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Resumo: 

 
Este trabalho tem como objetivo verificar a adequação da metodologia de gestão de incubadoras 

CERNE, criada pela ANPROTEC juntamente com o SEBRAE, em incubadoras de economia 
solidária. Para isso, dois objetivos específicos foram traçados: definir o nível de maturidade em 

que se encontra a incubadora segundo a metodologia utilizada como referência; e checar a 
viabilidade da implementação da metodologia de referência em incubadoras de economia 
solidária. O estudo foi realizado na Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia 

Solidaria (InTECSOL), vinculada à Universidade Federal Fluminense (UFF), no Campus 
Aterrado do município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Este artigo é uma pesquisa descritiva, 
com abordagem qualitativa, que se utilizou das técnicas de pesquisa bibliográfica e documenta l 

para a conceituação do referencial teórico, e a técnica do estudo de caso para descrição do objeto 
de estudo, bem como para o levantamento dos resultados. Para coleta de dados utilizou-se a 

aplicação de questionários e entrevistas aos gestores da incubadora. Como resultados obtidos, 
a incubadora apresentou oito práticas-chaves em status “inicial” e duas como “definida”. 
Conclui-se que o objeto de estudo ainda está fase inicial no que diz respeito ao aprimoramento 

de seus processos de gestão, em relação à metodologia de incubação tomada como referência. 
Verificou-se que o modelo de gestão CERNE é viável às incubadoras de economia solidaria, 

desde que haja adaptações e considerações, perante os princípios e características da economia 
solidária. 
Palavras-Chave: CERNE, Economia solidária, Incubadora. 

 
 

1. Introdução 

 

No Brasil, abrir uma empresa e sobreviver ao mercado competitivo não é uma tarefa 
fácil. Segundo o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE) em seu relatório 
de Sobrevivência das Empresas no Brasil (2016) a taxa de mortalidade de empresas fundadas 

em 2008 chegou a alarmantes 45,8%. Apesar de empresas fundadas depois desta data possuírem 
um percentual da taxa de mortalidades menor, ainda assim é preocupante o número de pequenos 

negócios que não conseguem se manter (SEBRAE, 2016). O relatório também indica alguns 
fatores tanto para a sobrevivência, quanto para mortalidade das empresas como, por exemplo : 
experiência no ramo, motivação da abertura, planejamento estratégico, gestão e capacitação dos 

proprietários, impactos macroeconômicos, entre outros. 
 

Em outro polo, os trabalhadores informais com pequenos negócios ou atividades 
laborais locais e familiares buscam amenizar esse problema. Uma das alternativas é a união de 
forças através de associações ou cooperativas populares, na qual juntos os microempresár ios 

ou trabalhadores autônomos se fortalecem perante ao mercado competitivo onde atuam grandes 
empresas. Todavia, mesmo que somem forças, na maioria dos casos esses trabalhadores ainda 
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não têm conhecimento formal especializado e estrutura para gerir o próprio negócio. A 

estratégia adotada por parte desses indivíduos tem sido buscar o auxílio de incubadoras como 
forma de estruturar o empreendimento. 

 
Segundo dados divulgados pelo SEBRAE, os empreendimentos que estão inseridos em 

um processo de incubação têm sua taxa de mortalidade reduzida em 20%, enquanto empresas 

que se encontram fora desse contexto possuem taxa de mortalidade de 80% em seu primeiro 
ano (SEBRAE, 2010). 

 
Lahorgue (2008) aponta que as incubadoras no Brasil historicamente iniciaram suas 

atividades focadas em empresas de base tecnológica, mas ao longo do tempo foram sendo  

inseridas em novos contextos e objetivos, dentre eles, o dos empreendimentos de economia 
solidária. A definição de economia solidária, adotada neste trabalho, é “[...] um conjunto de 

atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas 
e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva 
autogestionária” (SENAES, 2005).  

 
O objeto de estudo desta pesquisa é uma incubadora de empreendimentos de economia 

solidaria vinculada a uma universidade federal, no município de Volta Redonda, interior do 
estado do Rio de Janeiro. O presente trabalho tem como objetivo geral a verificação da 
adequação do objeto de estudo às práticas-chave da metodologia de referência. Para isso, 

dividiu-se em dois objetivos específicos: definir o nível de maturidade em que se encontra a 
incubadora segundo a metodologia de referência; e checar a viabilidade da implementação da 

metodologia de referência em incubadoras de economia solidária. 
 
Para tanto, foi feita uma revisão da literatura, na seção a seguir, a partir dos manuais da 

metodologia de referência, observando as estratégias de implementação e as regras para 
certificação das incubadoras. Após o item que apresenta a metodologia adotada nesta pesquisa, 

apresenta-se o estudo de caso, definindo as características do objeto de estudo, bem como as 
dificuldades encontradas pelos gestores na incubação de seus empreendimentos. Em seguida, 
apresentam-se os dados coletados a partir de entrevistas e questionários aplicados à equipe 

gestora da incubadora, demonstrando e analisando os resultados, fechando o trabalho com as 
conclusões da pesquisa. 

 
Espera-se com este trabalho ter contribuído não só para o avanço da implantação da 

metodologia de referência na incubadora objeto de estudo, mas também para que outras 

incubadoras de economia solidária possam ser mais receptivas ao modelo de gestão discutido 
neste artigo, incentivando que estas também realizem pesquisas e implementem a metodologia. 

