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RESUMO 

 

As incubadoras de empresas atuam como instituições parceiras no processo de criação e 

desenvolvimento de novos negócios, especialmente aqueles voltados para a inovação. Não 

obstante o aumento do número destas instituições globalmente, coordenadores de políticas 

públicas e pesquisadores questionam sua eficácia e o gasto público para seu estabelecimento e 

manutenção. Neste contexto e em resposta a estas questões, o modelo CERNE preconiza um 

método de solucionar a variedade de formas de gestão e resultados destas instituições através 

de um conjunto de processos e níveis de maturidade. Como consequência, visa a um 

crescimento nas taxas de sucesso e sobrevivência das empresas incubadas durante e após o 

processo de incubação. O objetivo deste trabalho é apresentar um conjunto de práticas para o 

processo-chave qualificação da metodologia CERNE, além de relacionar as formas de 

qualificação e os fatores críticos de sucesso na implementação do citado processo-chave. 

Nesta direção, a pesquisa apresenta ao final uma proposta para orientar os gestores de 

incubadoras de empresas na implantação ou aperfeiçoamento destas ações e consequente 

certificação neste modelo. A metodologia da pesquisa foi de caráter descritivo e exploratório, 

com uma abordagem mista e estudo de casos múltiplos. A coleta de dados reuniu duas 

amostras: a primeira com 25 incubadoras brasileiras já certificadas no modelo; e a segunda 

com 16 incubadoras em processo de certificação no Estado do Rio de Janeiro. O resultado do 

trabalho, após a aplicação de estatística descritiva, demonstrou uma prevalência de práticas 

ligadas à estratégia, modelos de negócios e desenvolvimento de networking, alinhadas ao 

conceito de incubadoras de terceira geração. Outra constatação foi o uso de serviços 

personalizados, como mentorias e consultorias para orientação aos empresários. Por fim, o 

conhecimento das necessidades dos empreendedores incubados e o seu comprometimento e 

dedicação foram fatores críticos para o sucesso na execução destas práticas.  

 

Palavras chave: Incubadoras de Empresas. CERNE. Modelo de Gestão. Qualificação. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Business incubators act as partner institutions in the process of creating and developing new 

businesses, especially those focused on innovation. Despite the increasing number of these 

institutions globally, public policy coordinators and researchers question their effectiveness 

and public spending for their establishment and maintenance. In this context and in response 

to these questions, the CERNE model advocates a method of solving the variety of 

management methods and results of these institutions through a set of processes and levels of 

maturity. As a consequence, it aims at a growth in the success and survival rates of incubated 

companies during and after the incubation process. The purpose of this work is to present a set 

of practices for the key process qualification of the CERNE methodology, in addition to 

relating the forms of qualification and the critical success factors in the implementation of the 

aforementioned key process. In this direction, the research presents at the end a proposal to 

guide the managers of incubators of companies in the implementation or improvement of 

these actions and consequent certification in this model. The research methodology was 

descriptive and exploratory, with a mixed approach and multiple case study. Data collection 

included two samples: the first with 25 Brazilian incubators already certified in the model; 

and the second with 16 incubators in the process of certification in the State of Rio de Janeiro. 

The result of the work, after the application of descriptive statistics, demonstrated a 

prevalence of practices related to strategy, business models and networking development, 

aligned to the concept of third generation incubators. Another finding was the use of 

personalized services, such as mentoring and consulting for guidance to entrepreneurs. 

Finally, the knowledge of the needs of incubated entrepreneurs and their commitment and 

dedication were critical factors for the success in the execution of these practices. 

 

Key words: Business Incubators. CERNE. Management model. Qualification 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As incubadoras de empresas já se consolidaram globalmente como um importante 

mecanismo de geração de empreendimentos inovadores. Tendo sua origem no final dos anos 

1950 nos Estados Unidos, disseminaram-se pelo mundo, auxiliando novos empreendedores a 

acessar conhecimento, recursos diversos e mercados, além de aprimorar habilidades de gestão 

empresarial e estratégia competitiva. Como resultado, objetivam produzir empresas viáveis 

tanto do ponto de vista mercadológico e financeiro, apresentando gestão adequada para os 

desafios da concorrência na atualidade. (ANPROTEC:SEBRAE, 2016). 

No Brasil, as incubadoras de empresas começaram a ser criadas na década de 1980 a 

partir do primeiro Programa de Parques Tecnológicos realizado no país. Esta iniciativa 

governamental disseminou a noção de empreendedorismo inovador, propiciando o surgimento 

de um dos maiores sistemas de incubação de empresas mundiais. Inicialmente focadas em 

setores intensivos em conhecimento científico-tecnológico, como tecnologia da informação e 

biotecnologia, as incubadoras brasileiras atualmente lidam com um amplo espectro de 

segmentos, entre eles: agroindustrial, serviços, cultural e social (ANPROTEC, 2012). Em 

2016, as 2310 empresas incubadas e 2815 graduadas nacionais faturavam em torno de 15 

bilhões de reais, gerando aproximadamente 53.000 empregos diretos. Estima-se também que 

neste mesmo ano havia 369 incubadoras de empresas operando em todo o país 

(ANPROTEC:SEBRAE, 2016).  

Internacionalmente, os negócios baseados em tecnologia correspondem na média a 

50% do total de empresas incubadas, embora haja grande variação de participação entre os 

países. Entre as principais características destas incubadoras de empresas estão: cessão de 

espaço físico, ausência de fins lucrativos em sua grande maioria, oferecimento de serviços 

básicos e de capacitação, como consultorias em gestão. Outrossim, a principal fonte de 

receitas para manutenção destas instituições é o financiamento público (ANPROTEC, 2012). 

Por outro lado, segundo Carvalho e Galina (2015), há um debate sobre a efetividade 

das incubadoras de empresas nos ecossistemas de inovação. Assim, para justificar o 

investimento nestas instituições, seria necessário além da oferta de infraestrutura, um suporte 

à aceleração da curva de aprendizado e criação de redes de interação externas. As diferentes 

perspectivas sobre o papel das incubadoras poderiam então ser condensadas numa tríade 

virtuosa, composta por: infraestrutura, fomento a geração de redes ou networks e serviços 
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prestados às empresas incubadas. Como consequência, a oferta destes recursos tangíveis e 

intangíveis atuaria para aumentar as taxas de sobrevivência dos novos negócios nos primeiros 

anos de operação. De acordo com Perez (2017), uma incubadora deve demonstrar resultados 

para a sociedade, gerando empreendimentos diferenciados, qualificando recursos humanos e 

gerando emprego e renda para sua região. Para ANPROTEC (2015a), as incubadoras 

precisam ampliar seus resultados quantitativa e qualitativamente, incorporando processos que 

deem conta da complexidade das exigências da economia atual, sintonizando suas estruturas e 

serviços às necessidades do desenvolvimento regional e competitividade das empresas.  

Nesta direção, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) desenvolveram o modelo CERNE - Centro de Referência para Apoio a Novos 

Empreendimentos com o objetivo de qualificar a atuação das incubadoras de empresas 

brasileiras. Concebido para atender as necessidades dos ecossistemas de inovação local, o 

modelo propõe processos e práticas para ampliar a capacidade das incubadoras em gerar 

empreendimentos inovadores de sucesso.  

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Carvalho e Galina (2015) tem faltado um maior comprometimento na 

pesquisa e avaliação do valor do processo de incubação, como no impacto real no 

desenvolvimento e sucesso das empresas incubadas e graduadas, não obstante o aumento do 

número de incubadoras de empresas. Para Perez (2017), observou-se que no sistema de 

incubação brasileiro, as incubadoras não tinham suporte para gerir seu próprio funcionamento, 

como também processos claros demonstrando como transformar ideias em negócios de 

sucesso. Em consequência, o modelo CERNE se apresenta como caminho para facilitar e 

orientar os gestores de incubadoras a fazerem transformações nos empreendimentos 

incubados, como também mudar a realidade e ampliar os limites das próprias incubadoras, 

sem gerar burocracia neste percurso. De acordo com Tietzet al (2015), existe uma lacuna nos 

estudos do processo de incubação, isto é, referente ao processo de seleção, desenvolvimento e 

graduação dos empreendimentos em incubadoras, enfatizando a necessidade de pesquisas 

nestas áreas. 
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Diante do exposto e da importância do CERNE para o avanço do ecossistema de 

inovação brasileiro, faz-se necessário conhecer as práticas de qualificação mais utilizadas para 

o desenvolvimento dos empreendimentos incubados e realizadas pelas incubadoras de 

empresas já certificadas e que estão em processo de implantação do CERNE. 

Destaca-se que o modelo CERNE não propõe explicitamente as ações ou práticas 

que devem ser realizadas pelas incubadoras, mas os processos e eixos que devem ser seguidos 

para alcançar um padrão mínimo de desempenho em cada nível de maturidade. Neste 

contexto, cada incubadora tem a liberdade de desenvolver seu próprio conjunto de ações e 

iniciativas de qualificação desde que aderentes aos grupos de processos e práticas-chaves da 

metodologia.  

Outrossim, é fundamental salientar que a opção pelo processo-chave qualificação 

como objeto da pesquisa advém da própria avaliação do pesquisador na sua atuação como 

colaborador em uma incubadora de empresas pública no Estado do Rio de Janeiro e no 

ecossistema de incubação fluminense. Além de haver uma lacuna na literatura sobre os 

processos do CERNE como um todo, como visto no levantamento do estado da arte (item 

2.2), o processo-chave qualificação tem gerado grandes dúvidas na sua implantação e 

desenvolvimento pelas equipes de trabalho.  

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Diante das inúmeras alternativas de qualificação dos empreendedores ligados às 

incubadoras de empresas, a pesquisa propõe a seguinte questão central: quais as práticas e 

formas de qualificação mais utilizadas nas incubadoras certificadas na metodologia Cerne no 

Brasil e nas incubadoras do Estado do Rio de Janeiro ligadas à Rede de Agentes Promotores 

de Empreendimentos Inovadores (ReINC), além dos fatores críticos de sucesso na sua 

implantação? 

Da mesma forma, pretende-se responder as seguintes questões secundárias: 

a) Quais as práticas e formas de qualificação aderentes à metodologia CERNE 

usadas pelas incubadoras de empresas brasileiras já certificadas? 
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b) Quais as práticas e formas de qualificação aderentes à metodologia CERNE mais 

utilizadas pelas incubadoras de empresas do Estado do Rio de Janeiro Rio de 

Janeiro e associadas à Rede de Agentes Promotores de Empreendimentos 

Inovadores (ReINC)? 

c) Quais os fatores críticos de sucesso (FCS) para implantação das práticas e 

formas de qualificação aderentes ao Cerne declarados pelas incubadoras já 

certificadas no Brasil, quanto aqueles mais destacados pelas incubadoras em 

processo de certificação no Estado do Rio de Janeiro? 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA  

  

 Objetivo geral: gerar uma proposta com as práticas e formas de qualificação mais 

utilizadas pelas incubadoras de empresas certificadas na metodologia CERNE no Brasil, 

como também pelas incubadoras do Estado do Rio de Janeiro ligadas à ReINC. 

Adicionalmente, incluir os fatores críticos de sucesso na implantação e desenvolvimento 

destas práticas no intuito de poderem ser utilizadas como referência para as instituições em 

fase de certificação.  

Pretende-se igualmente atingir os seguintes objetivos específicos:  

a) Relacionar as práticas e formas de qualificação aderentes à metodologia CERNE 

usadas pelas incubadoras de empresas brasileiras já certificadas. 

b) Relacionar as práticas e formas de qualificação aderentes à metodologia CERNE 

mais utilizadas pelas incubadoras de empresas do Estado do Rio de Janeiro Rio 

de Janeiro e associadas à Rede de Agentes Promotores de Empreendimentos 

Inovadores (ReINC). 

c) Relacionar os fatores críticos de sucesso (FCS) para implantação das práticas e 

formas de qualificação aderentes ao CERNE declarados pelas incubadoras já 

certificadas no Brasil, quanto aqueles mais destacados pelas incubadoras em 

processo de certificação no Estado do Rio de Janeiro. 

d) Desenvolver uma proposta com as práticas e formas de qualificação mais 

utilizadas nas incubadoras pesquisadas, assim com os fatores de sucesso na 

implantação das práticas citadas. 



19 
 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA 

 

No que concerne a revisão da literatura, foram buscadas as iniciativas, formas e 

modelos de qualificação direcionadas a empresas incubadas e oferecidas pelas incubadoras de 

empresas. Por outro lado, no âmbito do trabalho de campo e alinhado ao objetivo geral desta 

pesquisa, o foco do estudo foram as ações e formas de qualificação que atendiam à 

metodologia CERNE no seu nível de maturidade 1(um) e seu processo-chave qualificação nos 

seus cinco eixos: empreendedor, tecnológico, capital, mercado e gestão, como também dos 

fatores críticos de sucesso para sua implementação. Já no que concerne a delimitação 

geográfica da pesquisa, o alvo do trabalho foram as incubadoras públicas e privadas do Estado 

do Rio de Janeiro ligada à Rede de Agentes Promotores de Empreendimentos Inovadores 

(ReINC) bem como as incubadoras brasileiras de qualquer natureza que já estão certificadas 

no Cerne 1.  

Destaca-se que a ReINC é uma das principais entidades de promoção do 

empreendedorismo e cultura da inovação do Estado do Rio de Janeiro, visando a troca de 

conhecimentos, articulação de agentes de inovação e desenvolvimento regional. Atualmente, 

congrega 18 incubadoras de empresas públicas e privadas e 07 parques tecnológicos 

associados, com aproximadamente 95 empresas incubadas atuantes (ReINC, 2018).  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi organizado em 05 cinco capítulos do seguinte modo: 

 Capítulo 1 – Apresenta a introdução com a exposição do problema, das questões, 

dos objetivos e da delimitação da pesquisa, além desta estrutura do trabalho. 

 Capítulo 2 – Descreve aspectos conceituais sobre empreendedorismo, inovação, 

incubadoras de empresas, benchmarking e a metodologia CERNE. Seguidamente, 

apresenta-se o levantamento do estado da arte relacionados especialmente aos 

aspectos de qualificação em incubadoras de empresas.  

 Capítulo 3 – Relata a metodologia de pesquisa utilizada, descrevendo a natureza, 

abordagem, objetivos e procedimentos técnicos da pesquisa. Logo após, detalha as 
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diversas fases de coletas de dados usadas: pré-teste, com o desenvolvimento e 

aplicação do questionário preliminar de pesquisa, seguido da etapa de coleta junto 

às incubadoras já certificadas na metodologia CERNE 1 no Brasil.  Em seguida, a 

fase de aplicação de questionário fechado junto à incubadoras do Estado do Rio 

de Janeiro é apresentada. Por fim, destaca-se a forma de tratamento dos dados 

coletados. 

 Capítulo 4 – Análise dos dados coletados referentes aos cinco eixos do CERNE e 

os fatores críticos de sucesso utilizando estatística descritiva e apreciando-os do 

ponto de vista da revisão da literatura. Ademais, apresenta uma proposta de 

práticas para qualificação de empresas incubadas, objeto maior deste trabalho. 

 Capítulo 5 – Relata a conclusão do trabalho, com a descrição dos objetivos 

alcançados considerando as questões de pesquisa propostas. Além disso, sugere-se 

trabalhos futuros. 

 Ao final, apresentam-se as referências bibliográficas e apêndices. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos envolvidos nesta pesquisa, 

principalmente no que se refere à metodologia CERNE e seu processo-chave qualificação. 

Posteriormente, o levantamento do estado da arte objetivou apresentar trabalhos similares 

referentes aos conceitos de incubadoras de empresas somados aos processos de qualificação e 

desenvolvimento dos empreendimentos incubados. Desta forma, este capítulo se divide em: 

base conceitual e levantamento do estado da arte.  

 

2.1 BASE CONCEITUAL 

 

 Nesta seção são apresentados os conceitos que irão fundamentar o levantamento do 

estado da arte e o desenvolvimento da pesquisa de campo.  

