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RESUMO 

 

As incubadoras de empresas devem garantir condições favoráveis para o sucesso das empresas 

incubadas e pré-incubadas, diminuindo o índice de fracassos das micros e pequenas empresas, 

para alcançar o sucesso precisam ampliar quantitativa e qualitativamente seus resultados, de 

forma que os objetivos e metas sejam alcançados para um patamar de sustentabilidade do 

negócio. O objetivo deste estudo é propor um sistema de indicadores de desempenho que 

permita a Incubadora de Empresas em Tecnologia – IETEC (CEFET-RJ) atender os requisitos 

para a implantação e certificação do modelo CERNE 1, através do método do Design Science 

Research, para criar o artefato proposto, utilizando modelos conhecidos de sistemas de 

mensuração de desempenho de incubadoras de base tecnológica, existentes na literatura. Dentro 

deste contexto, com incentivo governamental foi criado pela Associação Nacional das 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) em parceria com o 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Centro de Referência para 

Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), com a elaboração de procedimentos padronizados 

para a implementação de sistemas de gestão de desempenho das empresas e da própria 

incubadora, utilizando de ferramentas e mecanismos adequados para a mensuração. O artefato 

criado é composto por (40) indicadores de desempenho que contemplam os cinco eixos 

norteadores do CERNE: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 

 

Palavras-chave: Incubadora de empresas, Indicadores de desempenho, Processo de incubação, 

CERNE, Design Science Research. 
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ABSTRACT 

 

Business incubators should ensure favorable conditions for the success of the incubated 

companies and pre-incubated, decreasing the rate of failures of micro and small enterprises to 

achieve success you need to expand your results, quantitative and qualitatively of so that the 

goals and objectives are achieved to a level of sustainability of the business. The objective of 

this study is to propose a system of performance indicators that allow the technology business 

incubator-IETEC (CEFET-RJ) meet the requirements for the implementation and certification 

of the model CORE 1, by the method of Design Science Research, to create the artifact 

proposed, seeking in literature known models of performance measurement systems of 

technology-based incubators. Within this context, with Government incentive was created by 

the National Association of organizations promoting Innovative Ventures (ANPROTEC) in 

partnership with supporting service for Micro and small enterprises (SEBRAE), the Centre of 

reference for supporting new Developments (CORE), with the development of standardized 

procedures for the implementation of performance management systems of companies and own 

incubator, using appropriate mechanisms and tools for measurement. The artifact created 

consists of (40) performance indicators covering the five axes guiding CORE: entrepreneur, 

technology, capital, market and management. 

Keywords: Business Incubator, Performance Indicators, Incubation Process, CORE, Design 

Science Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma incubadora de empresa de base tecnológica propicia um ambiente de 

fortalecimento e crescimento às empresas nascentes, promovendo o aumento do 

empreendedorismo inovador, através da disponibilização de infraestruturas física e 

tecnológicas, e ofertando serviços para a melhoria da produção, dos processos e produtos. 

Uma incubadora de empresas assemelha-se a um shopping center, onde uma 

edificação ou várias edificações próximas são divididas fisicamente em módulos que são 

ocupados por projetos ou empresas variadas. Estes módulos são utilizados para as instalações 

de escritórios, laboratórios e oficinas, individualizadas das empresas residentes. Na incubadora 

de empresas, o empreendedor encontra proteção para o seu negócio nos primeiros anos de 

existência, e assim, a inserção no mercado é feita de forma gradual e planejada, e, portanto, 

necessita de uma certificação, de um mecanismo que mostre confiabilidade. 

Diante das inúmeras mudanças diárias, devido a constantes inovações decorridas, o 

mundo tecnológico passa por mudanças dinâmicas, sendo fundamental um processo de gestão 

consolidado que permita o acompanhamento e avaliação do seu desempenho e das empresas 

incubadas, em busca da excelência na gestão da incubadora, sistematizando e padronizando 

seus processos com o objetivo de alcançar uma certificação de qualidade (CERNE, 2015). 

A certificação de uma empresa tem um significado, a começar pela distinção em relação 

à concorrência. Porém o sistema de qualidade também assegura a própria empresa a redução de 

custos e aumento de produtividade, maior confiança e satisfação dos clientes com os produtos, 

facilidade de gerenciamento de seus recursos e atuação preventiva de problemas. 

Ao desenvolver-se um programa visando a qualidade, procura-se introduzir uma nova 

cultura, novo pensamento, baseados em conceitos que introduzem a todos concentrarem 

esforços e trabalhos em uma única direção, no sentido de garantir essencialmente a satisfação 

do cliente, pelo nível dos bens ou serviços oferecidos (ANPROTEC, 2012). 

Este pensamento novo define-se em uma normalização internacional, a ISO. A ISO 

ganhou evidência com a acepção das normas da série 9000, que tratam da “Gestão e Sistemas 

da Qualidade”. 

No caso das incubadoras de empresas, esta normatização traduz-se no modelo CERNE. 

É o ponto avançado dos parceiros promotores de empreendimentos inovadores para atingir mais 

empresas com melhor qualidade. Com um ambiente favorável para as empresas inovadoras 

acessarem soluções e serviços que façam a diferença para o seu crescimento e competitividade. 
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Para operacionalizar esta gestão de desempenho em função da gestão empresarial nas 

incubadoras de empresas, o corpo de conhecimento sobre sistemas de indicadores de 

desempenho mostra-se necessário e útil, aumentando suas chances de sucesso, fornecendo 

parâmetros de análise de dados para avaliação, visando a qualidade total dos serviços prestados 

pela incubadora. 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 

Para execução e implantação do CERNE, há a necessidade de criar-se mecanismos que 

assegure a elaboração de um processo que permita acompanhar e avaliar a evolução e o 

desenvolvimento da gestão da incubadora e das empresas incubadas e pré-incubadas. Estes 

mecanismos apresentam-se como indicadores, que servirão de base ao plano de ação particular 

de cada empreendedor, aproveitando a aferição para avaliações previstas, e através dos 

resultados obtidos, projeção e resolução para mudanças necessárias, quando for o caso. 

O sistema Modelo CERNE almeja desenvolver melhoria expressiva nos resultados das 

incubadoras das diferentes áreas, no âmbito quantitativo e qualitativo (BECKER et al., 2014), 

com várias ações em diversos eixos visando alavancar os resultados estabelecidos em seus 

indicadores de incubação (BECKER et al., 2014). Como produzir estes indicadores de maneira 

satisfatória? 

Percebe-se que há dificuldade de gerar-se um sistema de indicadores para avaliar, de 

forma satisfatória, a performance de empresas incubadas de base tecnológica. A ideia da 

metodologia CERNE permite uma liberdade para as incubadoras criarem seus próprios 

indicadores, a fim de não se manter o processo engessado. A falta de experiência dos envolvidos 

no processo transforma-se em uma dificuldade significativa para a implantação (ALMEIDA et 

al., 2014). 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

Os indicadores devem refletir os fatores críticos de sucesso de uma organização, sendo 

diferentes em relação a forma de como for adotada, refletindo os objetivos, os fatores chave 

para se obter o sucesso, devendo ser quantificáveis a médio e longo prazo, com as metas do 

indicador transformando-se de acordo com as mudanças de metas da organização (LUNA et 

al., 2012). 
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O presente estudo deverá apresentar dados referentes a evolução do plano de negócio 

dos empreendedores, mostrando as mudanças, buscando acompanhar e avaliar seu 

desenvolvimento e desempenho na missão da incubadora, criando assim indicadores, que 

deverá servir de subsídios e contribuição para análise e solução de problemas pelas instituições 

públicas, e servir de base para outros estudos futuros com o objetivo de identificar os impactos 

e as melhorias necessárias ao desenvolvimento deste modelo de certificação. 

O problema abordado é para aplicação e implantação da metodologia CERNE na 

Incubadora de Empresas Tecnológicas – IETEC/CEFET-RJ. 

Diante do exposto, a questão problema que esta pesquisa defronta-se é, como elaborar 

um sistema de indicadores para avaliar o desempenho das empresas incubadas e pré-incubadas, 

no intuito de contribuir para a certificação CERNE?    

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos que direcionarão este trabalho serão apresentados a seguir. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Estruturar procedimentos através de um conjunto de indicadores de desempenho para 

implantação do Modelo CERNE na IETEC – Incubadora de Empresas em Tecnologia – 

CEFET-RJ. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Baseando-se na necessidade de implantação e aplicação do modelo CERNE a fim de 

conseguir a certificação CERNE 1, o objetivo específico deste estudo está focado no 

desenvolvimento de um conjunto de indicadores que proporcione a incubadora do CEFET-RJ 

- IETEC, avaliar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos incubados e pré-incubados, 

buscando qualidade e a qualificação CERNE frente ao SEBRAE/ANPROTEC. 

Identificar, na literatura, analisar os principais indicadores de desempenho utilizados, e 

escolher os que mais identificam-se à IETEC-RJ. 

Com a implantação do CERNE, a incubadora passa a utilizar processos sistematizados 

com a viabilização de ampliação quantitativa e qualitativa dos empreendimentos gerados 

(CERNE, 2015). 
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Segundo o CERNE (2015), “a implantação do CERNE é a integração da incubadora 

com as demais iniciativas e instituições que promovem o desenvolvimento regional”. 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Uma vez definido o objetivo do trabalho, é importante limitar os assuntos a serem 

abordados, explicitando o que não será abordado nesta pesquisa: 

 Como será feita a implantação do modelo CERNE, os seus registros e processos 

sistematizados; 

 O modelo de gestão utilizado pela incubadora. 

A ANPROTEC (LAHORGUE et al., 2012) reconhece a existência de diversos tipos de 

incubadoras existentes no Brasil, com atuações em várias áreas na economia, desde a base 

tecnológica à associações populares.  

O foco desta pesquisa será apenas no desenvolvimento de um conjunto indicadores de 

desempenho, para a certificação CERNE da incubadora de empresas do CEFET-RJ, visando 

apenas às empresas incubadas; em outro momento, a incubadora efetuará o desenvolvimento 

de indicadores voltados a pré-incubação. 

O estudo realizar-se-á no CEFET-RJ, onde encontra-se várias modalidades de 

incubadoras: incubadora social, incubadora de empresa em tecnologia e programas de pré-

incubação em outras unidades da instituição. Este estudo terá como foco exclusivo a Incubadora 

de Empresas em Tecnologia – IETEC, no Campus Maracanã. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

No capítulo 1 deste trabalho tem-se um panorama geral sobre a Incubadora de Empresas 

do CEFET-RJ e o Modelo CERNE, juntamente com a justificativa e relevância de sua análise 

para as demais incubadoras do CEFET-RJ e outros programas da instituição, os objetivos geral 

e específicos, a metodologia utilizada, organização do estudo. 

O capítulo 2 aborda a fundamentação teórica do processo de inovação e incubação, a 

legislação e órgãos de fomento à inovação, bem como toda a fundamentação teórica sobre 

desempenho, modelos de gestão, processos de certificações, e indicadores de desempenho para 

certificação CERNE. 
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No capítulo 3 é descrito a metodologia da pesquisa com apresentação do modelo de 

pesquisa a ser utilizado, o método de pesquisa e apresentando a metodologia Design Science 

Research como proposta de construção e produção de artefatos. 

No capítulo 4, dentre os modelos de indicadores já existentes na literatura e órgãos 

reconhecidos (ANPROTEC, REINC entre outros) será desenvolvido e processado a construção 

do artefato, com a escolha dos melhores indicadores em conjunto com os componentes da 

IETEC (gerência), para aplicação nas empresas residentes à incubadora, e verificar-se a 

certificação CERNE na incubadora. 

Para finalizar, apresenta-se as considerações finais do estudo de caso e a viabilidade 

deste estudo ser utilizado nas outras ramificações da instituição, e as propostas para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Encontram-se na literatura definições de incubadoras de empresas. De maneira geral, 

as incubadoras de empresas são entidades promotoras de empreendimentos inovadores, em fase 

de start-up, buscando acelerar seu desenvolvimento, de maneira bem sucedida (CARVALHO 

et al., 2014). 

Um estudo realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) 

e pela ANPROTEC e coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, traça um “Raio X” 

dos 65 (sessenta e cinco) parques tecnológicos em funcionamento no País. A primeira conclusão 

é de que 55% (cinquenta e cinco por cento) deles não possuem um modelo de gestão definido 

e consolidado, ou seja, não sabem exatamente para onde ir, muito menos em que investir. 

Com os dados de outra pesquisa da ANPROTEC (LAHORGUE et al., 2012), 

identifica-se o importante papel das incubadoras no desenvolvimento das diferentes regiões do 

país. Os resultados obtidos ensejaram a dinamização da parceria MEC/SEBRAE, no que tange 

a criação de Incubadoras de Empresas, utilizando-se do mecanismo de Pré-incubação (Hotel de 

Projetos), na Rede Federal de Educação Tecnológica (CERNE, 2015). 

As incubadoras de empresas devem garantir condições favoráveis para o sucesso das 

empresas incubadas. Uma forma de oferecer estas condições é através de uma estrutura eficiente 

e da adoção de estratégias que reflitam seu papel de agente promotor do desenvolvimento 

econômico (MORAIS et al., 2012). 

Segundo Marques et al. (2013), uma incubadora de empresas oferece a possibilidade 

de diminuir o índice de mortalidade das micros e pequenas empresas no Brasil. Empresas que 

iniciam suas operações através de incubadoras de empresas têm mais chances de sobrevivência 

no mercado do que os procedimentos que não recebem este suporte (OLIVEIRA et al., 2010). 

Nesse sentido, as incubadoras precisam ampliar quantitativa e qualitativamente seus 

resultados, de forma a alcançar um percentual mais expressivo da população. Portanto, torna-

se necessário a implantação de processos que consigam dar conta da complexidade desta nova 

realidade (CERNE, 2015). 

É neste novo contexto que se insere o Modelo CERNE – Centro de Referência para 

Apoio a Novos Empreendimentos – (ALMEIDA et al., 2014), que visa promover a melhoria 

expressiva nos resultados das incubadoras das diferentes áreas, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos (CERNE, 2015). 
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O Modelo CERNE surgiu da necessidade de padronização dos serviços de gestão das 

incubadoras, a fim de ampliar sua capacidade de geração sistemática de empreendimentos de 

sucesso, na área de inovação (CERNE, 2015). 

Este modelo surge como uma base de referência no intuito de melhorar o processo de 

incubação, disponibilizando um grupo de processos chave para diminuir a variabilidade nas 

atividades, que permitem o crescimento quantitativo dos negócios e a qualidade dos mesmos 

(ALMEIDA et al., 2014). 

Atualmente, a prioridade nas incubadoras do Brasil tem sido a implantação do Modelo 

CERNE, onde buscam a certificação proporcionada pela implementação das práticas contidas 

no manual do CERNE (REIS et al., 2012). 

O modelo foi desenvolvido a partir de três níveis de abordagem: a empresa, o processo 

de incubação e a incubadora. A incubadora deve manter um processo sistemático e 

documentado de avaliação, monitoramento e orientação do desempenho e da empresa 

envolvendo os cincos eixos: empreendedor, mercado, tecnologia, gestão e capital (CERNE, 

2015). 

Este estudo apresenta uma percepção na área da gestão de desempenho, segundo 

FERREIRA et al. (2008), “o movimento de melhoria gerencial das incubadoras de empresa 

encontra-se em fase inicial”.  A Gestão de Desempenho pode ser conceituada como um 

conjunto de ações onde temos acompanhamento, negociações, metas, no intuito de gerar 

melhorias nos resultados organizacionais, gerando subsídios para recompensar desempenhos 

superiores (LOPES, 2009). 

 

2.1 Procedimentos de Revisão de Literatura 

Segundo Costa (2010), o estudo bibliométrico possibilita a identificação dos principais 

autores, periódicos; identifica os artigos mais antigos na base sobre o tema, mais recentes, mais 

relevantes. 

De acordo com Silva (2013) com o aumento da disponibilização de material científico 

e acadêmico digitalizado na web, em suas variadas bases de pesquisa, há a necessidade de 

definir um método de trabalho orientado e sistemático, a fim de se obter o conteúdo necessário 

ao desenvolvimento da questão de pesquisa. 
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O material trabalhado está composto por artigos, livros, dissertações e teses relacionados 

ao tema, e literatura cinza produzida por órgãos governamentais. Com um corte temporal de 

2010, a pesquisa de periódicos foi feita em bases de dados internacionais e nacionais. 

Segundo Moretti e Campanário (2009) a base de impacto científico mais conhecida é a 

da Thompson Scientific, por meio da Web of Knowledge do Institute for Science Information 

(ISI). Outras bases são relevantes, sem o mesmo prestígio: LISA – Librare and Information 

Science Abstracts; ERIC –Education Resource Information Center; Scopus – da Elsevier; 

Google Scholar (ALVARADO, 2002). 

Os periódicos internacionais foram pesquisados nas bases ISI Knowledge e Scopus. Para 

os periódicos nacionais a pesquisa foi feita na base Scielo, nos anais dos congressos nacionais 

da Anprotec e demais congressos de engenharia de produção. 

Para a pesquisa em periódicos internacionais, a princípio foram utilizadas as palavras-

chave innovation, incubator e indicator. A tabela 1 mostra a quantidade de artigos 

internacionais encontrados, analisados e contidos no material de pesquisa. 

Tabela 1 - Quantidade de artigos encontrados e lidos por combinação de palavras-chave em bases internacionais. 

Fonte (Base de Dados) Palavras-chave 
Critérios de 

Busca 
Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

In
te

rn
ac

io
n

ai
s 

 

ISI Knowledge 

 
- innovation 

 

- incubator 

 

- indicator 

- Título 

- Texto do 

documento 

- Termos 

combinados 3 a 3 

13 6 0 

 

Scopus 

 

114 7 0 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

Para a pesquisa em periódicos nacionais, as palavras-chave definidas são: inovação, 

incubadora, indicadores e CERNE (esta não foi utilizada nos periódicos internacionais, pois ao 

ser adicionada, a pesquisa encontrava zero artigos). Por ter participado de dois congressos 

nacionais da ANPROTEC, em 2011 e 2012, cada participante obteve em seu material, um 

pendrive contendo os anais. Portanto, a seleção de artigos foi iniciada na análise dos artigos 

presentes no pendrive adquirido nos congressos. A tabela 2 mostra a pesquisa referida. 
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Tabela 2- Quantidade de artigos encontrados e lidos por combinação de palavras-chave em bases nacionais. 

Fonte (Base de Dados) Palavras-chave 
Critérios de 

Busca 
Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

N
ac

io
n

ai
s 

 

Scielo 

 
- inovação 

- incubadora 

- indicadores 

- CERNE 

- Todos os índices 

- Termos 

combinados 4 a 4 

5 1 0 

Outros e 

Domínio 

Público 

-Título 

- Texto do 

documento 

- Termos 

combinados 4 a 4 

602 29 14 

Anais 

ANPROTEC 

- Título 

- Termos 

utilizados 

isoladamente 

112 32 10 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

Em dado momento da pesquisa, ao aplicar uma revisão sistemática da bibliografia, 

houve a necessidade de uma revisão das palavras-chave utilizadas na pesquisa, assim, em 

concordância com os artigos já lidos, as palavras-chave para os periódicos internacionais 

passaram a ser bussiness incubators, performance indicators e incubation process. Conforme 

esperado, o número de artigos relevantes encontrados, direcionados ao tema da pesquisa, 

aumentaram, permitindo assim uma análise mais apurada na qualidade dos artigos, conforme a 

tabela 3. 

Tabela 3 - Quantidade de artigos encontrados e lidos por combinação com outras palavras-chave em bases 

internacionais. 

Fonte (Base de Dados) Palavras-chave 
Critérios de 

Busca 
Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

In
te

rn
ac

io
n

ai
s 

 

ISI Knowledge 

 

- business 

incubators 

- incubation 

process 

- performance 

indicators 

- Título 

- Texto do 

documento 

- Termos 

combinados 3 a 3 

12 3 1 

 

Scopus 

 

30 14 9 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

Para os periódicos nacionais as palavras-chave foram alteradas para: incubadora de 

empresas, indicadores de desempenho, processo de incubação e CERNE. Também houve um 

aumento no número de artigos relevantes, como mostra a tabela 4. 
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Tabela 4 - Quantidade de artigos encontrados e lidos por combinação com outras palavras-chave em bases 

nacionais. 