Este trabalho propõe adaptações e considerações das práticas propostas pelo modelo de gestão 
adotado como referência, servindo, de uma forma genérica, para outras incubadoras com as 
mesmas intenções das do objeto de estudo. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Conceito e Histórico das Incubadoras 
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O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) definiu uma incubadora como um 

mecanismo de desenvolvimento de micro e pequenas empresas, estimulando a criação de 
empreendimentos e a inovação tecnológica, por meio da formação do empreendedor, 

tecnicamente e gerencialmente (MCT, 2000). 
 
Já a National Business Incubation Association (NBIA), associação das incubadoras 

norte-americanas, define as incubadoras como um meio de potencializar e acelerar o 
desenvolvimento de novos negócios por meio da transferência de conhecimento gerencial aos 

empreendedores, facilitando o acesso a recursos, estabelecendo contatos entre possíveis 
parceiros, e compartilhamento de ferramentas a fim de se obter o sucesso do empreendimento 
(DORNELLAS, 2002). 

 
Referência deste trabalho, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) define uma incubadora como sendo um ambiente 
que ofereça a oportunidade de desenvolvimento e consolidação de empreendimentos, através 
de compartilhamento de infraestrutura, conhecimentos em gestão e recursos, a fim de se formar 

empresas de sucesso (ANPROTEC e MCTI, 2012).  
 

A ANPROTEC e MCTI (2012) define as incubadoras em três grupos:  

• Incubadoras de economia solidaria: objeto de estudo deste trabalho, assessoram 
empreendimentos coletivos autogestionários, alinhados aos princípios da economia 
solidaria e do cooperativismo popular. Tais incubadoras têm como objetivo, para 
além da estruturação dos empreendimentos incubados, o desenvolvimento da 

economia local, a inclusão socioeconômica e a geração de trabalho e renda 

• Incubadoras de empresas de base tecnológica: trabalham com empreendimentos 
geralmente individuais ou com poucos sócios. Auxiliam empreendimentos que 
tratam de bens e serviços de alto valor agregado, inovadores e com grande potencial 
no mercado. A incubadora tem como objetivo o incentivo à pesquisa e inovação e 

dinamização do setor no qual os empreendimentos auxiliados se encontram. 

• Incubadoras de empresas com foco em produtos e tecnologias tradiciona is : 
apresentam a maior proporção de empreendimentos de tamanho médio entre os 
grupos de incubadoras. Auxiliam empreendimentos de setores tradicionais da 

economia e têm como objetivo incentivar a criação de empregos e geração de renda. 
 
O estudo realizado pela ANPROTEC e MCTI (2012), indica que a maioria das 

incubadoras se encontram inseridas dentro das universidades, centro de pesquisas e parques 
tecnológicos. Em suma, uma incubadora tem como função a organização e oferta de assessoria, 

treinamento e facilidades, como o compartilhamento de local, de equipamentos e de serviços , 
a novos empreendimentos, fortalecendo-os perante ao mercado competitivo. E foi com apoio 
de grandes centros universitários públicos e privados que as incubadoras passaram a ter novos 

objetivos e modelos. 
 

O conceito de incubadora de empresas foi pela primeira vez utilizado nos Estados 
Unidos na década de 50, quando Joseph Mancuso viu a necessidade de criar algo que pudesse 
solucionar a recente falta de empregos de um dado grupo de indivíduos de Nova Iorque, 

desencadeada pela falência de uma empresa fabril. Assim, Mancuso comprou o espaço outrora 
utilizado pela fábrica e o sublocou para microempresas nas primeiras etapas de vida (COPPE, 

2017). 
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Além disso, ele implementou um modelo de organização que posteriormente seria 
chamado de coworking, isto é, instaurou práticas de compartilhamento de espaço e serviços, 

por exemplo: a infraestrutura e o marketing. Pode-se inferir que dentre os fatores motivadores 
para o surgimento de tal advento do empreendedorismo esteja a necessidade de otimizar a 
produção e a prestação de serviços, somando a isto a redução de gastos que, de outra maneira 

não seria possível senão com o compartilhamento espacial, material e operacional. 
 

O modelo ganhou notoriedade e conquistou novos espaços nos Estados Unidos, 
especialmente no Vale do Silício na década de 70, onde jovens recém-formados encontraram 
neste mecanismo um meio de realizarem suas aspirações tecnológicas e desenvolverem 

habilidades empreendedoras. O ambiente colaborativo facilitou a concretização de parcerias e, 
por conseguinte, a constituição de empresas, “[...] junto a uma estrutura física que oferecia 

assessoramento gerencial, jurídico, comunicacional, administrativo e tecnológico para 
amadurecerem seus negócios nascentes[...]” (ANPROTEC, 2017), estrutura esta que passou a 
ser denominada de incubadora de empresas. 

 
Nos anos 80, a crise colaborou para a alavancagem das incubadoras após a derrocada 

do modelo fordista de produção, do rápido avanço tecnológico e da relevância das pequenas 
empresas na economia (MCTI, 2016).  Nessa década, sob a liderança do então presidente do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), Professor Lynaldo 

Cavalcanti, surgiram cinco fundações tecnológicas, em Campina Grande (PB), Manaus (AM), 
São Carlos (SP), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), sendo o ParqTec – Fundação Parque 

de Alta Tecnologia de São Carlos a primeira incubadora de empresas do Brasil. Já a primeira 
incubadora de empreendimentos autogestionários foi a Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP), localizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

em 1994 (COPPE, 2017). 
 