 

2.1.1 Empreendedorismo 

 

Definir empreendedorismo tornou-se um desafio ao longo do tempo, devido à ampla 

variedade de pontos de vista usados para estudar o fenômeno. Por outro lado, esta 

multiplicidade de conceitos pode também traduzir-se num campo de pesquisa promissor para 

um ramo de estudos ainda jovem e em construção. Foi recentemente, entre as décadas de 1970 

e 1980, que as pesquisas sobre o tema afloraram de forma significativa, reforçadas por 

políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e marcadas pela multidisciplinaridade 

(FRANCO; GOUVÊA, 2016). Para GEM (2015), empreendedorismo é: 

 

 

Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, 

como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão de 

um empreendimento existente. Em qualquer das situações a iniciativa pode ser de 

um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas. 
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Foi nos trabalhos do economista austríaco Schumpeter no início do século XX, que o 

significado de empreendedorismo passou a ter uma associação ao conceito de inovação, 

compreendendo não apenas o progresso técnico, mas também novos mercados, aquisição de 

novas fontes de matérias-primas e reorganização de um novo ramo industrial. É neste 

contexto que o empreendedor cria imperfeições no mercado por introduzir inovações, 

movendo a economia em uma nova direção. Desta forma, o empreendedorismo além de ser 

considerado um fenômeno do desenvolvimento econômico, passou a ser vinculado à inovação 

(FRANCO; GOUVÊA, 2016).  

 

2.1.2 Inovação 

 

Para Farias et al (2013), a inovação é um termo que representa uma mudança no 

cenário econômico e social, reflexo do comportamento das pessoas como produtoras, 

consumidoras e cidadãos. De acordo com Passoni et. al (2017), o desenvolvimento econômico 

advindo da inovação é baseado no processo qualitativo de transformação da produção através 

de novos produtos e processos, com vigoroso uso do conhecimento e informação. Para 

Cajuela (2016), a inovação é um ciclo de aprendizagem, seguindo um processo de 

experimentação, prática, reflexão e consolidação.  

Para Passoni et al. (2017), a inovação pode gerar vantagem competitiva se surgir de 

uma nova oportunidade de mercado ou de um segmento de mercado negligenciado. Neste 

contexto, os empreendedores calculam os custos de decisão de levar uma nova ideia adiante, 

antecipando os futuros ganhos do êxito do empreendimento. Ademais, segundo Cajuela 

(2016), tem-se intensificado o processo de criação de ecossistemas de inovação, formando 

redes interconectadas de grandes empresas, entidades diversas e startups visando aumentar a 

magnitude e a velocidade das capacidades de inovação e geração de valor, além da redução de 

custos fixos e manutenção da vantagem competitiva.  

 

2.1.3 Incubadoras de empresas 

 

De acordo com Maciel et al. (2014), “uma incubadora de empresas é um ambiente 

voltado para o apoio e fortalecimento de micro e pequenas empresas, fornecendo 
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determinados serviços e facilidades para ajudá-las no seu desenvolvimento e preparação para 

o mercado”. Considerando que em muitos países, as pequenas empresas representam os 

“motores” do crescimento, as incubadoras apresentam-se como entidades dinâmicas na 

criação de novos negócios e geração de empregos regionalmente. Em consequência, seu 

principal objetivo seria fomentar o desenvolvimento econômico por meio do aumento e 

melhoria da base empresarial (CAJUELA, 2016). Segundo Wann et al. (2017), as incubadoras 

são um reconhecido mecanismo de educação empreendedora, inovação e transferência 

tecnológica, que tem se disseminado internacionalmente. Estima-se que existam em torno de 

3.500 centros de incubação na atualidade, onde cerca de 40% em países em desenvolvimento 

como o Brasil. 

Para Fernandes et al. (2017), a ação governamental de criação e apoio às incubadoras 

de empresas é fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo e de novos 

negócios. A inovação empresarial decorrente deste processo induz principalmente progresso 

tecnológico e ganho de produtividade, além de geração de emprego e renda. Por outro lado, 

ela depende de outros fatores como fontes de conhecimento e tecnologia, capital humano e 

recursos financeiros. Segundo Theodorakopoulos, Kakabadse e McGowan (2014), as 

incubadoras de empresas têm sido utilizadas como mecanismo de fomento ao 

empreendedorismo, juntando experiência, estrutura física e serviços de apoio num ambiente 

controlado para novos negócios.  

De acordo com Grimaldi e Grandi (2005), destacam-se dois tipos de incubadoras na 

atualidade. A primeira, mais voltada para serviços tradicionais e disponibilidade de estruturas 

físicas, geralmente de caráter público. Em segundo lugar, aquelas direcionadas a criação de 

valor através de serviços intangíveis baseados em conhecimento como também de serviços 

financeiros, frequentemente de natureza privada. 

Empresas que passaram pelo processo de incubação têm suas taxas de mortalidade 

reduzidas de forma bastante significativa, de cerca de 80% para 20% no primeiro ano de 

operação (OLIVEIRA; ROOS; PALADINI, 2010). Não obstante, segundo Barbosa (2014), o 

processo de incubação deve ir além do oferecimento de infraestrutura, qualificação e 

consultoria aos empreendedores. Deve-se também focar na gestão de processos e serviços da 

incubadora de empresas, visando aumentar o índice de sucesso das empresas incubadas, além 

da disseminação da cultura empreendedora. Para Farias et al (2013), o reconhecimento social 

dos empreendedores e a promoção na criação de empresas são medidas que incentivam o 
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crescimento econômico de uma sociedade. “Nesse sentido, as incubadoras precisam ampliar 

quantitativa e qualitativamente seus resultados, de forma a alcançar um percentual mais 

expressivo da população. (...), é essencial a implantação de processos que consigam dar conta 

da complexidade dessa nova realidade” (ANPROTEC, 2015a). 

Por outro lado, existe uma indefinição nos conceitos e processos de incubação de 

empresas dado a variedade de abordagens e métodos, como por exemplo o fenômeno das 

incubadoras virtuais, que não disponibilizam espaços e estruturas compartilhadas. Neste 

contexto, Theodorakopoulos, Kakabadse e McGowan (2014) apresentam um quadro geral da 

evolução destas instituições (Figura 1), marcando as mudanças nas características destas 

instituições.  

 

Figura 1 – Evolução do processo de incubação de empresas 

 

fonte: Adaptado de Theodorakopoulos, Kakabadse e McGowan (2014) 

  

Paralelamente, segundo Pauwels et al. (2016), há um debate sobre a evolução e a 

diversidade dos modelos de incubação, especialmente no caso das aceleradoras de empresas, e 

sobre seu impacto no desenvolvimento dos novos negócios. Nesta direção, as aceleradoras são 

instituições mais voltadas para o oferecimento de serviços intangíveis e qualificação através 

de mentorias e contatos personalizados, além de acesso à capital e redes de interação. Sua 

principal preocupação é o desenvolvimento rápido dos novos negócios, sem o foco na 

disponibilização de espaços físicos compartilhados por grandes períodos. Para Cohen (2013), 

as aceleradoras diferem das incubadoras em diversos aspectos. Primeiramente, quanto ao 

tempo do programa bastante reduzido, com duração do ciclo de aceleração de 
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aproximadamente 03 meses para um grupo selecionado de novos empreendimentos. Além 

disso, costumam produzir uma interação maior entre as empresas participantes, dado estarem 

incluídos geralmente no mesmo ciclo ou período do programa. Como resultado, tende a 

promover a independência dos negócios mais rapidamente já que os empresários necessitam 

aprender de forma acelerada as habilidades necessárias para sua inserção no mercado. 

Ademais, do ponto de vista da qualificação, tendem a usar mais intensivamente as mentorias e 

seminários na orientação aos empresários, abordando uma ampla gama de temas, além da 

troca direta de experiências e formação de network. 

 

2.1.4 Benchmarking  

 

 Destaca-se que para realizar os objetivos do trabalho, a principal ferramenta utilizada 

foi o benchmarking, isto é, a avaliação das melhores e usuais práticas de qualificação 

realizadas pelas incubadores que já implantaram ou estão implantando o CERNE. Segundo 

Wann et al. (2017), o benchmarking é um método voltado para monitorar e avaliar as 

melhores práticas sejam tecnológicas, estratégicas ou de processos internos e externos à 

empresa. Considera-se assim um processo contínuo de melhoria da performance da 

organização dentro de um contexto empresarial e área geográfica específicos. Já para Islam, 

Zunder e Jorna (2013), o benchmarking é um reconhecido mecanismo de avaliação da 

eficiência das empresas e melhora da sua competitividade através da comparação regular com 

os concorrentes que mais se destacam. Este processo de entendimento dos aspectos internos e 

externos da empresa visa observar e implementar as melhores práticas que garantam a 

vantagem competitiva das organizações. 

 

2.1.5 O Modelo CERNE 

 

O modelo de gestão CERNE tem como objetivo promover a melhoria significativa 

nos resultados apresentados pelas incubadoras de empresas, além de reduzir a variabilidade na 

geração de empreendimentos inovadores bem-sucedidos. Para Passoni et al (2017), a 

sistemática deste modelo visa implantar procedimentos básicos para reduzir a variação nos 

resultados das empresas incubadas. Já Maciel et al.(2014) enfatiza que para cumprir seu papel 
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de forma mais efetiva, a incubadora de empresas deve possuir um processo de gestão para 

acompanhar e medir sua evolução e dos empreendimentos incubados, além de planejamento 

adequado, apoio financeiro e uma rede de parcerias.  

A origem do CERNE remonta a 2006 e sua construção contou com a liderança da 

ANPROTEC e a colaboração de diversas entidades e agentes. Sua inspiração foram programa 

internacionais de fomento aos novos negócios, como o europeu Business Innovation Centers 

(BICs) e o americano Small Business Development Centers (SBDCs). Como fundamento, o 

CERNE não é uma metodologia acabada, sendo modernizada conforme as mudanças no 

ambiente empresarial. Além disso, oferece uma certificação para cada um dos seu níveis de 

maturidade (CERNE 1 a 4), concedida pela ANPROTEC e pelo SEBRAE nacional 

(PINHEIRO, 2017). Neste contexto, o modelo é dividido em processos e práticas que estão 

baseados em 08 (oito) princípios, sendo eles: foco nos empreendimentos, foco nos processos, 

ética, sustentabilidade, responsabilidade, melhoria contínua, desenvolvimento humano e, por 

fim, gestão transparente e participativa (figura 2). 

 

Figura 2 – Princípios do CERNE 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, Roos e Paladini (2010) 
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Ademais, este apresenta tem três níveis de abrangência. O primeiro, refere-se ao 

empreendimento, onde os processos e práticas estão relacionados com o desenvolvimento e 

melhoria dos produtos, serviços, tecnologias, gestão e pessoal dos negócios incubados. O 

segundo nível tem como foco os processos que viabilizam a transformação de ideias em 

negócios. Já o terceiro abrange a gestão da incubadora, incluindo finanças, pessoas e 

relacionamento com o entorno (ANPROTEC, 2015a). Desta forma, o gestor da incubadora 

deve cuidar dos três níveis simultaneamente, orientando os empreendedores, revendo 

processos e gerenciando a incubadora como um negócio, uma instituição que se relaciona 

com o entorno (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Níveis de abrangência do CERNE 

 

Fonte: Anprotec:Sebrae (2016) e Oliveira, Roos e Paladini (2010) 

 

Em virtude da quantidade e complexidade dos processos e práticas a serem 

abordados, a estrutura central do modelo CERNE é organizada em 04 níveis crescentes de 

maturidade, sendo eles: CERNE 1 - empreendimento, relacionado aos processos e práticas 

direcionados às empresas incubadas; CERNE 2 - incubadora, relacionado à gestão da 

incubadora; CERNE 3 - rede de parceiros, relacionado à ampliação e consolidação da rede de 

parceiros e CERNE 4 - melhoria contínua, relacionado à consolidação do sistema de gestão da 

inovação e internacionalização da instituição (figura 4). 
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Figura 4 - Níveis da maturidade do CERNE 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2017) 

 

Cada nível compreende um conjunto dos chamados processos-chave, visando que a 

incubadora utilize as boas práticas referentes a cada nível de maturidade, conforme mostrado 

no Quadro 1. Como consequência, “ (...) cada nível de maturidade (CERNE 1, CERNE 2, 

CERNE 3 e CERNE 4) representa um passo da incubadora para se posicionar como um 

ambiente de inovação (...)” e gerar resultados a nível regional e nacional (ANPROTEC, 

2015b). 

 

Quadro 1 – Níveis de maturidade e processos-chaves do modelo CERNE 

Nível de maturidade Processos-chaves 

Cerne 4 4.1 – Melhoria contínua 

 3.1 Relacionamento Institucional 

Cerne 3 3.2 Desenvolvimento em Rede 

 3.3 Responsabilidade Social e Ambiental 

 
2.1 Ampliação de Limites 

Cerne 2 2.2 Gestão Estratégica 

 2.3 Avaliação da Incubadora 

 1.1 Sensibilização e Prospecção 1.5. Assessoria / Consultoria 

 1.2 Seleção 1.6 Monitoramento 

Cerne 1 
1.3 Planejamento 

1.7 Graduação e Relacionamento 

com Graduados 

 1.4 Qualificação  1.8 Gerenciamento básico 

Fonte: Adaptado de ANPROTEC (2015b) 
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Destaca-se que cada processo-chave também contém uma relação de práticas-chaves, 

que exprimem os produtos a serem entregues. A figura 5 resume a estrutura do Cerne e a 

relação entre os níveis de maturidade, processos-chave e práticas-chave. 

 

Figura 5 – Estrutura dos níveis de maturidade do CERNE 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2017) 

 

Observa-se que no CERNE 1, que abrange o processo-chave qualificação (foco da 

pesquisa), todos os processos e práticas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento 

dos empreendimentos incubados, além do gerenciamento básico da própria incubadora de 

empresas. Ao implantar esse nível e suas 33 (trinta e três) práticas-chave, a incubadora 

evidencia sua capacidade de selecionar e transformar ideias inovadoras em empreendimentos 

bem-sucedidos de forma sistemática e repetida (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Processos-chaves e práticas-chave do CERNE 1 

Processos-chaves Práticas-chave 

1) Sensibilização e Prospecção 

1.a) Sensibilização 1.b) Prospecção 

1.c) Qualificação de potenciais empreendedores 

2) Seleção 
2.a) Recepção de propostas 2.b) Avaliação 

2. c) Contratação  

3) Planejamento 

3.a) Plano de desenvolvimento do 

empreendedor 
3.b) Plano tecnológico 

3.c) Plano de capital 3.d) Plano de mercado 

3.e) Plano de gestão  

4) Qualificação 

4.a) Qualificação do empreendedor 4.b) Qualificação tecnológica 

4.c) Qualificação financeira 4.d) Qualificação de mercado 

4.e) Qualificação de gestão 

5) Assessoria  / Consultoria 

5.a) Assessoria / Consultoria ao 

empreendedor 

5.b) Assessoria / Consultoria 

Tecnológica 

5.c) Assessoria / Consultoria 

financeira 
5.d) Assessoria / Consultoria de Mercado  

5.e) Assessoria / Consultoria de gestão 

6) Monitoramento 

6.a) Monitoramento do empreendedor 6.b) Monitoramento da tecnologia 

  6.c) Monitoramento Financeiro 6.d) Monitoramento do mercado 

  6.e) Monitoramento da gestão  

7)   Graduação e 

Relacionamento com 

Graduados 

7.a) Graduação 7.b) Relacionamento com graduados 

8) Gerenciamento básico 

8.a) Modelo institucional 8.b) Gestão financeira e sustentabilidade 

8.c) Infraestrutura física e tecnológica 8.d) Apoio e gestão 

8.e) Comunicação e marketing  

Fonte: Adaptado de ANPROTEC (2015b) 

 

Além dos níveis de maturidade citados e com vistas a cumprir o princípio da 

melhoria contínua, as práticas implantadas podem estar em 04 (quatro) diferentes estágios de 

evolução: inicial, definida, estabelecida e sistematizada.  No estágio inicial, as práticas são 

planejadas e executadas, mantidos os registros de todos os procedimentos. Já no estágio de 

prática definida, a incubadora planeja estas ações para um período de 12 meses. Em seguida, 

para a prática estabelecida, deve-se propor um indicador para avaliar as ações realizadas. Por 
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fim, na prática sistematizada, a incubadora avalia e aprimora todo o procedimento implantado 

(ANPROTEC, 2015c). 

Assim, o CERNE passa a apresentar dois processos simultâneos de maturidade, um 

representando a capacidade da incubadora em gerar negócios inovadores de sucesso e outro o 

nível de evolução das próprias práticas-chaves (figura 6). Neste contexto, por exemplo, se a 

incubadora pretende a certificação CERNE no seu nível de maturidade 2, esta deverá ter todas 

as suas práticas-chave classificadas no mínimo como definidas. De acordo com Almeida 

(2015), “A lógica que fundamenta a relação entre os níveis de maturidade e a evolução das 

práticas-chaves (...) incentiva as incubadoras a implantarem, desde o princípio, os 

ensinamentos da “melhoria contínua”. Para Passoni (2015), a melhoria contínua é 

fundamentada pela lógica evolutiva da maturidade, contribuindo para a crescente inovação 

dos sistemas utilizados pelas incubadoras. Assim, o nível de maturidade de uma incubadora 

define também o padrão mínimo de maturidade para as práticas-chave. Como resultado, ao 

final de todo o processo de certificação (CERNE 4), a incubadora deverá implantar 54 

práticas-chave, todas no estágio de evolução sistematizada. 

