificuldades e desafios em atender a objetivos socioambientais. 

 

 Apesar de possuírem o apoio da incubadora de empresas para promoverem seus 

pequenos empreendimentos e torna-los competitivos, os empreendedores relatam que estão se 

defrontando com alguns desafios para que seus negócios deem respostas mais adequadas e 

contundentes. Este item irá destacar quais têm sido essas dificuldades relatadas pelos 

empreendedores. 

 O empreendedor da empresa de Veículos Elétricos destaca que o principal desafio que 

tem enfrentado está relacionado a aspectos culturais, por ser um serviço novo, tem enfrentado 

a falta de adesão da população. 

  

Então você sempre tem que quebrar alguns paradigmas, quer dizer, as pessoas estão 

acostumadas a entender kart, como uma coisa a combustão. E você vem e propõe 

uma ideia nova, então existe o principal desafio seria este, um desafio de mudar 

paradigmas, criar um novo mercado que ainda é totalmente desconhecido, que a 

gente não sabe o potencial, exatamente o tamanho. Então é sempre um ambiente 
imprevisível, isso vale pra qualquer lugar do mundo. Sempre que você esta falando 

de mudança de percepção, inovações radicais, você sempre esta falando de um 

ambiente imprevisível, isso é um desafio em qualquer lugar do mundo. Agora, se a 

gente for falar do Brasil, especificamente, eu tenho a percepção que o Brasil tem 

uma cultura ainda, de aversão à incerteza, a risco. As pessoas buscam mais 

previsibilidade. A gente tem um longo caminho pra uma mudança cultural. Eu vejo 

que este é o principal desafio especifico do Brasil, é cultural, de não inovação, as 

pessoas tem mais medo de falhar, tem uma cultura de manter aquilo que tá 

funcionando ou mesmo não tá funcionando muito bem, mas sempre fizeram assim, 

então vamos continuar (Empreendedor da Empresa Veículos Elétricos – 

Universidade Pública do interior de São Paulo). 
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 A fala do entrevistado remete a percepção de que mesmo desenvolvendo um produto, 

uma inovação que proporcione benefícios ambientais, tanto o consumidor como o investidor 

tem receio de apostar nesta ideia.  Existe uma cultura enraizada de que se o produto está 

funcionando, mesmo que consuma mais energia ou despeje gases nocivos que prejudicam o 

meio ambiente e à saúde, mas é considerado como seguro “financeiramente” para garantir o 

lucro mensal, as pessoas demoram para substituí-lo por um produto com tecnologia mais 

avançada. 

 Os empreendedores das empresas Soluções Sustentáveis e Ecoponto destacam um 

problema similar, de âmbito cultural.  As empresas costumam ser imediatistas quando se trata 

de aderir a ideias ambientais, ainda não possuem a visão que esse ganho financeiro que vão 

ter será gradual. Essa visão simplista e imediatista tem dificultado a adesão do produto ou 

serviço no mercado que atuam. Para os entrevistados há ainda uma associação da ideia de 

sustentabilidade como ações de natureza voluntária e as empresas e a população não querem 

pagar por isso. 

 

Vender sustentabilidade é uma desgraça, é difícil você vender sustentabilidade. 

Você pode pensar, mas o tema não está em alta hoje em dia? Então, esta em alta até 

que ponto? Ate que ponto você consegue mexer no bolso das pessoas, porque esse é 

o grande “Q” da questão, se eu chegar para um empresário e falar: oh!, Você vai 

economizar 100mil no ano, ai seria uma empresa de grande porte. Ai ele vai falar: 

mas eu vou investir quanto? Tá bom, mas daqui 3 anos eu consigo, eu vou pagar 

esse investimento, mas será que daqui a 3 anos eu vou pagar esse investimento 

mesmo, será que daqui a 3 anos eu não vou estar muito maior, e consumindo mais. 
Então é complicado de você convencer que esse é um caminho legal de ser seguido. 

Muitas vezes o convencimento vem pelo marketing, o que você vai agregar de valor 

a sua empresa, você tomando essas atitudes. Então o marketing anda atrelado o 

tempo inteiro com isso, é terrível. É algo que eu sou contra, mas é algo que se eu 

não trabalhar, eu não vendo. Então eu acho que vender sustentabilidade é difícil, 

você convencer que é um investimento correto (Empreendedor da Empresa Soluções 

Sustentáveis – Universidade Privada Confessional). 

 
O principal desafio é como a gente vai conseguir gerar renda no começo, isso é 
muito difícil porque a gente precisa de dinheiro para fazer as atividades e não têm 

quem pague. Isso porque muitas vezes as pessoas associam sustentabilidade como 

uma coisa voluntária. Por exemplo, eu tenho uma solução para sua casa que vai 

acabar com todo o seu lixo, custa R$ 50,00, a pessoa vai e fala: não, cinquenta reais 

é muito caro. Então a gente fica mais ou menos assim, se você for numa grande 

empresa e apresentar um projeto muito legal, social, ambiental, o cara vira e vai 

falar: tá, mas quanto eu vou ganhar em cima disso, então você vai ganhar uma 

imagem, não to falando de imagem, no fim do mês ali, quanto minha receita vai tá 

maior. Ai você fica mais ou menos de mãos atadas (Empreendedor da Empresa 

Ecoponto – Universidade Privada Confessional). 

 
 

 Uma critica levantada pelos empreendedores é que quando as empresas adotam 

praticas sustentáveis, muitas vezes, estão relacionadas com a visão que desejam passar para os 
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consumidores, isto é, que são uma empresa séria, não que a empresa realmente se preocupe 

com o impacto de suas ações. Os investimentos acontecem na busca de uma boa imagem 

perante os consumidores (BENDAVID-VAL e PERINE, 2003). 

 Compartilhando de um pensamento similar, o empreendedor da Empresa Soluções 

Sustentáveis afirma que a dificuldade que tem enfrentado é na adesão das empresas ao seu 

produto. 

  

As principais dificuldades são mais relacionadas ao entendimento desses projetos 

para o mercado e, também, as iniciativas das empresas para implementar esses 

projetos. Então, está claro o beneficio ambiental e social desses projetos, o que falta 

é o entendimento disso, é bem embasado a questão ambiental e social dos projetos, o 

que falta é o entendimento das empresas, do consumidor final, por quê? As 

empresas só vão começar a fazer as ações ambientais de duas formas: ou obrigação 

do governo ou a sociedade começar a exigir isso deles. Então, eu acho que a 

principal dificuldade na implementação desses projetos hoje é essa parte da 

obrigatoriedade, consciência das empresas nessas ações (Empreendedor da Empresa 
Consultoria Ambiental – Universidade Pública). 

 

 A fala da empreendedora da empresa Consultoria Ambiental Têxtil também atribui a 

dificuldade que possuem a pouca relevância que as empresas no Brasil dão as questões 

socioambientais. Para ela, a saída para conseguir manter seu negócio está relacionada com a 

rede de contatos que possui.  

 

Na verdade por ser uma empresa nova, a entrada no mercado... Como é um serviço 

que não existia, é difícil você conquistar os primeiros clientes, mudar os hábitos das 

pessoas, sensibilizar as pessoas para essas questões. Principalmente pequenas e 

medias empresas, é uma dificuldade. A gente esta buscando parcerias, com pessoas 

mais influentes na área que possam indicar a gente, porque eu acho que é a saída. 

Parcerias com engenheiro têxtil, pessoas que já estão dentro da área, trabalham na 
área, estão em contato com a área. Até mesmo ex-professores que estão sabendo da 

empresa, ajudam com contatos (Empreendedora da Empresa Consultoria Ambiental 

Têxtil – Universidade Pública).  

 

 Para os empreendedores das empresas Energia Solar e Controle de Pragas o maior 

desafio que sua empresa tem enfrentado é à adesão do produto que oferecem no mercado, 

uma vez que os consumidores e empresas o fazem por razões estritamente econômicas.  