Fonte (Base de Dados) Palavras-chave 
Critérios de 

Busca 
Resultado 

Selecionados 

(Leitura 

Inspecional) 

Relevantes 

(Leitura 

Analítica) 

N
ac

io
n

ai
s 

 

Scielo 

 
- processo de 

incubação 

- incubadora de 

empresas 

- indicadores de 

desempenho 

- CERNE 

- Todos os índices 

- Termos 

combinados 4 a 4 

8 3 1 

Outros e 

Domínio 

Público 

-Título 

- Texto do 

documento 

- Termos 

combinados 4 a 4 

366 73 49 

Anais 

ANPROTEC 

- Título 

- Termos 

utilizados 

isoladamente 

 

475 80 20 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho. 

A dinâmica de seleção foi a leitura dos títulos e resumos sobre o resultado total de artigos 

encontrados, formando assim uma amostra de trabalhos para uma leitura inspecional, gerando 

uma soma de 173 artigos (artigos, dissertações e teses). Após o processamento inspecional, um 

conjunto com 80 artigos (artigos, dissertações e teses) relevantes foi alcançado, iniciou-se 

assim, uma leitura analítica para extração de conceitos e investigação de autenticidade da 

presente pesquisa. 

2.2 INCUBADORAS DE EMPRESA 

Existem várias definições, na literatura, sobre incubadora de empresas. Segundo Aranha 

(2003), as incubadoras têm o objetivo de amparar e abrigar empresas nascentes, propiciando o 

crescimento e sobrevivência, através de apoio e ajuda. 

O Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas – PNI define a incubadora 

como:  

“Uma Incubadora é um mecanismo que estimula a criação e o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 

serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves por meio da formação 

complementar do empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, 

além disso, facilita e agiliza o processo de inovação tecnológica nas micro e 

pequenas empresas.” MCTI (2000). 

Uma incubadora de empresas tem como objetivo principal, a produção de empresas de 

sucesso, em desenvolvimento constante, competitivas e financeiramente viáveis (DORNELAS, 

2002). 
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De acordo com a ANPROTEC (LAHORGUE et al., 2012), as incubadoras oferecem 

suporte e capacitação em gestão, infraestrutura, consultoria administrativa, comercial, 

financeira e jurídica, além de orientação em outras áreas essenciais para o desenvolvimento da 

empresa nascente. 

O que motivou a concepção de incubadoras de empresas, com o objetivo de promover 

a transferência da tecnologia desenvolvida nas universidades para novas empresas, com criação 

de novas empresas com foco intensivos em tecnologia, foi o êxito obtido na região do Vale do 

Silício, na Califórnia, uma iniciativa da Universidade de Stanford, na década de 50 (MCTI, 

2000). 

Dornelas (2002), ANPROTEC (LAHORGUE et al., 2012), PNI, MCTI (2000), 

identificam quatro tipos de incubadoras de empresas: incubadoras de empresas de base 

tecnológica – empresas com produtos, processos ou serviços onde a tecnologia tem o foco 

principal; incubadoras de empresas dos setores tradicionais – empresas de setores tradicionais 

da economia; incubadoras de empresas mistas – empresas de base tecnológicas e de setores 

tradicionais; incubadoras de empresas sociais – públicos-alvo as cooperativas e associações 

populares. 

Na figura 1, observa-se um resumo dos esforços do governo, através do MCTI e de uma 

política específica ao desenvolvimento das incubadoras e parques industriais, o PNI, no Brasil: 

 
Figura 1 - Resumo das ações governamentais 

Fonte: ANPROTEC e MCTI (2012) 
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A incubadora de empresa é um mecanismo usado para fomentar e estimular a criação 

de micro e pequenas empresas, assumindo um importante papel no desenvolvimento econômico 

regional, gerando empregos e renda per capta (DORNELAS, 2002). 

De acordo com Passoni (2015), as incubadoras começaram a utilizar novos critérios para 

selecionar futuros empreendimentos, observando o perfil dos empreendedores, o 

comprometimento em alcançar o êxito no negócio, as experiências e habilidades, e a natureza 

do projeto.  

2.2.1 IETEC – INCUBADORA DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS 

É um mecanismo de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca – CEFET/RJ destinado a apoiar empreendimentos nascentes inovadores de 

base tecnológica. (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016). 

O PROIN – Programa da Incubadora de Empresas Tecnológicas – IETEC do CEFET/RJ 

está vinculado à Diretoria de Extensão - DIREX e prevê duas modalidades de apoio aos 

empreendedores: do Sistema de Pré-incubação e do Sistema de Incubação. (Portal CEFET-RJ 

Incubadoras, 2016). 

A IETEC-CEFET/RJ possui um ambiente físico que se destina a abrigar negócios e 

projetos que necessitem de um desenvolvimento tecnológico, de formação empreendedora e de 

estruturação gerencial. Constitui, assim, um meio inovador que gera condições para aumentar 

as chances de sobrevivência, crescimento e consolidação de microempresas inovadoras (Portal 

CEFET-RJ Incubadoras, 2016). 

A existência de projetos e de empresas de base tecnológica que participam da seleção 

para ingresso na IETEC, comprova que a incubadora é um instrumento de fortalecimento do 

empreendedorismo e promove ambiente capaz de aumentar as chances de sobrevivência, 

crescimento e consolidação de soluções tecnológicas inovadoras. Os projetos – que se 

transformam em empresas – são compatíveis e de interesse de tecnologias das áreas afins aos 

cursos existentes no CEFET/RJ, Administração e Automação Industrial, Processos Industriais, 

Automobilística, Engenharias: Construção Civil, Elétrica, Eletromecânica, Eletrônica, 

Eletrotécnica, Mecânica e Produção. Enfermagem, Gestão Ambiental, Gestão em Turismo, 

Turismo e Entretenimento, Informática, Meteorologia, Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

(Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016). 

Desenvolvem bens, processos ou serviços inovadores que apresentam compromissos 

com inovações tecnológicas e cujas viabilidades técnicas e comerciais são desenvolvidas e 
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ampliadas conforme a permanência na IETEC. Os interessados em soluções para pequenos ou 

grandes problemas, que envolvam tecnologias, encontrarão na IETEC, o apoio necessário para 

identificação de ferramentas adequadas ou de profissional capaz de resolvê-los. 

Na Incubadora, as empresas legalmente constituídas dispõem de uma instalação física 

em módulos de aproximadamente - 9 m2, com mobiliário básico, podendo contar com 

incentivos fiscais, conforme Decreto Municipal - DECRETO Nº 23.753 - DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 2003, que estabelece alíquota de 2% de Imposto Sobre Serviços - ISS para 

as empresas de base tecnológica instaladas em incubadoras. 

Há uma infraestrutura de serviços compartilhada. Os empresários residentes contam 

com um franco relacionamento técnico-administrativo existente entre os responsáveis pelas 

empresas, o corpo de funcionários, bolsistas e, ainda, beneficia-se da permanente vinculação 

com o suporte técnico e científico de uma instituição tradicional, o CEFET/RJ, que hoje atua 

em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com unidades em Nova Iguaçu, 

Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 

2016).  

O corpo técnico da Incubadora, através de parcerias, assessorias e fomentos 

governamentais, disponibiliza orientação e consultorias para as áreas mais deficientes das 

empresas, suprindo-lhes com cursos e treinamentos nos diversos segmentos da gestão 

empresarial, conforme necessidades detectadas e existência de recursos financeiros para as 

atividades. 

As empresas incubadas na IETEC - CEFET/RJ usufruem dos ambientes destinados a 

palestras e reuniões, laboratórios e oficinas no CAMPUS MARACANÃ do CEFET/RJ, 

secretaria, assessoria de comunicação, biblioteca, sala de espera, rede interna de computadores 

com acesso gratuito à INTERNET, telefonia, fax, equipamento de projeção multimídia, 

restaurante, agências bancárias, segurança e limpeza. 

O ingresso na IETEC - CEFET/RJ se dá a partir de Seleção em Edital Público, com a 

apresentação de um Plano de Negócio, pelo candidato interessado, oriundo ou não do meio 

acadêmico. Os interessados podem se apresentar como pessoa física, maiores de 18 anos, ou 

como pessoa jurídica. O Plano de Negócios deve ter aderência às áreas do conhecimento do 

CEFET/RJ, deve apresentar o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, 

cuja viabilidade técnica e econômica fiquem demonstradas no caso do ingresso no Sistema de 

Incubação (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016). 

São considerados produtos, processos ou serviços inovadores de base tecnológica, 

aqueles que, inéditos ou não, envolvam, na sua concepção, fabricação ou aperfeiçoamento, um 
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elevado grau de conhecimento científico-tecnológico ou a utilização de técnicas avançadas ou 

pioneiras. O projeto não pode ter participado em outro programa de incubação ou outro 

semelhante (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016). 

A equipe executora deve demonstrar capacitação técnica ou experiência compatível com 

o projeto proposto. E os empreendedores devem ter idoneidade pública e cadastral nos sistemas 

de proteção ao crédito (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016).  

A avaliação é feita pelo Conselho Técnico Consultivo, que é o órgão definidor de 

políticas e diretrizes da IETEC, e é composto por membros da área acadêmica e por 

representantes dos parceiros externos, tais como: Secretaria de Ciência e Tecnologia do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro - REDETEC e 

do SEBRAE/RJ. Este Conselho delibera sobre a aprovação ou não dos Planos de Negócios 

apresentados, fundamentando-se em pareceres técnicos e em uma avaliação de defesa oral do 

projeto candidato (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016).  

Com estas iniciativas, fica claro a promoção da instituição pelo empreendedorismo, cabe 

ao aluno optar pela iniciativa que mais lhe agregara conhecimento e experiências profissionais. 

A Incubadora de Empresas Tecnológicas – IETEC – inicia suas atividades como 

Incubadora de Empresas de Teleinformática do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ, em outubro 1996, e em 

janeiro de 1997 admite seis empresas, com projetos inovadores, selecionadas a partir de seu 

primeiro edital público. Em 2009, a gestão da Incubadora sofre uma reformulação visando 

adequar-se ao novo marco institucional, iniciado em 2008 com a criação do Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT do CEFET/RJ, em cumprimento à Lei de Inovação (Lei 10.973/2004), que 

regulamentou as relações entre as Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação – ICTs e 

empresas, incentivando o setor privado a investir em inovação, alinhando produção científico-

tecnológica e necessidades, com ênfase no setor industrial.  

Desde 2009, o CEFET/RJ vem operando uma reestruturação organizacional em busca 

de ações para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador no cumprimento da mais nova 

missão das ICTs, a transformação em ICT&I, a inserção da geração de inovação como missão, 

tal qual preconiza as entrelinhas da legislação da inovação, tanto no nível Federal quanto no 

nível Estadual. A consolidação das atividades de extensão tecnológica em ambiente produtivo: 

atividades que auxiliam empresas e entidades do setor produtivo a encontrar e implementar 

soluções tecnológicas, mediante competências e conhecimentos disponíveis nas ICTs, são 

essenciais para ampliar as capacidades produtivas regionais.  
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Em 2010, a Incubadora do CEFET/RJ aprova novo regulamento e passa a ser 

denominada IETEC – Incubadora de Empresas Tecnológicas, ampliando seu atendimento às 

áreas afins dos cursos do CEFET e implanta regularmente a Pré-incubação, mecanismo 

essencial à promoção de novos empreendimentos de sucesso, com apoio de recursos do Edital 

FAPERJ 27/2008. Estamos no limiar de implementar o SISTEMA CERNE – Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, desenvolvido pela ANPROTEC e pelo 

SEBRAE, que reduz a variabilidade dos resultados alcançados pelos diversos tipos de 

Incubadora (Portal CEFET-RJ Incubadoras, 2016).  

Em setembro de 2010 aprova o ingresso de 06 projetos de Pré-incubação e de 01 projeto 

de incubação através da 1ª Chamada Pública do EDITAL DIREX/IETEC N.º 01/2010-2014. 

Para a coordenação da IETEC é estratégico a conformidade de seus processos de gestão 

no nível CERNE 1, que tem foco no cliente, o empreendimento, e buscar os níveis CERNE 2 e 

3, foco no processo e nas parcerias, com ética, sustentabilidade e responsabilidade.  

A incubadora tem clientes internos, os projetos das empresas da incubadora, e clientes 

externos, que podem estar na dimensão intra ou interinstitucional.  

Na dimensão interinstitucional, além das interações com a REINC e a REDETEC, temos 

convênio formal com a UERJ e a UVA para desenvolvimento de ações no âmbito do 

empreendedorismo e da inovação, inclusive o planejamento do novo habitat de inovação no 

bairro Imperial de São Cristóvão, que denominamos Território Tecnológico de São Cristóvão. 

Há o apoio à área de inovação que está sendo implantada no IFRJ, antigo CEFET-Química, 

desde o projeto aprovado no Edital 27/2008-FAPERJ, com transferência de know-how em 

virtude da expertise adquirida nesses 14 anos de funcionamento da IETEC (IRINEU 2011).  

Neste projeto procura-se expandir as ações da IETEC-CEFET/RJ, que atualmente 

encontram-se nucleadas na Unidade Maracanã, para que nas unidades descentralizadas de 

Valença, Itaguaí e Nova Friburgo sejam implantadas as pré-incubadoras, ampliando as ações 

de inovação tecnológica e empreendedorismo para as empresas atuantes nestas cidades, além 

de possibilitar que novos empreendedores possam acessar este importante espaço de 

conhecimento e prática empresarial. 

A IETEC participou das oficinas nacionais, de construção coletiva, no grupo de Recife, 

onde o modelo CERNE foi sendo construído para melhoria da qualidade da gestão das 

incubadoras do Brasil (ANPROTEC, 2012). 

Atualmente encontra-se em desenvolvimento de indicadores de desempenho para 

implantação da metodologia e certificação CERNE. A metodologia CERNE surge como uma 

base de referência, com um escopo de execução de atividades com objetivo de melhorar a 
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qualidade (ALMEIDA, BARCHE E SEGATTO, 2014). Segundo Becker et al.(2014), o sistema 

modelo CERNE almeja melhorar os resultados das incubadoras, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente, na Brasil. 

2.3 CERNE 

2.3.1 Definição 

O Modelo CERNE de incubação de empresas surgiu como resultado da necessidade das 

incubadoras em ampliar a capacidade de geração sistemática de empreendimentos de sucesso. 

O objetivo do CERNE é criar uma plataforma de soluções, de forma a ampliar a capacidade da 

incubadora em gerar, sistematicamente, empreendimentos inovadores bem sucedidos. Com 

isso, cria-se uma base de referência para que as incubadoras de diferentes áreas e portes possam 

reduzir o nível de variabilidade na obtenção de sucesso das empresas apoiadas (LAHORGUE 

et al., 2012). 

A metodologia CERNE é uma plataforma baseada em “boas práticas”, que foram 

elencadas a partir de um processo coletivo e participativo, que considerou pontos discutidos em 

incubadoras de todos os Estados da Federação (LAHORGUE et al., 2012). 

O CERNE vem sendo concebido, desde 2006, como um novo modelo de atuação das 

incubadoras, que visa não só o apoio a micro e pequenas empresas inovadoras, mas, também a 

promoção do desenvolvimento sustentável, por meio da melhoria da performance das 

incubadoras e, consequentemente, a geração de mais empreendimentos com maior impacto na 

economia e na sociedade (CERNE, 2015). 

Para tanto, a proposta do CERNE é ser um “ambiente favorável” para as empresas 

inovadoras acessarem soluções e serviços que façam a diferença para o seu crescimento e 

competitividade. Para isso, as incubadoras deverão promover a potencialização, padronização 

e inovação da sua plataforma de soluções de infraestrutura, equipe, serviços, networking e 

marca (LAHORGUE et al., 2012). 

Tal posicionamento tem como propósito ampliar a atuação das incubadoras para outras 

empresas do mercado, ocasionando dessa forma aumento de sua capacidade de incubação e 

promovendo o crescimento do potencial financeiro e econômico de suas empresas incubadas, 

graduadas e associadas.  

O CERNE foi concebido como epicentro de um processo de desenvolvimento, inspirado 

nos modelos de atuação dos Small Business Development Centers (SBDCs) e dos Business 
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Innovation Centers (BICs), programas de sucesso no apoio diferenciado às micro e pequenas 

empresas existentes nos Estados Unidos e na Europa, respectivamente. 

Este novo modelo de atuação das incubadoras prevê a estreita parceria com instituições 

nacionais e internacionais. O SEBRAE, primeiro parceiro nesse processo, vem contribuindo 

decisivamente para a construção coletiva do CERNE, para a troca de experiências com 

entidades internacionais, como a Barcelona Activa, e com editais para a estruturação das 

incubadoras como unidades de atendimento descentralizadas e para a ampliação do número de 

empresa e aumento da competitividade dos empreendimentos. O objetivo do modelo CERNE 

é criar uma plataforma de soluções, de forma a ampliar a capacidade da incubadora em gerar, 

sistematicamente, empreendimentos inovadores bem sucedidos. Com isso, cria-se uma base de 

referência para que as incubadoras de diferentes áreas e tamanhos possam utilizar os elementos 

básicos para garantir o sucesso das empresas apoiadas (CERNE, 2015). 

2.3.2 Origem 

Desde o início da construção do CERNE, a ANPROTEC adotou a construção coletiva 

como princípio básico do modelo. Assim, ao longo de todo o processo de criação, dezenas de 

pessoas e instituições contribuíram ativamente com suas experiências para o novo modelo. Com 

isso, o CERNE não está direcionado a um tipo específico de incubadora ou a uma determinada 

área de atuação (ANPROTEC, 2012).  

O CERNE vem sendo construído há mais de dois anos, tomando como “ponto de 

partida” o evento “Definição de Diretrizes e Propostas para o Reposicionamento e Crescimento 

do Movimento de Incubadoras, Parques e Polos no Brasil”, que ocorreu em Brasília, em março 

de 2005 (ANPROTEC, 2012).  

A partir deste evento foi criado um “grupo de trabalho” que passou a pesquisar as boas 

práticas de gestão utilizadas pelas diferentes incubadoras do país e do exterior, de forma que 

fosse possível a criação de um modelo de referência, o qual pudesse ser utilizado por todas as 

incubadoras do Brasil.  

Uma das atividades utilizadas pelo grupo de trabalho para identificar as boas práticas 

foi a realização do Workshop de Metadesign do Programa CERNE, que ocorreu em maio de 

2007, em Florianópolis, Santa Catarina. Durante este workshop, cerca de 50 participantes 

apresentaram e discutiram os serviços oferecidos às empresas e os desafios e oportunidades 

existentes para as incubadoras de empresas (ANPROTEC, 2012). 
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Após o workshop de metadesign, o grupo de trabalho concentrou, durante dez meses, os 

esforços na criação da “Versão Beta” do modelo CERNE. Neste estágio do trabalho, a versão 

do modelo precisava ser avaliada criticamente por gerentes e coordenadores de incubadoras de 

empresas (ANPROTEC, 2012). 

Neste sentido, a ANPROTEC e o SEBRAE organizaram um conjunto de três 

workshops, denominados de “Oficinas de Construção Coletiva do Modelo CERNE”. Estas 

oficinas foram realizadas nas cidades de Porto Alegre (maio), Recife (junho) e Belém (junho). 

 Ao final das três oficinas, o Modelo CERNE estava praticamente pronto, faltando 

apenas um trabalho final de sistematização. Para isso, o grupo de trabalho responsável pela 

coordenação da elaboração do novo modelo fez várias reuniões para que fosse possível criar a 

primeira versão do modelo CERNE (ANPROTEC, 2012).  

Como é possível observar, esta primeira versão do CERNE é resultado da intensa 

participação das equipes de gestão das incubadoras de empresas e das instituições que as 

apoiam.  

A construção coletiva do Modelo CERNE pode ser entendida a partir de uma analogia 

com o ciclo de vida de software. Nesse sentido, o evento realizado em Brasília gerou a “Versão 

Pré-alpha” do modelo, a qual foi “testada” pelo grupo de trabalho, de forma a validar suas 

características e princípios (ANPROTEC, 2012).  

O resultado deste teste foi a elaboração da “Versão Alpha”, ou seja, a versão que estava 

pronta para ser apresentada a especialistas em incubação, o que foi feito no evento realizado 

em Florianópolis. Com as contribuições apresentadas durante o evento, foi construída a “Versão 

Beta” do CERNE (ANPROTEC, 2012). 