 

Figura 6 – Relação entre níveis de maturidade e evolução das práticas-chaves do modelo 

CERNE 

 

Fonte: Adaptado de Passoni (2015) 
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Por último, sublinha-se que o processo-chave qualificação (foco do estudo) é 

ramificado em 05 práticas-chave, conforme exposto no item 1.4, sendo eles: empreendedor, 

tecnológico, capital, mercado e gestão (figura 7). 

Figura 7 – Detalhamento do Processo-chave qualificação 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2017) 

 

Embora seja estruturado em um modelo de maturidade para a sistematização dos 

processos das incubadoras de empresa, o CERNE pode contribuir para além dos seus limites, 

trazendo benefícios para o desenvolvimento regional, entre eles: operação integrada com 

outros ambientes e mecanismos de inovação, otimizando os recursos para o desenvolvimento 

da região; visibilidade dos processos e resultados da incubadora, aumentando a consciência da 

sua importância para os stakeholders e comunidade em geral; transparência dos processos e 

critérios para seleção, desenvolvimento e graduação dos empreendimentos; identificação dos 

fatores críticos de sucesso para a geração de empreendimentos de sucesso; geração de 

empreendimentos com padrão mínimo de qualidade; sustentabilidade financeira, com 

ampliação do volume de receitas próprias (ANPROTEC, 2015a). 

 

2.2 LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 

 

Antes da realização do trabalho de campo foi efetuado um levantamento do estado da 

arte sobre o tema deste trabalho nas bases de dados Scopus, ISI web of science e SciELO. O 

objetivo central foi apresentar o conhecimento sobre a qualificação e desenvolvimento dos 

empreendimentos incubados na literatura científica, além das pesquisas sobre as ações de 
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qualificação sob a metodologia CERNE. O levantamento foi realizado no mês de abril de 

2018. 

 

 

2.2.1 Pesquisa nas bases de dados Scopus e ISI Web of Science 

   

A pesquisa nas bases de dados Scopus e ISI Web of Science foi realizada através da 

combinação de palavras-chave com a expressão “Business Incubators”. Posteriormente, o 

resultado foi refinado considerando o filtro de pesquisa “article” para artigos científicos e 

delimitando o período de publicação de 2013 a 2018. No quadro 3 a seguir, são apresentados 

os resultados como descrito. 

 

Quadro 3 - Resultado da pesquisa nas bases Scopus e Web of Science 

Palavras-chaves 
Scopus ISI Web of Science 

Total 
Registros encontrados Registros encontrados 

"Business Incubators" and "Cerne" 2 1 3 

"Business Incubators" and 

"performance indicators" 
7 2 9 

"Business Incubators" and 

"management" 
43 29 72 

"Business Incubators" and 

"qualification" 
2 1 3 

"Business Incubators" and "skills" 17 10 27 

"Business Incubators" and 

"process" 
61 33 94 

"Business Incubators" and "tools" 24 3 27 

"Business incubators" and 

"strategies" 
31 19 50 

"Business incubators" and 

"methodology" 
36 23 59 

Total 223 121 344 

Fonte: O autor 

 

 

Posteriormente as buscas nas bases citadas e considerando o total de 344 artigos 

selecionados, foram encontrados 102 registros com 02 ou mais artigos idênticos. Realizado o 
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descarte destas duplicidades, restaram 178 artigos, que foram analisados sob o ponto de vista 

de aderência ao tema central da pesquisa. Desta forma, após a leitura dos títulos e resumo 

destes artigos, foram selecionados 42 para leitura e análise mais detalhada.  

 

2.2.2 Pesquisa na base SciELO 

 

A pesquisa na base SciELO foi realizada através da combinação de palavras-chave 

com a expressão “Incubadoras de empresas”. Em verdade, foi realizada a mesma busca 

anterior (seção 2.2.1) utilizando agora palavras em português. Em seguida, o resultado foi 

refinado considerando o filtro de pesquisa “artigo” para artigos científicos e também 

delimitando o período de publicação de 2013 a 2018. No quadro 4 a seguir são apresentados 

os resultados como relatado. 

 

Quadro 4 - Resultado da pesquisa na base SciELO 

Palavras-chaves 

SciELO 

Registros 

encontrados 

"Incubadoras de empresas" and "Cerne" 0 

"Incubadoras de empresas" and "indicadores de 

desempenho" 
0 

"Incubadoras de empresas" and "gestão" 3 

"Incubadoras de empresas" and "qualificação" 0 

"Incubadoras de empresas" and "competências" 1 

"Incubadoras de empresas" and "processo" 1 

"Incubadoras de empresas" and "ferramentas" 0 

"Incubadoras de empresas" and "estratégias" 2 

"Incubadoras de empresas" and "metodologia" 0 

Total 7 

Fonte: O autor 

 

Como resultado da pesquisa forma encontrados 07 registros. Após a exclusão das 

duplicidades, restaram 4 artigos para leitura dos títulos e resumos com vistas a encontrar 
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aqueles com aderência ao tema de pesquisa. Neste caso, somente 01 (um) artigo atendeu ao 

requisito de aderência e foi selecionado para leitura mais detalhada. 

 

 

 

2.2.3 Estatísticas de pesquisa e artigos selecionados  

  

Nesta seção são apresentados algumas estatísticas dos artigos selecionados para 

análise em profundidade e oriundos de todas as bases pesquisadas (relação no APÊNDICE 

A).  

 

2.2.3.1 Distribuição de artigos por ano de publicação 

 

No gráfico 1 abaixo são apresentados os artigos científicos selecionados para análise 

por ano de publicação. Nota-se um destaque no número de publicações em 2015 e 2017. 

Ressalta-se também que não é possível avaliar a produção científica total do ano corrente de 

2018. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de artigos por ano 
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Fonte: O autor 

 

 

2.2.3.2 Distribuição de artigos por autor 

 

Ao analisar a relação de artigos selecionados sob a ótica da autoria, nota-se que 

somente três autores escreveram mais de um artigo, sendo eles: Da Silva, S; Baêta, A; De 

Oliveira, J. Ressalta-se que as autoras escreveram dois trabalhos em conjunto, ambos em 

2017. 

 

2.2.3.3 Distribuição de artigos por periódico  

  

 Observa-se no Quadro 5 que somente 03 periódicos concentram mais de um artigo 

publicado, sendo eles: Revista Espacios, Technovation e Journal of Intellectual Capital. Os 

03 (três) periódicos representam 21% dos trabalhos selecionados. 

 

Quadro 5 - Distribuição de artigos por periódico 

Periódico 
Quantidade de 

artigos 

Revista Espacios 4 

Technovation 3 

Journal of Intellectual Capital 2 

Problems and Perspectives in Management 1 

Journal of Engineering and Technology Management 1 

Journal of the Knowledge Economy 1 

Entrepreneurship & Regional Development 1 

Cuadernos de Gestion 1 

Revista Venezolana de Gerencia 1 

Custos e Agronegocio 1 

International Journal of Mechanical Engineering and 

Technology 
1 

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 1 

Service Industries Journal 1 
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The Amfiteatru Economic Journal 1 

Technological Forecasting and Social Change 1 

International Journal of Business and Society 1 

South African Journal of Business Management 1 

Journal of Small Business and Enterprise Development 1 

Revista de Estudios Regionales 1 

Science and Public Policy 1 

International Journal of Entrepreneurial Venturing 1 

International Journal of Knowledge Management Studies 1 

Periódico 
Quantidade de 

artigos 

Life Science Journal 1 

International Journal of Entrepreneurship and Small 

Business 
1 

International Journal of Multimedia and Ubiquitous 

Engineering 
1 

Mediterranean Journal of Social Sciences 1 

New Technology Based Firms in the New Millennium 1 

Journal of Global Information Technology Management 1 

Revista Tecnologia e Sociedade 1 

Journal of Business Research 1 

World Journal of Entrepreneurship Management and 

Sustainable 
1 

Journal of Technology Transfer 1 

International Journal of Innovation and Technology 

Management 
1 

Navus - Revista de Gestão e Tecnologia 1 

Journal of competitiveness 1 

Revue Internationale PME 1 

REAd - Revista Eletrônica de Administração 1 

Fonte: O autor 

 

2.2.4 Análise dos artigos selecionados 

 

 Nesta seção foi feita a análise dos artigos selecionados e analisados segundo os 

seguintes aspectos: objetivo geral, contexto, metodologia utilizada e resultados obtidos. No 

quadro 6, apresenta-se um breve resumo com o foco destes artigos.  

 

Quadro 6 – Foco dos artigos selecionados e analisados no levantamento  
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do estado da arte 

Autores Foco dos artigos 

Korontai et al. (2016) 

Proposta de 10 indicadores de desempenho para uma incubadora 

brasileira viculados à perspectiva cliente da ferramenta Balanced 

Scorecard (BSC) e aderentes à metodologia Cerne. 

Almeida et al. (2015) 

 

Proposta de 22 critérios de avaliação e acompanhamento de 

empreedimentos incubados para uma incubadora brasileira 

aderentes aos cinco eixos da metodologia Cerne: empreendedor, 

tecnologia, capital, mercado e gestão. 

 

Autores Foco dos artigos 

Marimuthu e Lakha (2015)  

 

Exame da efetividade e importância dos serviços de um 

programa de incubação do ponto de vista das empresas 

incubadas através de um estudo de caso na África do Sul.  Os 

autores apresentam os serviços satisfatórios e também aqueles 

que devem ser melhorados.  

 

Vanderstraeten et al. (2016) 

 

Estudo empírico com aproximadamente 200 gestores de 

incubadoras de empresas brasileiras analisando a relação da 

customização de serviços e do tipo de incubadora com a 

sobrevivência e crescimento dos empreendimentos incubados 

  

Xiao e North (2018) 

 

Avaliação do nível de inovação das empresas incubadas chinesas 

de acordo com os diversos tipos de serviços oferecidos e a 

fatores externos. Utilizou-se uma combinação de levantamento 

de dados e entrevistas com 41 gerentes de incubadoras 

tecnológicas chinesas. 

 

Seoane (2016) 

 

Análise dos impactos das incubadoras de empresas tecnológicas 

e mistas na economia da região da Galícia, Espanha. Utilizou-se 

a verificação de diversas variáveis e também entrevistas com 

coordenadores e empreendedores de 22 incubadoras da região. 

  

Bose, Kiran e Goyal (2017) 

Estudo para estabelecer a relação das habilidades gerenciais, 

serviços oferecidos e restrições diversas com o desempenho das 

incubadoras de empresas especializadas no agronegócio numa 

amostra de 120 destas instituições na Índia. 

 

Silva, Baêta e Oliveira (2017) 

 

O trabalho busca entender através de uma análise bibliográfica, 

as melhores competências no processo de inovação dentro das 

incubadoras de base tecnológica alinhando duas abordagens 

correlacionadas: Resource-based View (RBV) e competências 

dinâmicas. 

 

Amelia et al (2017) 

 

Proposta de modelo de benchmarking para incubadoras de 

empresas especializadas nas startup-tech, que avalie as melhores 

práticas, tanto no aspecto tecnológico, quanto nas estratégias e 

competências necessárias. 

 

Fernández, Jiménez e  Roura  

(2015) 

 

Estudo que objetiva estabelecer um novo conceito entre os 

principais fatores da criação de valor e inovação baseados na 

qualidade dos serviços, propondo uma análise da sinergia entre 

os serviços ofertados pelas incubadoras de empresas com 

elementos do ecossistema empreendedor num ambiente de 

inovação aberta. 
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Zhao, Zhang e Wu (2017) 

 

Desenvolvimento um modelo de decisão para incubadoras de 

empresas que leva em conta a combinação entre os serviços de 

conhecimento ofertados e a alocação dos recursos de forma mais 

produtiva. 

 

Schiopu, Vasile e Tuclea (2015) 

 

Estudo sobre as melhores práticas das incubadoras de empresas, 

com foco em modelos para o setor turístico, através de uma 

revisão da literatura e de casos de sucesso. Aborda igualmente a 

relação das emoções com as ações empreendedoras.  

 

Autores Foco dos artigos 

Somsuk e Laosirihongthong 

(2013) 

 

Trabalho para identificar os recursos internos mais importantes 

das incubadoras de empresas universitárias no sentido da 

construção de um modelo de priorização na alocação de esforços 

destas instituições. 

 

Khalid, Gilbert e Huq (2014) 

 

Estudo sobre o processo de incubação malaio baseado em quatro 

aspectos: processo de seleção; monitoramento e assistência aos 

empreendedores. Utiliza-se revisão de literatura, além de 

questionários e entrevistas com incubadoras de empresas 

especializadas em tecnologia da informação. 

 

Ammetller-Montes, Rodríguez-

Ardura e Lladós-Masllorens 

(2014) 

 

Proposta de modelo para utilização de serviços dedicados a 

novos empreendimentos combinando os recursos externos e 

internos das empresas, como também uma abordagem 

comportamental e de tomada de decisão pelos empreendedores. 

 

Pessoa (2015) 

 

Proposta de planejamento estratégico com a definição de 

indicadores de desempenho para um empreendimento de uma 

incubadora de empresas brasileira combinando balanced 

scorecard (BSC) e mapeamento cognitivo. 

 

Calza et al. (2014) 

 

Proposta de um modelo conceitual fazendo o elo entre o capital 

intelectual das firmas e das incubadoras de empresas, utilizando 

revisão da literatura como metodologia. 

 

Macchi, Rizzo e Ramaciotti (2014) 

 

Estudo para estabelecer a relação das estratégias das incubadoras 

com a formação do capital relacional dos empreendimentos 

incubadoras num contexto de inovação aberta. 

 

Tavoletti 

 

Revisão sistemática da literatura no sentido de estabelecer um 

referencial teórico para incubadoras públicas e de caráter 

regional, apresentando ao final quatro princípios básicos para a 

criação e gestão destas instituições.  

Fonte: O autor 
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 Korontai et al. (2016) propõem no seu estudo relacionar indicadores de desempenho 

para uma incubadora nacional aderentes tanto ao modelo CERNE, quanto à metodologia 

Balanced Scorecard (BSC). Esta ferramenta de gestão estratégica, por outro lado, se traduz 

em indicadores abrangentes de desempenho, considerando quatro perspectivas: finanças, 

clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Por consequência, “oferece 

instrumentos para o alcance das metas da organização”. Os autores destacam a necessidade da 

criação de medidas de acompanhamento das incubadoras de empresas brasileiras, dado que 

muitas são criadas sem critérios mínimos de gestão, refletindo negativamente no desempenho 

dos novos empreendimentos. A criação do modelo CERNE veio padronizar a gestão das 

incubadoras nacionais, além de certificar aquelas que adotam a metodologia. Como resultado 

do trabalho realizado através de estudo bibliométrico, os autores propõem dez indicadores 

vinculados à perspectiva clientes do BSC, considerando que as incubadoras de empresas 

visam primordialmente o sucesso dos empreendedores incubados. As outras perspectivas, 

como a financeira, são consideradas importantes, porém mais alinhadas a gestão da 

incubadora, auxiliando no atendimento das metas como um todo. Como conclusão, alguns dos 

indicadores propostos são: geração de renda, perfil econômico das empresas incubadas e 

graduadas, sucesso dos empreendimentos incubados e graduados, qualidade dos eventos e 

networking. 