 

O principal desafio que a gente está tendo, acho que é essa questão de equilibrar o 

tripé. O tripé, assim, para os nossos clientes está puxando muito mais o lado 

econômico. Ou seja, eles querem ser ambientalmente responsável, mas eles não 

estão dispostos a ter um payback de 10 anos, então o principal desafio nosso é 

convencer a população, convencer na verdade não, conscientizar. Conscientizar de 
que, apesar de não ter um retorno imediato, tem um retorno muito bom a longo 

prazo . Muitas vezes também divulgar o conceito, hoje em dia tem poucas pessoas 

que sabem o que é energia solar fotovoltaica, que sabe que você pode instalar um 

sistema desses na sua casa, e muitas vezes as pessoas acham, ah...eu tenho um 

aquecedor, não, não é um aquecedor, é diferente(Empreendedor da Empresa Energia 

Solar – Universidade Pública). 
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 É interessante observar que quando o entrevistado faz menção à dificuldade de 

equilibrar o tripé da sustentabilidade, atribui esta dificuldade ao cliente (pessoa física ou 

jurídica) que só considera aspectos econômicos. Ele não está se referindo à dificuldade da sua 

empresa em fazê-lo. É como se tal equilíbrio fosse de responsabilidade só do cliente. Fica a 

pergunta: A empresa dele atende ao tripé? 

O mercado, em primeiro lugar, o mercado.... lógico ele acha muito legal essa 

questão ambiental, mais de forma geral, isso é valorizado por uma parcela muito 

pequena do mercado. Então você tem que, alem de fazer diferente e fazer melhor, 

você tem que manter um preço competitivo com quem não faz também. Então esse 

eu acho que é um grande desafio, você tem que ter as inovações, tem que levar em 

consideração todos os aspectos da sustentabilidade, agora você não pode achar que 
por isso você vai poder ter um preço mais alto, muitas vezes isso não acontece, você 

tem que ser competitivo com quem não tem esses diferenciais, isso é um grande 

desafio (Empreendedor da Empresa Controle de Pragas – Universidade Pública) 

 

 O custo para obter uma consultoria nesta área foi relatado como um empecilho pelo 

empreendedor da empresa Consultoria Ambiental Aquática. As empresas não estão dispostas 

a pagar para obter um relatório que lhes dê credibilidade para o empreendimento que desejam 

construir. Mesmo sendo uma exigência legal nos dias de hoje, o consumidor considera um 

custo desnecessário com o alvará que legitima sua empresa, e então preferem atuar na 

ilegalidade. 

Essa parte ambiental, né. Ela não é vista pelas empresas como uma forma de 
aumentar a produção, muitas vezes assim, se o ambiental tá relacionado com 

produção, ele acaba sendo custo, o social também é custo. Então é difícil você, por 

exemplo, vender a ideia de custo pras empresas, você falar que ela vai aumentar o 

custo dela, pra ela ter ganho, enfim. O principal desafio é a gente tentar mostrar para 

o cliente que a sustentabilidade pode ajudar a empresa dele, ou numa forma direta ou 

indireta, muitas vezes mais indireta, por exemplo, garantir que ele vai ter essa 

licença de funcionamento, esse alvará, não vai ter complicações ambientais se lá pra 

frente tiver um acidente, vai tá preparado, é mais por esse lado que eu vejo essa 

dificuldade. As empresas, a sociedade entender que isso na verdade é um, alias, 

entender não, é o que é mesmo, é um custo. Então isso é complicado (Empreendedor 

da Empresa Consultoria Ambiental Aquática). 

 

 Para o empreendedor da empresa Geradora de Ozônio o problema que os incubados 

enfrentam é de caráter financeiro. Para ele, a sustentabilidade do negócio poderia ser menos 

traumática se houvesse um maior apoio das agencias de fomento. Acredita que se houvesse 

uma ajuda de custo mensal a probabilidade de sucesso do negocio cresceria.  

Infelizmente, em nosso país, fala-se muito e faz-se muito pouco. Então é inovação, é 

linha de financiamento, fomento, enfim, um monte de baboseira ai, que se feito seria 

muito bom, mas nós estamos muito atrasados. O formato das incubadoras aqui no 

Brasil tem que evoluir muito ainda. Como é nos EUA, como é em Israel, então, 

Israel, por exemplo, a empresa quando ela vai ser avaliada para ser incubada, não 

pode entrar qualquer um também, tem que ter um bom projeto. Um bom plano de 

negócio, ela já é avaliada e já recebe um dinheiro mensal em cima daquela avaliação 

para sobreviver, e é cobrada, para valer. Então a probabilidade de sucesso é mil 

vezes maior do que aqui. Aqui é meio ao Deus dará, essa é a realidade. 

(Empreendedor da Empresa Geradora de Ozônio – Universidade Pública) 
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 O empreendedor da empresa de Célula Combustível justifica que o desafio que tem 

enfrentado além do recurso financeiro que é alto no desenvolvimento de seu produto, é de 

caráter cultural, atribuindo à falta de consciência e disposição por parte da população em ao 

menos tentar entender qual o beneficio que o veiculo com célula combustível oferece ao meio 

ambiente. Para ele, as pessoas não estão interessadas em saber de onde a energia está vindo, o 

importante é que estejam conseguindo utilizá-la.    

Primeira dificuldade que nós estamos tendo é em termos de investimento, este 

produto exige um investimento muito alto, um investimento pesado, então hoje nós 

estamos tendo dificuldade por causa do elevado custo de investimento e também 

pelo fato de nosso produto hoje ele não ser um produto de um mercado já formado, 

nós precisamos formar o mercado. Então, para formar este mercado, o povo não tem 

ainda essa consciência com relação à proteção do meio ambiente. Por exemplo, se eu 

colocar um ônibus aqui, na cidade de São Paulo, um ônibus com a célula 

combustível que não gera nenhum prejuízo no meio ambiente e colocar um diesel do 

lado e a pessoa que estiver na rua vai olhar, um ônibus com célula combustível é 
diferente, vai estar um verdinho diferente. Então vem outro, ele vai entrar no 

primeiro que chegar se tiver os dois, ele não vai olhar. Nos outros países onde já 

estivemos, visitando, as pessoas olham. Então, existe uma conscientização social 

que eu acho que o Brasil não está preparado para isso ainda. Eu caminho muito e eu 

vejo os jovens jogando lixo e isso me entristece muito, isso daqui é a próxima 

geração, vai tá lá, sendo dono de uma empresa ou gerenciando algumas pessoas e 

ninguém vê esse lixo aí e parte é da educação também, e também um pouco 

problema social (Empreendedor da Empresa de Célula Combustível – Universidade 

Pública) 

 

 A falta de conhecimento por parte das empresas sobre a reciclagem do solvente tem 

sido o principal desafio que a empreendedora da empresa Recuperação de Resíduos tem 

enfrentado. De acordo com a entrevistada, as empresas tem pouca ciência de que, o resíduo 

considerado como lixo, pode proporcionar ganhos econômicos. 

 Nosso desafio é uma mudança cultural, porque hoje existe algumas ideias que 
precisam ser trabalhadas com o mercado. A ideia hoje de um resíduo de solventes, 

por exemplo, é que todo mundo quer se livrar desse resíduo, é o que eles buscam. 

Então o nosso desafio é mudar a cultura de que há uma forma segura, primeiro que é 

conveniente para ele não se livrar daquilo porque ele pode transformar aquilo em 

dinheiro. Aquele lixo em dinheiro. Que isso pode ser feito de uma forma segura e de 

uma forma também extremamente simples, sem criar um novo processo dentro da 

empresa e nem gerar, em certos casos, uma nova contratação ou mais contratações 

de mão de obra. Então é a uma mudança cultural, cada um passar a reciclar seu 

próprio resíduo (Empreendedor da Empresa Recuperação de Resíduos – 

Universidade Pública). 