Em decorrência dessa contexto, surge a ANPROTEC, em 1987, para representar não só 
as incubadoras de empresas, mas todo e qualquer empreendimento que utilizasse o processo de 
incubação para gerar inovação no Brasil. Entre as finalidades da instituição encontram-se : 

apoiar entidades que atuem na criação, desenvolvimento e operação de do empreendedorismo; 
contribuir para a promoção da inovação e empreendedorismo; e incentivar mecanismos que 

facilitam a inovação, através de pesquisas e estudos (ANPROTEC, 1987). Atualmente, reúne 
cerca de 350 associados, entre incubadoras, parques tecnológicos e instituições de ensino 
(ANPROTEC, 2017). 

 
A ANPROTEC e MCTI (2012) estimou que em 2011 existiam 384 incubadoras em todo 

país, tendo 2640 empreendimentos incubados, sendo a soma do faturamento destes 
empreendimentos girando em torno de meio bilhão de reais, além dos 4 bilhões gerados pelas 
empresas já graduadas, num total de cerca de 16 mil empregos gerados.  

 
Dentre a ascensão das incubadoras, surge também a necessidade de modelos de gestão 

relacionados a incubação dos empreendimentos. Se aproveitando do grande numero de 
associados e se tornando uma das maiores referencias entre as entidades promotoras do 
empreendimento no Brasil, a ANPROTEC buscou atender a demanda por uma metodologia de 

incubação. 
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2.2. Metodologia CERNE 

  

Visando melhorar resultados quantitativos e qualitativos das incubadoras, gerando 

sistematicamente empreendimentos bem-sucedidos, o SEBRAE e a ANPROTEC lançaram um 
modelo de gestão para incubadoras, em 2011, com o intuito de ser uma base de referência para 

qualquer tipo de incubadora, independentemente de suas áreas de atuação ou porte, para que 
possam garantir o sucesso dos empreendimentos incubados (CERNE, 2015b). Nomeado Centro 
de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (CERNE), o novo modelo de gestão teve 

com inspiração o Small Bussines Development Centers (SBDCs), um modelo americano para 
micro e pequenas empresas. (CERNE, 2015b). 

 
A metodologia CERNE apresenta três níveis diferentes de abrangência (CERNE, 

2015b): empreendimento, processo, incubadora. No primeiro nível, a incubadora é orientada 

para os processos de operacionalização do empreendimento. No nível de processo, o foco 
encontra-se nos processos utilizados para se garantir o sucesso dos empreendimentos 

auxiliados, buscando aprimorá-los. No último nível, o foco é na autogestão da incubadora como 
empreendimento (CERNE, 2015b). 

 

A implementação do CERNE é um processo gradativo, exigindo melhorias contínuas 
assim que as medidas são atingidas. Devido à complexidade dos processos do CERNE, e para 

melhor efetivação do método, foram criados quatro níveis de maturidade para melhor 
entendimento e implantação da metodologia. Cada nível de maturidade representa os passos 
para uma efetivação completa da metodologia, bem como a melhoria contínua da instituição no 

que diz respeito à sua capacidade de se autogerir e de apoiar empreendimentos de sucesso. Os 
quatro níveis de maturidade são (CERNE, 2015b): 

• CERNE 1: foca no empreendimento, aplicando seleção, planejamento, qualificação dos 
empreendimentos, além de monitoramento e prospecção dos projetos.  

• CERNE 2: foca na incubadora, aplicando vários sistemas administrativos como: 
avaliação, certificação, gestão estratégica e serviços de consultoria aos 
empreendimentos. 

• CERNE 3: foca nos parceiros, ampliando o sistema de apoio e monitoramento aos 
incubados. 

• CERNE 4: foca na melhoria contínua dos empreendimentos apoiados. 
 

Os níveis são compostos por conjuntos de processos-chaves, subdivididos em práticas-
chaves. Essas práticas também apresentam níveis de maturidades diferentes : 

• Inicial: quando a prática é realizada e os procedimentos e técnicas utilizadas são 
registrados; 

• Definida: quando a prática, além de realizada, tem um planejamento de no mínimo 12 
meses; 

• Estabelecida: quando a prática já vem sendo aplicada e planejada e tem no mínimo um 
indicador de medição para monitoramento; 

• Sistematizada: quando, além de preencher os requisitos anteriores, é realizada uma 
reunião de análise crítica dos resultados obtidos por meio do monitoramento da prática, 
comparando indicadores. 
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Dessa forma, o modelo CERNE auxilia as incubadoras a atingirem tanto a maturidade 

na capacidade de geração de novos empreendimentos bem-sucedidos, quanto na maturidade 
das práticas-chaves incorporadas pela incubadora. A figura 01 ilustra um detalhamento da 

relaão entre os níveis de maturidade, processos-chave e práticas-chave: 
 
Figura 01. Relação entre níveis de maturidade, processos-chave e práticas-chave 

  

 
Fonte: Termo de Referência (CERNE, 2015b, p. 13) 

 
O primeiro passo para a implementação da metodologia consistente em atingir o nível 

CERNE 1. Para tal, é necessário aplicar 33 práticas-chaves deste nível para obtenção da 

certificação. Se alguma prática-chave não é realizada o CERNE não poderá ser obtido. Para 
obter o título do CERNE, a instituição deve apresentar um relatório comprovando que as 

práticas-chaves estão sendo realizadas. O Quadro 01 detalha os processos-chave e práticas-
chave do nível CERNE 1: 

 

Quadro 01. Resumo do nível CERNE 1. 