 Almeida et al. (2015) objetivam no seu trabalho propor critérios para 

acompanhamento e avaliação de empreendimentos para uma incubadora de empresas sob as 

cinco dimensões do modelo CERNE, sendo elas: empreendedor, tecnologia, capital, mercado 

e gestão. Para eles, a mudança na natureza da competição, que passou a acontecer entre 

regiões e não mais somente entre empresas, levou as incubadoras nacionais a buscarem as 

práticas do modelo e sua certificação. Destaca-se que o CERNE se baseou em experiências 

internacionais, como o modelo americano Small Business Development Centers e o europeu 

Business Innovation Centers. Ademais, o estudo também enfatiza que o compartilhamento de 

informações e experiências é um fator fundamental no ambiente de incubação, levando a 

geração de novas ideias, produtos e tecnologias. O trabalho foi realizado através de um estudo 

de caso único com uma incubadora da cidade de Curitiba (Brasil) e se limitou ao processo-

chave monitoramento da metodologia CERNE no seu nível de maturidade 1. Como resultado, 

dos 22 critérios selecionados e sugeridos, destaca-se: competência, definido como a 

capacidade do empreendedor de executar as funções que configuram o seu negócio; 

informação e conhecimento, além de vendas e marketing.  
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 Marimuthu e Lakha (2015) observam que muitos empreendimentos iniciantes 

fracassam nos primeiros anos de vida devido as suas próprias deficiências, sejam elas de 

ordem financeira, de gestão ou tecnológica. Além disso, destacam a importância da qualidade 

dos serviços oferecidos nas incubadoras de empresas para os novos empreendedores para o 

desenvolvimento e êxito futuro. Considerando que o objetivo central das incubadoras é 

promover empresas sustentáveis do ponto de vista financeiro e de mercado, os autores as 

categorizam em três grupos de funções: acelerar o desenvolvimento dos novos negócios; 

melhorar a geração de renda e emprego e criar oportunidade de interação externa. Isto posto, 

examinam a efetividade e importância dos serviços de um programa de incubação do ponto de 

vista das empresas incubadas através de um estudo de caso na África do Sul.  Utilizando uma 

abordagem quantitativa, analisam a percepção dos empreendedores nos seguintes grupos de 

serviços: estrutura física, serviços em negócios e consultoria, e acesso à rede da incubadora 

(network). Por fim, a maioria dos serviços relacionados obteve o grau de satisfação, isto é, 

foram qualificados como importantes e ao mesmo tempo oferecidos de forma efetiva ou com 

qualidade. Por outro lado, os autores apresentam algumas ações e serviços que devem ser 

implementas ou melhoradas, como o compartilhamento de informações entre as empresas, 

estímulo a geração de patentes e recompensas a geração de pesquisa e desenvolvimento.  

 Segundo Vanderstraeten et al. (2016), a literatura sobre incubadoras tem indicado 

que os tipos de serviços oferecidos pelas incubadoras de empresas são o diferencial para as 

novos negócios alcançarem seus objetivos de crescimento e sobrevivência. Em paralelo, os 

mesmos estudos apontam que as incubadoras evoluíram de provedoras de estrutura física e 

serviços tradicionais para instituições de suporte aos negócios de forma individualizada e 

acesso preferencial a networks. Neste contexto, menos importante seria quais serviços são 

oferecidos, mas a proposição de valor para cada negócio através de serviços flexíveis e 

personalizados. No intuito de tentar provar a necessidade de individualização dos serviços 

dada pela heterogeneidade das necessidades das empresas incubadas na atualidade, os autores 

realizam um estudo empírico com aproximadamente 200 gestores de incubadoras em todo o 

Brasil. O estudo assim utiliza teste de hipótese para analisar a relação tanto da customização 

de serviços com a sobrevivência e crescimento dos empreendimentos incubados, quanto a 

relação destes com a segmentação ou tipo de incubadora de empresas. Embora não haja 

evidências que o foco da incubadora seja relevante para o sucesso das empresas, os autores 

relatam que a personalização de serviços tem significativa influência sobre o sucesso das 

empresas incubadas. 
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 Para Xiao e North (2018), a primeira geração de incubadoras tecnológicas chinesas 

exclusivamente fomentadas pelo setor público estava concentrada na criação de empresas e 

postos de trabalho, visando prioritariamente o desenvolvimento regional. Por consequência, 

menos atenção foi dada a geração de inovação e empresas competitivas, já que o principal 

objetivo era graduar os novos empresários em um curto período de tempo. Posteriormente, no 

início do século XXI, o governo chinês incentivou o financiamento de incubadoras por 

empresas públicas e privadas, inclusive através de investidores estrangeiros e universidades. 

A consequência da junção do capital privado e púbico na criação de incubadoras tecnológicas 

foi o surgimento de uma diversidade de tipos de negócios que se candidataram aos programas 

de incubação. Nos últimos anos, por outro lado, a política estatal chinesa através do seu plano 

quinquenal tem incentivado os empreendedores a desenvolverem novas tecnologias capazes 

de superar os seus concorrentes no mercado global. Com foco na inovação avançada e 

diferencial de mercado, as incubadoras desta última geração estão mais preocupadas na 

alocação correta dos recursos, notadamente os públicos, em serviços de customização que 

desenvolvam todo o potencial dos empreendimentos incubados. Ademais, devem adaptar suas 

ações ao contexto local de disponibilidade de recursos físicos, humanos e de capital. 

Comparativamente, Xiao e North (2018) citam que as primeiras incubadoras de 

empresas na Europa estavam concentradas em ocupação de espaços e geração de receita, ao 

invés da criação de negócios baseados em tecnologias. Porém, pesquisas recentes demonstram 

que a última geração de incubadoras europeias tem concentrado suas ações no oferecimento 

de elementos menos tangíveis, como acesso a redes de conhecimento, parceiros comerciais e 

capital de risco. Já nos países em desenvolvimento, as incubadoras estão focadas em auxiliar 

os empreendedores em se adaptar ao complexo ambiente de negócios local. Na China, por 

exemplo, foco da pesquisa dos autores, os investidores informais ou não institucionais, que 

tem adquirido grande importância no financiamento de novos empreendimentos, preferem 

financiar inovações incrementais do que as mais avançadas, provavelmente devido aos riscos 

envolvidos. Neste contexto e para avaliar o nível de inovação das empresas incubadas 

chinesas de acordo com os diversos tipos de serviços oferecidos e a fatores externos, como 

capital de risco, os autores desenvolveram teste de hipóteses utilizando dados disponíveis de 

215 incubadoras chinesas entre 2009 e 2013, combinadas com entrevistas com 41 gerentes de 

incubadoras tecnológicas chinesas nas três grandes regiões do país.  
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Como resultado, os autores relatam uma relação positiva entre o oferecimento de 

infraestrutura, seja ela básica ou de pesquisa, para o grau de inovação das empresas 

incubadas. Neste contexto, quando mais especializado o investimento em equipamentos, 

maior o nível de inovações, pesquisa e desenvolvimento. Da mesma forma, existe uma 

tendência do financiamento direto para o desenvolvimento de empreendimentos de inovação 

avançada e com potencial para liderar seus segmentos de atuação. Os autores demonstram 

evidências que as incubadoras de base tecnológica (IBT) têm ajustado a disponibilidade dos 

recursos ofertados ao contexto econômico das principais regiões chinesas. Nas regiões central 

e oeste da China, notadamente mais pobres, estas incubadoras produzem um efeito positivo na 

geração de inovações, mesmo que numa escala menos avançada. Como igualmente 

demonstrado em outros países, diferentes contextos e ambientes de negócios locais e regionais 

implicam adaptação nos serviços, modelos e estratégias de incubação de empresas. 

Comparativamente, as incubadoras tecnológicas chinesas tendem a investir mais no 

oferecimento de serviços e estrutura física como laboratórios, do que seus equivalentes 

ocidentais, preocupados preferencialmente com o acesso das empresas incubadas a redes 

externas de conhecimento e financiamento.  

O trabalho de Seoane (2016) analisa os impactos das incubadoras de empresas na 

economia da região da Galícia, comparando aquelas com foco tecnológico e as de caráter 

misto. Através da análise de diversas variáveis, como recursos físicos e humanos, a pesquisa 

realizou entrevistas em 22 incubadoras de empresas galegas considerando as respostas tanto 

dos coordenadores como dos empreendedores incubados nestas instituições. Segundo o autor, 

a União Europeia tem considerado a inovação como fator importante para atenuar os efeitos 

ainda presentes da crise econômica iniciada em 2008. Por consequência, o desenvolvimento 

regional se beneficiaria do investimento em pesquisa e inovação e na junção de conhecimento 

e infraestrutura tecnológica, além de capital humano, para aproveitar as oportunidades 

oferecidas pela globalização econômica. As mais importantes contribuições teóricas sobre o 

conceito de inovação consideram efetivamente a importância do trabalho conjunto entre as 

universidades e as empresas no desenvolvimento tecnológico e econômico, criando inovações 

que serão posteriormente comercializadas. Como principal conclusão do artigo, observou-se 

que não há diferenças na geração de emprego e renda entre as incubadoras tecnológicas e 

mistas da Galícia. Da mesma forma, o acesso ao mercado e financiamento são vistos pelos 

coordenadores de ambos os tipos de incubadoras como as principais dificuldades para 

empreender na região.  



44 
 

 

Bose, Kiran e Goyal (2017) relatam que o desenvolvimento de uma economia leva 

geralmente a redução da participação da agricultura na riqueza nacional. Por outro lado, esta 

mesma fração aumentará quanto maior o incremento de tecnologia na cadeia de valor do 

agronegócio, isto é, nas operações anteriores e pós-colheita, tornando-se um caminho para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico e redução da pobreza. Paralelamente, sabe-se que 

as incubadoras de empresas aumentam a probabilidade de sobrevivência das pequenas 

empresas, encorajando novos empreendedores na fase inicial e crítica dos seus negócios. 

Ademais, o processo de incubação reduz o caminho entre a ideia e fase de tentativa através 

dos diversos serviços e estrutura compartilhada, tendo como consequência um aumento da 

motivação e das chances de que novos empreendimentos e modelos inovadores tenham 

sucesso. Nesta direção, os autores propõem um estudo para estabelecer a relação das 

habilidades gerenciais, serviços oferecidos e restrições diversas com o desempenho das 

incubadoras de empresas especializadas no agronegócio. A metodologia do trabalho utilizou 

teste de hipótese e modelo de regressão para uma amostra de 120 incubadoras de empresas da 

Índia, tendo como respondentes os gerentes destas instituições. Como resultado, salienta-se a 

importância da qualidade dos serviços oferecidos além das competências de gestão da 

incubadora como diferenciais no desempenho deste tipo de incubadora de empresas. 

Para Silva, Baêta e Oliveira (2017), a disseminação de programas, ambientes e 

eventos de inovação tem fomentado o debate em torno da eficácia dos processos em 

incubadoras de empresas de base tecnológica, principalmente no que tange as demandas dos 

empreendedores. Neste cenário, os últimos buscam uma interação mais dinâmica com o 

mercado, além de assessoria de alto nível, acesso a capital financeiro e menos burocracia. No 

trabalho, o objetivo dos autores foi entender as melhores competências no processo de 

inovação dentro das incubadoras de base tecnológica alinhando duas abordagens 

correlacionadas: Resource-based View (RBV) e competências dinâmicas.  Na dimensão do 

RBV, as competências criadas e dirigidas pela organização geram vantagem competitiva antes 

de qualquer outro recurso. Já na abordagem das capacidades dinâmicas, a gestão estratégica 

deve modular as competências organizacionais de acordo com as mudanças no ambiente de 

negócios. Através de uma análise bibliográfica, o estudo conclui que a competência em 

aprimorar competências organizacionais constantemente é característica fundamental para a 

criação de vantagem competitiva nas incubadoras de empresas brasileiras. 
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Segundo Amelia et al (2017), para as incubadora de empresas terem êxito, 

necessitam de um modelo de benchmarking que avalie as melhores práticas, tanto no aspecto 

tecnológico, quanto nas estratégias e competências necessárias. Neste contexto, seu trabalho 

enfoca numa ferramenta de benchmarking para as incubadoras especializadas nas startup-tech, 

empresas que criam uma gama de programas ou aplicativos para computadores e 

principalmente para os dispositivos móveis com acesso à internet. Divido em duas fases, uma 

interna e outra externa, o framework busca primeiramente avaliar os objetivos e resultados da 

incubadora, levando-se em consideração aspectos de desenvolvimento econômico, 

planejamento e internacionalização, fase chamada modelo de avaliação. Seguidamente, busca-

se medir cinco fatores: resultados, tecnologia, processos, competências e estratégia, fase 

chamada modelo de benchmarking. Após esta avaliação completa, pode-se mudar o modelo 

da incubadora de empresas para adaptá-la as condições específicas de cada caso. Destaca-se 

ainda que as melhores práticas aplicáveis às incubadoras de empresas apontam para os 

seguintes fatores: eficiência, relacionada à criação de valor dos produtos; eficácia, relativa aos 

objetivos alcançados; relevância, conceito tocante ao cumprimento de regras gerais; utilidade, 

associada à adequação da infraestrutura às empresas incubadas; e sustentabilidade, relativa à 

longevidade da incubadora e das empresas incubadas. Como conclusão, os autores destacam 

que independente da natureza da incubadora, isto é, tecnológica ou mista, esta deve ser 

avaliada de acordo com suas metas e processos, como também dos resultados obtidos. 

Para Fernández, Jiménez e  Roura  (2015),  as incubadoras de empresas são entidades 

que dinamizam o surgimento de novos empreendimentos, além de melhorar seus indicadores 

de desempenho oferecendo serviços, infraestrutura e oportunidades de negócios. Não 

obstante, podem desenvolver outras funções como fomento a economia do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades empreendedoras. No seu estudo, os autores objetivam 

estabelecer um novo conceito entre os principais elementos da criação de valor e inovação 

baseados na qualidade dos serviços. Para isto, propõem uma análise da sinergia entre os 

serviços ofertados pelas incubadoras de empresas com elementos do ecossistema 

empreendedor num ambiente de inovação aberta. Como metodologia, o artigo é divido em 

duas partes. Primeiramente um estudo teórico levando em consideração as boas práticas em 

serviços intensivos em conhecimento. Em seguida, um estudo empírico dividido em duas 

fases: uma análise de uma amostra de 255 incubadoras retirada de uma base de dados global 

ligada ao Banco Mundial. Ato contínuo, uma estudo de casos de duas incubadoras espanholas. 
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Como conclusão, os autores entendem que o tamanho da incubadora determina a 

qualidade e escala dos serviços ofertados, isto é, quanto menor a incubadora de empresas, 

menos tecnologia e menos abrangente tendem a ser seus serviços e vice-versa. Como 

estratégia de compensação, as incubadoras menores executam serviços em rede, com destaque 

para aquelas especializadas em desenvolvimento de software. Outro achado diz respeito a 

propriedade das instituições, já que as incubadoras públicas ou de instituições não-

governamentais tendem a oferecer uma maior variedade de serviços do que as instituições 

privadas, inclusive aquelas que geram maior competitividade. 

Para Zhao, Zhang e Wu (2017), as incubadores modernas estão atentas à necessidade 

da oferta de serviços cada vez mais intensivos em conhecimento para responder às demandas 

e características das novas empresas tecnológicas. No caso específico das incubadoras 

brasileiras, o desenvolvimento da inovação e compartilhamento de conhecimento pode ser 

realizado através do arranjo entre parceiros externos, universidades e recursos internos. Neste 

contexto, é fundamental perceber quais serviços baseados em conhecimento agregam mais 

valor aos negócios e desenvolvem seu potencial competitivo. Conceitualmente, os autores 

dividem os serviços ofertados pelas incubadoras em dois tipos: transferência de tecnologia e 

serviços de conhecimento em rede. Seguidamente, separam os primeiros em outros dois 

grupos: serviços de conhecimento amplo e serviços de conhecimento profundo ou específico. 

Desta forma, através de um modelo de simulação, pretendem construir um modelo de decisão 

que leva em conta a combinação entre os serviços de conhecimento ofertados e como alocar 

os recursos de forma mais produtiva. Como conclusão, os autores relatam que a decisão ótima 

na escolha entre os tipos de serviços oferecidos deve levar em consideração as peculiaridades 

e capacidades de cada incubadora de empresas.  

Segundo Schiopu, Vasile e Tuclea (2015), o apelo das incubadoras de empresas está 

no fomento às sinergias de negócios regionais e nas economias de escopo, com consequente 

redução de custos, provenientes do compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis. 

Além disso, estas instituições podem ser fomentadas tanto nos habituais setores de tecnologia 

como também em outras áreas, como turismo por exemplo. Todavia, entende-se que não só a 

falta de acesso à capital e outros fatores materiais são impeditivos para o sucesso dos novos 

empreendedores, mas também a insuficiência de habilidades gerenciais mais amplas, embora 

estes detenham conhecimentos específicos dos seus negócios. Neste cenário, os autores 

propõem uma nova abordagem das melhores práticas das incubadoras de empresas através de 
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uma revisão da literatura e de exemplos em todo o mundo, com ênfase na relação das 

emoções com as ações empreendedoras. Ademais, enfocam nos modelos de instituições que 

mais se adaptam ao setor turístico, como por exemplo, as incubadoras em rede. Como 

conclusão, afirmam que as incubadoras de empresas já comprovaram sua utilidade no 

fomento aos negócios ligados ao turismo, tanto no turismo tradicional em centros urbanos, 

quando em áreas periféricas e no ecoturismo. Quanto ao desenvolvimento das habilidades 

emocionais, estas podem igualmente auxiliar os empreendedores na gestão através de 

consultorias, principalmente na fase inicial de criação dos seus negócios.  