 

 Dentre os empreendedores pesquisados, a empreendedora da Associação Ecológica 

pela natureza do seu negócio de reflorestamento, enfrenta desafios que são similares aos 

outros, mas que vão além, já que dependem de alianças estratégicas com ONG, prefeitura, o 

empreendedor rural para avançar nas ações de reflorestamento: 

 Dificuldade de adesão de áreas; 
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 Falta de entendimento da população dos benefícios proporcionados com o 

reflorestamento; 

 Imagem negativa que as pessoas têm das ONGs; 

 Falta de capital humano especializado no plantio de arvore nativa; 

 Áreas secas propicias a incêndio; 

 

A gente tem grandes problemas em adesão de áreas, essa é uma das coisas que a 

gente entende que essas alianças estratégicas, principalmente com a Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado e a Secretaria de Recursos Hídricos para unirem forças 

com a gente em busca de banco de áreas. Temos que ir em busca daquele produtor 

que queira aderir ao nosso projeto, isso é uma dificuldade para gente. A pessoa 
aceitar se esclarecer a ponto de querer plantar uma floresta na propriedade dela, de 

querer se regularizar, outra dificuldade também. O titulo ONG, desde que este tipo 

de organização começou a ser criada no Brasil, existem inúmeras instituições como 

essa que visaram coisas absurdas. Outra dificuldade que eu vejo é em relação ao 

plantio de arvore nativa, é... uma coisa muito nova ainda, quem são as empresas que 

a gente contrata para fazer o plantio? Normamente, empresas que trabalham com 

reflorestamento de espécies exóticas, como por exemplo: o eucalipto. E eles têm 

muita experiência no plantio de espécie exótica, mas é diferente quando você 

trabalha com a nativa, que você está trabalhando com 80 tipos de espécies diferentes 

de arvores. Cada espécie tem o seu jeito de crescer, o seu jeito de reter água, o seu 

jeito de reter nutrientes, então cada uma vai crescer num determinado tempo, cada 
uma vai responder as condições climáticas de uma determinada maneira. Plantar 

floresta nativa não é simplesmente pegar um monte de mudas clonadas, que são 

todas ótimas, maravilhosas, plantar em fileiras e deixar lá que vai crescer como 

acontece com as exóticas, porque acontece mesmo. Outro problema é com fogo, 

também. A região mesmo, aqui do vale, ela já tem na época de estiagem, inverno, 

que você tem a diminuição de chuva, você já tem por ser uma área que primeiro foi 

muito cultivada, com café, cana de açúcar, e depois toda largada, compra aqui a área 

para poder ser deixada como pastagem, já é uma área muito propicia pra queimar. A 

gente tem episódios, de que plantar próximo de estradas, por exemplo, é um 

problema porque a pessoa pode jogar uma bituca de cigarro, ou por ela tá muito 

próxima ali, pode ate mesmo causar um incêndio criminoso. E as pessoas fazem 
isso, sem a gente ter um motivo especifico, por maldade mesmo (Empreendedor da 

empresa Associação Ecológica – Universidade Privada do interior de São Paulo) 
  

 O discurso da entrevistada relata vários obstáculos para o plantio da mata nativa na 

região. Os problemas envolvem desde a falta de adesão por parte dos agricultores, a falta de 

mão de obra especializada até a perversidade humana. (Empreendedor da empresa Associação 

Ecológica – Universidade Privada do interior de São Paulo) 

Os desafios e dificuldades apontados pelos empreendedores se circunscrevem a 

questões de adesão do mercado, à consciência, à falta de interesse no investimento e consumo 

de produtos e serviços socioambientais, seja por parte da população de modo geral, seja por 

parte de investidores e empresas. São praticamente unânimes em apontar dificuldades e 

desafios de natureza cultural, da mentalidade do mercado, para os quais tem pouca resposta. 
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Os relatos dos empreendedores não se referem a problemas internos à suas empresas, 

aos seus parceiros de trabalho, aos colaboradores, direcionando o olhar para o cenário 

externo. 

Além disso, é importante frisar ainda que, os empreendedores foram questionados 

sobre a potencialidade de suas ações e empreendimentos socioambientais, as suas narrativas 

não se detiveram neste ponto. O potencial, quando mencionado, referiu-se somente 

[potencial] de mercado dos seus produtos, à capacidade de exportação. 

6.5. Fontes de aprendizado e o papel da incubadora no processo de 

formação de empreendedores sustentáveis. 

 

 Uma questão colocada para os entrevistados estimulava para que relatassem as fontes 

de aprendizado que utilizam para incorporar princípios socioambientais e qual o papel que a 

incubadora tem desempenhado no processo de formação ambiental.  

 Os empreendedores das empresas Ecoponto e Soluções Sustentáveis destacaram a 

exigência da incubadora para que realizassem um treinamento obrigatório para desenvolver o 

plano de negócios como parte do processo seletivo.  

Então, a gente se tornou vinculado esse ano. O inicio do programa começou em 

Abril de 2012 e a gente teve treinamento até o final do ano. Faz parte do processo 

seletivo. Ai eles já filtravam um pouco mais. (Empreendedor da empresa Eco-ponto 
- Privada confessional ) 

Quando entrei na incubadora, eles exigiram que eu fizesse 45 horas de 

especialização, sendo que a universidade proporcionou 24 horas (Empreendedor da 

empresa soluções sustentáveis – Universidade Privada Confessional). 

 Nestes relatos, cientes que recebem profissionais de diversas formações, é possível 

identificar a preocupação da incubadora com aqueles empreendedores que não possuem 

nenhum conhecimento de administração. Deste modo, as incubadoras disponibilizam cursos 

que sirvam como direcionadores para que todos tenham condições iguais de desenvolver um 

plano de negócios. Por exemplo, para os dois sócios da empresa energia solar, formados em 

engenharia elétrica, a incubadora ajudou a estruturar o plano de negócio que possuíam, 

potencializando melhores resultados. 

Desde que a gente começou a empresa, a gente já mudou muito o nosso modelo de 

negócio, nossa visão, amadurecemos bastante. A gente acha que grande parte disso 

tem influencia da incubadora, são as assessorias que são prestadas, consultorias, 

conversas com outros incubados, com a gerência da incubadora que vai dando 

alguns toques. Antes, por exemplo, a gente tinha uma visão, depois começa a 

estudar, trabalhar, ir ao mercado, ouvir o mercado e você começa a mudar e ver que 

não é exatamente aquilo que você pensava. (Empreendedor da empresa Energia 

Solar – Pública do interior de São Paulo) 
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 Para este entrevistado, o papel desempenhado pela incubadora é fundamental, pois 

proporciona um ambiente propicio à inovação e à troca de experiências com outros 

empreendedores incubados. Para ele, aquilo que se aprende na prática, ao assumir a gestão de 

uma empresa é diferente daquilo que se aprende na universidade. Compartilham desse 

pensamento outros empreendedores com formações distintas. Nos fragmentos a seguir, os 

empreendedores relatam a importância do apoio recebido por meio da incubadora. 

Na realidade, a incubadora ajudou a gente com o nosso logotipo, ajuda com a parte 

de cursos, divulgação, apoio, por exemplo, o apoio do SEBRAE. Eles têm uma 

consultoria aqui, é divulgado, então eles dão todo o apoio pra gente, senão fosse a 

incubadora, a gente não teria dado esse passo para abrir uma empresa 

(Empreendedora da empresa analise ambiental – Universidade Publica). 

 

Fora o desenvolvimento do produto em si, nós também temos que passar pelo 

desenvolvimento como empreendedores, e a incubadora coloca a disposição esse 
suporte, através de parcerias, palestras, cursos, o suporte da equipe, que é dividida 

em áreas especificas para poder apresentar soluções, direções, então eu acredito que 

o crescimento foi grande, em termos de gestão, nós já contamos com o apoio de 

consultorias do SEBRAE. Então foi um ano muito proveitoso. (Empreendedora da 

empresa de recuperação de resíduos – Universidade Pública) 

 

A gente acaba conhecendo várias pessoas, faz muitos contatos. Abre muitas portas 

na verdade. A parte de parcerias é bem interessante. Tem palestras aqui que eles 

oferecem, temos consultorias com pessoas do SEBRAE e a gente participa de 

alguma coisa (Empreendedora da consultoria ambiental têxtil – Universidade 

Pública). 