A “Versão Beta” do modelo foi avaliada e aprimorada durante as oficinas de construção 

coletiva realizadas em Porto Alegre, Recife e Belém, contando com um total de 66 

participantes. Os trabalhos realizados durante as oficinas geraram a “Release Candidate”, que 

era praticamente a versão final, faltando apenas a sistematização final para o lançamento do 

Modelo CERNE Versão 1.0. A Figura 2 resume todo o processo de construção coletiva e a 

publicação da versão 1.0 do modelo CERNE (ANPROTEC, 2012). 
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Figura 2 - Construção do CERNE 

Fonte: ANPROTEC 2012 

 

Almeida et al. (2014) diz que a metodologia CERNE surge como uma base de 

referência, contribuindo no processo de melhoria, incrementado com um escopo de execução 

de atividades, viabilizando o crescimento quantitativo dos negócios e melhoria na qualidade.        

A criação coletiva do modelo CERNE é um marco no movimento brasileiro de 

incubadoras de empresas e que pode ser uma referência para as incubadoras de outros países. 

Com o CERNE, cada incubadora passa a ter um modelo de referência, a partir do qual ela pode 

fazer sua auto avaliação, de forma a identificar os sistemas que faltam para atingir um 

determinado nível do CERNE.  

 Uma característica importante do CERNE, além da construção coletiva, é que ele está 

em constante construção. Assim, a versão atual do modelo CERNE deve ser constantemente 

avaliada e atualizada, de maneira a manter a sintonia com as mudanças na sociedade e, ao 

mesmo tempo, continuar contribuindo para o desenvolvimento regional (ANPROTEC, 2008). 

2.3.3 Modelo CERNE 

2.3.3.1 Princípios 

A definição e o detalhamento dos processos e práticas a serem implantados são muito 

importantes para que as incubadoras consigam uma melhora significativa na geração de 

empreendimentos. Entretanto, antes disso é importante compreender o conjunto de princípios 

sobre os quais esses processos e práticas estão estruturados (Figura 3).(CERNE 2015). 
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Figura 3 - Princípios do Modelo Cerne 

Fonte: CERNE 2015 

 

• Foco nos Empreendimentos: esse princípio estabelece que a ação da incubadora deve 

ser sempre focada na agregação de valor para os empreendimentos apoiados. Assim, toda a 

atenção da equipe de gestão da incubadora deve ser no sentido de identificar as dificuldades e 

oportunidades, de forma a acelerar e ampliar o sucesso dos empreendimentos. Com isso, a 

incubadora amplia a quantidade e a qualidade dos empreendimentos gerados. 

• Foco nos Processos: de acordo com este princípio, são os processos utilizados pela 

incubadora que influenciam nos resultados obtidos. Dessa forma, para melhorar os resultados 

finais (número de empresas graduadas, taxa de sucesso, dentre outros) a incubadora deve focar 

nos processos que influenciam esses resultados. 

• Ética: as ações da incubadora e das empresas incubadas devem estar em sintonia com 

os valores da sociedade. 

• Sustentabilidade: de acordo com este princípio, a incubadora deve ser 

economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. 

• Responsabilidade: esse princípio estabelece que a incubadora deve responder por suas 

ações e omissões, agindo de maneira ativa para melhorar a sociedade da qual faz parte. 

• Melhoria Contínua: esse princípio implica que a incubadora deve aprimorar, 

continuamente, seus processos e resultados. 

• Desenvolvimento Humano: de acordo com este princípio, a incubadora deve dar 

prioridade à evolução pessoal e profissional dos membros da equipe de gestão e dos incubados, 

enfatizando a autogestão e o autocontrole. 

• Gestão Transparente e Participativa: esse princípio estabelece que as ações da 

incubadora devem ser feitas de forma colaborativa. Adicionalmente, todos os processos e 
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resultados devem ser transparentes aos diferentes atores do processo de inovação (CERNE, 

2015). 

2.3.3.2 Estrutura 

O Modelo CERNE está estruturado em três níveis de abrangência (Figura 4). 

 

Figura 4 - Níveis de Abrangência do Modelo Cerne 

Fonte: CERNE 2015 

 

 . Empreendimento: esse nível inclui os processos diretamente relacionados 

com a geração e o desenvolvimento, ou seja, o foco está nas práticas que 

auxiliem dos empreendimentos a melhoria dos produtos, serviços e tecnologias, 

o acesso a capital, a participação no mercado, a gestão efetiva e o 

desenvolvimento pessoal dos empreendedores. 

 . Processo: o foco desse nível são os processos que viabilizam a transformação 

de ideias em negócios. 

 . Incubadora: nesse nível, o foco dos processos é na gestão da incubadora como 

um empreendimento e na ampliação de seus limites, ou seja, são os processos 

referentes a finanças, pessoas e ao relacionamento da incubadora com o entorno 

(CERNE 2015). 

2.3.3.3 Lógica de Organização 

Em função do número e da complexidade dos processos a serem implantados, o CERNE 

foi estruturado como um Modelo de Maturidade da Capacidade da incubadora em gerar, 
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sistematicamente, empreendimentos de sucesso. Para isso, foram criados quatro níveis 

crescentes de maturidade (CERNE 2015). 

A lógica escolhida para estruturar os níveis de maturidade foi organizá-los a partir de 

“Eixos Norteadores”: empreendimento, incubadora, rede de parceiros e melhoria contínua, 

conforme mostrado na Figura 5.(CERNE 2015). 

 

Figura 5 - Níveis de Maturidade do Modelo Cerne 

Fonte: CERNE 2015 

 

• Cerne 1 – Empreendimento: nesse primeiro nível, todos os processos e práticas estão 

diretamente relacionados ao desenvolvimento dos empreendimentos. Nesse sentido, além de 

processos como planejamento, qualificação, assessoria, seleção e monitoramento, foram 

incluídas práticas diretamente ligadas à gestão da incubadora. São práticas que, por sua vez, 

possuem uma relação muito estreita com o desenvolvimento dos empreendimentos, a exemplo 

da gestão financeira e gestão da infraestrutura física e tecnológica. Ao implantar esse nível, a 

incubadora demonstra que tem capacidade para prospectar e selecionar boas ideias e 

transformá-la sem negócios inovadores bem sucedidos, sistemática e repetidamente. 

• Cerne 2 – Incubadora: o foco deste nível é garantir uma gestão efetiva da incubadora 

como uma organização. Assim, a incubadora deve implantar processos que viabilizem sua 

gestão estratégica, a ampliação dos serviços prestados e do público-alvo, além da avaliação dos 

seus resultados e impactos. 

• Cerne 3 – Rede de Parceiros: o objetivo desse nível é consolidar uma rede de 

parceiros para ampliar a atuação da incubadora, criando instrumentos capazes e efetivos para 

atender empresas não residentes. Assim, nesse nível, a incubadora reforça sua atuação como 

um dos “nós” da rede de atores envolvidos no processo de promoção da inovação. 

• Cerne 4 – Melhoria Contínua: nesse nível, a partir da estrutura implantada nos níveis 

anteriores, a incubadora possui maturidade suficiente para consolidar seu sistema de gestão da 

inovação. Com isso, além de gerar empreendimentos inovadores, gerir de forma efetiva a 
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incubadora como organização de padrão internacional e participar ativamente da rede de atores 

envolvidos no processo de inovação, a incubadora gera, sistematicamente, inovações em seus 

próprios processos (CERNE 2015). 

Assim, 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 que atua 

profissionalmente e que gera resultados expressivos para o desenvolvimento de sua região e do 

país (CERNE 2015). 

Cada nível de maturidade contém um conjunto de processos-chave que buscam garantir 

que a incubadora esteja utilizando todas as boas práticas relacionadas àquele nível de 

maturidade. A Figura 6 resume os processos-chave de cada nível de maturidade, permitindo 

uma visão geral do grau de complexidade de implantação de cada nível (CERNE 2015). 

 

Figura 6 - Níveis de Maturidade X Processos-chave 

Fonte: CERNE 2015 

Cada Processo-chave contém um grupo de “Práticas-chave”, que descrevem os produtos a 

serem criados (Figura 7). (CERNE 2015). 

 

Figura 7 - Detalhamento dos Níveis de Maturidade 

Fonte: CERNE 2015 
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Como um dos princípios do modelo é a melhoria contínua, espera-se que as incubadoras 

aprimorem, constantemente, as práticas-chave implantadas. Assim, as práticas implantadas 

podem estar em diferentes estágios de evolução (Figura 8). (CERNE 2015). 

 

 
Figura 8 - Estágios de Evolução das Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

• Prática Inicial: a incubadora utiliza procedimentos para execução da prática e mantém 

registros dos resultados dessa execução. Assim, a incubadora descreve como realiza a prática 

(documenta como faz), executa a prática de acordo com o procedimento documentado (faz 

como documentado) e possui registros que comprovem que a prática foi executada conforme o 

procedimento. 

• Prática Definida: além exigido na Prática Inicial, a incubadora planeja as atividades 

relacionadas à prática para um horizonte de 12 meses. 

• Prática Estabelecida: além do exigido na prática Definida, a incubadora cria, pelo 

menos, um indicador para monitorar os resultados obtidos com a execução da prática. 

• Prática Sistematizada: tomando como base os resultados dos indicadores definidos, 

a incubadora realiza reunião crítica para avaliação e aprimoramento da prática em questão. 

Com isso, o modelo Cerne passa a conter dois processos simultâneos de evolução da 

maturidade, conforme apresentado na Figura 9. (CERNE 2015). 
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Figura 9 - Processos Simultâneos de Evolução da Maturidade 

Fonte: CERNE 2015 

 
• A maturidade da capacidade da incubadora em gerar, sistematicamente, empresas 

inovadoras de sucesso (Cerne 1, Cerne 2, Cerne 3 e Cerne 4). 

• O grau de evolução das práticas-chave, que indica o nível de evolução de cada prática 

implantada (Inicial, Definida, Estabelecida e Sistematizada). (CERNE 2015). 

Dentro desse contexto, o nível de maturidade de uma incubadora (Cerne 1, Cerne 2, 

Cerne 3 e Cerne 4) define o padrão mínimo de maturidade também para as práticas-chave. Em 

outras palavras, quando uma incubadora for Cerne 2, por exemplo, ela não pode ter qualquer 

Prática- chave classificada como Inicial. Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, uma 

incubadora Cerne 4 só pode ter práticas-chave classificadas como Sistematizadas, conforme 

mostrado na Figura 10. (CERNE 2015). 

 
Figura 10 - Relação entre Níveis de Maturidade e Evolução das Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 
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2.3.3.4 Processos-chave e práticas-chave 

 CERNE 1 

O Cerne 1, conforme ressaltado anteriormente, tem como objetivo profissionalizar o 

processo de atração, seleção, desenvolvimento e graduação de empreendimentos inovadores. 

Para isso, oito Processos-chave precisam ser implantados nesse nível, conforme mostrado na 

Figura 11. (CERNE 2015). 

 
Figura 11 - Cerne 1: Processos-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 Processo-chave – Sensibilização e Prospecção 

Envolve a manutenção de um processo sistematizado e contínuo para a sensibilização 

da comunidade ao empreendedorismo e à prospecção de novos empreendimentos. 

Adicionalmente, devem estar implantados processos que permitam avaliar os benefícios dos 

mecanismos de sensibilização existentes para a incubadora e para a região. São três as práticas-

chave envolvidas neste processo: Sensibilização, Prospecção e Qualificação de Potenciais 

Empreendedores (Figura 12). (CERNE 2015). 
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Figura 12 - Sensibilização e Prospecção: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Sensibilização - descreve a necessidade de uma estratégia e 

programa para sensibilização em empreendedorismo e inovação (considerando: temporalidade, 

localidade, setor, política, parceiros, dentre outros), com eventos que tratem de temas 

relacionados ao processo de concepção e de desenvolvimento de empreendimentos nos setores 

de atuação da incubadora. Trata da apresentação dos primeiros passos para empreender 

(CERNE 2015). 

Na prática-chave – Prospecção – a incubadora deve possuir um processo sistematizado 

de prospecção de oportunidades de empreendimentos nos setores definidos em seu portfólio de 

atuação (CERNE 2015). 

A prática-chave – Qualificação de Potenciais Empreendedores – tem por objetivo 

qualificar o potencial empreendedor no processo de criação de um novo empreendimento. Isso 

inclui palestras, cursos e base de conhecimento que abordem os diferentes aspectos do processo 

de empreender. Além disso, a incubadora deve oferecer apoio à geração e teste de ideias, 

orientando o potencial empreendedor na seleção da oportunidade de geração de 

empreendimento para futura incubação (CERNE 2015). 

 Processo-chave – Seleção 

A incubadora deve manter um sistema formalizado para realizar a seleção dos 

empreendimentos. Esse processo deve incluir uma metodologia bem definida, critérios de 

seleção e profissionais capacitados para avaliar os empreendimentos, levando em consideração, 

pelo menos, os eixos: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 

Esse processo-chave é composto por três práticas-chave: Recepção de Propostas, 

Avaliação e Contratação (Figura 13). (CERNE 2015). 
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Figura 13 - Seleção: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Recepção de Propostas – a incubadora deve possuir 

procedimentos formalizados para que os empreendedores possam apresentar suas propostas de 

empreendimentos (CERNE 2015). 

Na prática-chave – Avaliação – a incubadora deve possuir uma sistemática de avaliação 

de propostas de empreendimentos para incubação, utilizando profissionais experientes e 

altamente qualificados, que possam avaliar os empreendimentos a partir de diferentes pontos 

de vista: perfil empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 

A prática-chave – Contratação – diz que a incubadora deve possuir um conjunto de 

documentos padronizados que estabeleçam os direitos e deveres da incubadora e dos 

empreendimentos/empreendedores, com relação a prestação de serviços, aspectos comerciais, 

acesso a informações, dentre outros (CERNE 2015). 

 

 Processo-chave – Planejamento 

A incubadora deve possuir processos sistemáticos e formais que possibilitem o 

planejamento do desenvolvimento do empreendimento com relação, pelo menos, aos eixos: 

empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão (CERNE 2015). 

Esse processo-chave é composto por cinco práticas-chave: Plano de Desenvolvimento 

do Empreendedor, Plano Tecnológico, Plano de Capital, Plano de Mercado e Plano de Gestão 

(Figura 14). (CERNE 2015). 
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Figura 14 - Planejamento: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Plano de Desenvolvimento do Empreendedor - a incubadora deve 

ter uma sistemática para definição de estratégias, metas e ações para o desenvolvimento pessoal 

do empreendedor. A incubadora deve oferecer apoio para que cada empreendedor desenvolva 

o seu Plano de Desenvolvimento (CERNE 2015). 

Na prática-chave – Plano Tecnológico – a incubadora deve ter uma sistemática para 

orientar os empreendimentos na elaboração do “Plano Tecnológico”, o qual caracterize a 

solução inovadora (tecnologia, produtos, serviços) que é oferecida para atender às necessidades 

e demandas dos clientes. A incubadora oferece orientação ao empreendedor na elaboração do 

“Plano Tecnológico”, obtendo como resultado um documento formal que apresenta suas 

estratégias, metas e ações (CERNE 2015). 

A prática-chave – Plano de Capital – diz que a incubadora deve ter uma sistemática de 

elaboração do Plano de Capital do empreendimento, visando identificar as principais 

necessidades, demandas e estratégias de alavancagem de capital ao longo do processo de 

evolução do empreendimento (CERNE 2015). 

Em Plano de Mercado, a incubadora deve ter uma sistemática de elaboração do Plano 

de Mercado do empreendimento, englobando estratégias, metas e ações que possibilitem o 

desenvolvimento comercial do empreendimento (CERNE 2015). 

Na prática-chave – Plano de Gestão - a incubadora deve ter uma sistemática de 

elaboração de um Plano de Gestão detalhado com estratégias, metas e ações sobre a instalação 

e o crescimento da empresa, considerando os diferentes aspectos do empreendimento (finanças, 

RH, dentre outros). (CERNE 2015). 
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 Processo-chave – Qualificação 

Envolve a implantação de Sistema de Qualificação formalizado, que aborde os 

principais aspectos relacionados ao empreendimento, englobando, pelo menos, os eixos: 

empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. 

Este processo-chave é composto por cinco práticas-chave: Qualificação do 

Empreendedor, Qualificação Tecnológica, Qualificação em Capital, Qualificação em Mercado 

e Qualificação em Gestão (Figura 15). (CERNE 2015). 

 

Figura 15 - Qualificação: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Qualificação do Empreendedor - a incubadora deve ter uma 

sistemática de qualificação focada no empreendedor, visando seu desenvolvimento pessoal, 

com uma agenda formal que inclua os aspectos comportamentais e habilidades empreendedoras 

(CERNE 2015). 

Na prática-chave – Qualificação Tecnológica – a incubadora deve ter uma sistemática 

que contemple conteúdos para promover a melhoria da solução oferecida aos clientes 

(tecnologia, produtos, serviços). (CERNE 2015). 

A prática-chave – Qualificação em Capital – diz que a incubadora deve ter uma 

sistemática de desenvolvimento empresarial, envolvendo aspectos de gestão de recursos, 

relacionamento com investidores, análise de riscos, etc., com uma agenda formal de 

qualificação dos empreendedores, considerando os aspectos relacionados ao capital. 

Em Qualificação em Mercado, a incubadora deve ter uma sistemática de 

desenvolvimento mercadológico, com foco em práticas e ferramentas para gestão comercial do 

empreendimento, com uma agenda formal de qualificação dos empreendedores, considerando 

os aspectos relacionados ao mercado (CERNE 2015). 

Na prática-chave – Qualificação em Gestão – a incubadora deve ter uma sistemática que 

promova o desenvolvimento das competências gerenciais para a administração dos processos e 
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das funções críticas dos empreendimentos apoiados, com uma agenda formal de qualificação, 

considerando os aspectos como ferramentas de gestão, gestão de pessoas, dentre outros 

(CERNE 2015). 

 Processo-chave – Assessoria/Consultoria 

A incubadora deve implantar e manter um conjunto de assessorias/consultorias 

especializadas, orientadas em função dos principais desafios a serem superados pelos 

empreendimentos, incluindo, pelo menos, os eixos: empreendedor, tecnologia, capital, mercado 

e gestão (CERNE 2015). 

Este processo-chave é composto por cinco práticas-chave: Assessoria/Consultoria ao 

Empreendedor, Assessoria/Consultoria Tecnológica, Assessoria/Consultoria em Capital, 

Assessoria/Consultoria em Mercado, Assessoria/Consultoria em Gestão (Figura 16). (CERNE 

2015). 

 

Figura 16 - Assessoria/Consultoria: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Assessoria/Consultoria ao Empreendedor – a incubadora deve 

possuir uma sistemática de oferta de assessoria/consultoria, com foco no desenvolvimento do 

perfil pessoal do empreendedor. A incubadora deve planejar as assessorias/consultorias a serem 

oferecidas e manter registros formais dos resultados obtidos. 

Na prática-chave – Assessoria/Consultoria Tecnológica – a incubadora deve 

sistematizar a oferta de assessorias/consultorias que orientem os empreendedores na elaboração 

da solução oferecida aos clientes (tecnologia, produtos, serviços). 

A prática-chave – Assessoria/Consultoria em Capital – diz que a incubadora deve 

possuir uma sistemática de desenvolvimento empresarial, envolvendo aspectos de gestão de 

recursos, relacionamento com investidores, análise de riscos, etc. Adicionalmente, deve 
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organizar uma agenda formal de assessoria/consultoria que aborde os aspectos relacionados ao 

capital (CERNE 2015). 

Em Assessoria/Consultoria em Mercado, a incubadora deve possuir uma sistemática de 

desenvolvimento mercadológico, visando à realização de assessorias e consultorias com foco 

em práticas e ferramentas para o desenvolvimento comercial dos empreendimentos. 

Na prática-chave – Assessoria/Consultoria em Gestão - a incubadora deve possuir uma 

sistemática oferta de assessoria/consultoria para o desenvolvimento das competências 

gerenciais e para a administração dos processos e das funções críticas do empreendimento. 

 Processo-chave – Monitoramento 

A incubadora deve ter um processo sistemático e documentado para: 

• Monitoramento e orientação dos empreendimentos, pelo menos, nos cinco eixos: 

empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão (CERNE 2015). 