Para Somsuk e Laosirihongthong (2013), tanto os coordenadores de incubadoras de 

empresas quantos os gestores de políticas públicas devem compreender os fatores que levam 

os empreendimentos incubados ao êxito. Todavia, dado a impossibilidade de aplicar e gerir 

todos estes fatores torna-se fundamental desenvolver uma estratégia para priorizar e decidir a 

melhor alocação de esforços. Neste sentido, desenvolvem um trabalho para relacionar os 

fatores mais destacados baseados nos recursos internos das incubadoras de empresas 

tailandesas. Entendendo a necessidade da construção de um modelo de tomada de decisão, os 

autores utilizam como método uma combinação da abordagem multicritério Fuzzy AHP e da 

teoria da visão baseada em recursos. Além disso, entrevistas e questionários foram realizadas 

com gerentes e stakeholders para encontrar os fatores mais significativos a serem aplicados 

nas incubadoras universitárias, foco da pesquisa. Destacam ao final, que prioritariamente 

deve-se investir na qualidade e no desenvolvimento dos recursos humanos das incubadoras, 

especialmente dos seus coordenadores. Ademais, a utilização de modelo de priorização dos 

recursos e fatores capacitadores é estratégia fundamental para o sucesso das incubadoras em 

países emergentes. Para pesquisas futuras, sugerem o estudo dos fatores externos das 

incubadoras para uma indicação mais completa e abrangente das estratégias a serem adotadas. 

Segundo Khalid, Gilbert e Huq (2014), na maioria dos países em desenvolvimento se 

utiliza um modelo de incubação de primeira geração, isto é, restrito à oferta de infraestrutura 

compartilhada e poucos serviços de caráter generalista. No caso da Malásia, foco do estudo, 

observa-se a mesma tendência, apesar das iniciativas governamentais para a criação e 

desenvolvimento do setor de tecnologia da informação. Por outro lado, apontam a Coréia do 

Sul como modelo de sucesso na oferta de serviços mais modernos, consequência da 

identificação prévia de fatores-chave que propiciam o êxito de novos empreendimentos. Neste 

cenário, os autores sugerem um estudo para analisar o processo de incubação malaio baseado 
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em quatro aspectos: processo de seleção; monitoramento e assistência aos empreendedores; 

distribuição de recursos e serviços de gestão. Como método científico, além da revisão da 

literatura, utilizam uma abordagem mista com questionários e entrevista com 06 (seis) 

incubadoras de empresas malaias especializadas em tecnologia da informação e comunicação 

(TIC). Como resultado do trabalho, destacam que as incubadoras da Malásia estão atrasadas 

em relação aos seus pares nos países em desenvolvimento. Na maioria das instituições, os 

autores relatam procedimentos de seleção pouco criteriosos, sugerindo desta forma a adoção 

dos melhores processos internacionais. Ademais, as incubadoras deveriam ter uma relação 

proativa com as empresas incubadas, tanto na assistência da equipe interna como na oferta de 

mentores e treinamento externo. Adicionalmente, sugerem também uma melhora na qualidade 

dos recursos oferecidos, investindo na adaptação a necessidades específicas. Por fim, devido 

principalmente ao processo de competição global, enfatizam o desenvolvimento dos serviços 

de gestão para o atendimento nas diferentes áreas de interesse, sejam elas financeiras, legais 

ou de marketing. 

Ammetller-Montes, Rodríguez-Ardura e Lladós-Masllorens (2014) propõem um 

modelo para utilização dos serviços dedicados a novos empreendimentos combinando duas 

abordagens. A primeira, considerando os recursos externos e internos das empresas. A 

segunda, uma abordagem comportamental e de tomada de decisão. Utilizando um modelo de 

equação estrutural numa amostra de 256 empreendedores na Espanha, os autores procuram 

medir o nível de utilização de serviços de assistência à negócios, como aqueles ofertados 

pelas próprias incubadoras, além dos externos de consultoria e coaching. Concluem o trabalho 

apresentando um modelo integrativo, onde primeiramente os empreendedores analisam suas 

necessidades internas. Em seguida, avaliam os potenciais serviços a serem utilizados. Ao final 

decidem sobre quais serviços usar. Destacam também que este processo decisório abrangente 

e reflexivo demanda a busca de informações e o empenho dos empreendedores e sofre grande 

influência das experiências e conhecimentos dos empresários. 

De acordo com Pessoa (2015), os planos estratégicos devem ser flexíveis, 

adaptativos e não lineares, dado o ambiente incerto e turbulento da era da informação. Neste 

contexto, propõem um planejamento estratégico com a definição de indicadores de 

desempenho para um pequeno empreendimento de uma incubadora de empresas paulista 

combinando dois métodos: balanced scorecard e mapeamento cognitivo. Utilizando 

especialmente pesquisa bibliográfica, a autora afirma que apesar de mais complexo e 
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demorado, a combinação dos métodos foi mais abrangente e adequada às necessidades da 

organização, levando a um aperfeiçoamento das demandas estratégicas e funções realizadas 

pelos gestores da pequena empresa. 

Para Calza et al. (2014), a função principal das incubadoras modernas é fomentar os 

ativos intangíveis, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos países. Usando uma 

revisão da literatura como metodologia, os autores buscam entender como as incubadoras 

utilizam seu capital intelectual para criar valor para os seus clientes, propondo desenvolver 

um modelo conceitual fazendo o elo entre o capital intelectual das firmas e das incubadoras de 

empresas. Como resultado, apresentam um modelo adaptável às necessidades das startups e 

alinhado ao posicionamento estratégico das incubadoras. Nesta direção, salientam que 

entender qual desenho estratégico adotar no desenvolvimento do capital intelectual das 

empresas incubadas é uma habilidade que os gestores das incubadoras devem adquirir. 

Considerando as incubadoras de empresas como intermediárias na criação de capital 

intelectual para os empreendimentos incubados, Macchi, Rizzo e Ramaciotti (2014) propõem 

analisar as estratégias adotadas por estas instituições num contexto de inovação aberta. Neste 

contexto, o foco principal do trabalho foi estabelecer a relação destas estratégias com a 

formação do chamado capital relacional dos seus clientes dentro e fora dos limites da 

incubadora. Utilizam assim uma revisão da literatura combinada com um estudo de casos 

múltiplos através de entrevistas com 05 incubadoras italianas. Como conclusão os autores 

relatam que do ponto de vista da vantagem competitiva, o entendimento e a gestão do capital 

intelectual é fundamental, relatando diversas combinações na formação deste capital, ora 

direcionada pela incubadora ora pela empresa incubada. 

Tavoletti (2013) mira seu trabalho nas incubadoras de empresas que apresentam dois 

aspectos conjuntos: ausência de fins lucrativos e foco no desenvolvimento regional; já que 

representam amplamente o tipo de combinação mais comum ao redor do mundo. Segundo o 

autor, o número de incubadoras tem crescido globalmente, como também o investimento 

público nestas instituições. Isto advém da crença por parte do setor governamental que as 

empresas graduadas têm potencial de geração de renda e emprego, além da revitalização de 

regiões, comercialização de novas tecnologias e alcance do mercado global. Por outro lado, 

mesmo com a notoriedade das incubadoras tanto no aspecto acadêmico quanto nas ações 

públicas para sua promoção, tem-se questionado sua eficácia na promoção do 

empreendedorismo e inovação em diversas pesquisas. Assim, as avaliações positivas do 
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processo de incubação não levariam em consideração se as empresas incubadas teriam o 

mesmo desempenho fora das incubadoras ou se empresas já maduras somente utilizam o 

processo para acessar infraestrutura física barata e linhas de financiamento. Alguns estudos 

mencionam que não existem diferenças em termos de geração de empregos, transferência de 

tecnologia e taxa de sobrevivência. Ademais, não há uma teoria consolidada sobre quais 

padrões são necessários para criar e gerenciar uma incubadora de empresas de forma eficaz. 

Através de uma revisão sistemática da literatura, o autor objetivou sistematizar a 

teoria sobre o processo de incubação e realizar uma contribuição sobre a eficácia na criação e 

gestão de incubadores de empresas. Como conclusão, quatro princípios para as incubadoras 

públicas e de caráter regional forma apresentadas. Primeiramente, a utilização das modernas 

tecnologias para o estabelecimento de "incubadoras virtuais" como forma de poupar recursos 

públicos, principalmente nas regiões menos desenvolvidas. Em seguida, entender a incubação 

de empresas como um processo aberto e relacional, baseado principalmente em aspectos 

intangíveis. Considerar igualmente as características regionais no estabelecimento e gestão da 

incubadora, especialmente nos processos de seleção e orientação dos empreendedores. Por 

fim, sugere que a incubadora proteja as empresas incubadas sem criar um ambiente artificial 

de reprodução das condições externas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Tendo em vista os objetivos do trabalho descritos no item 1.3, tem-se proposto uma 

pesquisa de natureza aplicada com uma abordagem mista. Conforme Prodanov e Freitas 

(2013), a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. Gray 

(2012) apresenta a abordagem mista como aquela que inclui pelo menos um método 

quantitativo e um qualitativo. Desta forma, pode-se obter “uma visão mais rica e contextual 

do fenômeno pesquisado”.  

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa teve caráter exploratório e descritivo. De 

acordo com Barbosa (2014), as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”. Visam também delimitar um campo de trabalho através do levantamento de 

informações sobre determinado objeto, demarcando suas condições de manifestação e criando 

os alicerces para futuras pesquisas explicativas que buscarão identificar as causas dos 

fenômenos estudados (SEVERINO, 2007).  Para Gil (2002), o planejamento da pesquisa 

exploratória é mais flexível que outros tipos de pesquisa. Entretanto, é necessário realizar 

procedimentos minimamente sistemáticos para coleta de observações empíricas, identificando 

relações entre os fenômenos estudados. Simultaneamente para Prodanov e Freitas (2013), nas 

pesquisas descritivas os fenômenos do mundo físico e humano são observados, registrados e 

analisados sem a interferência ou manipulação do pesquisador, utilizando técnicas como a 

entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação. Já para Gil (2002), “as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Para Alyrio (2009), estas pesquisas buscam principalmente a enumeração e 

ordenação de dados, sem a responsabilidade de estudar hipóteses exploratórias.  

Com relação aos procedimentos técnicos, adotou-se o estudo de casos múltiplos, 

selecionando as incubadoras de empresas do Estado do Rio de Janeiro ligadas à Rede de 

Agentes Promotores de Empreendimentos Inovadores (ReINC), além daquelas já certificadas 

no nível 1 de maturidade do modelo CERNE no Brasil. Destaca-se que o fato do pesquisador 

trabalhar junto a uma das incubadoras ligadas à ReINC agiu como facilitador no 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Para Yin (2001), o estudo de caso permite uma 

análise preservando as características significativas dos fenômenos da vida real e das 

interações sociais complexas, sendo estratégia comum em áreas como a sociologia, ciência 

política, administração e planejamento. Neste contexto, os projetos de casos múltiplos são 

considerados mais robustos em comparação com os de caso único, apresentando resultados 

mais consistentes, apesar de poderem exigir mais tempo e recursos por parte do pesquisador. 

Paralelamente, Severino (2007) alerta que o estudo de caso deve ser representativo de forma a 

“(...) fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando inferências.” De 

acordo com Gray (2012), este procedimento pode ser usado em uma ampla variedade de 

questões; porém, é particularmente útil quando o estudo quer revelar uma relação entre um 

fenômeno e o contexto no qual ele ocorre.  

Por fim, no que concerne a coleta de dados, foram realizadas 03 (três) fases após a 

etapa de revisão da literatura, conforme figura 8. Primeiramente, uma fase de pré-teste, onde 

foi utilizada uma entrevista estruturada e presencial com a coordenadora de uma das mais 

antigas e renomadas incubadoras de empresas do Brasil (COPPE/UFRJ). Como instrumento 

de coleta foi construído um questionário com perguntas descritivas, baseadas nos eixos da 

metodologia CERNE para o processo-chave qualificação como descrito no quadro 7 a seguir. 

Desta forma, foram apresentadas três tipos de perguntas para cada um dos 05 (cinco) eixos do 

CERNE, totalizando 15 perguntas, conforme apêndice B. Segundo Gil (2002), o objetivo 

principal do pré-teste não é apreender informações para o objetivo da pesquisa, mas sim 

validar o instrumento de coleta de dados selecionando respondentes caraterísticos do universo 

pesquisado. De acordo com Gray (2012), a entrevista tende a ser a abordagem preferencial 

quando há necessidade de dados altamente personalizados ou de oportunidade para 

aprofundamento de certas questões, como também de uma boa taxa de retorno por parte dos 
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respondentes. Neste sentido, o principal objetivo foi validar o instrumento de coleta de dados, 

isto é, os questionários que foram utilizados nas etapas 3 e 4 da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Visão geral das etapas de pesquisa 

 

Fonte: O autor 

 

Quadro 7 – Função dos eixos no Processo-chave qualificação do CERNE 

         Eixos Função 
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 Empreendedor 

       Tem como objetivo qualificar os empreendedores abordando 

temas específicos com a finalidade de desenvolver o perfil pessoal e 

empreendedor, no que se refere à capacidade de realização, 

conhecimento do negócio e habilidades ligadas ao comportamento 

empreendedor, a fim de que possua uma clara visão de como deverá 

atuar no desenvolvimento do empreendimento. 

 

   Tecnológica 

Tem como objetivo qualificar os empreendedores em temas 

específicos com a finalidade do desenvolvimento do produto/serviço, 

levando-se em consideração fatores como inovação, vantagem 

competitiva, aplicabilidade e viabilidade tecnológica. 

 

              Capital 

Tem como objetivo qualificar os empreendedores em temas 

específicos com a finalidade de auxiliá-los na captação de recursos, 

como elaboração de projetos para captação de recursos, capital de 

risco, investidores anjo, tipos de investimentos, fontes de recursos, 

capital de risco, etc.  

 

         Eixos Função 

            Mercado 

Tem como objetivo qualificar os empreendedores em temas 

específicos com o objetivo de estabelecer estratégias e ações 

mercadológicas, para que atue de forma competitiva no mercado. 

 

             Gestão 

Tem como objetivo qualificar os empreendedores em temas 

específicos com o objetivo de aperfeiçoar as suas práticas gerenciais, 

para aumentar o nível de eficácia dos métodos de gestão do 

empreendimento. 

 

Fonte: Adaptado de Perez (2017) 

 

Como resultado da fase de pré-teste, percebeu-se que o questionário cumpria os 

requisitos de clareza, ordem e forma das perguntas (GIL, 2002). Por outro lado, entendeu-se 

um número excessivo de perguntas, resultando na substituição daquelas sobre os fatores 

críticos de sucesso para cada eixo (perguntas 3, 6, 9, 12 e 15 do apêndice B) por uma única 

pergunta. Sendo assim, os questionários aplicados nas próximas fases (3 e 4) foram reduzidos 

para 11 perguntas, sendo a pergunta sobre fatores críticos de sucesso condensada na seguinte 

questão: Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) de 

qualificação do modelo Cerne? Ressalta-se que embora não fosse o objetivo principal da 

pesquisa, entendeu-se extremamente relevante para os gestores de incubadoras o 

conhecimento dos fatores de sucesso na implementação das ações de qualificação aderente ao 

CERNE.  

Seguidamente o questionário resultante foi aplicado via internet a 25 incubadoras de 

empresas de todo o Brasil já certificadas pela metodologia CERNE, nível de maturidade 1. 

Utilizou-se a tecnologia “Google formulários” para o preenchimento e compilação dos 
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resultados. A amostra intencional justifica-se devido as características peculiares das 

instituições, que já passaram pelo processo de certificação e tem suas práticas-chave de 

qualificação alinhadas às demandas do modelo. Segundo Gil (2002), Gray (2012) e Prodanov 

e Freitas (2013), a amostra intencional é usada em um contexto específico, quando acredita-se 

ser representativa de sujeitos ou agentes com certas características. Além disso, foram 

utilizadas perguntas abertas no intuito de aumentar a riqueza das respostas e sanar a falta de 

citações diretas a práticas de qualificação na literatura. Por outro lado, de acordo com Gray 

(2012), estes tipos de perguntas geram resultado muitas vezes difíceis de analisar e 

categorizar. O objetivo principal desta etapa foi o desenvolvimento de um questionário de 

múltiplas respostas aderentes às práticas-chaves do processo-chave qualificação do CERNE e 

por consequência aos seus eixos, princípios gerais e níveis de abrangência. O quadro 8 

apresenta a relação de incubadoras de empresas alvo do questionário (etapa 3). Destaca-se que 

a única incubadora de empresas do Estado do Rio de Janeiro presente na relação de 

certificadas CERNE 1 (Instituto Gênesis da PUC-RJ) foi retirada de forma proposital, já que 

fez parte da etapa 4 da pesquisa.  