 
A gente fez um curso “aprender a empreender”, que foi proporcionado por meio de 

uma parceria com o SEBRAE. A gente ficou acho que, um mês, dois meses, todo 

final de semana tinha um treinamento sobre uma área especifica administrativa de 

empresas (Empreendedor da empresa Eco-ponto - Privada confessional) 

 

A incubadora tem aqui dentro uma parceria com o SEBRAE. Quando entrei na 

incubadora fiz um curso pelo SEBRAE, “aprendendo a empreender” que foi de vinte 

e quatro horas. Fiz alguns cursos online também, por conta própria, alguns cursos do 

SEBRAE que são na própria agencia do SEBRAE, entre outras coisas. Por que 

quem quer alguma coisa, tem que correr atrás (Empreendedor da empresa soluções 

sustentáveis – Universidade Privada Confessional).  
 

 Nestes relatos, os empreendedores reconhecem que além do processo de 

desenvolvimento do produto e consolidação no mercado, um fator primordial que deve ser 

levado em consideração é o desenvolvimento pessoal deles, já que o grau de competitividade 

de uma empresa depende do potencial de desenvolvimento dos seus membros. Os 

empreendedores entrevistados buscaram aperfeiçoamento por meio da parceria existente com 

o SEBRAE e na incubadora e, quando é disponibilizado algum curso ou palestra na própria 

incubadora que seja relevante para a área que atuam, aproveitam essa oportunidade para 

manterem-se atualizados.  
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 Essa parceria com o SEBRAE, citada pelos empreendedores das universidades publica 

e privada confessional, não foi mencionada pelos empreendedores das universidades pública 

do interior de São Paulo e pela Universidade Privada do interior de São Paulo.  

 O empreendedor da empresa Consultoria Ambiental destaca o apoio recebido pela 

incubadora na fase inicial da empresa. Quando as empresas passam por um processo de 

incubação, acabam contribuindo com que a taxa de mortalidade das empresas incubadas seja, 

em torno de um quinto do total de empresas que não passaram pelo mesmo processo 

(ANPROTEC, 2005). Nesse sentido, as incubadoras de empresas oferecem um ambiente 

encorajador para que a empresa evolua, oferecendo facilidades que o empreendedor sozinho 

não conseguiria custear. Assim, as incubadoras acabam proporcionando um ambiente propicio 

para potencializar quatro fatores nas empresas incubadas: Investimento de capital de risco, 

infraestrutura de alta tecnologia, ideias e a cultura empreendedora (DORNELAS e TIFFIN, 

2002). 

Quando a gente entrou aqui na incubadora, a gente tinha acabado de sair de uma 

sala, por questão do valor de aluguel e contenção de custos, e chegamos aqui na 

incubadora pensando: putz!! Vamos arriscar este aluguel ou vamos continuar nas 

nossas casas. Então a gente chegou aqui num momento super complicado 

financeiramente para a empresa, mas a gente falou, não! Vamos arriscar um pouco, e 
comprometer o valor desse aluguel e trabalhar com a empresa aqui. Depois disso, 

desses dois anos e pouquinho que a gente tá aqui, hoje a nossa empresa já fatura 

relativamente bem, temos outros funcionários, conseguimos pagar o aluguel. Então 

foi bem produtivo pra gente ter esse suporte. Quando a gente entrou aqui, a gente já 

tinha alguns cases, nosso produto já estava no mercado, mas estar dentro da 

incubadora, ter o nome dela vinculado a sua empresa e ter o suporte deles para a 

parte de assessoria de imprensa, marketing, outros programas do governo, isso nos 

ajudou bastante nesse crescimento desses dois anos e meio (Empreendedor da 

empresa Consultoria Ambiental – Universidade Publica) 

 No relato a seguir, o empreendedor da empresa Controle de Pragas deixa claro que 

após tornar-se vinculado à incubadora, a história da empresa tem sido de sucesso, ano após 

ano, proporcionando-lhe ganho de mercado. 

Depois de ter o projeto aprovado, começamos a trabalhar. A empresa foi sendo 

construída e conquistou um primeiro cliente importante. A partir desse primeiro 

cliente, foi feito um trabalho que foi marcante, então foi conquistando o mercado, 

algum espaço na mídia também, pelo trabalho que vinha fazendo. A empresa 

mostrou que aquele projeto inicial era viável. Então começou a ter faturamento, 

começou a montar equipe, começou a ter funcionário fixo, a partir daí a gente já está 

tendo um resultado bastante especifico, tanto que tem um crescimento de 25% ao 
ano. Estamos colhendo frutos, a gente trabalha com equipes, com carros na rua, 

então a cada seis meses a gente tem um carro novo. Construímos um time muito 

legal, então quer dizer, não existia uma área comercial, hoje nós temos uma área 

comercial com dois gerentes, um assistente. Existe uma área operacional com as três 

equipes formadas por dois técnicos em cada equipe, tem um coordenador, um 

gerente técnico e uma área financeira também. Estamos fazendo os alicerces para 

poder dar passos mais largos agora (Empreendedor da Empresa Controle de pragas – 

Universidade Publica) 
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 Essa base proporcionada pela incubadora, por meio dos diversos apoios permite que as 

empresas ingressem em diversos mercados e cresçam exponencialmente. Sendo assim, a 

inovação é o primeiro requisito pelo qual as empresas são avaliadas quando estão participando 

de um processo seletivo, pois um dos objetivos das incubadoras é obter casos de sucesso que 

apresentem diferencial competitivo e atraia novos empresários. 

Quando você lança um produto novo, que é uma tecnologia nova no mundo inteiro, 

quando você entra num mercado, tudo aquilo que você fez não vale nada. Por que 

fez em laboratório, você não fez num ambiente de trabalho, então a hora que você 

vai instalar isso tudo, em geral, você tem que mudar muita coisa. Então, na época, 

vim para a incubadora, não porque eu não sabia fazer uma empresa, mas porque eu 

sabia que ia precisar de muita tecnologia, pesquisadores, enfim. Gente com 
experiência teórica, e no caso aqui, eu não sei falar das outras universidades, a 

grande vantagem do incubado aqui, é que você tem uma abertura para ter contato 

com todos os pesquisadores e professores. E isso foi essencial, realmente, foi uma 

estratégia perfeita (Empreendedor da empresa geradora de ozônio – Universidade 

Publica). 

 Para este entrevistado, responsável pela empresa Geradora de Ozônio, estar na 

incubadora se resume aos benefícios concedidos ao incubado para que ele tivesse à disposição 

a tecnologia necessária que o auxiliasse a lançar o produto no mercado. Neste caso, 

especifico, os treinamentos proporcionados pela incubadora não são citados, pois o 

empreendedor já possui vasto conhecimento em gerir empresas, o que lhe faltava era uma 

parceria tecnológica de sucesso a baixo custo que alavancasse na inserção do produto. 

 No que diz respeito aos processos de formação, as incubadoras dão ênfase a formação 

administrativa, quando questionados sobre o processo de formação na área social e ambiental 

houve unanimidade por parte dos entrevistados em apontar essa falha nas incubadoras 

pesquisadas. Os entrevistados vinculados às incubadoras que possuem parcerias com o 

SEBRAE relatam que, até mesmo o SEBRAE não incorpora nos cursos que disponibiliza 

preocupações socioambientais. Já as incubadoras, os relatos demonstram que não dispõem de 

cursos, palestras para organizações que revelem preocupações com questões de 

sustentabilidade.  

 A fala do empreendedor da Empresa Energia Solar remete a ideia de que para manter-

se atualizado o empreendedor recorre ao aprendizado informal por meio da rede contatos que 

possui para troca de informações. Este tipo de aprendizado costuma ocorrer por meio de uma 

atividade que envolve a busca de entendimento ou conhecimento de algo (Godoy; 

ANTONELLO, 2011).  