Processos-Chaves Práticas-Chaves 

Sensibilização e Prospecção • Sensibilização; 

• Prospecção; 

• Qualificação de Potenciais 
Empreendedores. 

Seleção • Recepção de Propostas; 

• Avaliação; 

• Contratação. 

Planejamento • Plano de Desenvolvimento do 

• Empreendedor; 

• Plano Tecnológico; 

• Plano de Capital; 

• Plano de Mercado; 

• Plano de Gestão. 

Qualificação • Qualificação do Empreendedor; 

• Qualificação Tecnológica; 

• Qualificação em Capital; 
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• Qualificação em Mercado; 

• Qualificação em Gestão. 

Assessoria e Consultoria • Assessoria/Consultoria ao 
Empreendedor; 

• Assessoria/Consultoria 
Tecnológica; 

• Assessoria/Consultoria em 
Capital; 

• Assessoria/Consultoria em 
Mercado;  

• Assessoria/Consultoria e Gestão. 

Monitoramento • Monitoramento do Empreendedor; 

• Monitoramento Tecnológico; 

• Monitoramento em Capital; 

• Monitoramento em Mercado; 

• Monitoramento em Gestão. 
Graduação e Relacionamento com 

Graduadas 
• Processo de Graduação; 

• Relacionamento com as 
Graduadas 

Sistema de Gerenciamento Básico • Modelo Institucional; 

• Gestão Financeira e 
Sustentabilidade; 

• Infraestrutura Física e 
Tecnológica; 

• Apoio à Gestão; 

• Comunicação e Marketing. 
Fonte: Adaptado de Manual de Implantação do CERNE 1 e 2 (CERNE, 2015a) 

 
A implementação da metodologia é um processo contínuo e acumulativo. Para a 

instituição ser enquadrada no CERNE 2, precisa estar aplicando as 33 práticas-chave do nível 

CERNE 1 e mais 12 práticas do nível CERNE 2. Desse modo, para obter o título do CERNE 4 
a incubadora precisa comprovar a realização de 59 práticas-chave de forma sistematizada, ou 

seja, atingindo o nível máximo de maturidade tanto do empreendimento como das práticas -
chave. 

 

O CERNE 1 é composto por 8 processos-chaves e 33 práticas-chave (como dito 
anteriormente). Para alcançar o título desse nível, a incubadora tem que manter seu foco 

alinhado a projetar um aumento no número de empreendimentos incubados, definindo critérios 
de seleção, incentivando a autogestão dos incubados, capacitando os empreendedores nas 
competências de gestão e observando fatores financeiros, tecnológicos, mercadológicos e 

administrativos.  
 

É importante que, ao atingir esse primeiro nível de maturidade, a incubadora desenvolva 
as capacidades dos empreendedores, de forma que não seja mais necessário realizar atividades 
junto aos empreendimentos de forma repetitiva e continuada, de maneira que estes sejam 

geridos por eles mesmos, entrando em um processo de pós-incubação.  
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Desta forma, a ANPROTEC e SEBRAE sugerem que o CERNE possa ser adaptado aos 

diversos tipos de incubadoras e empreendimentos incubados, sendo uma tentativa de 
metodologia de incubação universal, até mesmo para empreendimentos de economia solidaria, 

na qual tem princípios e características bem especificas. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 A natureza desta pesquisa, em relação às técnicas utilizadas, é distinta em cada uma das 
duas partes que a compõem. Na primeira parte foi realizada uma pesquisa documental e 

bibliográfica, afim de definir os conceitos relativos aos assuntos tratados neste artigo, bem 
como apresentar a metodologia que foi utilizada como base para análise do modelo de gestão 
da incubadora objeto de estudo. 

  
Gil define a pesquisa bibliográfica como uma técnica que se utiliza de material já 

elaborado, como artigos científicos, livros ou periódicos (GIL, 2002). Para Fonseca (2002, p. 
32), “a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites”. Já para a pesquisa documental, é muito similar a bibliográfica, porém se 
utiliza de fontes que ainda não receberam nenhum tratamento analítico (GIL, 2002). 

 
Na segunda parte foi utilizada a técnica do estudo de caso, com o objetivo de analisar o nível 
de maturidade, relativo ao CERNE 1, da incubadora objeto de estudo, baseado nas suas 

práticas de gestão e de assessoria aos empreendimentos incubados, bem como de avaliar a 
viabilidade da aplicação da metodologia CERNE às incubadoras de empreendimentos de 

economia solidária. Segundo Yin (2010, p. 39): 
 

[...] o estudo de caso é uma investigação empírica sobre o fenômeno em 

profundidade, e em sua finalidade na vida real, principalmente quando os limites 

entre este fenômeno e o seu contexto não são evidentes . 

 

 Fonseca (2002) conceitua: 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico.  