 

 

Quadro 8 - Incubadoras Certificadas CERNE 1 no Brasil 

Nº UF Cidade Incubadora

1 RS Canoas Instituto Empresarial de Incubação e Inovação Tecnológica (Ieitec)

2 SC Florianópolis Incubadora Midi Tecnológico (ACATE)

3 RN Natal Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC/IFRN)

4 GO Goiânia Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG (CEI/UFG)

5 PR Cascável Centro Incubador Tecnológico (CTI) - Fundetec (agronegócios)

6 SC Florianópolis Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (Celta)

7 SC Joinvile Incubadora Tecnológica de Softiville

8 RS Porto Alegre Tecnopuc Startaups (antiga Raiar)

9 PE Recife Incubadoraa do Porto Digital

10 SC Blumenau Instituto Gene

11 MT Cuiabá Arca Multincubadora

12 RS Porto Alegre Centro de Empreendimentos em Informática (CEI) - UFRGS 

13 RS São Leopoldo Unitec - Tecnosinos

14 CE Fortaleza  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Padetec

15 RN Mossoró Incubadora Tecnológica e do Agronegócio de Mossoró (Iagram)

16 SP Ribeirão Preto Supera Incubadora 

17 PR Foz do Iguaçu Incubadora Santos Dumont

18 RS Porto Alegre Incubadora Tecnológica Hestia - UFRGS

19 SC São Bento do Sul Itfetep - Fetep

20 PR Curitiba Intec-Tecpar

21 SC Joinvile Incubadora de Base Tecnológica - IBT InovaParq

22 SC Chapecó Inctech Incubadora Tecnológica

23 RS Ijuí Criatec Incubadora de empresas de Inovação Tecnológica

24 RS Lajeado Incubadora Tecnológia da Univates - Inovates

25 PR Dois Vizinhos Incubadora Tecnológica Sudotec - ITS



56 
 

 

Fonte: Adaptado de Anprotec (2018) 

 

  Sublinha-se que durante a realização da pesquisa uma nova relação de incubadoras 

de empresas certificadas CERNE 1 foi divulgada pela Anprotec (quadro 9), totalizando 32 

incubadoras em todo o país. A participação da Região Sul, com 21 incubadoras, representa 

atualmente 66% das incubadoras certificadas no Brasil, com a Região Nordeste e Centro-oeste 

com 16% e 9% respectivamente (gráfico 2). Por outro lado, destaca-se a ausência de 

incubadoras certificadas na Região Norte e a pouca representatividade da Região Sudeste 

(9%), em contraste com sua importância econômica. 

 

Quadro 9 - Incubadoras Certificadas CERNE 1 no Brasil durante a pesquisa 

 

 
Fonte: Adaptado de Anprotec (2018) 

 

 

Gráfico 2 - Incubadoras certificadas CERNE 1 por região do Brasil 

Nº UF Cidade Incubadora

1 RN Natal Inova Metrópole

2 RJ
Campos dos 

Goytacazes
Tec Campos

3 PR Curitiba 
Incubadora de Inovações Tecnológicas da UTFPR - 

Campus Cornélio Procópio 

4 PR Ponta Grossa
Incubadora de Inovações Tecnológicas da UTFPR – 

Campus Ponta Grossa

5 PR Pato Branco
Incubadora de Inovações Tecnológicas da UTFPR – 

Campus Pato Branco 

6 MT Rondonopolis Incubadora de Empresas – Idea
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Fonte: Adaptado de Anprotec (2018) 

Como resultado da etapa 3, realizada entre os meses de outubro e novembro de 2018, 

alcançou-se uma taxa de resposta de 52% (13 respondentes em 25 solicitações). Obteve-se 

assim um rol de práticas de qualificação e suas respectivas formas de aplicação para cada um 

dos cinco eixos do Cerne, além dos fatores críticos para implantá-las (respectivamente, 

quadro 11 e relação no capítulo 4). 

Sequencialmente, para realização da etapa 4, as práticas colhidas na etapa anterior 

foram inseridas no mesmo instrumento de pesquisa, porém como um questionário com 

questões fechadas e em lista (apêndice C). Segundo Duarte (2012), a coleta de dados através 

deste instrumento é mais eficaz, tanto do ponto de vista da agilidade como da análise 

estatística. Novamente aqui foi usada a tecnologia “Google formulários” para preenchimento 

e compilação das respostas coletadas após envio do instrumento de pesquisa para 16 

(dezesseis) incubadoras de empresas fluminenses ligadas à ReINC, como relacionadas no 

quadro 10. Como produto da etapa 4, realizada no mês de novembro de 2018, alcançou-se 

uma taxa de resposta de 56 % (9 em 16 respondentes), obtendo-se assim as frequências das 

práticas/ações relacionadas na etapa 3 como também de outras práticas sugeridas por esta 

segunda amostra. 
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Quadro 10 - Incubadoras de empresas associadas à ReINC 

Número Instituição 

1 Incubadora da UFF 

2 Fundação Bio-Rio 

3 Incubadora Gênesis  / PUC-Rio 

4 INEAGRO / UFRRJ 

5 Phoenix-UERJ 

6 ESDI-UERJ 

7 IEBTEC-IPRJ/UERJ 

8 Sul Fluminense-UERJ 

9 IETEC/CEFET-RJ 

10 
Incubadora do Instituto Nacional de Tecnologia 

(INT) 

11 ITESS/CEFET-RJ 

12 TECCAMPOS /UENF 

13 Laboratório Nacional de Computação Científica 

14 Incubadora INMETRO 

Número Instituição 

15 Incubadora do Rio Criativo / SEC - RJ 

16 ITECS/UERJ 

Fonte: Adaptado de ReINC (2018) 

 

Já na etapa 5 da pesquisa foi realizada a análise dos resultados das etapas anteriores, 

utilizando estatística descritiva. Desta forma, destacou-se as ações de qualificação mais 

utilizadas analisando-as do ponto de vista do referencial teórico.  

Por fim, relativo ao objetivo geral do trabalho, foi apresentada uma proposta com 

estas ações, como também suas formas de aplicação e os fatores críticos de sucessos mais 

apontados pelos coordenadores de incubadoras de empresas. Nesta direção, somente os itens 

com mais de 50% de respostas na etapa 4 foram incorporados à proposta, isto é, com 05 ou 

mais escolhas em 09 respondentes.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta os resultados da etapa 3 e 4 da pesquisa como descrito na 

figura 3. Seu objeto central é discutir os resultados do questionário aplicado às incubadores de 

empresas do Estado do Rio de Janeiro, como também às certificadas CERNE 1 do Brasil à luz 

da bibliografia e especialmente da revisão da literatura realizada. A divisão em subitens foi 

pensada de acordo com a lógica dos eixos do modelo CERNE e a ordem aplicada aos 

instrumentos de coleta de dados. As práticas encontradas na etapa 3 estão relacionadas no 

quadro 11, organizadas segundo seus respectivos eixos e suas formas de realização ou 

aplicação. Em seguida, relacionou-se os fatores críticos de sucesso encontrados na mesma 

etapa. Por fim, apresenta-se a proposta de qualificação aderente ao modelo.  

 

Quadro 11 – Relação de práticas de qualificação resultantes da fase 3 da pesquisa 

Eixo Relação de práticas Formas de aplicação 
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Empreendedor 

• Gestão empreendedora 

• Planejamento de carreira e 

desenvolvimento pessoal 

• Cultura da inovação 

• Inovação social 

• Gestão de competências 

• Oratória 

• Comportamento em púbico 

• Gerenciamento de mídias digitais 

• Startup lab 

• Lições aprendidas 

• Líder coach 

• Pitch 

• Canvas 

• Mentoria com empresários do mercado ou 

graduados 

• Coaching 

• Liderança 

• Gestão do tempo 

 

• Palestras 

• Rodas de conversa (apresentação + debate) 

e/ou grupos de estudos 

• Workshops 

• Reuniões de alinhamento 

• Oficinas 

• Cursos / minicursos 

• Treinamento (inclusive treinamento digital) 

• Mentorias ou consultorias 

• Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Relação de práticas Formas de aplicação 

Tecnológico 

 

• Cases de desenvolvimento de produtos 

• Internet das coisas (IOT) 

• Biotransformação e alimentos 

• Propriedade Intelectual (Patentes, marcas, 

transferência de tecnologia, prospecção 

• tecnológica, etc.) 

• Prototipagem 

• Canvas 

• Validação de modelo de negócios 

• Análise de produtos/serviços 

• Design thinking 

• Tecnologia e processos produtivos 

• Desenvolvimento de software (DEV) 

• UX design (software) 

• UI Design (sofware) 

• Gerenciamento de projetos (incluindo 

ferramentas como Trello, scrum, etc.) 

• Inteligência artificial 

 

 

• Palestras 

• Rodas de conversa (apresentação + debate) 

e/ou grupos de estudos 

• Workshops 

• Reuniões de alinhamento 

• Oficinas 

• Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

• Treinamento (inclusive treinamento digital) 

• Mentorias ou consultorias 

• Eventos 
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Capital 

 

• Captação de recursos e/ou elaboração de 

projetos de fomento 

• Potencializador de negócios 

• Capital de risco (incluindo investidores 

anjo, capital semente, etc.) 

• Fluxo de caixa 

• Gerenciamento de projetos 

• Precificação 

• Modelagem financeira 

• Mentoria com empresários graduados 

• Canvas 

• Gestão financeira (Incluindo Conceitos, 

controles e indicadores financeiros / 

Investimentos / 

• planejamento financeiro ) 

• Contabilidade Tributária (Procedimentos 

contábeis e incentivos fiscais) 

 

• Palestras 

• Rodas de conversa (apresentação + debate) 

e/ou grupos de estudos 

• Workshops 

• Reuniões de alinhamento 

• Oficinas 

• Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

• Treinamento (inclusive treinamento digital) 

• Mentorias ou consultorias 

• Eventos 

• Networking como outros empreendedores 

• Visitas a empresas de base tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixo Relação de práticas Formas de aplicação 
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Mercado 

• Pesquisa de mercado e/ou Análise de 

mercado (incluindo tamanho do mercado, 

etc.) 

• Empreendedorismo 

• Comunicação com o mercado (incluindo 

publicidade e propaganda, uso de mídias 

sociais 

• como ferramentas de divulgação, etc) 

• Marketing ( incluindo Planejamento 

estratégico de marketing, marketing digital, 

etc.) 

• Canvas 

• Estratégia de mercado (incluindo 

posicionamento de mercado e/ou estratégias 

de vendas 

• e/ou internacionalização e/ou aquisição de 

clientes) 

• Vendas (técnicas de vendas) 

• Valuation 

• Custos e desenvolvimento de preços de 

vendas 

• Lean canvas 

• Negociação 

• Produtização e/ou MVP 

 

• Palestras 

• Rodas de conversa (apresentação + debate) 

e/ou grupos de estudos 

• Workshops 

• Oficinas 

• Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

• Treinamento (inclusive treinamento digital) 

• Mentorias ou consultorias 

• Eventos 

• Canvas 

• Validação 

Gestão 

• Inovação e modelos de negócios 

(incluindo criação e planejamento de novos 

negócios) 

• Cases de startaups 

• Fluxo de caixa 

• Recrutamento e seleção 

• Gestão e divisão de tarefas 

• Construção de fluxogramas 

• Gestão de pessoas 

• Vesting ( mecanismo contratual para 

startups) 

• Canvas 

• Swot 

• Planejamento estratégico 

• Mentoria com empresários graduados 

• Vendas (técnicas) 

• Recursos Humanos 

• Gestão de processos e negócios 

• Gestão de negócios (incluindo metas e 

indicadores organizacionais) 

• Cuidados jurídicos,operacionais e 

financeiros 

• Gestão financeira 

• Propriedade intelectual (patente, marcas, 

transferência de tecnologia, etc.) 

• Metodologia OKRS 

• Administração de pequenos negócio 

(APN) 

 

• Palestras 

• Rodas de conversa (apresentação + debate) 

e/ou grupos de estudos 

• Workshops 

• Oficinas 

• Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

• Treinamento (inclusive treinamento digital) 

• Mentorias ou consultorias 

Fonte: O autor 
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Relaciona-se abaixo os fatores críticos de sucesso para a implementação das ações de 

qualificação aderentes à metodologia Cerne: 

 Prospecção das necessidades das empresas incubadas 

 Planejamento da agenda anual de treinamentos 

 Avaliação dos mentores 

 Comprometimento e dedicação dos empreendedores 

 Consultoria com experiência na gestão de incubadoras 

 Alinhamento da equipe e empreendedores com a direção da incubadora de empresas 

 Organização e planejamento das ações 

 Gestão do conhecimento (registro do conhecimento da incubadora) 

 Acompanhamento da implantação com os manuais do Cerne 

 Controle dos registros de implantação do Cerne 

 Conexões internas entre os incubados e externas com os stakeholders (relacionamento 

entre os agentes internos e externos) 

 Parcerias com bons profissionais do mercado 

 Acompanhamento dos resultados das qualificações ofertadas 

 Ofertar capacitações com os próprios empreendedores (compartilhamento de 

conhecimento) 

 Compartilhamento dos custos da qualificação entre os empreendedores 
 

Posteriormente, nos subitens 4.1 a 4.6, realizou-se uma análise (etapa 5 da pesquisa) 

das práticas encontradas nos questionários abertos da etapa 3 e fechados em lista da etapa 4, 

utilizando distribuição de frequências. Ressalta-se que na etapa 3, os respondentes poderiam 

apontar um número indefinido de práticas de qualificação utilizadas nas suas incubadoras de 

empresas. Da mesma forma, na etapa 4, os respondentes poderiam escolher as diversas opções 

ou ações de qualificação, podendo ainda sugerir outras não inclusas no questionário fechado. 

 

4.1 EIXO EMPREENDEDOR 

 

No tocante as ações de qualificação apontadas relativas ao eixo empreendedor, 

destaca-se três tipos de práticas entre as mais citadas (gráfico 3). Primeiramente, a 

qualificação em habilidades ligadas à relação com os stakeholders, sendo elas: pitch, (a mais 

indicada com 05 escolhas em 09 respondentes ou 55% na etapa 4) e oratória. Em segundo 

lugar, uma ação ligada à troca de experiências com empresários de mercado e já graduados 

pela incubadora através de mentorias. Seguidamente, práticas de qualificação ligadas à gestão 
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do negócio, como o método Canvas, gestão do tempo, gestão de competências e gestão 

empreendedora.  

Para Clark (2008), há uma tendência nas últimas duas décadas da realização de 

apresentações rápidas conhecidas como pitches, no sentido de estabelecer um primeiro 

contato com investidores. Estas apresentações requerem uma habilidade de persuadir uma 

audiência geralmente de pequenos investidores no seu processo decisório e têm um grande 

impacto na viabilidade e crescimento dos novos negócios. Para Daly e Davy (2014), o pitch 

voltado para negócios é uma habilidade essencial para conquistar investidores e parceiros de 

negócios apresentando um rápido quadro da proposta de valor da empresa.  

 

Gráfico 3 – Práticas de qualificação para o eixo empreendedor 

 

Fonte: O autor 

 

Segundo Somsuk e Laosirihongthong (2014), o êxito das incubadores está 

relacionada a qualidade dos recursos humanos internos e ao oferecimento de treinamento para 
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qualificar os empreendedores em habilidades gerenciais de longo prazo. Bose, Kiran e Goyal, 

(2017)  descrevem a evolução do processo de incubação da simples oferta de espaços e 

estrutura compartilhada para serviços e processos que adicionam valor para o empreendedor. 

Silva, Baêta, e Oliveira, (2017) destacam a importância da capacidade de adaptação e resposta 

das incubadoras tecnológicas as necessidades dos empreendedores num ambiente de 

mudança, com ênfase no desenvolvimento de habilidades organizacionais internas e externas, 

entes elas: desenvolvimento de rede de relacionamentos e aprendizagem organizacional. 

Desta forma, afirmam que a vantagem competitiva das organizações está baseada na soma dos 

recursos tangíveis e intangíveis com um conjunto de competências organizacionais dinâmicas.  