Nós temos o hábito de aprender lendo artigos, pela internet, eventos que 

participamos, na realidade nós buscamos o conhecimento além da sala de aula. Por 

parceiros, escritórios de arquitetura que agora a gente tem muito contato. 

(Empreendedor da Empresa Energia Solar – Universidade Publica do interior de São 

Paulo) 



91 

 

 O exemplo familiar, desde a época da infância tem sido a fonte de aprendizado 

ambiental que o empreendedor da empresa Controle de Pragas tem recorrido até sua vida 

adulta. Essa fala demonstra a importância das ações e não apenas o discurso do que é certo ou 

errado, o entrevistado expressa uma grande admiração pelas atitudes que o pai demonstra. 

Olha, aprendi muito, desde pequeno em casa, tive sempre um exemplo muito bom. 

Em casa, meu pai é empresário e eu aprendi muito com ele e aprendo até hoje. 

Sempre me espelhei muito e procurei ouvir, então acho que a grande inspiração é 
daí. (Empreendedor da empresa Controle de Pragas – Universidade Publica) 

  

 O discurso deste empreendedor demonstra que não há uma ação por parte da 

incubadora e nem dele em se aprofundar em questões de sustentabilidade.  

 Alguns empreendedores, como o gestor da empresa Soluções Sustentáveis, já possuem 

um perfil proativo de buscar conhecimento por meio de cursos extras que agreguem ao 

negocio que estão atuando. Realizam também, constantemente, busca de sites que tratem do 

assunto que estão desenvolvendo. 

 

Eu sempre me atualizo bastante, eu fiz já no SENAC o curso de ISO14001. Fiz 

curso de auditoria ambiental, eu participo sempre que posso de palestras. A FAAP 

ela desenvolve muitas palestras gratuitas, e eu leio bastante, não tanto quanto eu 

gostaria porque infelizmente o tempo não é tão precioso, ainda mais fazendo 

Engenharia Civil..... eu já tenho uns sites salvos que eu olho sempre, e assino 

revistas também, sobre o assunto.(Empreendedor da empresa Soluções Sustentáveis 
– Universidade Privada Confessional) 

 

 Já o empreendedor da empresa Consultoria Ambiental cita pessoas inspiradoras, como 

Gandhi como um exemplo a ser seguido para promover ações socioambientais. Cita a prática 

como um dos meios que tem recorrido para aprender. Este empreendedor participa de grandes 

eventos ambientais, como a Conferencia Mundial do Clima, para conhecer o que está 

acontecendo nos outros países, o ponto de vista e os desafios enfrentados por outras culturas. 

A gente usa diversas fontes né, por exemplo, você lê biografia do Gandhi, ele é um 

grande inspirador sobre as ações ambientais. Você vê o Ricardo Abramovay, ele 

também é um dos doutores daqui que escreveu um livro muito interessante que ele 

fala desse novo modelo de economia. E é um tema que até levou a gente a 

desenvolver um novo produto, ele fala do empreendedorismo orientado para a 

sustentabilidade. Então a gente leva muito isso em consideração, Fabio Barbosa 

também, hoje presidente do grupo Abril. Eduardo Giannetti é um economista que 

fala da questão de sustentabilidade, tem um outro, Sérgio Besserman Vianna, ele 

também  escreve muito bem, fala muito bem sobre o tema sustentabilidade. Então 

são diversas pessoas que vivem o tema, falam muito bem do tema e motivam as 

pessoas a continuar esse caminho pela sustentabilidade. Aprendo mais por leituras e 
projetos na pratica, por exemplo, eu participei da Conferencia Mundial do Clima da 

ONU, em Doha, no Qatar. E nesse evento você, é o evento da ONU onde os países 

discutem políticas ambientais, então lá você aprende muito, sobre os debates, as 

políticas, o que é importante pra um, o que é importante para outro, por exemplo, eu 

tinha uma visão sobre transferência de tecnologias para os países em 

desenvolvimento, então uns colocavam assim, não é importante, tem que acontecer, 

e lá tinha uma outra briga dizendo que os países desenvolvidos eles querem 
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transferir essa tecnologia, porem de uma forma exploratória. Então eles fala assim, 

ohh você é subdesenvolvido, você vai reduzir o seu impacto ambiental e usa essa 

tecnologia, só que ao invés de fazer uma transferência pra reduzir realmente o 
impacto ambiental, não, eles querem, às vezes eles querem fazer essa transferência 

de uma forma exploratória. Então participando de eventos, debates, isso traz outras 

ideias sobre ações ambientais. (Empreendedor da empresa Consultoria Ambiental – 

Universidade Publica) 

 

 Um relato importante da empreendedora do Laboratório de Análise Ambiental 

demonstra que, apesar da incubadora não fornecer formação socioambiental, quando é de 

conhecimento da incubadora que algum lugar esta promovendo uma palestra, workshop ou 

curso, ela encaminha e-mail as empresas incubadas, para que os empreendedores que tenham 

interesse participem como foi constatado no relato a seguir.  

É mais leitura mesmo, ver palestras. Tem muita palestra na FIESP, que eles tem uma 

parte de ambiente na FIESP, volta e meia eles tem alguma coisa lá, sobre isso. 

Profissionais bem legais dão palestras. A incubadora divulga esses eventos por e-

mail, sempre que tem alguma coisa, eles sempre estão mandando e-mails. Eles não 

mandam e-mails só pra empresas que são daquela área, mandam pra todo mundo, 

quem tiver interesse, vai. (Empreendedora da empresa Laboratório de Analise 

Ambiental – Universidade Publica) 
 

 A universidade, tem sido o local onde o empreendedor da empresa de Célula de 

Combustível tem buscado suporte para se manter atualizado nas questões ambientais. Destaca 

os congressos internacionais da área elétrica como uma fonte de aprendizado relevante.  

Isso é mais parte com a universidade, a universidade tem este forte apelo, pelo 

menos é o local que mais se tem sobre isso e participando muito também em 

congressos internacionais, é onde o apelo é maior (Empreendedor da empresa de 

Célula combustível – Universidade Publica). 

 

 Neste caso especifico, a empreendedora da Associação Ecológica consegue ter um 

olhar diferenciado, atribui o conhecimento ambiental que vem adquirindo aos processos que 

desenvolve com os produtores rurais e salienta a importância das alianças estratégicas que 

acabam custeando serviços que a empresa não tem condições de pagar. Essa troca de 

conhecimento com a sociedade civil tem beneficiado sua empresa e todos os envolvidos. 

É, a gente aprende muito, em primeiro lugar com a sociedade civil, com os 

produtores rurais, principalmente. Não vou dizer pra você que a gente aprende com 

eles, mas a gente aprende fazendo junto com eles. Porque daí a gente vê, de que 

forma a gente tem que falar, de que forma a gente tem que negociar, isso é....ah.. 

acho que de todos aprendizados, é o mais importante e impactante pra gente, assim, 

como técnicos da área ambiental.Em segundo lugar, eu acho que a gente vem 

aprendendo com essas alianças estratégicas que a gente faz, é... desde as empresas 

que tem financiado a gente de alguma forma, é, seja financiamento de dinheiro 
mesmo, é....ou seja, um financiamento mais de consultoria, por exemplo: o 

Santander, que deu um aporte muito grande de engenheiro pra gente, eles tem 

aprendido muito com a gente, a gente tem aprendido muito com eles, a questão de 

como se trabalhar com dinheiro. A Fibria vem ajudando muito a gente nessa questão 

empresarial, como se trabalhar como uma empresa e ter uma postura empresarial. 