O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá -lo tal 

como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva 

interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos 

participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 

perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto d e estudo do 

ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33) 

 
Segundo Gil (2002, p. 42), esta pesquisa é de natureza descritiva, com abordagem 

qualitativa, pois levanta dados sobre as características do objeto de estudo afim de descrevê-
las; neste caso, dados sobre as práticas-chave adotadas pela incubadora estudada, comparando-
as com a metodologia apresentada no referencial teórico. 
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Seguindo as recomendações de Gil (2002, p. 143), primeiramente foi feito um estudo 

bibliográfico sobre as definições da metodologia tomada como referência, especificamente 
sobre o nível - CERNE 1. Na fase exploratória foi realizado contato com a incubadora e seus 

integrantes, realizando uma reunião com os integrantes para levantamento de dados sobre os 
métodos utilizados no processo de incubação dos empreendimentos auxiliados, revisando 
documentos e relatórios e realizando um reconhecimento visual, afim de aprofundar a 

formulação do problema. 
  

Para a coleta dos dados analisados neste presente trabalho foi utilizada a técnica do 
questionário. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 201), o questionário é um “instrumento de coleta 
de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”. Nesta pesquisa, os gestores da incubadora objeto de 
estudo responderam um questionário aberto, baseado nas descrições das práticas-chave do 

CERNE, sobre as práticas adotadas pela incubadora. 
  

Outra técnica utilizada na coleta de dados foi a entrevista, a qual podemos definir como 

uma conversa oral entre duas ou mais pessoas, afim de que o entrevistador obtenha informações 
a respeito do assunto pesquisado (MARCONI e LAKATOS, 2003). Para esta pesquisa foi 

realizada uma entrevista do autor com os integrantes da incubadora, na qual os mesmos tiveram 
a liberdade para responder sobre as técnicas de gestão da incubadora, bem como apresentar as 
características estruturais e organizacionais da mesma. 

 
4. Análise dos Resultados 

 

4.1.  Objeto de estudo 

 

O objeto de estudo deste trabalho é a Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de 

Economia Solidária do Médio Paraíba (InTECSOL), vinculada ao Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade 
Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. A incubadora foi fundada em 2014, por 

meio do Edital 089/2013 do CNPq, já iniciando suas atividades com três empreendimentos 
incubados. 

 
Dentre os empreendimentos incubados, cada um possuía uma natureza distinta. Um 

deles era o grupo Oficina do Sabor Mulheres Mil. Nesse empreendimento, mulheres que 

passaram pelo curso de salgadeira do Programa Mulheres Mil do Governo Federal, ministrado 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Pinheira l 

– IFRJ/CANP, uniram-se para oferecer serviços de alimentação em eventos, bem como 
produzir e comercializar alimentos, tendo como local de produção um espaço cedido pela 
prefeitura de Pinheiral-RJ, cidade de origem do grupo. Atualmente, o grupo encerrou suas 

atividades por dificuldades logísticas, deixando assim de ser assessorado pela InTECSOL. 
 

Outro empreendimento é o Encontro das Artes, grupo formado por artesãs e artesãos 
que se organizaram para vender os mais diversos produtos artesanais numa feira mensal 
organizada por eles na Praça Oscar Cardoso, Bairro Casa de Pedra, Volta Redonda-RJ. Esse 

empreendimento ainda é incubado pela InTECSOL.  
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O último empreendimento é a cooperativa de catadores de resíduos sólidos Cidade do 

Aço, a qual a incubadora ainda assessora. Diferente dos anteriores, a Cooperativa Cidade do 
Aço está formalizada, por exigências da prefeitura de Volta Redonda, que a contratou, 

juntamente com outras duas cooperativas do município, para a prestação de serviços de coleta 
seletiva na cidade. 

 

Atualmente a InTECSOL assessora, além da Cidade do Aço e Encontro das Artes, o 
empreendimento Raízes da Terra, um grupo de produtores familiares de produtos orgânicos que 

organiza uma feira semanal no Campus do Aterrado da UFF, bem como participa de outras 
feiras de produtos orgânicos em Volta Redonda e Pinheiral. Este foi o único empreendimento 
inserido na InTECSOL após sua fundação  

 
Nos seus quatro anos de atividade a InTECSOL teve diferente integrantes, sendo estes, 

em sua maioria, alunos de graduação de diversos cursos da UFF, voluntários ou com bolsas do 
CNPq, orientados pelo professor coordenador e fundador da incubadora. 

  

A atual equipe da incubadora é composta por dez integrantes, todos bolsistas pelo CNPq, 
sendo nove discentes da UFF e uma educadora popular, além do Coordenador. A filosofia de 

gestão da InTECSOL é a da autogestão, de forma que todos participam das decisões em relação 
às atividades de assessoria aos empreendimentos e aos projetos da incubadora. As reuniões da 
equipe são semanais, na qual todos chegam ao um consenso sobre as ações de assessoria junto 

aos empreendimentos incubados e as decisões da gestão da incubadora. Basicamente, a 
incubadora vive um modelo horizontal de gestão, sem hierarquia formalizada ou visível. Todos 

os integrantes da equipe ingressaram na incubadora por edital aberto internamente na UFF em 
Volta Redonda, pelo professor coordenador.  

 

A InTECSOL é vista pela Universidade como um projeto de extensão, dividindo uma 
sala do ICHS com outro projeto universitário, espaço este limitado para reuniões com os todos 

os membros dos empreendimentos ou para que estes possam usufruir ou compartilhar dos 
equipamentos. No entanto, o espaço é esporadicamente utilizado para reuniões e formações de 
membros dos empreendimentos incubados. Toda a estrutura básica como segurança, limpeza, 

energia elétrica, água, banheiros, utensílios, moveis e equipamentos dentro da sala são de 
responsabilidades da Universidade. 