Sublinha-se ainda algumas ações menos citadas, como liderança, carreira e 

desenvolvimento pessoal, lições aprendidas e comportamento em público.  Segundo Schiopu, 

Vasile,  e Tuclea (2015), as pesquisas recentes tem identificado o peso das emoções no 

comportamento empresarial, isto é, na tomada de decisões, criatividade, percepção e outras 

formas de cognição. Para Ammetller-Montes, Rodríguez-Ardura e Lladós-Masllorens (2014), 

os fatores-chave no oferecimento de ações de assistência estão relacionadas ao processo de 

decisão empresarial baseado nos elementos comportamentais e atitudes dos novos 

empresários. De acordo com Calza et al. (2014), o capital intelectual e suas diversas 

dimensões são fundamentais não só para as empresas estabelecidas, mas principalmente para 

os novos empreendimentos. Neste contexto, destaca-se fatores como a experiência em 

negócios, motivação, habilidade de liderança, rede de relacionamentos e reputação no 

mercado. 

No que concerte às formas de qualificação para o eixo empreendedor (Gráfico 4), 

sobressai o uso de mentorias ou consultorias, com 06 assinalamentos em 09 respondentes ou 

66%. Schiopu, Vasile e Tuclea (2015), ressaltam que dependendo das necessidades dos 

empreendedoras, pode-se ter um modelo enfocado no oferecimento de serviços em rede, 

treinamento e intensa geração de sinergia com o entorno. Zhao, Zhang e Wu, (2017) 

enfatizam a importância dos serviços baseados em conhecimento e da capacidade da 

incubadora em ofertá-los, sejam de origem externa ou interna, levando a um desenvolvimento 

mais rápido dos negócios. Para Khalid, Gilbert e Huq (2014), as incubadores modernas devem 

oferecer uma ampla gama de serviços externos, sejam eles nas áreas de gestão ou comercial, 

como também nas áreas de marketing e finanças. 
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Gráfico 4 - Formas de Qualificação para o eixo empreendedor 

 

Fonte: O autor 

 

4.2 EIXO TECNOLÓGICO  

 

Em relação ao eixo tecnológico (Gráfico 5), destacam-se primeiramente duas 

práticas: gerenciamento de projetos e prototipagem, com 55% das respostas cada uma. Em 

seguida, observa-se outras três ações: validação de modelo de negócios, propriedade 

intelectual e análise de produtos e serviços. De acordo com Khalid, Gilbert e Huq (2014), a 

gestão dos serviços oferecidos pelas incubadoras tornou-se fator críticos para as instituições 

mais modernas. Neste contexto pode-se destacar propriedade intelectual, prototipagem, 

desenvolvimento de produtos e acordos de licenciamento e royalties. Para Somsuk e 

Laosirihongthong (2014), as incubadores geralmente proporcionam o desenvolvimento de 

habilidades fundamentais para a inserção dos seus serviços e produtos, destacando-se a 

prototipagem, validação e design de produtos e serviços. 
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Gráfico 5 – Práticas de qualificação para o eixo tecnológico 

Fonte: O autor 

 

Quanto às formas de qualificação para o eixo tecnológico (gráfico 6), vê-se uma 

distribuição bastante equilibrada entre as opções escolhidas. Sublinha-se além das ferramentas 

tradicionais como cursos, palestras e workshops, a utilização de ações de compartilhamento 

de experiências e troca de informação, como reuniões de alinhamento e rodas de conversa, 

além de práticas customizadas para cada empreendedor, como mentorias ou consultorias.  

Além da dimensão da infraestrutura, Fernández, Jiménez e Roura (2015) sugerem 

que as incubadores podem oferecer serviços qualificados que criem economias de escalas e 

sinergias diversas, como aqueles ligados a transferência de tecnologias e comércio 

internacional. Deve-se, nesta direção, apostar em serviços que tenham maior potencial de 

agregar diferencial competitivo. Para Vanderstraeten et al. (2016), uma estratégia de 

personalização dos serviços oferecidos, além do foco em um seguimento empresarial, é a 

chave para melhorar os resultados e indicadores das incubadoras de empresas. 
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Gráfico 6 - Formas de Qualificação para o eixo tecnológico 

Fonte: O Autor 

 

4.3 EIXO CAPITAL 

 

Nas práticas relativas ao eixo capital (gráfico 7), destacam-se de forma acentuada as 

ações ligadas a captação de recursos externos principalmente através de projetos de fomento 

com 78% (sete em nove respondentes). Esta taxa de respostas foi a maior entre as práticas dos 

cinco eixos, empatada com a prática “Planejamento Estratégico” do eixo gestão, realçando a 

importância do financiamento e do capital de risco para os novos negócios. Em segundo lugar 

neste eixo parece a ação gerenciamento de projetos, com 55% das respostas.  
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Gráfico 7 - Práticas de qualificação para o eixo capital  

 

Fonte: O autor 

 

Para Silva, Baêta, e Oliveira, (2017), os empreendedores estão buscando ambientes 

mais ágeis que os assessorem em questões contábeis, jurídicas e de comunicação e lhe deem 

acesso a redes de conhecimento e recursos financeiros. Segundo Macchi, Rizzo e Ramaciotti 

(2014), um empreendimento aumenta sua taxa de sobrevivência na mesma medida do seu 

capital intelectual. Nesta direção, as incubadoras propiciam um maior relacionamento entre a 

startups e diversos agentes econômicos, como consumidores, parceiros de negócios e capital 

financeiro. Já Theodorakopoulos, Kakabadse, & McGowan (2014) destacam entre os 

principais fatores críticos de sucesso nos processos de incubação: a qualidade da educação 

empreendedora e o acesso das empresas incubadas à capitalização e financiamento. 

Quanto as formas de qualificação (gráfico 8), sublinha-se a participação da equipe da 

incubadora e do networking para garantir entendimento e êxito nas questões ligadas 

principalmente a captação de recursos e projetos de fomento. Neste contexto, aparecem com 

destaque as reuniões de alinhamento em primeiro lugar e rodas de conversas e grupos de 
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estudo em terceiro lugar (67% e 45% dos respondentes). Relata-se ainda a importância das 

mentorias e consultorias com 55% dos respondentes, em segundo lugar. Destaca-se que em 

toda a pesquisa foi a única ocasião onde esta última forma de qualificação não apareceu entre 

a mais adotada.  

 

Gráfico 8 - Formas de Qualificação para o eixo capital 

 

Fonte: O autor 

 

 

Segundo Ammetller-Montes, Rodríguez-Ardura e Lladós-Masllorens (2014), o  

processo de avalição realizada através da troca de informações com os stakeholders, sejam da 

equipe da incubadora, sejam das redes externas, propicia a escolhas dos serviços mais 

adequados às necessidades das startups. Desta forma, os fatores-chave no oferecimento de 

ações de assistência estão relacionadas ao processo de decisão empresarial e nos elementos 

comportamentais dos novos empresários. 
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4.4 EIXO MERCADO 

 

 Quanto ao eixo mercado, pesquisa e análise de mercado aparecem com distinção com 

67 % dos respondentes, seguido por marketing com 55% (gráfico 9). Outras ações como 

estratégia de mercado alinhado a internacionalização de produtos, empreendedorismo e 

questões relacionadas ao preço dos produtos ou serviços obtiveram 45% das respostas. Nesta 

direção, vê-se uma ênfase com questões associadas à estratégia e posicionamento da empresa 

e seus produtos mercado.  

 

Gráfico 9 - Práticas de qualificação para o eixo mercado 

  

Fonte: O autor 

 

 Zhao, Zhang e  Wu (2017) dividem os serviços oferecidos pelas incubadoras e 

baseados em conhecimento em categorias, destacando-se pesquisa de mercado, financeiro e 

gestão. Segundo Khalid, Gilbert e Huq (2014), os serviços mais qualificados, ligados as 

chamadas incubadoras de quarta geração, incluem avaliação e estratégia de mercado, como 
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também desenvolvimento de vendas.  Para Calza et al. (2014), as ações com ênfase na 

formação de redes de parceiros estratégicos têm diversas motivações, entre elas: validação de 

novos produtos, acesso a fornecedores e relacionamento com centros de pesquisas e 

universidades. 

Quanto as formas de qualificação do eixo mercado (gráfico 10), as mentorias e 

consultoria mais uma vez receberam destaque com 06 em 09 respondentes (67%). Em 

segundo lugar, houve uma distribuição equilibrada com ações com 45%. Três mais 

tradicionais, como cursos, workshops e palestras e uma ligada a capacidade das incubadoras e 

das empresas incubadas em estabelecer network e trocar conhecimento: rodas de conversar e 

grupos de estudo.  

 

Gráfico 10 - Formas de Qualificação para o eixo mercado 

 

Fonte: O autor 

 

Ammetller-Montes, Rodríguez-Ardura e Lladós-Masllorens (2014) identificam 

quatro espécies de serviços que podem ser oferecidos aos empresários, sendo eles: serviços 
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internos da incubadoras, serviços de consultoria, serviços de networking e aqueles baseados 

nos novos recursos de mídia. 

 

4.5 EIXO GESTÃO 

 

 No que tange ao eixo gestão (gráfico 11), observa-se grande destaque para as práticas 

relacionadas ao planejamento e modelagem dos negócios, entre elas: planejamento 

estratégico, inovação e modelo de negócios e swot com 78%, 67% e 55% respectivamente. 

Sobressai nesta direção a ação de qualificação “planejamento estratégico”, a mais adotada 

entre os cinco eixos junto com “captação de recursos e projetos de fomento”. Outras práticas 

de destaque estão relacionadas à gestão operacional das empresas como gestão de negócios e 

processos com 45% das respostas.  

 

Gráfico 11 - Práticas de qualificação para o eixo gestão 

Fonte: O autor 

 

Bose, Kiran e Goyal, (2017) afirmam que embora as pequenas empresas tenham 

grande participação na geração de empregos, carecem via de regra de habilidades de gestão 
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adequadas e fontes de capital nas suas atividades iniciais. Para Pessoa (2015), a falta de 

recursos, o peso das questões operacionais e a pequena estrutura organizacional levam as 

empresas iniciantes a usarem modestamente o planejamento estratégico, apesar da sua 

importância. Para Ammetller-Montes, Rodríguez-Ardura e Lladós-Masllorens (2014), a 

adoção de uma estratégica de cooperação externa tende a ser uma estímulo para colaboração 

com agentes que usualmente não estariam disponíveis para a organização, como instituições 

científicas. Segundo Para Somsuk e Laosirihongthong (2014), o desenvolvimento de 

habilidades de gestão pela equipe da incubadora é crítico para os autores e podem incluir 

desde treinamento em plano de negócios e transferência de tecnologia até marketing e gestão 

financeira. Ademais, deve-se estabelecer uma estreita ligação com departamentos e 

laboratório no sentido de complementação de habilidades específicas.  

No que concerne à forma de qualificação no eixo gestão (gráfico 12), vê-se 

novamente as mentorias e consultarias como as mais usadas (67%), seguidas de formas mais 

usuais como cursos e palestras (55%).  Para Calza et al. (2014), os serviços de mentoria e 

coaching são utilizados para minimizar deficiências específicas na gestão ou nos aspectos 

tecnológicos dos novos negócios. Já os treinamentos têm um caráter mais generalista e 

abordam questões de natureza comum.  
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Gráfico 12 - Formas de Qualificação para o eixo gestão 

 

Fonte: O autor 

 

4.6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS) 

 

 No que se refere aos fatores críticos de sucesso (FCS) para implantação das práticas 

de qualificação (gráfico 13), observou-se uma grande ênfase em dois fatores: 

comprometimento e dedicação do empreendedores e prospecção das necessidades das 

empresas incubadas. Assim, ambas obtiveram uma alta taxa de resposta com 07 em 09 

respondentes (78%). Em segundo lugar, destacaram-se fatores ligados ao planejamento e 

controle, como organização e planejamento das ações de treinamento, além do contato com 

profissionais de excelência no mercado (45% das escolhas). 
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Gráfico 13 - Fatores críticos de sucesso para implantação das práticas de qualificação 

 

Fonte: O autor 

 

Segundo Luz (2016), os FCS são atributos ou áreas-chave que precisam ser 

priorizados, já que seus resultados são fundamentais para a consecução das metas 

organizacionais. Desta forma, é necessário antes de tudo conhecê-los, para acompanhar seu 

desempenho e controlá-los. De acordo com Reis e Amaral (2016), os FCS são um conjunto de 

elementos reduzidos, que se executados satisfatoriamente levam a organização ao sucesso em 

um contexto empresarial ou econômico específico. Os autores relatam ainda diversos FCS, 

entre eles: comunicação eficiente, compromisso, acompanhamento contínuo, gestão dos 

stakeholders, objetivos e metas claras, como também planejamento e análise. Já Para os 

Theodorakopoulos, Kakabadse e McGowan (2014), entre os fatores de sucesso para os 

programas de incubação estão a capacidade dos gestores de ajustar seus processos às 

necessidades da realidade de mercado de cada empresa, além do monitoramento dos 

resultados apresentados e o relacionamento com os empreendedores. 
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4.7 PROPOSTA DE PRÁTICAS PARA QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS INCUBADAS 

 

No quadro 12 abaixo é apresentado a proposta de práticas para qualificação de 

empresas incubadas sob a metodologia Cerne. 

 

Quadro 12 – Proposta de práticas para qualificação de empresas incubadas 

Eixos 
Ações ou práticas 

de qualificação 
Formas de qualificação Contexto 

Empreendedor Pitch 

Mentorias ou consultorias 
Ênfase no desenvolvimento de 

habilidades de apresentação dos 

produtos e serviços da empresa e 

do próprio negócio. Qualificação 

principalmente através de serviços 

personalizados e troca de 

experiências 

Cursos ou minicursos 

Reuniões de alinhamento 

Tecnológico 

Prototipagem 
Palestras 

Foco no desenvolvimento de 

habilidades de desenvolvimento de 

produtos e serviços em forma de 

processos. Qualificação em 

formato tradicional e/ou 

personalizado. 

Rodas de conversa  

Gerenciamento de 

projetos  

Reuniões de alinhamento 

Mentorias ou consultorias 

Capital 

Captação de 

recursos / projetos 

de fomento 

Reuniões de alinhamento 
Aperfeiçoamento de 

conhecimentos nas de gestão e 

planejamento financeiro e de 

captação de recursos. Utilização de 

qualificação personalizada e troca 

de experiências. 

Gerenciamento de 

projetos  
Mentorias ou consultorias 

Mercado 

Pesquisa de 

mercado / Análise 

de mercado  Mentorias ou consultorias 

Ênfase em habilidades direcionadas 

à análise e posicionamento dos 

produtos e serviços no mercado. 

Serviço de qualificação 

personalizado. 
Marketing  

Gestão 

Planejamento 

estratégico 
Mentorias ou consultorias 

Foco nas habilidade relativas a 

planejamento e modelagem de 

negócios. Equilíbrio entre o 

formato tradicional e personalizado 

de qualificação.  

Inovação e 

modelos de 

negócios 

Cursos / minicursos 

(inclusive on-line) 

Swot Palestras 
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FCS 

Prospecção das necessidades das empresas incubadas 

Comprometimento e dedicação dos empreendedores 

Fonte: O autor 

 

Destaca-se que os FCS abrangem todas os eixos e ações de qualificação abordados e 

relacionados no quadro 12. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho objetivou-se relacionar as práticas de qualificação mais utilizadas 

dirigidas às empresas incubadas e aderentes à metodologia CERNE em duas amostras: a 

primeira, de incubadoras de empresas já certificadas distribuídas pelo território nacional. A 

segunda, de incubadoras fluminenses ligadas à Rede de Agentes Promotores de 

Empreendimentos Inovadores (ReINC), que estão em sua maioria em processo de 

certificação. Além disso, considerou-se fundamental o estabelecimento dos fatores críticos de 

sucesso (FCS) na implantação das mesmas ações. Por fim, apresentou-se uma proposta 

relacionando os itens mais apontados segundo critério descrito na metodologia do trabalho 

(capítulo 3). 

 A motivação principal deste benchmarking foi estabelecer uma relação de práticas de 

qualificação para incubadoras de empresas que pretendam ou estão em processo de 

certificação pelo modelo CERNE e secundariamente para aquelas que desejam utilizar as 

melhores ações de qualificação das incubadoras nacionais.  

 Nesta direção, conseguiu-se estabelecer um amplo conjunto de práticas de 

qualificação aderentes aos eixos do CERNE na primeira amostra de incubadoras já 

certificadas, com uma taxa de resposta de aproximadamente 50%. Neste contexto, também se 

obteve um grupo de formas de qualificação relacionas aos mesmo eixos, além dos fatores 

críticos de implantação. Na segunda amostra, com questionários fechados aplicados às citadas 

incubadoras fluminenses, relacionou-se em ordem decrescente as opções mais utilizadas em 

todo o agrupamento de informações, sejam práticas, formas de qualificação ou FCS, com uma 

taxa de resposta também acima de 50%. Em seguimento, foi realizada uma análise da 

literatura nacional e internacional pesquisada, confrontando com os dados já hierarquizados 

através de estatística descritiva.  