Mesmo não gerando lucros, o nosso lucro na verdade, é a floresta replantada, então 
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é..... a gente tem que se portar sim como uma empresa. A gente entende isso, a gente 

sabe disso, e essas empresas que trabalham junto com a gente, um dos exemplos é a 

Fibria, tem ajudado muito nessa questão de postura empresarial. E com o poder 
publico, a gente aprende muito com relação a política, legislação, é no dia a dia 

mesmo, é um dia a dia de aprendizado, cada dia você aprende coisas diferentes e 

fazer essa comunicação entre todos esses personagens.  (Empreendedora da empresa 

Associação Ecológica – Universidade Privada do interior de SP) 

 

 Uma característica que aparece com frequência nas falas dos entrevistados é que 

grande parte dos empreendedores associam à formação proporcionada pela incubadora, aos 

processos de formação administrativa e consultorias que recebem, bem como a troca de 

experiências com outros incubados. E, apesar da incubadora reconhecer que possui um grupo 

de empresários diferenciados, com negócios distintos, não há um reconhecimento por parte 

das incubadoras da necessidade de disponibilizar para estas empresas que tem apelo 

socioambiental, processos de formação condizentes. O foco dos processos de formação 

direcionam os empreendedores para que alcance a sustentabilidade financeira do negócio, a 

sustentabilidade ambiental encontra-se em último plano. 

 Os discursos dos coordenadores das incubadoras pesquisadas reafirmam essa 

constatação. 

Na incubadora, a gente procura ajuda-los no desenvolvimento do negocio, mas é 

muito mais difícil oferecer capacitação na incubadora porque eles tão muito é, com o 

tempo muito limitado, com a agenda muito comprometida com a operação do 
negocio. Então é mais fácil a gente dar treinamento, consultoria não, mas 

treinamento para os pré-incubados porque eles já entram e são obrigados a cumprir 

um numero de horas de treinamento, então a gente oferece, que nem oferecemos 

agora em janeiro, um curso que todos eram obrigados a fazer, todos que passaram no 

processo seletivo, é uma etapa da pré-incubação que é obrigatória, senão fizessem 

estavam excluídos (Coordenador da Incubadora da Universidade Privada 

Confessional). 

 

 A fala do coordenador demonstra que a incubadora em questão adota dois tipos de 

formação, a primeira, que foi descrita acima, é destinada aos pré-incubados e faz parte do 

critério do processo seletivo. Onde os pré-incubados participam de um curso em parceria com 

o SEBRAE tendo como foco a estruturação do plano de negócios e técnicas administrativas. 

A segunda formação é destinada as empresas incubadas. 

 
Então, uma empresa tem uma demanda por um treinamento técnico, sei lá, de 

planejamento financeiro, outra tem uma demanda, de redes sociais, então a gente vai 

procurando por meio dos nossos parceiros, é, oferecer vagas em cursos que já são, 

vamos dizer assim, que já são feitos no mercado para eles. Mas nem sempre eles 

conseguem fazer o treinamento, uma coisa inclusive que a gente está aprimorando, 

está estudando a melhor forma de fazer isso, trocando experiência com outras 

incubadoras porque é... a gente está medindo agora, com indicadores. Um processo 

de começar a medir indicadores, e um indicador que não foi bom, foi o numero de 

horas de capacitação pessoal dos próprios incubados. Então, muito mais do que 

desenvolver o negocio dele, ele tem que se auto desenvolver, é uma coisa que não 

conseguimos, é, ter um resultado satisfatório, mas a gente está caminhando no 



94 

 

sentido de melhorar para que nossos incubados se capacitem de uma forma continua, 

estruturada, com objetivos bem claros de cada um deles (Coordenador da 

Incubadora da Universidade Privada Confessional). 

 

 O coordenador reconhece que a incubadora em questão não tem proporcionado os 

treinamentos necessários aos incubados. A fala remete a necessidade que cada empresa dentro 

do seu ramo de atuação precisa para se especializar, por meio dos empreendedores que atuam 

nestas empresas. Tal reconhecimento comprova os relatos dos empreendedores de que não 

possuem formações condizentes com sua área de atuação.  

 Para o coordenador da Universidade Pública do interior de São Paulo a justificativa de 

não promover essas formações diz respeito ao número limitado de pessoas que costumam 

atuar nesses pequenos empreendimentos. Segundo ele, pela formação dos empreendedores 

que compõem a incubadora, normalmente empreendedores que possuem mestrado, o 

coordenador considera que por terem esta formação supõe-se que já saibam muitas coisas.  

 

Em relação à formação, o que tem muito é... Por exemplo, nós vamos construir um 

prédio novo, nós temos empresas aqui do lado que trabalha com sistema 

fotovoltaico, poxa! Queremos fazer um prédio novo na incubadora e temos a 

empresa incubada e tal, logo, temos que usar o sistema fotovoltaico. Em casa de 

ferreiro o espeto não pode ser de pau. Então assim, eu acho que isso é uma ação. 

Então assim, se você perguntar, treinamento, cursos, eu acho difícil, por quê? Como 

você viu aqui, costuma ser duas pessoas nas empresas, eles resolvem tudo, 

problemas no site, no cliente, então você tirar um empresário da empresa por 4 

horas, 3 horas pra falar de temas que às vezes não esta dentro do pragmatismo diário 

dele, ele não vai. Então assim, eu acho que no estágio que as empresas estão, o 

momento que eles estão vivendo, talvez a melhor forma pra incluir esse assunto seja 

por meio de eventos mais gerais, porque o evento geral você vai falar de coisas mais 

genéricas, não é possível que um aluno que fez mestrado, engenharia aqui, então 

assim, tem coisas que eu parto do pressuposto que eles já sabem (Coordenador da 

Incubadora da Universidade Pública do interior de São Paulo). 

 Outro coordenador que compartilha de um pensamento semelhante é o da 

Universidade Privada do interior de São Paulo, ele parte do pressuposto que, se os 

empreendedores estão desenvolvendo uma tecnologia nova, no mínimo já tem que entrar na 

incubadora com essa expertise. O coordenador considera que a formação que a incubadora 

deve proporcionar é no gerenciamento do negócio e devido a uma interrupção por parte do 

SEBRAE, os empreendedores não tem disponível nem essa formação básica de gestão para 

darem sequencia ao empreendimento. 
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Esse é o papel da incubadora, o que a incubadora tem que fazer é o lado da gestão, a 

tecnologia o cara tem que saber. Ai que eu digo que a gente está um pouco 

prejudicada nisso, desde Junho de 2010, o SEBRAE saiu do nosso sistema, por 
questões ai....não vou entrar no mérito. O SEBRAE suspendeu o convênio e neste 

convenio estava o recurso para consultorias e treinamentos, então a partir de Junho 

de 2010 a gente ficou a pé, sem poder dar o atendimento de consultorias e 

treinamentos, colocar o camarada em feiras e rodadas de negócios que antes 

tínhamos recursos pra isso. Então, hoje a gente está um pouco limitado porque a 

gente entende que as empresas necessitam disso. Então o fato de eu estar oferecendo 

só o espaço físico, tá bom, em certo momento é importante, é barato, o cara tem uma 

série de coisas, os empreendedores se falam ai nos corredores, até existe certa 

sinergia entre eles, mas só isso não é suficiente. Não que o SEBRAE não dá nada, 

ele até disponibiliza alguns consultores para esta região do Vale do Paraíba, o 

problema é que são apenas 6 consultores e não dá para atender todo mundo como 

deveria, então o empreendedor tem que correr atrás das consultorias por conta 
própria (Coordenador da Universidade Privada do interior de São Paulo) 

 

 Já a fala do coordenador da Universidade Pública demonstra uma satisfação pelo apoio 

oferecido aos empreendedores. Ressalta a facilidade que os empreendedores possuem por 

meio dos gestores que ficam na incubadora em tempo integral, para solucionar eventuais 

dúvidas dos empresários. Nota-se que a incubadora possui o foco de formação para a área 

administrativa, como foi constatado nos outros relatos.  