 
Dentre os problemas de gestão da incubadora que à leva a buscar uma metodologia, 

afim de aprimorar suas técnicas de incubação, podemos citar alguns: o primeiro é a dificuldade 

do entendimento dos conceitos da economia solidária, como  cooperação e  autogestão, por 
parte dos empreendimentos incubados, pois estes conceitos são considerados fundamenta is 

pelos gestores da incubadora para que se possa iniciar o processo de incubação. Outro mal 
entendimento por parte dos incubados são os conceitos de incubadora e incubação. Os 
empreendimentos frequentemente ultrapassam os limites da assessoria da incubadora, e exigem 

o envolvimento da equipe em atividades às quais eles mesmos deveriam realizar, dificultando 
a incubação por parte da InTECSOL. 

 
Outra dificuldade citada pela equipe da InTECSOL é a falta de comprometimento dos 

empreendimentos, por muitas vezes não comparecendo às reuniões marcadas para se discutir 

os próximos passos da incubação. A dificuldade mais relevante é a falta de autogestão dos 
empreendimentos, tendo a incubadora que atuar como mediadora de conflitos internos e 
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pessoais dos incubados. Aqui encontra-se o maior anseio da equipe da incubadora: realizar a 

graduação dos empreendimentos atualmente incubados, afim de aceitar outros novos projetos, 
ou seja, desvincular os empreendimentos atuais, garantindo- lhes condições de autogestão e de 

observância aos princípios da economia solidária. Para isso, os gestores procuram por um 
método e práticas que levem a esse objetivo, inédito até então, na incubadora. 

 

Como a incubadora é vinculada à Universidade e não possui recursos próprios, uma das 
preocupações dos gestores é a manutenção tanto da incubadora e sua equipe (bolsistas), quanto 

dos empreendimentos incubados, já que os editais são por tempo limitado e por algumas vezes, 
não são abertos devido a contenção de gastos por parte da União. 

 

4.2.  Resultados da Pesquisa 

 

Os resultados ora apresentados foram obtidos a partir do questionário e entrevista s 
conduzidos junto aos responsáveis pela gestão da incubadora. A análise será feita tomando 

como base os processos e práticas-chave do nível CERNE 1 de maturidade, descrito no 
referencial teórico. 

 
Os resultados obtidos indicam que na prática-chave “Sensibilização”, a InTECSOL 

envolve-se em processos de sensibilização, formação e articulação em Volta Redonda 

participando do Festival de Economia Solidária e sendo integrante do Fórum de Economia 
Solidária da cidade. Também realizou palestras sobre o trabalho de incubação para a prefeitura 

do município, bem como na semana acadêmica da universidade. Apesar da incubadora não ter 
a sensibilização voltada para a captação de novos empreendimentos, ela mantém meios de 
incentivo e divulgação das práticas da economia solidária e de seu trabalho de incubação. 

Considera-se, portanto, essa prática num estágio inicial. 
  

Na prática “Prospecção”, a incubadora iniciou um banco de dados com novos 
empreendimentos, mas não levou adiante, em razão de ter iniciado suas atividades com quatro 
empreendimentos incubados, não efetivando a prática. Quanto a prática “Qualificação de 

Potenciais Empreendedores”, a única experiência foi em apenas um dos empreendimentos 
incubados, com o processo inicial de formação do grupo no campo da economia solidaria e 

autogestão, em paralelo a uma definição do negócio a partir de uma análise de oportunidades 
de mercado. Considera-se uma prática não iniciada. 

 

No processo-chave "Seleção", temos a pratica de “Recepção de Propostas”, a qual a 
incubadora não iniciou, pois, até o momento, não aceitou novos empreendimentos por ainda 

não iniciar nenhum processo de desincubação dos já assessorados. A mesma justificativa se dá 
para a pratica-chave “Avaliação”, na qual a incubadora, mesmo definindo critérios para que 
novos empreendimentos sejam aceitos, nunca colocou em pratica. A InTECSOL não possui 

regimento interno, bem como não possui instrumento que formaliza o trabalho de assessoria 
junto aos empreendimentos, não tendo, portanto, iniciado a prática "Contratação". 

 
Para o processo-chave “Planejamento”, as divergências entre a metodologia CERNE e 

os objetivos da incubadora começam a se evidenciar. Na prática-chave “Plano de 

Desenvolvimento do Empreendedor”, a incubadora deveria criar planos para o 



 Rio de Janeiro/RJ – 06 e 07 de dezembro de 2018 

 

 
 

12 

 

desenvolvimento individual dos empreendedores, indo de desencontro aos princípios da 

economia solidária, que incentiva o trabalho coletivo, sendo, portanto, necessária uma 
adaptação da metodologia para o contexto. A InTECSOL define junto com os empreendimentos 

um plano de ação anual, destacando as ações a serem desenvolvidas por todos integrantes dos 
empreendimentos, segundo as demandas dos próprios incubados. Considera-se essa prática 
como definida.  

 
Em se tratando de economia solidária, o desenvolvimento tecnológico implica na 

adoção de tecnologias sociais. Segundo o Instituto de Tecnologias Sociais (ITS BRASIL), uma 
tecnologia social é um “conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas 
e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções 

para inclusão social e melhoria das condições de vida” (ITS BRASIL, 2004, p. 26). Nesse 
contexto, se tratando da prática “Plano Tecnológico”, a incubadora desenvolve 

tecnologicamente os incubados caso necessário, criando ou adaptando soluções para melhor ias 
ou redesenho dos processos dos empreendimentos. Consideramos essa prática como iniciada. 