• Definição do momento em que o empreendimento esteja preparado para a graduação. 

Esse processo-chave é composto por cinco práticas-chave: Monitoramento do Empreendedor, 

Monitoramento da Tecnologia, Monitoramento de Capital, Monitoramento de Mercado, 

Monitoramento de Gestão (Figura 17). (CERNE 2015). 

 

Figura 17 - Monitoramento: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Monitoramento do Empreendedor – a incubadora deve possuir 

uma sistemática de monitoramento que permita acompanhar o desenvolvimento do 

empreendedor, em seus aspectos profissionais, pessoais e sociais (CERNE 2015). 
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Na prática-chave – Monitoramento da Tecnologia – a incubadora deve possuir uma 

sistemática de monitoramento que permita acompanhar o desenvolvimento e a evolução da 

solução oferecida aos clientes (tecnologia, produto, serviço). 

A prática-chave – Monitoramento de Capital – diz a incubadora deve possuir uma 

sistemática de monitoramento que permita acompanhar, por meio de indicadores, o processo de 

captação e utilização de recursos próprios e oriundos de investidores pelos empreendimentos 

(CERNE 2015). 

Em Monitoramento de Mercado, a incubadora deve possuir uma sistemática de 

monitoramento que permita acompanhar, por meio de indicadores, o desenvolvimento 

mercadológico e comercial dos empreendimentos incubados. 

Na prática-chave – Monitoramento de Gestão – a incubadora deve possuir uma 

sistemática de monitoramento que permita acompanhar, por meio de indicadores, a gestão dos 

empreendimentos incubados (CERNE 2015). 

 Processo-chave – Graduação e Relacionamento com Graduadas 

A incubadora deve manter um processo sistemático para auxiliar os empreendimentos 

na “mudança de status” de “Empreendimento Incubado” para “Empreendimento Graduado”, 

além de estruturar ações para a continuidade da interação entre a incubadora e o 

empreendimento graduado (CERNE 2015). 

Esse processo-chave é composto por duas práticas-chave: Graduação e Relacionamento 

com Graduados (Figura 18). (CERNE 2015). 

 
Figura 18 - Graduação e Relacionamento com Graduados: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Na prática-chave – Graduação – a incubadora deve possuir uma sistemática para a 

“mudança de status” de “Empreendimento Incubado” para “Empreendimento Graduado”. 
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A prática-chave – Relacionamento com Graduados – diz que a incubadora deve possuir 

uma sistemática de interação com os graduados, de forma a monitorar seu desenvolvimento e 

prestar serviços de valor agregado (CERNE 2015). 

 Processo-chave – Gerenciamento Básico 

Envolve a manutenção de uma estrutura mínima em termos gerenciais, físicos e 

tecnológicos, que permita a geração sistemática de empreendimentos de sucesso. Isso inclui a 

existência de práticas que operacionalizem o modelo institucional, serviços operacionais, 

gestão financeira, comunicação e marketing, estrutura física e tecnológica, fornecendo apoio 

aos empreendimentos (CERNE 2015). 

Esse processo-chave é composto por cinco práticas-chave: Modelo Institucional, Gestão 

Financeira e Sustentabilidade, Infraestrutura Física e Tecnológica, Serviços Operacionais, 

Comunicação e Marketing (Figura 19). (CERNE 2015). 

 

Figura 19 - Gerenciamento Básico: Práticas-chave 

Fonte: CERNE 2015 

 

Nesta prática-chave – Modelo Institucional – a incubadora deve possuir documentos 

que comprovem a sua existência formal e o seu relacionamento com a mantenedora e os 

parceiros, de forma a viabilizar a gestão e os relacionamentos interinstitucionais. 

Na prática-chave – Gestão Financeira e Sustentabilidade – a incubadora deve ter um 

processo sistematizado e documentado para a sua efetiva gestão financeira, incluindo fluxo de 

caixa, contas a pagar e a receber, indicadores econômico-financeiros e plano de sustentabilidade 

(CERNE 2015). 

A prática-chave – Infraestrutura Física e Tecnológica – diz que a incubadora deve 

possuir um sistema formalizado de gestão da infraestrutura física e tecnológica que seja 
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compatível com as necessidades dos empreendimentos apoiados. É essencial que a incubadora 

comprove a existência de espaços para empreendimentos, uso comum e atendimento, além de 

estrutura tecnológica (CERNE 2015). 

Em Serviços Operacionais, a incubadora deve possuir um conjunto de serviços 

operacionais, incluindo, pelo menos, vigilância, limpeza, recepção e manutenção. 

Na prática-chave Comunicação e Marketing a incubadora deve possuir um plano de 

comunicação e marketing que utilize ferramentas de comunicação, assessoria de imprensa e 

relações públicas, de forma a fortalecer a sua imagem e visibilidade (CERNE, 2015). 

De acordo com Santos et al.(2012), a melhoria do desempenho dos empreendedores e 

da gestão da incubadora foi observado como uma ferramenta de controle de ações pessoais, e 

no intuito de identificar e aperfeiçoar as tarefas para obtenção do sucesso.  

A literatura contém muitos modelos de gestão, alguns destes serão explorados e 

explicados neste estudo. 

2.4 MODELOS DE GESTÃO 

Devidos a inúmeros modelos e pesquisadores sobre o assunto, este estudo se limitará 

em identificar os modelos voltados a inovação e incubadoras de empresas, no intuito de 

melhorar o desempenho e aumentar o número de práticas na inovação. 

De modo geral, os modelos de gestão englobam forma e função, são modelos mais 

integrativos, separados em três categorias: perspectiva estrutural, perspectiva humanística e 

perspectiva integrativa; para que seja alcançado níveis elevados de eficiência e eficácia 

(FERREIRA et al., 2008). 

De acordo com Zouain e Silveira (2006): 

“Um modelo de gestão para incubadoras deve, além de considerar as várias 

instâncias decisórias e os aspectos interativo e dinâmico do processo de 

incubação, ser articulado através de módulos que se comunicam e estar 

amparado numa estrutura organizacional flexível e que permita à organização 

se adaptar e inovar.” 

Maciel et al. (2015) diz que novas metodologias de gestão, estão contidas em uma 

bibliografia recente, que servem para desenvolvimento de “startups”, com conceitos como 

“Design Thinking”, “Startup Enxuta”, “Business Model Generation”, “Estratégia do Oceano 

Azul” entre outras. 

Vedovatto, Pastre e Tibola (2015) diz que através de um novo modelo de gestão com 

base no Business Model Generation – Canvas, um novo modelo de negócio, demonstrou-se 
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essencial para o acompanhamento das incubadoras e nas tomadas de decisões para o 

direcionamento a sua própria sustentabilidade econômico-financeira, gerando segurança e 

efetividade na realização de suas atividades. 

Motta e Imoniana (2005) destaca um modelo de gestão para empresas incubadas 

baseado na avaliação de desempenho, utilizando o modelo de excelência da Fundação para o 

Prêmio Nacional de Qualidade – FPNQ. 

Entre tantos modelos existentes, um modelo de gestão de desempenho é fundamental 

para acompanhar e avaliar o desempenho da incubadora e das empresas incubadas e pré-

incubadas (MACIEL et al., 2014). 

No estudo sobre incubadoras, Caulliraux & Karrer (2005) fala que o modelo ideal de 

gestão permite a utilização de práticas-chave para alcançar níveis superiores de maturidade de 

gestão, constituído por dois pilares básicos: gestão por projetos e um sistema de medição de 

performance, baseado no BSC (Balanced Score Card). 

Um dos benefícios da aplicação da gestão por projetos, foi a construção de uma 

referência estruturada de realização das principais atividades da incubadora, bem como o apoio 

a cada uma das empresas incubadas, com utilização de instrumentos de acompanhamento e 

relato do desempenho (CAULLIRAUX e VALADARES, 2005) 

2.4.1 GESTÃO DE DESEMPENHO 

A medição de desempenho necessita de avaliação de questões de complexidade 

consideradas como mecanismos para acompanhamento, implantação e projeção da estratégia 

estabelecida pela organização segundo OLIVEIRA, COSTA e CAMEIRA (2007). 

A medição do desempenho organizacional tradicional interessava-se apenas no uso 

eficiente dos recursos, utilizando indicadores financeiros mais comuns (MARTINS e COSTA 

NETO, 1998), sempre foi associada ao uso de relatórios financeiros, que mostravam os 

resultados com índices de lucratividade, rentabilidade e retorno do patrimônio, descrevendo 

apenas o passado, sem expectativa de geração de valor futuro (BRANDÃO et al., 2008). 

Um sistema de medição de desempenho deve associar balanceadamente medidas de 

custo com as sem-custo, possibilitar análises de gaps com o uso de benchmarking externo, 

monitoramento dos objetivos através de medidas de desempenho de resultado, guiar as ações 

para atingir os resultados com as medidas de desempenho de processos e complementação do 

sistema de custos (MARTINS, 1999). 
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A gestão do desempenho integra um macro processo de gestão organizacional, que 

possibilita a revisão de objetivos, processos de trabalho, estratégias, entre outros; buscando a 

identificação de desvios, corrigindo e objetivando a continuidade e sustentabilidade da 

organização (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001). 

O sistema de medição de desempenho se traduz em um conjunto de indicadores de 

desempenho, que se comportam como um indutor de mudanças, notificando às partes as ações 

necessárias para melhorar o desempenho da organização (OLIVEIRA, COSTA e CAMEIRA, 

2007). 

Martins e Costa Neto (1998) afirmam que a medição do desempenho deve ser aplicada 

no intuito de diagnosticar, e não comumente, na maioria dos casos, somente para planejar, 

induzir e controlar; e que a evolução da medição muda juntamente com os níveis de maturidade 

organizacional. 

Na década de 90 foram apresentados um grande número de propostas de modelos de 

sistemas de medição de desempenho, na literatura (MARTINS, 1999). A figura 20 ilustra estes 

modelos.  

Figura 20 - Novas propostas de novos modelos de sistema de medição de desempenho na década de 90. 

 
Fonte: Martins 1999 
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2.4.1.1 GESTÃO DE DESEMPENHO NAS INCUBADORAS 

Um modelo de gestão de desempenho é utilizado como instrumento de apoio à gestão, 

avaliando, mensurando e acompanhando o desempenho das incubadoras e empresas. 

Casado et al. (2012) diz que uma decisão importante que as Incubadoras de Empresas 

têm que tomar, é o direcionamento do desempenho das empresas incubadas e pré-incubadas, 

afirma que a Metodologia de Multicritério de Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C) 

possibilita a obtenção dos dados quantitativos, qualitativos e subjetivos, para avaliação da 

incubadora e das empresas incubadas e pré-incubadas. 

Segundo Gallon, Ensslin e Ensslin (2011) o modelo MCDA-C é robusto, oferece um 

instrumento de avaliação para identificar, mensurar e gerenciar ações e investimentos no 

desempenho de uma incubadora. 

Ramalheiro, Barboza e Fonseca (2012) indicam quatro modelos de avaliação, ReINC 

(GRUPO, 2004), Schwartz e Göthner (2009), Morais (1991) e o da Unesp (2010), com os dois 

últimos concebidos especialmente para avaliar incubadoras, sendo que o único a enfatizar várias 

dimensões como: econômica, política, cultural, social, organizacional e ambiental, o modelo da 

Unesp (2010). 

Guimarães e Silva Filho (2007), Sella, Santos e Scarminio (2012) indicam a utilização 

do BSC como instrumento da avaliação de desempenho de incubadoras e empresas. Sella, 

Santos e Scarminio (2012) apresentam um programa denominado “Desenvolver”, para ser 

usado como uma ferramenta de gestão, baseado no BSC, que efetivamente avalia e acompanha 

através de indicadores de desempenho. 

2.4.1.2INDICADORES DE DESEMPENHO EM INCUBADORAS 

Os indicadores de desempenho eram mais usados para o acompanhamento financeiro e 

para controle de produção nas organizações, atualmente esses indicadores deve medir o grau de 

adesão aos fundamentos estratégicos de uma incubadora (ZOUAIN e SILVEIRA, 2006). 

Segundo Ferreira et al. (2008) um sistema de indicadores informa a empresa sobre o 

sucesso atual e futuro, afetando o comportamento dentro e fora da empresa, afirma que um 

sistema de gestão baseado em indicadores, torna o ambiente mais seguro e controlado, gerando 

visibilidade no desempenho das empresas e da incubadora. 

De acordo com Callado, Mendes e Callado (2013) pesquisadores como Golbratt (1997), 

Arthur Andersen (1999), Banker, Potter e Srinivasan (2000), Kiyan (2001), Kaplan e Norton 

(2002), publicaram suas convicções a respeito dos indicadores de desempenho, de como 

funcionam, quem deve utilizar e em quais aspectos podem ter (quantitativos, qualitativos e 
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comportamentais), sendo que o trabalho de Kaplan e Norton (1992) adquiriu uma dimensão 

própria, com seu sistema gerencial BSC. 

Para Santos et al. (2008) os indicadores devem estar alinhados aos stakeholders, devem 

medir resultados de pesquisas e desenvolvimento, eficiência operacional e eficácia, e abranger 

as perspectivas dos clientes, processos internos, aprendizado e desenvolvimento, desempenho 

financeiro e ambiente externo. 

Comitê Gestor do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas apresenta 

alguns indicadores: 

 Indicadores de pré-incubação - número total de projetos em pré-incubação/número 

total de empresas incubadas, número de projetos incubados resultantes da pré-

incubação/número de projetos em pré-incubação, número de projetos em pré-

incubação com pedidos de registro no INPI/número total de projetos em pré-

incubação, número de projetos em pré-incubação que se tornaram empresas sem passar 

por incubadoras/número total de projetos em pré-incubação, número de alunos 

envolvidos em projetos na fase de pré-incubação/número total de alunos matriculados 

em programas de empreendedorismo e o número de projetos em pré-incubação 

originados de pesquisa desenvolvida em centros tecnológicos/número total de projetos 

em pré-incubação; 

 Indicadores de incubação - número de projetos selecionados para incubação/número 

total de projetos candidatos à incubação, total de faturamento nos últimos 12 meses 

das empresas residentes/número total de empresas residentes, total de faturamento nos 

últimos 12 meses das empresas residentes/número total de colaboradores das empresas 

residentes, número de rescisões contratuais/número total de empresas graduadas, 

número de módulos ocupados/número total de módulos disponíveis, número de 

empresas graduadas/número de empresas incubadas, número total de produtos 

(serviços) gerados pelas empresas incubadas/número de empresas incubadas, tempo 

de incubação (meses) das empresas graduadas/número total de empresas graduadas, 

total de custos operacionais/total de receitas próprias, total de faturamento nos últimos 

12 meses das empresas residentes/total de faturamento das empresas residentes no 

período anterior, número de empresas incubadas com pedidos de registros (patentes) 

no INPI./número total de empresas incubadas, número de empresas certificadas (ISO, 

PNQ e outros)/número de empresas incubadas e o número total de empresas graduadas 

estabelecidas no mercado/número total de empresas graduadas; 
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 Indicadores de pós-incubação - número de empresas graduadas com vínculo formal 

com instituições de pesquisa/número total de empresas graduadas, número de 

empresas graduadas instaladas em parques tecnológicos/número total de empresas 

graduadas, total de faturamento nos últimos 12 meses das empresas graduadas/número 

total de empresas graduadas e o total de faturamento nos últimos 12meses das 

empresas graduadas/número total de colaboradores das empresas graduadas. 

Luna, Melo e Gomes (2012) dizem que é fundamental a seleção dos indicadores a serem 

utilizados pela incubadora, e que a utilização se limita somente nos indicadores essenciais à 

gestão da incubadora e empresas.  

Rebelato et al. (2006) destacam que os modelos de indicadores analisam, na maioria dos 

casos, a gestão de recursos financeiros, os resultados e o impacto na sociedade, e no montante 

geral de indicadores, quase todos são direcionados a gestão interna da incubadora. Em sua 

análise sobre modelos de indicadores, Rebelato et al. (2006) identificam e avaliam diversos 

autores de modelos distintos, descerrando as diferenças existentes entre os modelos analisados, 

conforme tabela 5: 

Tabela 5 - Características dos indicadores analisados. 

AUTOR DO 

MÉTODO 
INDICADORES FOCO DOS 

INDICADORES 

Morais 

(1997) 

 

Auto sustentação, produtividade, inovação, sucesso do 

empreendimento, satisfação dos consumidores, grau de 

utilização das instalações e recursos oferecidos pela 

incubadora ao incubado, demanda efetiva, impacto 

socioeconômico, impacto no mercado de trabalho. 

Aspectos internos e 

externos à incubadora 

 

PNI Separados pelas fases de pré-incubação, incubação e pós-

incubação. 

Aspectos internos da 

incubadora e aspectos 

relacionados às 

Empresas incubadas 

Reinc (2001) 
São considerados como indicadores as perspectivas dos 

clientes, perspectiva dos processos internos, perspectiva de 

crescimento/inovação e perspectiva financeira. 

Aspectos internos e 

externos à incubadora 

Smilor e Gill 

(1996) 

Análise das instalações internas, parcerias mantidas pela 

incubadora, experiência do gerente, comprometimento da 

diretoria, composição do conselho consultivo, características 

das empresas incubadas, presença na mídia, tempo médio de 

graduação das empresas incubadas, taxa de 

mortalidade das empresas incubadas, estágio de 

desenvolvimento da incubadora compatível com seu tempo 

de existência. 

Aspectos internos da 

incubadora e aspectos 

relacionados às 

empresas incubadas 

 

Fonte: MORAIS (1997); DORNELAS (2001); REINC (2001); SMILOR e GILL (1996). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O planejamento de um projeto de pesquisa deve começar pela identificação do assunto 

que vai ser pesquisado, relacionando esta questão a sua apreciação e compromisso a uma ou 

mais posturas epistemológicas (GRAY, 2012). 

Gil (2002) afirma que a pesquisa exploratória proporciona um exame aprofundado do 

problema a ser pesquisado, com aprimoramento das ideias e intuições, com objetivo de tornar 

mais explícito, com um planejamento flexível que possibilita a consideração de vários aspectos 

relativos ao fato estudado. 

Vergara (2000) diz que a pesquisa exploratória é utilizada onde há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado, e não permite hipóteses repentinas ou ao final do fato estudado, 

devido a sua natureza de busca e sondagem. 

Um estudo exploratório deve ser usado em qualquer um dos métodos de pesquisa 

existentes, com questões “como” e “por que”, esta investigação exploratória, por sua natureza, 

enquadra-se no método de estudo de caso (YIN, 2015). Existem diferentes propósitos na 

utilização do estudo de caso, como: 

 Investigar fatos da vida real, onde os limites não estão visivelmente definidos; 

 Conservar o caráter unitário do objeto pesquisado; 

 Relatar a situação do contexto onde a pesquisa está sendo feita; 

 Desenvolver hipóteses ou teorias; e 

 Elucidar fatos ocorridos em determinado fenômeno em situações de grande 

dificuldade de pesquisa que impossibilitam o uso de levantamentos e experimentos 

(GIL, 2002). 

Ventura (2007) admite que os estudos de caso são excelentes para exploração de  novas 

questões ou procedimentos, novas inovações, pois têm a função de produzir hipóteses e elaborar 

teorias. Três características devem ser apreciadas para aplicação do método do estudo de caso: 

 A natureza da pesquisa, enquanto fato a ser investigado; 

 O nível de aprendizado que se espera alcançar; e 

 A possibilidade de universalização de pesquisas com base no método (COELHO 

CESAR, 2006). 

Miguel (2007) afirma que as pesquisas precisam conter coerência e alinhamento nos 

elementos principais: 

 Fundamentação teórica; 
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 Idealização de objetivos; 

 Elaboração da proposta (para alcançar os objetivos); e 

 Conclusões justificáveis e relacionadas à contribuição para a teoria. 

O sucesso de uma pesquisa fundamentada no estudo de caso deve ser relativamente 

grande, da mesma maneira quanto o “design” é muito bem formulado, com a constituição de 

uma questão de partida bem esclarecida e objetiva; com propostas delineadoras para o estudo; 

com delimitação das partes de análise; exposição dos critérios para interpretação dos fatos 

encontrados, alinhados com a fundamentação teórica (GOMES, 2008). 