Além das assessorias que nós temos em tempo integral aqui, para esse apoio, somos 

7 gestores que ficam aqui em tempo integral, com as portas abertas.Temos algumas 

assessorias externas também que prestam esse apoio, por exemplo, temos uma 

assessoria jurídica que semanalmente vem o advogado aqui e fica a disposição 
deles[empreendedores] para orientar, mas esses 7 gestores estão em tempo integral 

para apoiar. Então uma dessas assessorias promove cursos, palestras, outra 

assessoria faz eventos mercadológicos, participação em feiras. Nós temos uma 

parceria forte com o SEBRAE. Aqueles cursos melhores que o SEBRAE tem, eles 

fazem isso aqui nas nossas instalações. Acho que a capacitação é fundamental, 

principalmente quando a gente recebe pesquisadores aqui que vem para transformar 

suas ideias num negocio, eles são muito acadêmicos, então eles precisam muito 

dessa capacitação para transforma-los em empresários, então a gente faz isso 

rotineiramente (Coordenador da Incubadora da Universidade Pública). 

  

 É perceptível que as incubadoras investem na formação administrativa para que os 

empreendedores aprendam a realizar transações no mercado, e alcancem expertises que não 

estão relacionadas com sua formação.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Resgatando os propósitos deste trabalho, esta pesquisa examinou o seguinte problema 

de pesquisa: o que significa para novas gerações de empreendedores incorporarem e 

executarem propósitos de sustentabilidade em seus projetos empresariais nas incubadoras de 

empresas universitárias? Para responder a esta questão, o presente estudo se propôs a analisar 

o sentido de desenvolver projetos empresariais sustentáveis para empreendedores vinculados 

a incubadoras universitárias. A intenção foi compreender como esta nova geração de 

empresários compreende e materializa os objetivos da sustentabilidade nos projetos que 

conduzem. Além disso, pretendeu-se também discutir o papel da incubadora universitária na 

formação socioambiental da nova geração de empreendedores.  

 Para atender aos objetivos propostos, foi conduzido um estudo qualitativo 

interpretativo básico em quatro incubadoras universitárias, sendo duas universidades públicas 

e duas privadas, situadas no Estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada com treze 

empreendedores cujas empresas incorporam ações socioambientais, se enquadrando nas 

categorias de pré-incubação, incubação e pós-incubação. Também foram realizadas 

entrevistas com os coordenadores das respectivas incubadoras, o que permitiu compreender a 

existência, o alcance e a natureza dos esforços da incubadora para fomentar ações 

socioambientais nos projetos dos incubados. 

 Como apontado por Leff (2009), a discussão de como as empresas vem incorporando 

medidas socioambientais nos seus processos produtivos teve destaque devido à crise 

ambiental que cresceu a níveis alarmantes no cenário mundial. Com isso, as organizações 

passaram a se preocupar com a racionalização de recursos não renováveis e começaram a 

promover e estimular a reutilização dos recursos naturais (OLIVEIRA, 2009). Essa natureza 

de iniciativa apareceu com recorrência nos discursos dos empreendedores participantes da 

pesquisa uma vez que buscaram desenvolver produtos e serviços com redução de impacto 

ambiental, minimizando a utilização dos recursos naturais, como por exemplo, a empresa 

geradora de ozônio, que utiliza o ar para produzir o ozônio e o resíduo que devolve ao meio 

ambiente é o oxigênio. Cabe pontuar, contudo que, como foi possível observar ao longo deste 

trabalho, as iniciativas se limitaram, sobretudo, à dimensão ambiental.   

Em relação ao propósito de entender como os empreendedores compreendem 

sustentabilidade e a incorporam em seus projetos, os resultados obtidos levam a crer que estes 

empreendedores incubados orientam-se, sobretudo, pelo conceito disseminado pelo Relatório 
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de Brundtland no desenvolvimento do seu produto ou serviço, isto é, o ideal de satisfazer as 

necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de 

satisfazerem suas necessidades foi repetidamente reforçado nas suas narrativas. Também 

mencionam as dimensões econômica, social e ambiental, remetendo-se a ideia do triple 

bottom line (ELKINGTON, 1998). Embora autores defendam que existem outras dimensões 

da sustentabilidade que devem também ser observadas, tais como a espacial, cultural, política 

e institucional (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009 e SACHS, 1993), em nenhum momento os 

entrevistados fizeram referência a essas dimensões como norteadoras de atitudes sustentáveis 

em seus negócios.   

 Mas durante as entrevistas foi ficando claro que sustentabilidade se remete nas falas 

dos empreendedores à noção de valor, mencionada pelos entrevistados em associação com a 

ideia de ética, honestidade e de um pressuposto de responsabilização das empresas pelos atos 

que encerram. Trata-se daquilo que os gestores, no discurso, valorizam, isto é, dão valor. 

Outra concepção que atravessou as narrativas dos empreendedores foi à ideia de que 

sustentabilidade se trata de um ideal de conduta que parte de uma lógica de não agressão ao 

ambiente e mitigação de ações sustentáveis, em especial, as ambientalmente corretas. 

Reforçando-se aqui que a conduta de redução de impacto foi muito mais veemente nos 

discursos do a que a de mitigação, o que releva uma tendência mais reativa do que proativa 

por parte destes empreendedores. Os discursos também associam, por vezes, sustentabilidade 

à capacidade de desenvolver tecnologias verdes. Neste caso, tal conceito se vincula à ideia de 

gerar soluções inovadoras. Por vezes, estes três enfoques transitam nos discursos de um único 

empreendedor, por vezes, se considera sustentabilidade apenas como uma questão de conduta 

ou de criação de tecnologia. Como se viu nas análises, tais concepções vão ter impacto direto 

na forma como as empresas incorporam princípios de sustentabilidade, que se limitam, mais 

do que tudo, à oferta de produtos e serviços considerados adequados ao meio ambiente. Se, de 

um lado, tal esforço é louvável, por outro, não dá indícios de que os empreendedores da 

“geração sustentável” estão revendo pressupostos de gestão tradicional ou propondo novos 

formatos empresariais. 

 O enfoque do tripé da sustentabilidade nas organizações pesquisadas se concentra nos 

pilares econômico e ambiental. A dimensão social, quando aparece, se dá a reboque das ações 

ambientais, como consequência da medida ambiental. Não se constatou nas falas dos 

empreendedores propostas de impacto social como eixo central ou primário das empresas. Tal 

constatação se assemelha aos resultados obtidos por Dalmoro (2009), que realizou uma 

pesquisa em uma incubadora de empresas no Rio Grande do Sul com quatro empresas 
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incubadas, concluindo que o pilar da sustentabilidade que mais se destacou nas empresas foi o 

econômico, uma vez que o olhar do empreendedor, mesmo aqueles que possuem um discurso 

de empresa preocupada com questões socioambientais, é norteado pela sustentabilidade 

econômica do negócio.  Mais uma vez, se, de um lado, o argumento econômico é legítimo e 

defensável, de outro, aponta para o fato de que há uma hierarquização de importância e valor 

de cada dimensão do tripé da sustentabilidade, o que coloca em xeque a noção de equilíbrio 

que o conceito de sustentabilidade propõe.   

  Tal ordem de priorização fica mais evidente nos relatos ao apontarem a dificuldade 

que tem em equilibrar as três dimensões da sustentabilidade. Diante disso, a rigor, estas 

empresas não podem ser consideradas sustentáveis, já que não conseguem desenvolver 

simultaneamente os três pilares do desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 1998). Mas 

se tal dificuldade é comum e até mesmo esperada, a justificativa dos empreendedores merece 

um olhar cuidadoso. O comportamento dos consumidores, dos fornecedores, da concorrência, 

acaba se tornando justificativa para o desequilíbrio. Atribuem a dificuldade que vem 

enfrentando na adesão dos seus produtos e serviços sustentáveis, em grande parte, às questões 

culturais, ao fato de que as pessoas não estão dispostas a pagar por produtos sustentáveis; que 

estes ainda não possuem preços de mercado acessíveis a todas as classes sociais; além do fato 

de que muitas empresas não possuem interesse em investir em produtos e serviços 

sustentáveis que não vão lhes trazer ganhos financeiros em curto prazo, entre outros fatores. 

Enfim, argumentos concretos, mas relacionados somente a fatores extrínsecos à organização, 

que podem estar à serviço de certo imobilismo.   