 

Para as práticas “Plano de Capital” e “Plano de Mercado”, a incubadora não tem uma 
sistemática, pois essas atividades não se encaixam, sem devidas adaptações, na economia 

solidaria, cujo princípios não visam a maximização do lucro, tão pouco o incentivo a 
concorrência agressiva. A incubadora monitora oportunidades de captação de recursos para os 
incubados e faz análise de viabilidade econômica dos empreendimentos, realizando até mesmo 

pesquisa de mercado junto a clientes de um dos empreendimentos para se traçar estratégias a 
serem adotadas, iniciando, portanto, tais práticas.  

 
Na pratica “Plano de Gestão”, a incubadora investe em processos de formação em 

economia solidária para os integrantes dos empreendimentos incubados, pois entende que a 

consolidação destes só se dá por meio da adoção de uma racionalidade econômica alinhada com 
a autogestão. Também se investe no incentivo à articulação em rede dos empreendimentos, por 

compreender que tal estratégia é a mais efetiva na consolidação dos mesmos. Considera-se uma 
prática inicial. 

 

No processo-chave “Qualificação”, mais uma vez podemos observar a divergência entre 
as práticas estabelecidas pelo CERNE e as características da economia solidária. As práticas 

“Qualificação do Empreendedor”, “Qualificação Tecnológica”, “Qualificação em Capital”, 
“Qualificação em Mercado” e “Qualificação em Gestão” são voltados ao ambiente capitalis ta, 
sendo contrárias ao conceito da economia solidária, necessitando de adaptações. A incubação 

sempre direciona a formação ao coletivo, desenvolvendo nos participantes dos 
empreendimentos incubados uma racionalidade econômica baseada na reciprocidade em 

paralelo ao sentido de empreendedor. No que diz respeito ao capital, a ênfase da incubadora 
está na gestão para a auto sustentação financeira dos empreendimentos, não incentivando a 
busca pelo lucro adicional. Divisão de resultados, avaliação de custos e precificação são temas 

a serem trabalhados junto aos incubados, sempre respeitando os critérios da economia solidária. 
Cursos para qualificação em mercado devem ser adaptados aos perfis dos empreendimentos, e 

a ênfase da incubadora é na autogestão dos incubados, visando o coletivismo e a gestão 
horizontal. Não podemos concluir que a InTECSOL execute as práticas-chaves citadas. 

 

O próximo processo-chave é “Assessoria/Consultoria”, no qual o CERNE também 
apresenta medidas individuais, incentivando o desenvolvimento do perfil pessoal do 
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empreendedor. Como citado, a economia solidária visa o coletivo, sendo necessária a adaptação 

também aqui nesse processo-chave. Nesse sentido, a InTECSOL realiza inicialmente a prática 
“Assessoria/Consultoria ao Empreendedor”, pois há um investimento nas capacidades pessoais 

dos integrantes dos empreendimentos, de forma a inseri- los no contexto coletivo. Definido o 
contexto de tecnologia social, a pratica “Assessoria/Consultoria Tecnológica” é inicial pois a 
incubadora desenvolve, em conjunto com os empreendimentos, soluções que visam o 

desenvolvimento de tecnologias sociais. Já na prática “Assessoria/Consultoria em Capital”, a 
incubadora atua diretamente pela captação de recursos para os empreendimentos, entendendo 

que não é um processo trivial de ser desenvolvido pelos mesmos. Considera-se uma prática 
definida. 

 

Apesar de ter realizado pequenas assessorias, como plano de marketing a um dos 
empreendimentos, não podemos considerar a pratica-chave “Assessoria/Consultoria em 

Mercado” iniciada. Na prática “Assessoria/Consultoria em Gestão”, se faz necessária a 
adaptação, como orientações relacionadas às dinâmicas e exigências legais específicas para os 
empreendimentos autogestionários, sobretudo formalizados, sendo uma prática iniciada. De 

uma forma geral, a incubadora não possui um plano de assessoria único para todos os 
empreendimentos incubados, na medida em que cada um deste pode ser de uma natureza 

comercial distinta e estágios empresariais diferentes. A incubadora também recorreu a parcerias 
para temas específicos, como nas áreas de contábeis, jurídicas, marketing e práticas especificas, 
seguindo a atividade-fim de cada empreendimento. 

  
No processo-chave “Monitoramento” encontra-se a maior preocupação da incubadora 

em investir em uma metodologia. O monitoramento da InTECSOL sobre os empreendimentos 
incubados se dá pela percepção dos integrantes da incubadora quanto aos avanços e retrocessos 
que ocorrem aos incubados. Essas observações são compartilhadas em reuniões da incubadora, 

já que os empreendimentos são acompanhados por equipes distintas. Na tentativa de 
implementar meios de monitorar os empreendimentos, a incubadora elaborou um “diário de 

campo”, para registrar cada evento de assessoria realizado pelas equipes junto aos incubados, 
com o propósito de se ter um histórico do processo de incubação. Mesmo com o esforço, o uso 
do instrumento não foi sistematizado e não podemos concluir que as práticas-chave 

“Monitoramento do Empreendedor”, “Monitoramento da Tecnologia”, “Monitoramento de 
Capital”, “Monitoramento do Mercado” e “Monitoramento da Gestão” foram iniciadas, 

considerando estas não praticadas. 
 