O modelo de pesquisa adotado nesta dissertação é a exploratória e explicativa, com uma 

abordagem qualitativa, com a utilização da metodologia do estudo de caso, visando o 

desenvolvimento de conhecimento para construção e produção de artefatos. Este 

desenvolvimento de artefatos é executado através da adoção do Design Science Research como 

proposta de método para esta pesquisa, tendo como base epistemológica a Design Science 

(LACERDA et al., 2013).  

3.1 Design Science – Design Science Research 

De acordo com Manson (2006) que afirma que design é um conhecimento usando 

processo e não conhecimento gerando processo e não deve ser considerado pesquisa. Entretanto 

o processo de usar conhecimento visando planejar e elaborar um artefato de maneira 

sistemática, cuidadosa e rigorosamente analisado sobre a efetividade com que alcançamos a sua 

meta, deve ser classificado como pesquisa, chamada de Design Research. 

Para Lacerda et al. (2013) o realizar mudanças em sistema, busca transformar as 

situações adversas em melhoria. A mudança proporcionada pela aplicação do conhecimento 

para desenvolver artefatos que ainda não existam, isto significa, Design Science Research, que 

contribui para diminuir a distância entre a teoria e a prática. A lacuna identificada decorrente 

das ciências tradicionais na condução de investigações amplia a discussão acerca do Design 

Science. 

3.1.1 Conceito do Design Science Research 

A análise realizada por Dresch e Lacerda (2015) a respeito dos principais conceitos de 

Design Science que são apresentados na tabela 6,geracontribuição para a instrumentação 

conceitual e epistemológica do Design Science. 
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Tabela 6 - Conceito 

Conceitos Definição 

Design Science 

 

Ciência que procura consolidar 

conhecimento sobre o projeto e 

desenvolvimento de soluções para 

melhorar sistemas existentes resolver 

problemas e criar novos artefatos. 

Artefatos 

 

Algo que é construído pelo homem; 

interface entre o ambiente interno e o 

ambiente externo de um determinado 

sistema. 

Soluções Satisfatórias 

 

Soluções suficientemente adequadas para o 

contexto em questão as soluções devem ser 

viáveis, não necessariamente ótimas. 

Classes de Problemas 

 

Organização que orienta a trajetória e o 

desenvolvimento do conhecimento no 

âmbito da Design Science. 

Validade Pragmática 

 

Busca assegurar a utilidade da solução 

proposta para o problema considera: 

custo/benefício da solução. 

Particularidades do ambiente me que será 

aplicadas e as reais necessidades dos 

interessados na solução. 
Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho com base em Dresch (2015) 

A síntese desenvolvida por Mattiello e Costa (2014) nas publicações encontradas 

procurando argumentos e especificações do método, produziu atabela7que pontifica os 

conceitos de Design Research em relação a visão geral dos autores. 

Tabela 7 - Conceito de Design Research por autores 

AUTORES CONCEITO 

MARCH e SMITH (1995) 

O Design Research tenta criar coisas que servem a 

propósitos humanos e é orientado para a tecnologia. 

Seus produtos são avaliados de acordo com critérios de 

valor ou de utilidade. 

VON ALAN et al. (2004) 

Trata-se de um processo rigoroso para projetar artefatos, 

resolver os problemas observados, fazer contribuições à 

pesquisa, avaliar os projetos e comunicar os resultados 

para o público adequado. Cria e avalia artefatos e 

destina-se a resolver os problemas de organização 

identificados. 

VAISHNAVI e KUECHLER 

(2005) 

Design Research é um conjunto analítico de técnicas e 

de perspectivas (complementa as perspectivas 

positivista e interpretativista) para a realização de 

estudos em sistemas de informação. Envolve a análise 

do uso e o desempenho dos artefatos projetados para 

compreender, explicar e melhorar o comportamento dos 

aspectos em estudo. 
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MANSON (2006) 

É um processo de utilização de conhecimento para 

projetar e criar artefatos úteis e, em seguida, usando 

vários métodos rigorosos para analisar por que, ou por 

que não, um determinado artefato é eficaz. 

ÇAĞDAŞ e STUBKJÆR, 

(2011) 

Constitui um processo rigoroso de projetar artefatos 

para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou 

o que está funcionando, e comunicar os resultados 

obtidos. 

ANDERSON e SHATTUCK 

(2012) 

É definido como estando situado em um contexto 

educativo real, que proporciona uma sensação de 

validade para a pesquisa e assegura que os resultados 

podem ser eficazmente usados para avaliar, informar e 

melhorar a prática em pelo menos um (e provavelmente 

outros) contexto. 

WANG e WANG (2013) 

Refere-se a um conjunto de orientações e métodos 

específicos para o processo de criação, construção e 

validação de um artefato no contexto de inovação de TI. 
Fonte: adaptado MATTIELLO 

Para Van Aken (2004) a necessidade de definição das classes de problemas esta 

diretamente ligada a construção dos artefatos tendo como consequência as soluções que não 

sejam apenas uma resposta pontual ao problema da pesquisa, assim enfatizado: 

“A Design Science não se preocupa com a ação em si mesma, mas com o 

conhecimento que pode ser utilizado para projetar as soluções.” (VAN AKEN, 

2004) 

Para Dresch (2015), define-se classe de problemas como: 

“A organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, que 

contenha artefatos avaliados, ou não, úteis para a ação nas organizações.” 

(DRESCH, 2013) 

3.1.2 O Artefato 

Segundo Simon (1995), o Design Science Research copila como resultado o 

desenvolvimento de um artefato que é visto apenas como uma descrição física de um conteúdo, 

mas o artefato deve, também, ser visualizado a partir de uma perspectiva mais abstrata que 

complementa a base do conhecimento sendo composta por bases e metodologias que fornece 

resultados fundamentais ao desenvolvimento da pesquisa, como: (VON ALAN et al., 2004) 

i) Criações (vocabulário e símbolos); 

ii) Modelos (captações e representações) 

iii) Métodos (algoritmos e práticas) 

iv) Instanciação (protótipo e sistemas) 
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Os artefatos geralmente são concebidos para satisfazer uma necessidade ou ainda, para 

atender um dado objetivo, definidos uma vez pela classe de problemas e a caracterização dos 

artefatos associados. 

Os artefatos são: 

“[...] objetos artificiais que podem ser caracterizados em termos de objetivos, 

funções e adaptações. São normalmente discutidos, particularmente durante a 

concepção, tanto em termos imperativos como descritivos [...]” (SIMON, 

1996) 

Portanto, 

“[..] o cumprimento de um propósito, ou adaptação a um objetivo, 

envolve uma relação de três elementos: o propósito ou objetivo; o 

caráter do artefato; e o ambiente em que ele funciona.” (SIMON, 1996) 

Desse modo, 

“[...] um artefato pode ser considerado como um ponto de encontro – interface 

– entre um ambiente interno, a substância e organização do próprio artefato, e 

um ambiente externo, (isto é), as condições em que o artefato funciona [...]” 

(SIMON, 1996) 

 

March e Smith, (1995) afirmam que o resultado do Design Science Research tem como 

resposta os tipos de artefatos descritos na tabela 8. 

Tabela 8 - Tipos de Artefatos. 

Descrição 

Tipos de 

Artefato 

Constructos 

Constructos ou conceitos formam o vocabulário de um domínio. 

Eles constituem uma conceituação utilizada para descrever os 

problemas dentro do domínio e para especificar as respectivas 

soluções. Conceituações são extremamente importantes em 

ambas as ciências, natural e de design. Eles definem os termos 

usados para descrever e pensar sobre as tarefas. Eles podem ser 

extremamente valiosos para designers e pesquisadores. 

Modelos 

Um modelo é um conjunto de proposições ou declarações que 

expressam as relações entre os constructos. Em atividades de 

design, modelos representam situações como problema e solução. 

Ele pode ser visto como uma descrição, ou seja, como uma 

representação de como as coisas são. Cientistas naturais muitas 

vezes usam o termo ‘modelo’ como sinônimo de ‘teoria’, ou 

‘modelos’ como as teorias ainda incipientes. No Design Science, 

no entanto, a preocupação é a utilidade de modelos, não a 

aderência de sua representação à Verdade. Não obstante, embora 

tenda a ser impreciso sobre detalhes, um modelo precisa sempre 

capturar a estrutura da realidade para ser uma representação útil. 

Métodos 
Um método é um conjunto de passos (um algoritmo ou 

orientação) usado para executar uma tarefa. Métodos baseiam-se 

em um conjunto de constructos subjacentes (linguagem) e uma 
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representação (modelo) em um espaço de solução. Os métodos 

podem ser ligados aos modelos, nos quais as etapas do método 

podem utilizar partes do modelo como uma entrada que o 

compõe. Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados 

para traduzir um modelo ou representação em um curso para 

resolução de um problema. Os métodos são criações típicas das 

pesquisas em Design Science. 

Instanciações 

Uma instanciação é a concretização de um artefato em seu 

ambiente. Instanciações operacionalizam constructos, modelos e 

métodos. No entanto, uma instanciação pode, na prática, preceder 

a articulação completa de seus constructos, modelos e métodos. 

Instanciações demonstram a viabilidade e a eficácia dos modelos 

e métodos que elas contemplam. 

Fonte: March e Smith (1995) 

Para March e Smith (1995) o Design Science Research esta compartilhado com duas 

tarefas básicas que são a construção e avaliação de artefatos. Portando, a contribuição principal 

do Design Science Research é compreender e explicar o comportamento e os aspectos de um 

determinado sistema com a análise e construção de artefatos. 

3.1.3 O Processo 

De acordo com Manson (2006), que sugere que o processo esteja vinculado às atividades 

de elaboração das alternativas de artefatos que buscam a solução dos problemas. O processo 

assume características criativas, idêntico ao processo de teorização, nas ciências naturais, onde 

o mesmo conjunto de observações geraram distintas teorias na análise de diferentes 

pesquisadores. 

Dresch (2013) expõe as diversas perspectivas e formas para a condução do Design 

Science Research, pontuando aspectos relativos às etapas de condução do Design Science 

Research destacando na figura 21 alguns autores Takeda et al. (1990), Vaishnavi e Kucechler 

(2009), Manson (2006) e Peffers et al. (2008) evidenciando os passos do processo e suas 

principais saídas. 

Figura 21 - Processo de Design Science por autores 
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Fonte: Dresh (2015) 

Segundo Romme (2003) o entendimento do problema da pesquisa está diretamente 

ligado a etapa de conscientização e uma perspectiva ampla dentro do pensamento sistêmico 

acrescentando uma contribuição relevante. Para Andrade et al. (2006) a caracterização do 

problema a ser solucionado, suas fronteiras (ambiente externo) e soluções satisfatórias fazem 

parte do resultado da conscientização gerando um conjunto de possíveis artefatos. 

Segundo Simon (1996) para um problema, deve-se propor uma solução, considerando 

alguns conceitos expostos por ele que há uma distinção entre soluções ótimas (ideais) e soluções 

satisfatórias. 

Assim,  

“Uma decisão ótima em um modelo simplificado só raramente será ótima no 

mundo real. O tomador de decisão pode escolher entre decisões ótimas em um 

mundo simplificado ou decisões (suficientemente boas), que o satisfazem, 

num mundo mais próximo da realidade”. (SIMON, 1996) 

 

Para Peffers (2006) o desenvolvimento do processo sofre a influência de pensamento de 

diversos autores que concordam, substancialmente, de elementos comuns na síntese do 

processo de investigação. Entretanto, alerta que estamos a usá-los para escolhermos um 

consenso de elementos comuns, ao invés de optar pela comparação. 

O desenvolvimento do processo necessita alinhar-se com os critérios de aceitação das 

soluções proposta por Von Alan et al. (2004), que para Manson (2006), constitui a construção 

do artefato em si, na observação de Simon (1996), a construção do ambiente interno do artefato 

é consolidado nesta fase em que os objetivos e o ambiente externo foram definidos na 

conscientização. 

Segundo Bunge (1980) ao obter uma solução exata ou aproximada, é necessário colocar 

esta solução à prova de forma conceitual ou material, ou seja avaliar se a solução desenvolvida 
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esta ou não adequada para os fins a que se destina o modelo que é testado e o investigador pode 

predizer hipóteses a partir dele. 

Segundo Takeda (1990) o cenário consiste em procedimentos e regras de Design 

Science Research que são aplicados ao metamodelo, a interação com o problema promove a 

alteração de seu conteúdo, que é mapeada para o próximo estado do metamodelo. A avaliação 

verifica o contexto de coerência com o metamodelo e o artefato, onde a avaliação tem como 

objetivo analisar criticamente o artefato, e determinar que as descobertas servirão de 

complemento do artefato, e propor sugestão de um processo de melhoria. Então o artefato é 

direcionado à conclusão. Esta etapa é a análise e interpretação dos resultados que levará a 

consolidação do objetivo proposto para este estudo e o artefato será consolidado. 

Dresch (2013) em sua análise fundamentada em Von Alan et al. (2004), March (1995) 

e Park (2004), resume os aspectos e os critérios para execução das pesquisas que usam a Design 

Science Research, com instruções gerais e avaliação, de acordo com a Tabela 9. 

Tabela 9 - Instruções Gerais para a condução /Avaliação da Design Science Research. 

Instrução Descrição 

Design como 

Artefato 

A pesquisa fundamentada em Design Science deve produzir 

um artefato viável, na forma de um constructo, modelo, 

método e/ou uma instanciação. 

Relevância do 

Problema 

O objetivo da pesquisa fundamentada em Design Science é 

desenvolver soluções baseadas em tecnologia para problemas 

gerenciais importantes e relevantes Avaliação. 

Avaliação do 

Design 

A utilidade, qualidade e eficácia do artefato devem ser, 

rigorosamente, demonstradas por meio de métodos de 

avaliação bem executados. 

Contribuições 

do Design 

Uma pesquisa fundamentada em Design Science deve prover 

contribuições claras e verificáveis nas áreas específicas dos 

artefatos desenvolvidos, e apresentar fundamentação clara em 

fundamentos de design e/ou metodologias de design. 

Rigor da 

Pesquisa 

A pesquisa em Design Science é baseada em uma aplicação de 

métodos rigorosos, tanto na construção como na avaliação dos 

artefatos. 

Design como 

um Processo 

de Pesquisa 

A busca por um artefato eficaz e efetivo exige a utilização de 

meios que sejam disponíveis, para alcançar os fins desejados, 

ao mesmo tempo em que satisfaz as leis que regem o ambiente 

em que o problema está sendo estudado. 

Comunicação 

da Pesquisa 

A pesquisa em Design Science deve ser apresentada tanto para 

o público mais orientado à tecnologia quanto para aquele mais 

orientado à gestão. 

Fonte: DRESCH (2013) 
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Com base no modelo proposto de Manson (2006), Lacerda et al. (2013) explicita cada 

uma das etapas e saídas associadas geradas na condução da Design Science Research, a fim de 

compreender o conjunto de procedimentos adotados, na tabela 10. 

Tabela 10 - Etapas de condução, Saídas e Pontos a Explicitar de um Design Science Research. 

Etapa de 

condução 

Saídas da 

DSR 
Pontos a Explicitar 

Conscientização Proposta 

 Evidenciar a situação problemática.  

 Explicitar o ambiente externo e seus principais pontos 

de interação com o artefato. 

 Explicitar as métricas e os critérios para a aceitação da 

solução do artefato (quando não for possível a 

obtenção de uma solução ótima). 

 Explicitar os atores que se interessam pelo artefato. 

 Explicitar as Classes de Problemas, os artefatos 

existentes e suas limitações. 

Sugestão Tentativa 

 Explicitar as premissas e requisitos para a construção 

do artefato. 

 Registrar todas as tentativas de desenvolvimento do 

artefato. 

 Registrar as razões que fundamentaram a exclusão da 

tentativa de artefato do Desenvolvimento. 

 Verificar possíveis implicações éticas da aplicação do 

artefato. 

Desenvolvimento Artefato 

 Justificar a escolha das ferramentas para o 

desenvolvimento do artefato. 

 Explicitar os componentes do artefato e as relações 

causais que geram o efeito desejado para que o 

artefato realize seus objetivos. 

 Explicitar as formas pelas quais o artefato pode ser 

testado. 

Avaliação 
Medidas de 

Desempenho 

 Explicitar, em detalhes, os mecanismos de avaliação 

do artefato. 

 Evidenciar os resultados do artefato em relação às 

métricas inicialmente projetadas. 

 No caso de avaliações qualitativas do artefato, 

explicitar as partes envolvidas e as limitações de viés. 

 Evidenciar o que funcionou como o previsto e os 

ajustes necessários no artefato. 

Conclusão Resultados 

 Sintetizar as principais aprendizagens em todas as 

fases do projeto. 

 Justificar a contribuição do trabalho para a Classe de 

Problemas em questão. 
Fonte: DRESCH (2013) 
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3.2 Método 

Para Dresch (2013), o enquadramento metodológico da pesquisa, não é um ato 

burocrático, mas consiste em escolher e justificar um método de pesquisa, a distinção entre o 

estudo de caso tradicional e a Design Science Research formalizado na tabela 11. 

Tabela 11 - Comparativo entre a Design Science Research e o Estudo de caso. 

Características Design Science Research 
Estudo de Caso 

tradicional 

Objetivos 

Desenvolver artefatos que 

permitam soluções satisfatórias 

aos problemas práticos. 

Auxiliar na compreensão 

de fenômenos sociais 

complexos. 

Prescrever e Projetar Explorar, Descrever e 

Explicar. 

Principais Atividades 

Conscientizar 

Sugerir 

Desenvolver 

Avaliar 

Concluir 

Definir Estrutura 

Conceitual Planejar o(s) 

caso(s) 

Conduzir Piloto 

Coletar Dados 

Analisar Dados 

Gerar Relatório 

Resultados 

 

Artefatos (Constructos, 

Modelos, Métodos, 

Instanciações) 

Constructos 

Hipóteses 

Descrições 

Explicações 

Tipo de Conhecimento 

Papel do Pesquisador 

Como as coisas deveriam ser 

Construtor e Avaliador do 

Artefato. 

Como as coisas são ou 

como se comportam. 

Observador 

 

Base Empírica 
Não obrigatória Obrigatória 

Colaboração 

Pesquisador-

Pesquisado 

Não obrigatória Não obrigatória 

Implementação Não obrigatória  Não se Aplica 

Avaliação dos 

Resultados 

Aplicações 

Simulações 

Experimentos 

Confronto com a Teoria. 

 

Abordagem Qualitativa e/ou Quantitativa Qualitativa 
Fonte: DRESCH (2013) 
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A análise preliminar efetuada na formulação da questão e objetivo da pesquisa proposta 

em relação ao contexto de sistema de gestão da qualidade e excelência, em conjunto com a 

certificação criada e implementada pelo SEBRAE e ANPROTEC, trouxe a necessidade de 

desenvolver indicadores de desempenho para uma sistematização do modelo de gestão da 

IETEC, com intuito de implantar e implementar a Metodologia CERNE. Com a evolução e 

aprofundamento no desenvolvimento do projeto de pesquisa uma das fases pertencentes às 

atividades elencadas a manter a construção dentro dos parâmetros conceitual teórico adequado 

para o desenvolvimento do Estudo de Caso, envolve o desenvolvimento de protocolos para a 

coleta de dados, conforme destacado por Yin, (2015). 

Nesta primeira fase da condução de estudo de caso, vamos apresentar o protocolo, 

documento formal que contém os procedimentos de abordagem, fonte de dados, forma de 

coletas, procedimento de análise de dados que servirão de base para o desenvolvimento do 

Estudo de Caso propriamente dito no capitulo 4, o protocolo está sintetizado na tabela 12. 

Tabela 12 - Protocolo Sintetizado  

Abordagem Fonte de Dados Forma de coleta 
Procedimento de 

Analise dos dados 

 

Documentos 

Disponibilizado 

pela IETEC; 

Coletado na 

internet; 

ANPROTEC 

Site IETEC 

Analise documental 

Qualitativa Gerência IETEC Reuniões 
Análise de Conteúdo e 

construção do artefato 
Fonte: Elaborado pelo Autor deste trabalho. 

 

O protocolo desenvolvido, o método de pesquisa deste trabalho, após análise 

documental, permeou na abordagem qualitativa, com reuniões com a gerência da IETEC, 

analisando modelos de sistema indicadores de desempenho existentes na literatura que tenham 

direcionamento ao modelo CERNE. Estas reuniões aconteceram entre janeiro e junho de 2017, 

na sala da IETEC, se totalizando 10 encontros até a escolha dos indicadores essenciais à gestão 

da incubadora, definindo a construção do artefato final, que é o objetivo final desta pesquisa. 