 Defendem que o que tem os ajudado a manterem-se atuando no mercado é o vinculo 

que possuem com as incubadoras universitárias. Desde que o empreendedorismo ganhou 

força no Brasil, as incubadoras tem desempenhado um papel importante na consolidação 

destes pequenos empreendimentos, pois proporcionam às empresas incubadas recursos que 

sozinhas não teriam condições de custear, como consultorias, compartilhamento de 

equipamentos, entre outros (LAHORGUE, 2004). Essas facilidades foram consideradas pelos 

empreendedores como primordiais para o seu negocio. Dizem-se conscientes de que se não 

fosse todo este apoio recebido pela incubadora, não teriam condições de custear um contrato 

de locação e se desenvolverem. Este desenvolvimento é tanto no sentido de desenvolver o 

produto, como também no desenvolvimento pessoal do empreendedor. Entretanto, se o 

investimento em formação e desenvolvimento não parece ser o foco central das incubadoras, 

mesmo no que se refere a questões básicas em gestão de negócios, muito menos o é no que se 

refere a promover ou alavancar a implementação e desenvolvimento de ações sustentáveis nas 
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empresas incubadas, que pareceu inexistente.  Para manterem-se competitivos e atualizados 

no mercado que atuam, os empreendedores, individualmente, buscam seus caminhos de 

aprendizagem, promovendo seu autodesenvolvimento por meio da participação em workshop, 

feiras e palestras.  

 Se há um movimento para que a universidade assuma seu papel em fomentar 

sustentabilidade (UNESCO, 2001), tanto a partir da revisão dos projetos pedagógicos e dos 

currículos das distintas áreas de formação, como na gestão do campus, as incubadoras 

universitárias não podem se furtar da sua participação neste processo, caso contrário, perderão 

a chance que tem de dar uma contribuição significativa. Pelo que se observou na pesquisa, a 

questão da sustentabilidade socioambiental está longe de ser uma preocupação dos 

coordenadores das quatro incubadoras pesquisadas e sequer parece ser objeto de inquietação 

ou de alguma medida a ser tomada a curto ou médio prazo.  

  De toda forma, não há dúvida que, mesmo em diferentes estágios (pré-incubação, 

incubação e pós-incubação), os entrevistados guiaram seus negócios considerando de alguma 

forma questões de sustentabilidade. Mas isso porque seus produtos e serviços acabam 

minimizando impactos ambientais, com exceção para o caso dos empreendedores que tem por 

finalidade promover uma conscientização socioambiental em pequenas empresas, ou da 

empresa que visa facilitar o acesso da população a informações e serviços ambientais de 

qualidade. Isso não significa que suas realizações não sejam relevantes. O que chama a 

atenção é que tais iniciativas tem um cunho bastante pragmático, pouco calcado em um 

ideário de empresa que rompa com a lógica tradicional de ver e fazer os negócios em um 

contexto de sustentabilidade.  

 Por fim, espera-se que os resultados possam ter contribuído para se compreender o 

sentido que sustentabilidade vem assumindo para a nova geração de empreendedores e para 

repensar o papel da incubadora, sobretudo a universitária, neste processo. Acredita-se que as 

considerações aqui apontadas podem de alguma forma inspirar os responsáveis pelas 

incubadoras para que revejam suas iniciativas de apoio e formação de empreendedores que 

não se limitem a pensar sustentabilidade somente do ponto de vista do produto ou serviço que 

oferecem. E que possam, até mesmo, repensar qual é o seu papel num contexto de crescente 

discurso em prol da adesão das empresas a princípios de sustentabilidade.  

 Quanto às limitações do estudo é importante ressaltar que a pesquisa ficou concentrada 

no Estado de São Paulo, sendo assim, não é possível extrapolar o que foi encontrado para os 

outros estados. Trabalhou-se fundamentalmente com incubadoras de grandes universidades, 

que atendem a classe média e alta, não contemplando incubadoras de empresas não 
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universitárias que podem ter um perfil distinto e gerar uma diferença nos resultados 

encontrados. Outra limitação foi a falta de acesso aos planos de negócios das incubadoras, que 

poderia ter contribuído para entender melhor as propostas dos empreendedores. Sugere-se, 

assim, que estudos futuros possam atender a estas lacunas, especialmente analisar os projetos 

de empreendedores vinculados a outras incubadoras universitárias com o objetivo de 

averiguar se os resultados aqui obtidos podem ser observados em âmbito nacional.  
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Apêndice A – Roteiro de entrevista empreendedor 

 

            

            

            

            

            

            

             

1- De onde surgiu a ideia de participar da incubadora?  

2- Descreva sua trajetória na incubadora. 

3- Conte-nos como nasceu a ideia da empresa e quais são seus objetivos? 

4- Lendo o seu projeto observei que você faz menção a preocupações de natureza 

(ambiental/social/RSC). O que significa para você sustentabilidade/RSC? 

5- Como você compreende que seu projeto atende/materializa a esses propósitos 

sociais/ambientais?  

6- Quais dificuldades, desafios, resultados e potencialidades, você conta em relação ao seu 

projeto e/ou empresa, no que se refere aos objetivos ambientais/sociais? 

7- O que o levou a desenvolver um plano de negócios considerando questões de [...] 

(Conforme o projeto, a pergunta se dirigirá a impacto social, ambiental, político, cultural, 

geográfico). 

8- Aonde, com quem, você vem aprendendo a incorporar princípios de 

sustentabilidade/impacto social/impacto ambiental/impacto cultural...? 

9- Qual o papel que a incubadora de empresas tem desempenhado na sua formação desde que 

você se tornou vinculado a ela? 

10- Como a incubadora, ou a universidade de modo geral, contribuiu ou pode contribuir para 

o avanço das questões de sustentabilidade em seus projetos/empresas? 

11- Você gostaria de acrescentar algo? 

Nome:________________________________________________________Idade:_________________ 

Empresa:___________________________________________________________________________ 

Função:________________________________________ 

Universidade___________________________________________________________________ 

 



109 

 

Apêndice B – Roteiro de entrevista – Gestores das Incubadoras 

 
            

            

            

            

            

            

        

INFORMAÇÕES GERAIS 

1- Como ocorre o processo seletivo de novas empresas na incubadora? 

2- Quais são os requisitos para que um projeto seja aprovado?  

3- Depois de aprovados, a incubadora desenvolve ações de formação para os jovens 

incubados (cursos, encontros de discussão)? Quais? Detalhe. 

4- Quanto tempo uma empresa incubada pode permanecer na incubadora? 

5- Quais os recursos físicos que vocês disponibilizam para as empresas incubadas? 

6- Quantos planos de negócios a incubadora tem no momento? Quantos destes são 

empresas incubadas e graduadas?  

 

SUSTENTABILIDADE NOS PROJETOS DOS INCUBADOS 

7- Ainda em relação ao processo seletivo, há algum requisito referente a preocupações 

voltadas a questões socioambientais ou de sustentabilidade de modo geral no processo 

seletivo dos planos de negócios?  

8- Se sim, qual o peso deste requisito (ele é classificatório, eliminatório). 

9- Quantos destes planos de negócios são projetos que envolvem questões de 

sustentabilidade (ambiental, social, cultural, geográfica)? 

10- Desde quando projetos com esta natureza de preocupação começaram a aparecer? 

Você tem estes dados?  

11- Você observa alguma tendência destes empreendedores a incorporar discussões dessa 

ordem?   

12- Há alguma orientação aos incubados em relação a esta discussão? Há ações de 

formação que envolve sustentabilidade? Se sim, detalhe.  

Nome:________________________________________________________Idade:_________________ 

Universidade___________________________________________________________________ 

Função:________________________________________ 
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13- O que significa para você formar empreendedores sustentáveis? E para a incubadora, 

enquanto instituição?  

14- Na sua experiência, como você avalia a forma como estes empreendedores incubados 

vêm (ou não) incorporando propósitos de sustentabilidade nos seus projetos?  

15- Você gostaria de acrescentar algo? 

 