 Entende-se que este método obteve êxito em estabelecer um conjunto práticas e 

formas de qualificação mais utilizados sob a metodologia CERNE. Outrossim, descreveu-se 

também os fatores de sucesso mais relevantes para implantação deste grupo de ações. Assim, 

conseguiu-se atingir às questões e objetivos específicos da pesquisa.  

Especificamente na primeira questão e objetivo secundários relacionados às práticas 

de qualificação, nota-se uma grande evidência nas práticas relacionadas à construção e 
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desenvolvimento de negócios inovadores, com menos ênfase nas questões operacionais e 

tradicionais de gestão de negócios. Entre as primeiras, sublinha-se: estratégia e 

relacionamento com o mercado, processos de inovação e modelo de negócios, captação de 

recursos assim como ferramentas modernas para moldar o negócio, como Canvas e 

prototipagem. Desta forma, as práticas apresentadas estão alinhadas ao conceito de 

incubadoras de terceira geração, mais preocupadas com aceleração dos novos negócios e 

desenvolvimento de networking. 

Entre segundo lugar, quanto à questão e objetivo concernentes às formas de 

qualificação, evidencia-se aquelas relacionadas a troca de conhecimentos e experiências, 

como também aquelas que oferecem qualificação customizada aos novos empresários. Nesta 

direção, cita-se respectivamente as reuniões de alinhamento, grupos de estudos e rodas de 

conversa, e especialmente as mentorias e consultorias. Por outro lado, nota-se que embora 

tenham tido menos evidência, as práticas tradicionais como cursos e palestras foram 

amplamente citadas. Mais uma vez aqui, percebe-se aderência aos conceitos das incubadoras 

modernas, onde os serviços personalizados e a formação de network são destacados.  

Já entre os fatores críticos de sucesso (FCS), terceira questão e objetivo específicos, a 

importância dada às demandas dos empreendedores incubados foi destacada. Este fato está de 

acordo com a literatura estudada onde as incubadoras modernas tendem a realizar processos 

de interação com seus clientes cada vez mais específicos e dedicados. Ademais, outro fator 

notável se refere ao comprometimento dos empresários na realização das ações de 

qualificação, o que igualmente demanda uma expressiva capacidade de gestão e comunicação 

da equipe da incubadora.  

Como resultado final do trabalho, apresentou-se uma proposta de qualificação para 

incubadoras de empresas aderente à metodologia Cerne com objetivo de orientar as 

incubadoras no processo-chave qualificação. Neste contexto, restringiu-se os itens 

pesquisados segundo o critério estabelecido na metodologia de pesquisa.  

Por último, sugere-se que novos estudos abordem outras práticas e processos-chave 

para igualmente orientar os gestores de incubadoras públicas e privadas no estabelecimento 

das melhores práticas referentes a gestão destas instituições.  
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APÊNDICE B – Questionário aplicado na fase de pré-teste 

 

 

Niterói, 22/10/2018 

Prezado (a) coordenador (a): 

            Sou coordenador da Incubadora de Empresas da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e estamos participando do programa de certificação do Modelo Cerne. Sabendo da 

qualificação da sua incubadora no Cerne 1, solicito seu auxílio para uma pesquisa que está 

sendo realizada a fim de avaliar as melhores práticas de qualificação aderentes ao citado 

modelo.  Esta faz parte da dissertação de mestrado “PROPOSTA DE PRÁTICAS DE 

QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS INCUBADAS SOB O MODELO DE GESTÃO DE 

INCUBADORAS CERNE” do servidor Ronald F. Chaves, lotado nesta incubadora. Acredito 

que a pesquisa possa ajudar tanto a nossa incubadora, quanto outras que pretendam alcançar a 

certificação e futuros níveis de maturidade. Ademais, as incubadoras certificadas poderão 

também comparar e avaliar boas práticas do processo-chave qualificação. 

           Solicito, desta forma, o preenchimento do questionário abaixo, agradecendo desde 

já sua atenção e convidando-o para uma visita a nossa incubadora quando estiver no Rio de 

Janeiro. 

  

Link do questionário: https://goo.gl/forms/5XjmmhWj8Av1P31w2 

  

Atenciosamente, 

Álvaro Eduardo dos Anjos Oliveira 

Chefe da Divisão de Incubadoras de Empresas/Agência de Inovação/UFF. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pergunta 1 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo empreendedor do modelo Cerne? 
 

(Relacionar a(s) práticas (s) de qualificação utilizada(s) e alinhada(s) ao eixo empreendedor, como por 

exemplo, gestão do tempo, desenvolvimento de habilidades de liderança, comunicação e persuasão). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 2 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo empreendedor foi(foram) 

realizada(s)? 
(Adicionar como a(s) prática(s) do eixo empreendedor foi (foram) realizada(s), isto é, através de cursos, 

palestras, seminários ou outros métodos utilizados). 

 

Resposta: 

 

 

 

https://goo.gl/forms/5XjmmhWj8Av1P31w2
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Pergunta 3 – Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do eixo empreendedor? 

 
(Apresentar os elementos cruciais para o sucesso na implantação das práticas de qualificação do eixo 

empreendedor). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 4 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo tecnológico do modelo Cerne? 

 
(Relacionar a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) e alinhada(s) ao eixo tecnológico, isto é, relacionadas 

à inovação, aplicabilidade e viabilidade tecnológica do produto ou serviço, como também propriedade 

intelectual). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 5 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo tecnológico foi(foram) 

realizada(s)? 

 
(Adicionar como a(s) prática(s) do eixo tecnológico foi (foram) realizada(s), isto é, através de cursos, 

palestras, seminários ou outros métodos utilizados). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 6 – Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do eixo tecnológico? 

 
(Apresentar os elementos cruciais para o sucesso na implantação das práticas de qualificação do eixo 

tecnológico). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 7 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo capital do modelo Cerne? 

 
(Relacionar a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) e alinhada(s) ao eixo capital, como por exemplo, 

noções de capital de risco e orientações para captação de recursos através de investidores ou editais de fomento). 

 

Resposta: 

 

 

Pergunta 8 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo capital foi(foram) realizada(s)? 
 

(Adicionar como a(s) prática(s) do eixo capital foi (foram) realizada(s), isto é, através de cursos, palestras, 

seminários ou outros métodos utilizados). 

 

Resposta: 

 
Pergunta 9 – Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do eixo capital? 
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(Apresentar os elementos cruciais para o sucesso na implantação das práticas de qualificação do eixo 

capital). 

 

Resposta: 

 

 

 

Pergunta 10 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo mercado do modelo Cerne? 

 
(Relacionar a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) e alinhada(s) ao eixo mercado, isto é, aquelas 

relacionadas ao estabelecimento de estratégias competitivas, análise da concorrência e relação com parceiros de 

negócios). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 11 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo mercado foi(foram) 

realizada(s)? 
 

(Adicionar como a(s) prática(s) do eixo mercado foi (foram) realizada(s), isto é, através de cursos, palestras, 

seminários ou outros métodos utilizados). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 12 - Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do eixo mercado? 

 
(Apresentar os elementos cruciais para o sucesso na implantação das práticas de qualificação do eixo 

mercado). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 13 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo gestão do modelo Cerne? 

 
(Relacionar a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) e alinhada(s) ao eixo gestão, isto é, todas aquelas 

relacionadas as práticas gerenciais como finanças, recursos humanos e processos). 

 

Resposta: 

 

Pergunta 14 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo gestão foi(foram) realizada(s)? 
 

(Adicionar como a(s) prática(s) do eixo gestão foi (foram) realizada(s), isto é, através de cursos, palestras, 

seminários ou outros métodos utilizados). 

 

Resposta: 

 

 

Pergunta 15 - Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do eixo mercado? 



93 
 

 

 
(Apresentar os elementos cruciais para o sucesso na implantação das práticas de qualificação do eixo 

gestão). 

 

Resposta: 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado às incubadoras de empresas  

fluminenses ligadas à ReINC 

 

Niterói, 21/11/2018 

Prezado (a) coordenador (a): 

           Solicito seu auxílio para uma pesquisa que está sendo realizada a fim avaliar as 

melhores práticas de qualificação aderentes ao modelo Cerne. Esta faz parte da dissertação de 

mestrado “PROPOSTA DE PRÁTICAS DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS 

INCUBADAS SOB O MODELO DE GESTÃO DE INCUBADORAS CERNE” do servidor 

Ronald F. Chaves, lotado nesta incubadora. Acredito que a pesquisa possa ajudar tanto as 

nossas incubadoras (REINC/Redetec), quanto outras que pretendam alcançar a certificação e 

futuros níveis de maturidade. Ademais, as incubadoras certificadas poderão também comparar 

e avaliar boas práticas do processo-chave qualificação. 

         Peço, desta forma, o preenchimento da seguinte entrevista, agradecendo desde já sua 

atenção e convidando-o para uma visita a nossa incubadora. 

Ao final da dissertação, enviaremos uma cópia para seu e-mail, caso haja interesse 

pelos seus resultados. 

  

Link da entrevista: https://goo.gl/forms/kdv5mfPvR1Nwhdh33 

(A pesquisa tem 11 questões e leva cerca de 10 minutos para ser respondida segundo 

avaliação preliminar) 

  

Atenciosamente, 

Álvaro Eduardo do Anjos Oliveira 

Chefe da Divisão de Incubadoras de Empresas/Agência de Inovação/UFF.   

 

 

P.S. Este e-mail foi reenviado pelo servidor Ronald Chaves 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pergunta 1 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo empreendedor do modelo Cerne? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

. 

□ Gestão empreendedora 

□ Planejamento de carreira e desenvolvimento pessoal 

□ Cultura da inovação 

□ Inovação social 

□ Gestão de competências 

□ Oratória 

□ Comportamento em púbico 

□ Gerenciamento de mídias digitais 

https://goo.gl/forms/kdv5mfPvR1Nwhdh33
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□ Startup lab 

□ Lições aprendidas 

□ Líder coach 

□ Pitch 

□ Canvas 

□ Mentoria com empresários do mercado ou graduados 

□ Coaching 

□ Liderança 

□ Gestão do tempo 

□ Outro: __________ 

 

Pergunta 2 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo empreendedor foi(foram) 

realizada(s)? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 
 

□ Palestras 

□ Rodas de conversa (apresentação + debate) e/ou grupos de estudos 

□ Workshops 

□ Reuniões de alinhamento 

□ Oficinas 

□ Cursos / minicursos 

□ Treinamento (inclusive treinamento digital) 

□ Mentorias ou consultorias 

□ Eventos 

□ Outro: __________ 

 

 

Pergunta 3 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo tecnológico do modelo Cerne? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Cases de desenvolvimento de produtos 

□ Internet das coisas (IOT) 

□ Biotransformação e alimentos 

□ Propriedade Intelectual (Patentes, marcas, transferência de tecnologia, prospecção 

tecnológica, etc.) 

□ Prototipagem 

□ Canvas 

□ Validação de modelo de negócios 

□ Análise de produtos/serviços 

□ Design thinking 

□ Tecnologia e processos produtivos 

□ Desenvolvimento de software (DEV) 

□ UX design (software) 

□ UI Design (sofware) 

□ Gerenciamento de projetos (incluindo ferramentas como Trello, scrum, etc.) 
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□ Inteligência artificial 

□ Outro: __________ 

 

 

 

 

Pergunta 4 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo tecnológico foi(foram) 

realizada(s)? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Palestras 

□ Rodas de conversa (apresentação + debate) e/ou grupos de estudos 

□ Workshops 

□ Reuniões de alinhamento 

□ Oficinas 

□ Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

□ Treinamento (inclusive treinamento digital) 

□ Mentorias ou consultorias 

□ Eventos 

□ Outro: __________ 

 

Pergunta 5 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo capital do modelo Cerne? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Captação de recursos e/ou elaboração de projetos de fomento 

□ Potencializador de negócios 

□ Capital de risco (incluindo investidores anjo, capital semente, etc.) 

□ Fluxo de caixa 

□ Gerenciamento de projetos 

□ Precificação 

□ Modelagem financeira 

□ Mentoria com empresários graduados 

□ Canvas 

□ Gestão financeira (Incluindo Conceitos, controles e indicadores financeiros / 

Investimentos / planejamento financeiro ) 

□ Contabilidade Tributária (Procedimentos contábeis e incentivos fiscais) 

□ Outro: __________ 

 

 

Pergunta 6 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo capital foi(foram) realizada(s)? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Palestras 

□ Rodas de conversa (apresentação + debate) e/ou grupos de estudos 

□ Workshops 

□ Reuniões de alinhamento 
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□ Oficinas 

□ Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

□ Treinamento (inclusive treinamento digital) 

□ Mentorias ou consultorias 

□ Eventos 

□ Networking como outros empreendedores 

□ Visitas a empresas de base tecnológica 

□ Outro: __________ 

 

Pergunta 7 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo mercado do modelo Cerne? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 
 

□ Pesquisa de mercado e/ou Análise de mercado (incluindo tamanho do mercado, etc.) 

□ Empreendedorismo 

□ Comunicação com o mercado (incluindo publicidade e propaganda, uso de mídias 

sociais como ferramentas de divulgação, etc) 

□ Marketing ( incluindo Planejamento estratégico de marketing, marketing digital, etc.) 

□ Canvas 

□ Estratégia de mercado (incluindo posicionamento de mercado e/ou estratégias de 

vendas e/ou internacionalização e/ou aquisição de clientes) 

□ Vendas (técnicas de vendas) 

□ Valuation 

□ Custos e desenvolvimento de preços de vendas 

□ Lean canvas 

□ Negociação 

□ Produtização e/ou MVP 

□ Outro: __________ 

 

 

Pergunta 8 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo mercado foi(foram) 

realizada(s)? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Palestras 

□ Rodas de conversa (apresentação + debate) e/ou grupos de estudos 

□ Workshops 

□ Oficinas 

□ Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

□ Treinamento (inclusive treinamento digital) 

□ Mentorias ou consultorias 

□ Eventos 

□ Canvas 

□ Validação 

□ Outro: _________ 
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Pergunta 9 - Qual(is) a(s) prática(s) de qualificação utilizada(s) por sua incubadora de 

empresas alinhadas ao eixo gestão do modelo Cerne? 

 

(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Inovação e modelos de negócios (incluindo criação e planejamento de novos negócios) 

□ Cases de startaups 

□ Fluxo de caixa 

□ Recrutamento e seleção 

□ Gestão e divisão de tarefas 

□ Construção de fluxogramas 

□ Gestão de pessoas 

□ Vesting ( mecanismo contratual para startups) 

□ Canvas 

□ Swot 

□ Planejamento estratégico 

□ Mentoria com empresários graduados 

□ Vendas (técnicas) 

□ Recursos Humanos 

□ Gestão de processos e negócios 

□ Gestão de negócios (incluindo metas e indicadores organizacionais) 

□ Cuidados jurídicos,operacionais e financeiros 

□ Gestão financeira 

□ Propriedade intelectual (patente, marcas, transferência de tecnologia, etc.) 

□ Metodologia OKRS 

□ Administração de pequenos negócio (APN) 

□ Outro: _________ 

 

Pergunta 10 - Como a(s) prática(s) de qualificação do eixo gestão foi(foram) realizada(s)? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Palestras 

□ Rodas de conversa (apresentação + debate) e/ou grupos de estudos 

□ Workshops 

□ Oficinas 

□ Cursos / minicursos (inclusive on-line) 

□ Treinamento (inclusive treinamento digital) 

□ Mentorias ou consultorias 

□ Outro: __________ 

 

Pergunta 11 - Qual(is) o(s) fatore(s) crítico(s) de sucesso para implantação da(s) prática(s) 

de qualificação do modelo Cerne? 

 
(É possível selecionar mais de uma opção) 

 

□ Prospecção das necessidades das empresas incubadas 

□ Planejamento da agenda anual de treinamentos 

□ Avaliação dos mentores 

□ Comprometimento e dedicação dos empreendedores 
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□ Consultoria com experiência na gestão de incubadoras 

□ Alinhamento da equipe e empreendedores com a direção da incubadora de empresas 

□ Organização e planejamento das ações 

□ Gestão do conhecimento (registro do conhecimento da incubadora) 

□ Acompanhamento da implantação com os manuais do Cerne 

□ Controle dos registros de implantação do Cerne 

□ Conexões internas entre os incubados e externas com os stakeholders (relacionamento 

entre os agentes internos e externos) 

□ Parcerias com bons profissionais do mercado 

□ Acompanhamento dos resultados das qualificações ofertadas 

□ Ofertar capacitações com os próprios empreendedores (compartilhamento de 

conhecimento) 

□ Compartilhamento dos custos da qualificação entre os empreendedores 

□ Outro: __________ 

 

 

 

 