Os modelos de sistema de indicadores escolhidos para servirem de base para a criação 

do constructo proposto, serão detalhados no desenvolvimento deste trabalho. 
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3.2.1 População e Amostra 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), para definir qual o critério e seleção da amostra, 

que são delineados pela população ou universo que compõe o grupo de membros de uma 

organização específica, que conservam atributos comuns. A delimitação do universo, segundo 

os autores, baseia-se em evidenciar quais componentes desse conjunto será objeto da pesquisa, 

descrevendo seus atributos comuns. 

De acordo com Gray (2012), as principais características da amostra têm que ser 

semelhantes às da população, originando uma estrutura de amostragem, onde se encontra o 

parâmetro populacional que compreende o tamanho do intervalo de confiança, efetuando uma 

descrição do tamanho real da amostra. 

A amostra desta pesquisa é a IETEC, com seu modelo de gestão implantado e suas 

empresas incubadas no período de realização das reuniões com a gerência relativas a janeiro e 

junho de 2017. 

3.2.2 Coleta de Dados 

O método de estudo de caso caracteriza-se com uma classificação estrutural 

conceitual em conjunto com um mapeamento das fontes de dados principais à execução do 

estudo de caso (YIN, 2015). Distinguidos os elementos de análise, definir os meios de coletas 

de dados, produzir o registro para absorção dos dados, ambos contemplando seus pontos fortes 

e fracos, de acordo com a tabela 13 (YIN, 2015). 

Tabela 13 - Fontes de Evidencias e Seus Pontos Fortes e Fracos. 

Fonte de 

evidencia 
Pontos fortes Pontos fracos 

documentação 

Estável – revisada repetidamente 

Não invasiva – não criada como 

resultado do estudo de caso 

Exata – contém detalhes precisos 

de nomes, cargos, eventos. 

Cobertura ampla – amplo período 

de tempo, eventos e contextos de 

campo 

Acesso – problemas de 

confidencialidade em muitas 

organizações. 

Viés de relato – reflete o viés 

(desconhecido) do autor do documento. 

Registros de 

arquivos 

Estável – revisada repetidamente 

Não invasiva – não criada como 

resultado do estudo de caso 

Exata – contém detalhes precisos 

de nomes, cargos, eventos. 

Acesso – problemas de 

confidencialidade em muitas 

organizações. 

Viés de relato – reflete o viés 

(desconhecido) do autor do documento. 



65 
 

Cobertura ampla – amplo período 

de tempo, eventos e contextos de 

campo. 

Precisos e quantitativos 

Entrevistas 

Dirigidas – foco direto no tópico 

do estudo de caso 

Risco de viés devido a perguntas mal 

construídas. Viés de resposta. 

Imprecisões devido a falta de memoria. 

Reflexividade – entrevistado dá o que o 

entrevistador quer ouvir 

Observação 

direta 

Realidade – cobre os eventos em 

tempo real 

Contextual – cobre o contexto dos 

eventos 

Demorada e cara 

Foco restrito – a mesmos que haja 

cobertura ampla. 

Reflexividade – o evento desenvolverá 

de forma diferente por estar sendo 

observado. 

Observação 

participante 

Realidade – cobre os eventos em 

tempo real 

Contextual – cobre o contexto dos 

eventos 

Rica em relação a comportamentos 

e motivação pessoais 

Demorada e cara 

Foco restrito – a mesmos que haja 

cobertura ampla. 

Reflexividade – o evento desenvolverá 

de forma diferente por estar sendo 

observado. 

Viés porque o investigador manipula os 

eventos involuntariamente. 

Artefatos 

físicos 

Rica em relação a aspectos 

culturais; rica em termos de 

operações técnicas. 

Seletividade –baseado em escolhas 

idiossincráticas disponibilidade 

Fonte: YIN (2015) 

Contudo, Yin (2015) diz que cinco itens têm influência direta na execução de um estudo 

de caso, que são: as questões da pesquisa, as proposições das questões (se houver); seus 

elementos de análise; a dialética que encaminha os dados às proposições; e os parâmetros de 

apreciação dos resultados.  Nesta pesquisa, a questão da pesquisa e as suas proposições 

concomitante com o desenvolvimento do artefato, aponta produzir o metamodelo através do 

cruzamento dos mesmos. 

3.2.3 Análise de Dados 

Analisar dados coletados significa dar uma perspectiva ao grupo de informações 

geradas através de várias fontes de evidência. Para análise dos dados, utiliza-se a técnica de 

análise de conteúdo. 

Bardin (2011) afirma que análise de conteúdo é registrar o desenvolvimento do 

instrumento de análise, acompanhar o crescimento quantitativo e a variedade qualitativa dos 

estudos, embasado na aplicação de técnicas classificadas conforme a definição genérica de 
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análise de conteúdo; e aferir os aprimoramentos materiais e as utilizações exageradas de uma 

prática. 

Para Capelle, Melo e Gonçalves (2003) o rigor da objetividade e da subjetividade 

são as duas questões que percorrem a investigação científica para a execução de uma análise de 

conteúdo, tendo com resultado a criação de indicadores qualitativos e/ou quantitativos, que 

servirá com alicerce para o pesquisador ter uma melhor compreensão do material contextual, 

fornecendo um suporte para compreender os resultados a respeito do objeto e da questão da 

pesquisa. 

Conforme Bardin (2011) a execução da análise de conteúdo compreendendo como 

desenvolvimento o procedimento de avaliação, não abrange como alicerce um modelo exato, 

entretanto, há regras de base para sua operacionalização, relacionando estruturas propiciando a 

organização de acordo com três itens descritos na tabela 14: Pré-análise; investigação do 

material; a análise dos dados, com apreciação da inferência e a interpretação. 

 

Tabela 14 - Processos de análise dedados 

PROCESSOS ETAPAS Descritivo/Técnicas 
Especificação das Etapas - 

Ferramentas 

Explicitação Pré-Análise: 

 Organização e sistematização 

das ideias, 

 escolha dos documentos a 

serem analisados, 

 retomada das hipóteses, 

 objetivos da pesquisa, 

 material coletado, 

 elaboração de indicadores, 

 interpretação final. 

 leitura  flutuante, 

 constituição do Corpus, 

 formulação de hipóteses e 

objetivos, 

 referenciação dos índices e 

elaboração dos indicadores, 

 preparação do material. 

Sistematização 
Exploração do 

Material 

 Codificados dados brutos, 

 compreensão do texto.  

 procedimentos de recorte, 

 contagem,  

 classificação,  

 desconto, 

 enumeração, 

 regras formuladas. 

Expressão 

 

do 

 

Conteúdo 

Tratamento 

dos Resultados 

e Interpretação 

 Submetidos dados brutos à 

operações estatísticas, 

 Inferências a partir dos dados, 

 interpretações dos dados de 

acordo com as hipóteses e os 

objetivos propostos, 

 identifica novas dimensões 

teóricas. 

 tornar significativos e válidos, 

 evidenciar informações 

obtidas, 

 propõe e realiza suas 

sugeridas,  

 confronto sistemático com o 

material. 

Fonte: XAVIER (2017) com base em BARDIN (2011) 
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A abordagem do Estudo de Caso contribui para a resposta do problema elaborado 

a partir da pesquisa, permitindo a constatação dos resultados esperados, de acordo com os 

procedimentos neste capítulo, contribuindo para avaliação da comunidade científica. 

A figura 22 apresenta a estrutura de etapas adotadas para o desenvolvimento do 

estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Estrutura Metodológica 

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho 
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4- DESENVOLVIMENTO 

Nesta etapa do desenvolvimento, para um melhor entendimento da pesquisa, será 

relatado momentos da história da IETEC/CEFET-RJ, enfatizando o marco da pesquisa, os 

modelos de indicadores que serão utilizados como base para a construção do artefato, a análise 

da aplicação do artefato e os resultados obtidos.  

A IETEC, no seu início de funcionamento, chamava-se IETI – Incubadora de Empresas 

de Teleinformática e contava com uma fundação em sua administração. Foi criada em outubro 

de 1996 e teve o início das atividades em abril de 1997. Em 2005 foi desenvolvida uma análise 

da gestão da incubadora no biênio 2003/2004, percorrendo pela base dos fatores críticos de 

organização de Stainsack (2003) e os indicadores de desempenho descritos por Simões, Dias e 

Marujo (2002), visando sugestões e aplicações para o aperfeiçoamento da incubadora (CEIA & 

SPRITZER, 2005). 

Fatores críticos de Stainsack (2003) são: 

 “Localização e infraestrutura adequada; 

 Planejamento e gestão; 

 Oferta de serviços especializados; 

 Rede de relacionamento; 

 Empreendedorismo; 

 Processo de seleção de empresas; 

 Capitalização da incubadora; 

 Equipe da incubadora; e 

 Influências políticas e econômicas” (CEIA & SPRITZER, 2005). 

Indicadores de desempenho por Simões, Dias e Marujo (2002) são: 

 “Número de projetos selecionados para incubação/ Número de projetos candidatos 

à incubação; 

 Total do faturamento nos últimos 12 meses das empresas incubadas/ Número total 

de empresas incubadas; 

 Total do faturamento nos últimos 12 meses das empresas incubadas/ Número total 

das empresas incubadas; 

 Número total de distratos (rescisões de contratos)/ Número total de empresas 

graduadas; 

 Número de módulos ocupados/ Número de módulos disponíveis; 

 Número de empresas graduadas/ Numero de empresas incubadas; e 
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 Número de bens/serviços gerados pelas empresas”(CEIA & SPRITZER, 2005). 

Neste período, a incubadora apresentava os seguintes indicadores relacionados à 

incubação:  

Tabela 15 - Indicadores de incubação da incubadora de empresas do CEFET/RJ no biênio 2003/2004. 

INDICADORES DE INCUBAÇÃO 2003 2004 

Número de projetos selecionados/Números de projetos candidatos à 

incubação. 
4/6 0/0 

Total de faturamento bruto/Total de empresas incubadas. R$233.358,33 R$243.585,71 

Total de faturamento das empresas incubadas/Número total de 

empregados. 
R$96.655,17 R$113.673,33 

Número total de distratos/Número total de empresas graduadas. 1/2 2/3 

Número de módulos ocupados/Número de módulos disponíveis. 12/12 7/12 

Número de empresas graduadas/Número de empresas incubadas. 2/12 3/7 

Número de produtos/serviços gerados pelas empresas incubadas. nd nd 

Fonte: Incubadora de empresas do CEFET-RJ; CEIA e SPRITZER, 2005. 

Em dados gerais, a incubadora apresentava os seguintes indicadores: 

Tabela 16 - Indicadores gerais da incubadora de empresas do CEFET/RJ no biênio 2003/2004. 

ITEM QUANTIDADE 

Número de empresas graduadas que não tiveram sucesso 2 

Número total de empresas graduadas pela incubadora 9 

Taxa de mortalidade 22,22 % 

Anos de funcionamento da incubadora 8 

Média de empresas graduadas/ano 1,125 

Fonte: Incubadora de empresas do CEFET-RJ; CEIA e SPRITZER, 2005. 

Analisando os indicadores de incubação e indicadores gerais da incubadora, observa-se 

que neste período não havia uma preocupação com indicadores sobre sociedade, pessoas, 

clientes, liderança, processos, e outros fundamentos de excelência em gestão. 

Com o crescimento do número de incubadoras no Brasil, o PNI de acordo com a Lei da 

Inovação (2004), procura intensificar as ações de fomento para a criação de um ambiente 

favorável à inovação nas empresas (MCTI, 2012), e tem como objetivos: “fomentar a 

consolidação e o surgimento de parques tecnológicos e incubadoras de empresas que 

contribuam para estimular e acelerar o processo de criação de micro e pequenas empresas 

caracterizadas pelo elevado conteúdo tecnológico de seus produtos, processos e serviços, bem 

como por intensa atividade de inovação tecnológica e pela utilização de modernos métodos de 

gestão“ (MCTI, 2009). Como consequência deste investimento por parte do governo em 

inovação e em programas de empreendedorismo, surgem novos modelos de gestão, sendo o 

principal modelo criado pela ANPROTEC, o CERNE. 

 O Modelo de Gestão CERNE foi desenvolvido pela ANPROTEC com o apoio do 

SEBRAE, com o objetivo de criar uma plataforma de soluções, de forma a ampliar a capacidade 
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da incubadora em gerar, sistematicamente, empreendimentos inovadores bem sucedidos 

(ANPROTEC, 2008). 

Nestes moldes, a IETEC que conduz seus trabalhos desde sua inauguração, não 

sistematizou e documentou para fins de orientação de seus colaboradores os seus procedimentos 

de gestão, ocasionando um gap temporário entre o que seria a incubadora e a sistematização de 

um modelo de gestão, aos gestores que se revezavam à frente da gerência da incubadora. 

Atualmente, a IETEC não possui em seu staff colaboradores experientes em empreendedorismo 

e inovação, porém estão trabalhando para a implantação e implementação do Modelo CERNE.  

4.1 Avaliação Prévia da ANPROTEC na IETEC 

 

A implantação do Modelo CERNE está sendo executado pela equipe atual da 

incubadora: dois servidores, um bolsista e um estagiário. A IETEC não recebeu recursos do 

SEBRAE RJ para implantação do modelo CERNE. Nesta perspectiva, no final de 2014, o 

gerente da IETEC submeteu junto à ANPROTEC, uma solicitação de avaliação prévia para 

avaliar em que fase de implementação encontra-se a incubadora em relação aos oito processos-

chave do modelo CERNE. 

 A pré-avaliação é uma ação da ANPROTEC que tem como principal objetivo contribuir 

com a implantação e o aperfeiçoamento das práticas relativas ao modelo de gestão CERNE e 

aumentar a probabilidade de sucesso da incubadora na obtenção da certificação.  A 

implementação do CERNE na IETEC foi executada pela própria equipe que fez o diagnóstico 

do estágio de implantação das práticas-chave, assim como também a seleção do nível de 

maturidade e de estágio de evolução das práticas e a definição de priorização de ordem de 

implantação, para a pré-avaliação. 

A pré-avaliação foi executada em abril de 2015 por uma comissão da ANPROTEC. Na 

tabela 17 encontra-se um resumo dos processos-chave e suas práticas-chave com seus 

respectivos status de desenvolvimento na incubadora: 
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Tabela 17 - Pré-avaliação dos processos-chave – CERNE 1 

PRÉ-AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS-CHAVE – CERNE 1 

PRÁTICAS-CHAVE 
STATUS DA 

AVALIAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES 

SENSIBILIZAÇÃO INICIAL 
Executa as ações, entretanto necessita de 

revisão e melhoria no procedimento. 

PROSPECÇÃO NÃO CONFORME O procedimento não foi apresentado. 

QUALIFICAÇÃO DE 

POTENCIAIS EMPRE. 
NÃO CONFORME 

Não apresenta evidência da prática sendo 

executada efetivamente. 

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS INICIAL 

Executa a prática de recepção, registro e 

arquivamento das propostas recebidas, 

necessita de melhorias. 

AVALIAÇÃO INICIAL 
Executa a prática de avaliação, necessita 

de melhorias. 

CONTRATAÇÃO INICIAL 
Executa a prática por meio de um Termo 

de Compromisso. 

PLANEJAMENTO NÃO CONFORME 
Não apresenta a execução do planejamento 

efetivo junto aos incubados. 

QUALIFICAÇÃO NÃO CONFORME 
Não apresenta a execução da qualificação 

com os incubados. 

ASSESSORIA/CONSULTORIA NÃO CONFORME 

Não apresenta a execução de 

assessoria/consultoria ou a existência de 

um portfólio de empresas e profissionais 

em assessorias e consultorias. 

MONITORAMENTO INICIAL 
Executa o monitoramento dos 

empreendimentos, necessita de melhorias. 

GRADUAÇÃO INICIAL 
Executa ações de graduação, necessita de 

melhorias. 

RELACIONAMENTO COM 

GRADUADA 
NÃO CONFORME 

Não apresenta a execução de um 

relacionamento com as graduadas. 

MODELO INSTITUCIONAL NÃO CONFORME 

Existe um regimento interno, mas não 

apresentou registro de vínculo com a 

mantenedora, e procedimento. 

GESTÃO FINANCEIRA E 

SUSTENTABILIDADE 
NÃO CONFORME 

Não apresenta a execução de gestão 

financeira e sustentabilidade por 

mantenedora e/ou projetos de fomento. 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

TECNOLÓGICA 
NÃO CONFORME 

Possui regras de uso da infraestrutura física 

e tecnológica, mas não apresenta a 

descrição das mesmas. 

SERVIÇOS OPERACIONAIS NÃO CONFORME 

Não apresenta descrição dos serviços 

operacionais de limpeza, vigilância, 

recepção e manutenção, e as regras das 

mesmas. 

COMUNICAÇÃO E 

MARKETING 
INICIAL 

Executa ações de comunicação e 

marketing por folders, cartões, site e 

palestras. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor deste trabalho adaptado da Pré-avaliação da IETEC 2015.  

A análise das práticas desenvolvidas pela incubadora foi executada, neste relatório de 

Pré-avaliação, de acordo com os processos-chave e suas respectivas práticas-chave já 

estabelecidas no Manual de Implantação CERNE 1 e 2 – 2015. 

As considerações finais do Relatório de Pré-avaliação destacam como pontos fortes da 

incubadora: 
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 Infraestrutura física e ambiente reconhecidamente propício para a geração de 

empreendimentos inovadores.  

 Dedicação e visão de melhoria contínua da equipe em busca constante pela 

excelência.  

 A mantenedora congrega uma rede acadêmica a qual a incubadora tem acesso.  

 Reputação positiva da IETEC/CEFET enquanto centro gerador de empreendimentos 

inovadores.  

 Localização privilegiada na capital do Rio de Janeiro.  

 Empresas graduadas e consolidadas no mercado como cases de sucesso.  

 A maior parte das práticas em conformidade com o CERNE, desde que seus 

procedimentos sejam, de fato, criados, atualizados e/ou instituídos e as evidências 

melhor qualificadas.  

 Possibilidades percebidas de ampliação da capacidade de gerar empreendimentos 

inovadores mantendo e valorizando seu modus operandi por meio dos processos e 

práticas-chave do CERNE, se destacando por isso.  

 Clareza sobre sua rede de relacionamentos.  

No período desta consulta à ANPROTEC, a IETEC apresentou em seu relatório apenas 

indicadores de quantidade de empresas incubadas nos anos 2014 e 2015, 8 empresas e 6 

empresas incubadas respectivamente. 

Os parâmetros da análise da evolução das práticas-chave permitem uma percepção clara 

sobre as “entradas” (requisitos necessários), o “processo” (ações realizadas) e as “saídas” 

(resultados obtidos) de cada uma dessas fases. O não atendimento a qualquer uma evidência ou 

requisito específico deve qualificar a prática como não conforme, inviabilizando a certificação 

CERNE. 

E destaca os desafios para a certificação CERNE 1 na IETEC: 

 Procedimentos incompletos: falta atualizar os procedimentos e confirmar sua 

efetiva coerência com a execução de cada prática.  

 Evidências desordenadas: falta organizar as evidências (relatórios, atas, fotos, 

documentos diversos, sistema utilizado, entre outros) conforme os eixos do Modelo 

CERNE.  

 Relação com a mantenedora: falta formalizar melhor a relação com a mantenedora 

(vínculo institucional, assessoria/consultoria, empresas prestadoras de serviços de 
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apoio, entre outros), de forma a deixar claro o papel de cada um e a relação com os 

eixos CERNE.  

 Cultura de registro das evidências: Falta na equipe a cultura de registro das 

práticas.  

De acordo com o resultado da Pré-avaliação, observa-se que os procedimentos estão 

incompletos, e há a inexistência de um sistema de indicadores de desempenho onde se evidencia 

o processo e as saídas de cada uma das práticas-chave. 

Porém esta pré-avaliação não aferiu a realidade da incubadora naquele momento, por 

motivos alheios à gestão da incubadora. A IETEC está utilizando um programa de gestão, o 

Macropus, desde setembro de 2014. E no momento da pré-avaliação, a internet sem encontrava 

com problemas, portanto todas as informações contidas neste programa de gestão se 

encontraram impossibilitadas de acesso imediato, resultando em vários status de 

desenvolvimento de “não conforme” ao final da análise. 

4.2 Software de Gestão – Macropus 

O Macropus foi homologado como um dos softwares para gestão de Incubadoras de 

empresas com foco na implantação do CERNE1, em dezembro de 2012, pela ANPROTEC. 

Para serem homologados pela Associação, os softwares deveriam apresentar funcionalidades 

que auxiliem a equipe de gestão das Incubadoras a implantar e manter as práticas-chave do 

CERNE 1 – o primeiro dos quatro níveis de maturidade previstos pelo modelo. Após uma 

avaliação preliminar, conduzida por uma equipe técnica da ANPROTEC, o software foi 

aprovado e classificado para uma avaliação presencial, realizada em Brasília (DF), sendo 

apresentado os diferenciais e respostas aos questionamentos da equipe técnica. 

A figura 23 mostra como o Macropus atende aos 8 Processos-chave do CERNE-1, sendo 

o sistema 100 % web e aderente ao Nível-1 do Modelo CERNE: 

Figura 23 - Os 8 Processos-chave que o sistema disponibiliza e suas funcionalidades. 

 
Fonte: Macropus.com.br acesso em 12-07-2017 
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4.3 Sistemas de Base para Construção do Artefato Proposto 

Consultando uma revisão da literatura especializada, vários modelos propostos são 

apresentados, para avaliar incubadoras, como: Morais (1997), Smillor e Gill (1986), ReINC 

(2001) e PNI, cada um com seu conjunto de indicadores específicos (REBELATO et al. (2006); 

Maciel et al. (2014); Martins e Fiates (2012); e outros. 

Diante destas informações e com constantes reuniões com a gerência da incubadora, os 

indicadores necessários à certificação foram escolhidos com base em três sistemas de 

indicadores de desempenho: 

- Sistema de indicadores de desempenho proposto por Maciel et al. (2014); 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS 

INCUBADAS 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1. EIXO EMPREENDEDOR 
Pontuação - 1 a 

5/ Observações 

1.1.Valores do empreendedor  

a) Aplica seus valores pessoais ao seu perfil empreendedor?  

b) Tem dedicado a maior parte de seu tempo à empresa? 

      I. Dedicação a empresa 

 

c) Ser empreendedor tem lhe proporcionado crescimento e satisfação 

pessoal? 

     II. Posicionamento pessoal (bom senso) frente aos resultados 

          (perseverança x teimosia) 

 

1.2.Características do comportamento empreendedor  

d) Costuma definir objetivos, planejar ações e estabelecer metas 

mensuráveis, desafiantes e com significado pessoal? 

     III. Tem foco 

     IV. Planeja as ações 

     V. Estabelece metas (de curto, médio e longo prazo) 

     VI. Impõem-se desafios 

 

e) Costuma buscar oportunidades, avaliar as alternativas e calcular os 

riscos? 

     VII. Assume riscos calculados 

 

f) É proativo ou age forçado pelas circunstâncias quando precisa enfrentar 

um desafio ou superar um obstáculo? 

 

g) Adota estratégias deliberadas para influenciar ou persuadir os outros?  

h) Desenvolve / utiliza procedimentos para assegurar o cumprimento de 

prazos? 

 

i) Prioriza boas relações com clientes e fornecedores ou o lucro em curso 

prazo? 

 

2. EIXO TECNOLOGIA  

2.1.Inovação em processos e produtos (bens e serviços)  

a) O processo produtivo vem se desenvolvendo satisfatoriamente? 

      I. Evolução do processo 

      II. Aumento da produção 

      III. Aumento da produtividade 

 

b) Os produtos vêm evoluindo satisfatoriamente? 

      IV. Evolução dos produtos 
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      V. Redução dos custos 

      VI. Melhoria da qualidade 

c) Tem investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I)? 

     VII. Número de ideias que chegaram a ser executadas 

     VIII. Número de ideias executadas que tiveram sucesso 

     IX. Número de patentes 

     X. Valor do investimento 

 

d) A equipe da empresa tem qualificação adequada às suas necessidades? 

     XI. % Graduação 

     XII. % Especialização 

     XIII. % Mestrado 

     XIV. % Doutorado 

 

3. EIXO CAPITAL  

3.1.Gestão financeira  

a) Efetua regularmente os registros e controle econômicos e financeiros? 

      I. Registra e controla contas a pagar e a receber 

      II. Calcula e controla o custo de cada produto 

      III. Calcula e controla o faturamento por produto 

 

b) Tem conhecimento de como é composto o capital da empresa? 

      IV. % de recursos próprios 

      V. % de recursos de terceiros 

 

c) Tem conhecimento de como é composto os custos da empresa? 

      VI. % recursos humanos 

      VII. % custeio da produção 

      VIII. % investimentos em P&D&I 

      IX. % outros 

 

d) Tem conhecimento de como são cobertos os custos da empresa? 

      X. % coberto com recursos próprios 

      XI. % coberto com recursos de terceiros 

 

e) Tem prospectado recursos financeiros reembolsáveis?  

f) Tem acessado recursos financeiros não reembolsáveis? 

      XII. Editais de fomento a inovação 

      XIII. Bolsas: tipo, quantidade e prazo de utilização 

 

g) A empresa apresenta adimplência no cumprimento dos passivos? 

      XIV. Despesas operacionais 

      XV. Impostos e contribuições 

      XVI. Fornecedores 

      XVII. Colaboradores 

      XVIII. Incubadora 

 

h) Os resultados financeiros têm se mostrado satisfatórios? 

      XIX. Comparativo entre despesas x receitas 

      XX. Evolução do faturamento bruto 

      XXI. Evolução da geração de impostos 

 

3.2.Planejamento financeiro  

i) Qual a tendência apresentada pelos indicadores econômicos e financeiros 

da empresa? 

      XXII. Retorno sobre o investimento 

      XXIII. Patrimônio 

      XXIV. Margem de lucro operacional 

      XXV. Lucratividade 

      XXVI. Liquidez 

 

j) Qual o grau de dependência da incubada com a incubadora? 

      XXVII. Utilização da infraestrutura física 

      XXVIII. Utilização da infraestrutura tecnológica 
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      XXIX. Capacitação 

      XXX. Assessoria / Consultoria 

      XXXI. Outros 

k) Tem feito planejamento para pós-incubação?  

4. EIXO MERCADO  

4.1.Imagem e Conhecimento de Mercado  

a) A empresa utiliza critérios para segmentar o mercado? 

      I. Prospecção de clientes alvos 

      II. Captação de clientes da concorrência 

      III. Identificação de mercados em potencial 

 

b) A comercialização tem evoluído satisfatoriamente? 

      IV. Crescimento do mercado 

      V. Crescimento do mercado 

 

c) Conhece o posicionamento da empresa no mercado? 

      VI. Análise comparativa com os concorrentes 

      VII. Grau de dependência de poucos clientes 

      VIII. Expectativa de expansão do mercado 

               a) Local 

               b) Regional 

               c) Nacional 

               d) Internacional 

 

d) A empresa possui um plano de marketing?  

4.2.Relacionamento com os clientes  

e) A empresa utiliza estratégias de marketing para se relacionar com o 

cliente? 

      IX. Suporte à força de venda 

      X. Vendas diretas 

      XI. Promoção de vendas 

      XII. Programas de fidelidade 

 

f) Quais os tipos de mídias utilizadas pela empresa para impulsioná-la no 

mercado? 

      XIII. E-mail marketing 

      XIV. Mídias sociais 

XV. Sites 

      XVI. Google ad Words 

      XVII. Outros 

 

g) A empresa dispõe de uma sistemática para acompanhamento da 

satisfação do cliente?  

      XVIII. Eficácia do SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente  

      XIX. Utilização das informações do SAC para implementação de 

melhorias nos produtos ou processos  

 

h) As necessidades dos clientes são incorporadas aos atributos dos 

produtos?  

      XX. Customização dos produtos  

      XXI. Serviço de pós venda  

 

i) Há compatibilidade entre a produção (quanto produz) e a comercialização 

(quanto vende)?  

 

j) A empresa estabelece parceria com seus principais clientes?   

4.3.Relacionamento com a sociedade e com a UFRN   

k) A empresa interage efetivamente com a UFRN?  

      XXII. Projetos desenvolvidos em parceria com a universidade  

      XXIII. Geração de postos de trabalho (bolsas) para alunos da  

universidade 
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      XXIV. Geração de postos de trabalho para egressos da universidade  

      XXV. Participação em eventos realizados / promovidos pela  

universidade 

      XXVI. Parceria estabelecida com a universidade  

                   a) Aquisição de tecnologia  

                   b) Prestação de serviços  

l) A empresa possui canais de relacionamento estabelecidos com a 

sociedade?  

      XXVII. Eficácia na comunicação da empresa com a sociedade  

      XXVIII. Imagem da empresa perante a sociedade  

 

5. EIXO GESTÃO   

5.1.Estratégia e Planejamento   

a) A empresa possui um Plano de Negócio?   

b) A empresa adota planejamento estratégico?  

      I. Análise estratégica: missão, visão, objetivos e metas.  

      II. Atenção às necessidades dos clientes e do mercado  

      III. Atenção aos riscos associados a novos concorrentes  

      IV. Atenção a produtos substitutos  

      V. Análise comparativa com o desempenho dos concorrentes 

      VI. Análise comparativa com relação aos referenciais externos  

 

5.2.Gestão de Processos   

c) A empresa adota requisitos de projetos incorporados aos produtos?  

      VII. Novas tecnologias  

      VIII. Aspectos ambientais  

      IX. Aspectos legais  

      X. Necessidades dos clientes  

      XI. Identificação de oportunidade ou nicho de mercado  

 

d) A empresa possui metodologia ou ferramenta específica para gestão dos 

processos?  

      XII. Registro, controle e redução do tempo de produção 

      XIII. Registro, controle e melhoria da qualidade do produto 

      XIV. Registro, controle e redução do tempo de entrega do produto 

(período entre o recebimento do pedido até a entrega do 

produto)  

 

e) A empresa adota estratégias para assegurar qualidade aos produtos?  

      XV. Teste de integridade e desempenho dos produtos  

      XVI. Seleção e avaliação de fornecedores  

      XVII. Controle rigoroso de versões e de ambientes de software  

 

5.3.Gestão de Pessoas   

f) A empresa possui uma sistemática de seleção de colaboradores?  

      XVIII. Seleção por habilidades e competências  

 

g) A empresa estabelece padrões de trabalho?  

      XIX. Orientação dos colaboradores quanto aos padrões de trabalho  

      XX. Divulgação das práticas de gestão junto aos colaboradores  

      XXI. Possui plano de cargos, carreira e salários 

      XXII. Avaliação do desempenho dos colaboradores  

      XXIII. Avaliação da satisfação dos colaboradores  

                   a) Identificação de fatores que influenciam o bem estar 

                   b) Identificação de fatores que os motivam  

 

h) A empresa utiliza metodologia ou ferramentas para assegurar bem estar 

das pessoas?  

      XXIV. Condições ambientais, de risco e saúde 

      XXV. Segurança ocupacional e ergonômica  
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i) A empresa possui estratégias motivacionais em todos os níveis da 

organização?  

      XXVI. Estímulo ao alcance de metas  

      XXVII. Estímulo ao aprendizado  

      XXVIII. Reconhecimento do desempenho das pessoas  

                      a) Individual  

                      b) Em grupo  

      XXIX. Retribuição financeira pelo desempenho das pessoas  

      XXX. Promoção dos colaboradores em função do perfil e do  

Desempenho 

 

j) Adota metodologia para identificar as necessidades de capacitação da 

equipe considerando os perfis requeridos?  

      XXXI. Planejamento do perfil dos profissionais a serem contratados  

 

k) Sócios e colaboradores participam das ações de capacitação tecnológica 

oferecidas pela incubadora?  

 

l) Promove capacitações tecnológicas para sócios e colaboradores fora da 

incubadora?  

 

5.4.Cumprimento dos compromissos assumidos com a incubadora   

m) Está executando a proposta aprovada quando do ingresso na incubadora?   

n) Evoluiu o modelo de negócio apresentado quando do ingresso na 

incubadora a um Plano de Negócio?  

 

o) A empresa tem utilizado a infraestrutura física destinada para seu uso 

individual?  

 

p) A empresa tem utilizado infraestrutura tecnológica da UFRN?   

q) Tem participado das reuniões para as quais foi convocado?   

r) Participou de: seminários, workshops, feiras, rodadas de negócios, para os 

quais foi convidado?  

 

n) Evoluiu o modelo de negócio apresentado quando do ingresso na 

incubadora a um Plano de Negócio?  

 

s) Sócios e colaboradores têm participado de capacitações oferecidas pela 

incubadora?  

 

t) A empresa demandou consultorias / assessorias à incubadora?   

u) Está em dia com o pagamento das taxas e contribuições?   

Fonte: Elaborado por Maciel et al. (2014) 

Este sistema de monitoramento e avaliação foi desenvolvido para as empresas 

incubadas em uma incubadora de base tecnológica da UFRN, empregando indicadores de 

desempenho e utilizando como base os fundamentos adotados pelo CERNE, buscando na 

literatura os indicadores necessários para cada eixo elaborado no modelo CERNE, para analisar 

o desempenho das empresas (MACIEL et al., 2014). 

A execução deste sistema de monitoramento permitiu a incubadora verificar quais 

áreas das empresas incubadas precisavam ser melhoradas e como a incubadora poderia fornecer 

apoio. Ao aplicar este sistema de monitoramento, identificou-se as áreas onde as empresas 

demonstraram pior desempenho, gestão e mercado. Este modelo mostrou-se eficaz na análise 

de desempenho das empresas da incubadora da UFRN (MACIEL et al., 2014). 
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Este sistema segue os cinco eixos norteadores do modelo CERNE: empreendedor, 

mercado, capital, tecnologia e gestão. Apresenta o eixo capital bem elaborado, com parâmetros 

importantes a respeito da gestão e planejamento financeiro das empresas incubadas. Este 

sistema não contempla a pré-incubação, foi desenvolvido para as empresas incubadas da 

incubadora da UFRN. 

- Sistema de indicadores de desempenho proposto por Martins e Fiates (2012) 
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Fonte: Elaborado por Martins e Fiates (2012) 

 

 Este sistema de indicadores de desempenho está composto pela criação de 

aproximadamente 100 variáveis, alocadas entre 23 indicadores gerais que contemplam os oito 

processos-chave constituídos dos cinco eixos norteadores do modelo CERNE (MARTINS & 

FIATES, 2012). 

A construção deste sistema de indicadores foi baseada nos inúmeros modelos 

existentes na literatura, onde se destacam: McKinsey; Measuring Researchand Development 

Expenditures; Science, Technology and Industrial Scoreboard; European Innovation 

Scorecard, A Diagnostic for Disruptive Innovation; Global Innovation Index (GII); Index of 

the Massachusetts Innovation Economy; Minnesota Inovation Survey (MIS); Plano Nacional de 
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Incubadoras. Produzindo um framework de mensuração, conforme a figura 24 (MARTINS & 

FIATES, 2012). 

. 

Figura 24-Framework para mensuração do desempenho das incubadoras de base tecnológica no 

empreendedorismo inovador. 

 
Fonte: Elaborado por Martins e Fiates (2012) 

Este Framework define que a união do capital humano com o capital estrutural, a 

fonte de recursos e rede de relacionamento, desenvolvido pelas incubadoras de empresas 

alavancam o processo de pesquisa e desenvolvimento, abordagem do empreendedorismo 

inovador de base tecnológica para elaboração de produtos mais sofisticados, processos, 

negócios e a constituição de capital intelectual, gerando impactos socioeconômicos na 

economia local e regional (MARTINS & FIATES, 2012). 

Este é um modelo genérico para mensuração da contribuição gerada pelas 

incubadoras no processo de desenvolvimento da inovação e empreendedorismo, e sua aplicação 

não está subordinada a nenhum outro instrumento de avaliação, possibilitando uma 

flexibilidade na sua adaptação, sem necessidade de demonstrações ou cálculos (MARTINS & 

FIATES, 2012). 

Neste sistema consta oito processos-chave, apresentando um eixo capital bem 

construído, com parâmetros como capital humano, capital estrutural e fonte de recursos, com 

um amplo espectro de análise. Este sistema não contempla a pré-incubação, foi desenvolvido 

apenas para acompanhamento de empresas incubadas em incubadoras. 
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- Sistema de indicadores REINC (2001) 

INDICADORES 
ORIGEM* 

1 2 3 4 5 

PERSPECTIVA DOS CLIENTES** 

Satisfação da incubada 

Nível de satisfação das empresas      

Integração universidade/empresa 

Número de estágios gerados      

Número de projetos desenvolvidos em parceria      

Frequência do uso de laboratórios e dependências da 

universidade 

     

Incentivo à pesquisa 

Número de projetos com universidade/centro de pesquisa      

Desenvolvimento tecnológico 

Índices de transferência de tecnologia  

(contratos com a universidade, spin-off) 

     

Inovação classe mundial      

Impacto de modernização de empresas      

Número de produtos gerados      

Número de patentes geradas      

Desenvolvimento econômico 

Potencial de exportação das empresas      

Número de empresas geradas      

Taxa de mortalidade e sucesso      

Taxa de crescimento de empresas      

Total de impostos gerados      

Total de faturamento das empresas      

Receita total ano/receita total ano anterior      

Total de impostos gerados no ano/total de impostos gerados 

ano anterior 

     

Número de empresas incubadas (ou graduadas) no ano/ 

Número de empresas incubadas (ou graduadas) no ano anterior 

     

Número de produtos aceitos no mercado no ano/ Número de 

produtos aceitos no mercado no ano anterior 

     

Faturamento total no ano/Faturamento total no ano anterior      

Diversificação econômica 

Geração de emprego e renda 

Número de funcionários empregados      

Número de empregos qualificados      

Salários pagos      

Número de empregos gerados no ano/ Número de empregos 

gerados no ano anterior 

     

PERSPECTIVA DOS CLIENTES** 

Incentivo ao empreendedorismo 

Número de alunos nas disciplinas de empreendedorismo      

Número de alunos nas disciplinas de empreendedorismo/ 

Número de propostas de alunos da disciplina 
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Marketing/Imagem da incubadora 

Número de atendimentos a interessados      

Taxa de ocupação      

Qualidade e custo da infraestrutura material e administrativa      

Total de investimentos em treinamento da equipe       

Total de investimentos em treinamento da equipe no ano/ 

Receita total no ano 

     

Infraestrutura e inovação 

Gastos na aquisição de novos equipamentos e material 

permanente no ano/receita total na ano 

     

% receita utilizada na modernização ou ampliação das 

instalações no ano 

     

Gastos para melhoria de processos e da gestão/receita total no 

ano 

     

Satisfação da equipe da incubadora 

Nível de satisfação da equipe da incubadora      

PERSPECTIVA FINANCEIRA 

                 Subsídio gestora 

% gastos totais subsidiados pela entidade gestora      

                 Financiamento a fundo perdido 

Financiamentos a fundo perdido/receitas totais      

                 Faturamento (outros serviços) 

Faturamento com outros serviços/receitas totais      

Taxas de serviços 

Taxa de inadimplência      

Taxas de serviços recebidas/receitas totais      

Taxas de serviços recebidas/custos operacionais      

Despesas  

Custos totais/despesas totais      

Total de investimentos/despesas totais      

Royalties  

Royalties recebidos/receitas totais      

% sobre o faturamento de empresas 

Taxas sobre o faturamento das empresas recebidas/receitas 

totais 

     

Fonte: ReINC, 2001; CEIA e SPRITZER, 2005 

Legenda: 

 Origem dos indicadores: 1- Seminário; 2- NBIA; 3- Anprotec; 4- Novos; 5- Livro da 

Ednalva. 

 Para os indicadores da perspectiva de clientes, no caso dos investidores públicos, é 

importante apresentar também a razão entre os indicadores de impacto 

socioeconômico e o total de investimentos realizados por entidades públicas. 

Este sistema de indicadores de desempenho visa, por parte da gestão da ReINC, a 

obtenção de dados sobre a estratégia da incubadora, e se a mesma está sendo praticada através 
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de sistemas de informação e vários métodos de gestão. Este sistema utilizou o BSC como um 

dos métodos de gestão e tomada de decisão, por parte das incubadoras (CEIA, 2006). 

Este sistema segue os cinco eixos norteadores do modelo CERNE: empreendedor, 

mercado, capital, tecnologia e gestão. O foco principal do sistema está na perspectiva dos 

clientes, com os tópicos de desenvolvimento tecnológico e econômico bem elaborados, com 

parâmetros importantes voltados a uma análise quantitativa das incubadoras, em relação as 

empresas incubadas. Este sistema não contempla a pré-incubação, foi desenvolvido para as 

incubadoras de empresas vinculadas a Rede de Incubadoras do Rio de Janeiro - ReINC. 

 

INDICADORES DO SEBRAE 

1- Número de novas empresas incubadas no ano 

2- Número de empresas graduadas 

3- Satisfação da incubadora com o SEBRAE 

4- Número de postos de trabalho gerados pelas empresas 

incubadas 

5- Número de empregos gerados pelas empresas graduadas 

6- Receita bruta total pelas empresas incubadas 

7- Taxa de mortalidade de empresas. Desdobrado em: 

a. Taxa de mortalidade de empresas incubadas 

b. Taxa de mortalidade de empresas graduadas 

8- Número de empresas beneficiadas pelo SEBRAE. 

Fonte: ReINC, 2001; CEIA e SPRITZER, 2005 

Escolheu-se estes modelos propostos de sistemas de indicadores de desempenho devido 

a dois parâmetros discutidos nas reuniões com a gerência: o modelo da ReINC pelo fato da 

IETEC fazer parte desta Rede de Incubadoras e já se encontrava com alguns indicadores deste 

modelo em prática na incubadora; o modelo do Maciel et al. (2014) por estar sendo aplicado 

diretamente em uma incubadora e consolidado na mesma; e o modelo de Martins e Fiates (2012) 

por ter sido concebido para ser aplicado em qualquer incubadora. 

4.4 O Artefato Proposto 

De acordo com as reuniões junto a gerência da IETEC, os indicadores de desempenho 

escolhidos para compor os seus procedimentos de gestão e consolidar a sistematização do seu 

modelo de gestão frente a certificação CERNE, encontram-se consolidados e determinados. O 
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artefato criado, tem como princípio, o interesse gerencial da incubadora e o alinhamento dos 

indicadores aos cinco eixos. 

O conjunto de indicadores de desempenho gerados: 

SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA IETEC 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

1. EIXO EMPREENDEDOR 

a) Tem foco 

b) Planeja ações 

c) Impõem-se desafios 

d) Tendência de assumir riscos (Tomada de decisão)  

e) Número de alunos nas disciplinas de empreendedorismo  

f) Número de propostas de alunos da disciplina 

g) Número de atendimentos a interessados 

h) Taxa de ocupação 

i) Qualidade e custo da infraestrutura material e administrativa 

2. EIXO TECNOLOGIA 

a) Desenvolvimento do processo 

b) Desenvolvimento dos produtos 

3. EIXO CAPITAL 

a) Tem conhecimento de como é composto o capital da empresa 

- % de recursos próprios 

             - % de recursos de terceiros  
b) Custos da empresa 

             - % recursos humanos 
c) Acesso de recursos financeiros 

             - Editais de fomento a inovação 
             - Incentivos e apoios recebidos da incubadora para inovação 

d) Adimplência no cumprimento dos passivos 

- Colaboradores  

             - Incubadora 
e) Resultado financeiro 

             - Evolução do faturamento bruto 

4. EIXO MERCADO 

a) Prospecção de clientes alvos 

b) Identificação de mercados em potencial 

5. EIXO GESTÃO  

a) Divulgação das práticas de gestão junto aos colaboradores 

b) Possui plano de cargos, carreira e salário 

c) Avaliação da satisfação dos colaboradores 

d) Está executando a proposta aprovada quando do ingresso na incubadora 

e) Evoluiu o modelo de negócio apresentado quando do ingresso na incubadora a um 

plano de negócio 

f) A empresa tem utilizado a infraestrutura física destinada para seu uso individual 

g) A empresa tem utilizado a infraestrutura tecnológica do CEFET-RJ 

h) Tem participado das reuniões para as quais foi convocado 
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i) Participou de: 

- Seminários 

- Workshops 

- Feiras 

             - Rodadas de negócio 

j) Número de atas de reunião 

k) Está em dia com o pagamento das taxas e contribuições 

l) Total de novas empresas geradas 

m) Taxa de mortalidade das empresas graduadas 

n) Taxa de mortalidade das empresas incubadas 

o) Número de empresas graduadas no ano anterior 

p) Número de empresas incubadas no ano anterior 

q) Número de novas empresas incubadas no ano 

r) Número de novas empresas graduadas 

s) Número total de empresas graduadas 

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

LEGENDA DE ORIGEM DOS INDICADORES 

Conjunto de indicadores cores 

MACIEL et al (2014)  

MARTINS & FIATES (2012)  

REINC (2001)& SEBRAE  

CRIADO NAS REUNIÕES (2017)  
Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

O eixo empreendedor consiste em planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 

dos perfis empreendedores, auxiliando os empresários através de consultorias, treinamentos e 

assessorias.  Os indicadores deste eixo expressam a evolução pessoal dos empreendedores e os 

seus reflexos nas atividades empresariais são mensurados através de avaliações periódicas com 

questionários pré-definidos pela gestão da incubadora. 

O eixo tecnologia consiste em planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das 

tecnologias através de métodos, protótipos, produto, novos produtos e serviços das empresas 

incubadas. Os indicadores deste eixo expressam a aderência das estratégias da empresa com o 

mercado são mensurados através de avaliações periódicas executadas pela gestão da 

incubadora. 

O eixo capital consiste em planejar, acompanhar e avaliar a gestão financeira dos 

empreendimentos incubados. Os indicadores deste eixo expressam as necessidades das 

empresas em adequar a tomada de decisão dos negócios, às ameaças e oportunidades do 

ambiente de negócio. São mensurados através de avaliações periódicas e consultorias. 

O eixo mercado consiste em planejar, acompanhar e avaliar a evolução do marketing 

share (participação da empresa em um nicho de mercado) das empresas incubadas. Os 
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indicadores deste eixo expressam a visão do empreendedor em relação ao ambiente de 

mercado/comercial. São mensurados através avaliações periódicas e consultorias. 

O eixo gestão consiste em planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento estratégico 

das empresas incubadas. Os indicadores deste eixo expressam a performance da gestão dos 

empreendimentos. São mensurados através de avaliações periódicas e consultorias. 

Neste conjunto de indicadores de desempenho desenvolvido, o percentual de 

indicadores de cada modelo, que serviu de base para a construção do mesmo, está descrito na 

figura 25. 

Figura 25-Contribuição dos modelos de base ao artefato desenvolvido. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

O modelo de Maciel et al. (2014) tem uma predominância em relação aos outros 

modelos, com (60 %) dos indicadores, sendo nos eixos tecnologia, capital e gestão a principal 

contribuição deste modelo; o modelo de Martins e Fiates (2012) contribui com (12 %) com uma 

predominância do eixo gestão; o modelo do ReINC (2001)/SEBRAE, com a  contribuição de 

(20 %), tem a sua predominância no eixo empreendedor; os indicadores criados nas reuniões 

contribuem com (8 %), e predominam no eixo gestão. 

Na produção do artefato proposto nos objetivos gerais e específicos, em sincronismo 

com a gerência da incubadora, foi desenvolvido um conjunto de indicadores futuros. 

 

 

 

 

12%

60%

20%

8%

Gráfico da Contribuição dos Modelos  ao 
Conjunto de Indicadores Desenvolvido

Martins e Fiates (2012)

Maciel et al. (2014)

ReINC (2001)/SEBRAE

CRIADO NAS REUNIÕES
(2017)
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INDICADORES FUTUROS 

CONJUNTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO FUTUROS DA 

IETEC 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

a) Nível de satisfação das empresas 

b) Número de estágios gerados 

c) Número de projetos desenvolvidos em parceria 

d) Número de empresas geradas 

e) Número de funcionários empregados 

f) Número de empregos qualificados 

g) Número de projetos oriundos da incubadora e da academia local 

h) Número de planos de negócio produzidos na academia 

i) Número de negócios gerados como resultado de trabalhos e pesquisas desenvolvidas em 

universidades ou centro de pesquisas 

j) Cooperação entre empresas (% de empresas) 

k) Número de parcerias entre empresas já estabelecidas e emergentes 

l) Número de propostas e projetos elaborados na incubadora incorporados em políticas 

públicas oficiais 

m) Número de participantes nos eventos realizados pela incubadora 

n) Número de projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria com a iniciativa privada 

o) Número de convênios assinados com entidades e empresas locais 

p) Número de convênios/parcerias internacionais 

q) Número de projetos aprovados pelas agências de fomento à pesquisa 

r) Aquisição de licenças tecnológicas 

s) Investimento em P&D Tecnológica 

t) Número de novos negócios gerados 

Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

 

LEGENDA DE ORIGEM DOS INDICADORES 

Conjunto de indicadores cores 

MARTINS & FIATES (2012)  

REINC (2001) & SEBRAE  

CRIADO NAS REUNIÕES (2017)  
Fonte: elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

Estes indicadores refletem o empenho da incubadora junto às suas incubadas no âmbito 

do crescimento do processo de gestão em relação a empregos, estágios, verbas de fomento, 

convênios internos e externos, tecnologias entre outros. A figura 26 mostra a quantidade de 

indicadores selecionados de cada modelo utilizado neste conjunto. 
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Figura 26-Contribuição dos Modelos ao Conjunto de Indicadores Futuros . 

 
Fonte: Elaborado pelo autor desta pesquisa 

 

O modelo de Martins e Fiates (2012) tem uma predominância em relação aos outros 

modelos, com (13) dos indicadores futuros propostos; o modelo do ReINC (2001)/SEBRAE, 

participa desta construção com uma contribuição de (6) indicadores; os indicadores criados nas 

reuniões contribuem com (1) indicador; o modelo de Maciel et al. (2014) não contribuiu nesta 

construção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema de indicadores de desempenho, bem como os principais conceitos relacionados 

à gestão de desempenho e CERNE, desenvolveu-se a partir da revisão bibliográfica. Todo este 

fundamento teórico, associado às técnicas para coleta e análise dos dados obtidos com a 

pesquisa propiciou a obtenção dos resultados apresentados nos desdobramentos dos capítulos. 

Neste trabalho definiu-se pela utilização da metodologia de pesquisa qualitativa 

significando que, após a coleta dos dados e escolha dos parâmetros a serem utilizados na criação 

do artefato proposto na questão da pesquisa, buscou-se traduzir e analisar as características 

apresentadas no decorrer do presente trabalho proporcionando uma reflexão do tema com base 

nos dados da pesquisa. 

A pesquisa propôs o desenvolvimento de um conjunto de indicadores de desempenho 

para a IETEC certificar-se junto a ANPROTEC, de acordo com os princípios sistematizados no 

modelo CERNE buscando melhorar e sistematizar o modelo de gestão estratégico da 

incubadora, e alcançar a certificação CERNE 1. 

O sistema de indicadores de desempenho é uma ferramenta útil para avaliação, 

acompanhamento, auto avaliação e permite mensurar o potencial de desenvolvimento dos 

empreendimentos, indicando quais os fatores facilitadores e quais os obstáculos para que se 

alcance o sucesso. Este sistema auxilia a gestão da incubadora, dependendo do resultado da 

aplicação dos indicadores, na tomada de decisão permitindo uma sinergia entre os 

empreendedores e a gerência da incubadora. 

Em conformidade com a afirmação de Luna, Melo e Gomes (2012), o artefato 

desenvolvido através da metodologia de Design Science Research, a princípio teve uma seleção, 

em conjunto com a gerência da incubadora, somente dos indicadores essenciais à gestão da 

incubadora de empresas. 

Ficou evidente no artefato gerado, que o mesmo não contem todos os indicadores de 

desempenho dos modelos utilizados com base para esta pesquisa. Nas reuniões com a gerência, 

a análise do conteúdo dos modelos de sistema de avaliação de desempenho, constatou-se que, 

a adaptação dos indicadores e variáveis que serão aplicados, têm que estar alinhada com os 

objetivos e metas programadas pela gestão da incubadora. 
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5.1 Propostas para trabalhos futuros 

Como proposta de seguimento deste trabalho recomenda-se alguns itens que devem ser 

objeto de estudos futuros: 

 Investigação da aplicação deste sistema de indicadores de 

desempenho criado na gestão da incubadora de empresas, IETEC; 

 Investigar o programa de gestão Macropus e a sua aplicabilidade 

na incubadora de empresas, IETEC; 

 Verificar a operacionalização dos indicadores futuros, e se estes 

estão em conformidade com os objetivos a serem alcançados e as metas 

programadas pela incubadora junto aos empreendedores; 

 A criação de indicadores de desempenho voltados a pré-

incubação, visto que, um projeto bem assessorado desde a sua concepção, gera 

uma empresa de sucesso. 
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APÊNCICE B 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÂO DE AVALIAÇÃO 
 

 

1. Dados Cadastrais 

 
1.1. Razão Social e Nome Fantasia  

IETEC CEFET-RJ - Incubadora de Empresas Tecnológicas do CEFET-RJ 

1.2. Endereço Completo 

Rua General Canabarro, 485 – bloco C, térreo 

1.3. Bairro 1.4. CEP 

Maracanã 20271 

1.5. Cidade 1.6. UF 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

1.7. CNPJ 1.8. Inscrição Estadual 

Mantenedora: 42.441.758/0001-05 Isento 

1.9. Nome do Contato 1.10. Telefone 1.11. email 

Marcelo/Vinícius 21 – 2569 44 03 Ietec.cefet.rj@gmail.com 

1.12. Home-Page da Incubadora 

www.incubadora.cefet-rj.br 

 

2. Dados Técnicos 

 
2..1. Estágio de evolução das práticas pretendido 

Prática-Chave: Sensibilização 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Prospecção 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Qualificação de Potenciais Empreendedores 

(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Recepção de Propostas 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Avaliação: 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Contratação 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Plano de Desenvolvimento do Empreendedor 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Plano Tecnológico  
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Plano de Capital 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Plano de Mercado 

(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Plano de Gestão 
( x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Qualificação do Empreendedor 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
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Prática-Chave: Qualificação Tecnológica 
(   x) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Qualificação Financeira 
(   x) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Qualificação em Mercado 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Qualificação em Gestão 

(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Assessoria/consultoria ao Empreendedor 

(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Assessoria/consultoria Tecnológica 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Assessoria/consultoria Financeira 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Assessoria/consultoria em Mercado 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Assessoria/consultoria em Gestão 

(   x) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Monitoramento do Empreendedor 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Monitoramento da Tecnologia 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Monitoramento Financeiro 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Monitoramento do Mercado 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Monitoramento da Gestão 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Graduação 

         (x) inicial(   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Relacionamento com Graduadas 
(  x ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Modelo Institucional 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Gestão Financeira e Sustentabilidade 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 

Prática-Chave: Infraestrutura Física e Tecnológica 
( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Apoio à Gestão 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
Prática-Chave: Comunicação e Marketing 

( x  ) inicial    (   ) definida   (   ) estabelecida   (   ) sistematizada 
 

2.2. Existem dificuldades de deslocamento (unidade distante mais de 200 
km do aeroporto mais próximo, poucos voos, estrada de difícil acesso, 
acesso por barco, etc.) 

( x  ) Não                          (   ) Sim 
Se sim, explicitar -------------------------------------------------------------- 

2.3. Horário de Funcionamento da 
Incubadora 

2.4. Número de colaboradores da 
Incubadora 

9h às 17h 3 

2.5. Possui alguma certificação (voluntária ou compulsória)? 



102 
 

(  x )  Não                         (   )Sim     

Qual a Norma? 

Qual a Certificadora? 
Qual a validade? 

2.6. Quanto a documentação:  

(   ) Documentação toda eletrônica 

( x ) Parte da documentação eletrônica e parte em papel 
(   ) Documentação toda em papel 

 

2.7. Quanto ao software de Gestão do Sistema CERNE: 

(   ) Controle completo pelo software .................. 
(x ) Controle de algumas atividades realizadas pelo software 

................e algumas controladas manualmente  
(   ) Controle totalmente manual 

2.8. Na implantação do Sistema de Gestão CERNE a Incubadora utilizou 
serviços de consultoria? 

(x)Não                                         (   ) Sim 
Caso positivo, favor informar: 
Nome da Empresa de Consultoria: 

Nome do Consultor: 
Telefone: 

Email: 

Nome do responsável  Data 

  

 

Campo a ser preenchido pela ANPROTEC 

Data para a realização da avaliação prévia: 

 

Equipe de avaliadores: 
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APÊNDICE C 

 
À IETEC-CEFET  

A/C: Marcelo e Vinícius  

C.c: Evelin Cristina Astolpho; Fernando Eisele 

Prezados,  

Abaixo segue o plano de trabalho para a Pré-avaliação para Certificação CERNE 01 junto a Incubadora 

IETEC-CEFET para o dia 02 de abril de 2015, das 9h as 17h.  

Pedimos que, por gentileza, observem as seguintes considerações:  

-avaliação é analisar o grau de adequação e conformidade do estágio de evolução 

das práticas chaves implantadas pela incubadora tendo como referência os critérios propostos pelo 

modelo de gestão Cerne 1versāo 2015, bem como apontar as oportunidades de melhorias visando o 

aprimoramento continuo do sistema de gestão da incubadora .  

cada uma das 33 práticas chaves previstas no CERNE 1 estejam implementadas. Para tanto, devem 

ser verificados para cada prática procedimentos, documentos de referencia, registros, planos e 

indicadores aplicáveis, considerando o seu respectivo grau de evolução.  

ar o não cumprimento de um requisito ao 

responsável pela incubadora que pode se posicionar sobre a ocorrência. Se possível, o responsável 

da incubadora poderá apresentar a evidência que falta até o final da avaliação.  

 consultor deverá apontar oportunidades de melhorias 

pertinentes.  

incubados, ex-incubados e demais participantes do processo de incubação podem ser convidados 

para falarem sobre sua participação no processo de incubação.  

 

programação mediante a concordância dos participantes.  
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APÊNDICE D 

 

Página 1 de 23 PRÉ-AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CERNE 1 

 

PRÉ-AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CERNE 1 

IETEC/CEFET  

1. INTRODUÇÃO:  

1.1 Contextualização da Avaliação Prévia (objetivos)  

 

A pré-avaliação é uma ação da ANPROTEC que tem como principal objetivo contribuir 

com a implantação e o aperfeiçoamento das práticas relativas ao modelo de gestão 

CERNE e aumentar a probabilidade de sucesso da incubadora na obtenção da 

certificação, o que está previsto para ocorrer no 2º semestre de 2015, por instituição 

certificadora credenciada.  

O CERNE tem como objetivo principal criar um modelo e padrão de atuação, de forma a 

ampliar a capacidade das incubadoras em gerarem, sistematicamente, 

empreendimentos inovadores bem sucedidos.  

1.2 Breve Histórico da Incubadora  

 

A IETEC-CEFET é um mecanismo de extensão do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ destinado a apoiar 

empreendimentos nascentes inovadores de base tecnológica, vinculado à Diretoria de 

Extensão - DIREX e prevê duas modalidades de apoio aos empreendedores: do 

Sistema de Pré-incubação e do Sistema de Incubação.  

A implementação do CERNE na IETEC-CEFET foi feita pela própria equipe que fez o 

diagnóstico do estágio de implantação das práticas-chave, assim como também a 

seleção do nível de maturidade e de estágio de evolução das práticas e a definição de 

priorização de ordem de implantação. Página 2 de 23  

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE PRÉ-AVALIAÇÃO:  

2.1 Data de realização da pré-avaliação: 02 de abril de 2015.  

2.2 Nome do avaliador: Lidiane Samora de Araújo  

2.3 Nome do consultor: Fernando Eisele 
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3. IDENTIFICAÇÃO DA INCUBADORA:  

3.1. Nome da Incubadora: IETEC/CEFET  

3.2 Cidade: Rio de Janeiro  

3.3 UF: Rio de Janeiro  

3.4 Telefone: (21) 2569-4403  

3.5. Nome do Gestor: Marcelo de Alencar  

3.6. Relação e cargo das 

pessoas que participaram da 

pré-avaliação: Nome  

Cargo ou função  

Marcelo de Alencar  Gerente  

Vinícius  Técnico Operacional  
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