Em relação ao processo-chave “Graduação e Relacionamento com Graduados”, a 

InTECSOL ainda não teve a experiencia de graduação de algum empreendimento, sendo as 
práticas “Graduação” e “Relacionamento com Graduados” não praticadas. O último processo-

chave é “Gerenciamento Básico”. No que diz respeito a pratica-chave “Modelo Instituciona l”, 
a incubadora ainda não foi formalizada, nem mesmo estabelecendo um regimento interno, 
funcionando desde do início praticamente como um projeto de extensão da Universidade 

Federal Fluminense. Os gestores da incubadora estudam ainda as possibilidades de 
institucionalização, avaliando prós e contras, pois há receio de uma politização da incubadora, 

desvirtuando-se de suas finalidades. Considera-se prática não iniciada. 
 

Na prática “Gestão Financeira e Sustentabilidade”, os gestores ainda não sentiram a 

necessidade de estabelecimento de tal prática, pois os recursos financeiros da incubadora são 
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todos provenientes de editais do CNPq. As despesas de custeio e capital são decididas em 

função da demanda e dos empreendimentos, assim não podemos considerar uma prática inicia l.  
 

Sendo os empreendimentos de uma incubadora de economia solidária diferentes de uma 
incubadora tradicional, não se vê necessário um espaço físico para incubação dos 
empreendimentos. As atividades de assessoria acontecem nos próprios espaços de produção 

dos empreendimentos ou, algumas vezes, nas dependências da universidade. A incubadora está 
instalada em uma sala da UFF, dividindo espaço com outros projetos. Adaptando a realidade 

da InTECSOL, podemos considerar que esta pratica não pode ser considerada, assim com a 
pratica-chave “Serviços Operacionais”, pois os quesitos descritos nesta pratica são de 
responsabilidade da universidade. Na última pratica, temos “Comunicação Marketing”, no qual 

mesmo a incubadora mantendo um perfil em uma rede social, não podemos considerar como 
um plano de comunicação. 

 
No Quadro 02, se sintetiza as práticas-chave, bem como seus respectivos níveis de 

maturidade: 

  

Quadro 02. Resumo dos níveis de maturidade das práticas-chaves na InTECSOL. 
Processos-Chave Práticas-Chave Nível de Maturidade 

Sensibilização e Prospecção 

Sensibilização Inicial 

Prospecção - 

Qualificação de Potenciais  Empreendedores - 

Seleção 

Recepção de Propostas  - 

Avaliação - 

Contratação - 

Planejamento 

Plano de Desenvolvimento do 

Empreendedor 

Definida 

Plano Tecnológico Inicial 

Plano de Capital Inicial 

Plano de Mercado Inicial 

Plano de Gestão Inicial 

Qualificação 

Qualificação do Empreendedor - 

Qualificação Tecnológica - 

Qualificação em Capital - 

Qualificação em Mercado - 

Qualificação em Gestão - 

Assessoria e Consultoria 

Assessoria/Consultoria ao Empreendedor Inicial 

Assessoria/Consultoria Tecnológica Inicial 

Assessoria/Consultoria em Capital Definida 

Assessoria/Consultoria em Mercado - 

Assessoria/Consultoria em Gestão Inicial 

Monitoramento 

Monitoramento do Empreendedor - 

Monitoramento da Tecnologia - 

Monitoramento de Capital - 

Monitoramento do Mercado - 

Monitoramento da Gestão - 

Graduação e Relacionamento  

com Graduados 

Graduação - 

Relacionamento com Graduados  - 

Gerenciamento Básico 

Modelo Institucional - 

Gestão Financeira e Sustentabilidade - 

Infraestrutura Física e Tecnológica - 
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Serviços Operacionais - 

Comunicação e Marketing - 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nos resultados da pesquisa 

 

4.3. Discussão dos Resultados 

 

Analisando de forma geral os resultados obtidos pela pesquisa, podemos observar que 
as práticas-chave propostas pela metodologia de referência, em sua maioria, ainda não são 

realizadas na InTECSOL. As práticas efetivas na gestão da incubadora chegam apenas a quase 
um terço das práticas do CERNE 1, e em sua maioria encontram-se em estágio inicial. Em 

relação ao nível de maturidade, o objeto de estudo se encontra em um estágio inicial da gestão 
da incubadora, ainda necessitando de um planejamento estratégico para implantação dos 
processos-chave, alinhado com a equipe da InTECSOL e empreendimentos, respeitando os 

princípios da economia solidária.    
 

Quando comparamos as práticas e processos propostos pela metodologia CERNE com 
os princípios da economia solidaria, logo vemos divergências e contraposições. Mesmo tendo 
sido concebida como uma metodologia universal para as incubadoras, o modelo CERNE é 

estruturado de forma a ser mais aceitável em incubadoras de empresas de base tecnologia ou 
produtos tradicionais. 

 
Para compreendermos esta divergência, devemos revisar os princípios da economia 

solidaria. Nunes (2009) caracteriza a economia solidária como uma forma de: 

 

[...] atuar na economia sem se submeter aos princípios capitalistas de 

competitividade exacerbada e de lucro privado, dentro de uma lógica 
de cooperação, de igualdade, de liberdade e de autonomia e de respeito 

ao meio ambiente (NUNES, 2009, p. 53).  

 

Nunes também ressalva a priorização do fator humano na economia solidária, 
precisando a estrutura social incentivar o respeito pessoal, para que cada indivíduo encontre seu 
espaço no coletivo, evitando desvios de conduta e a luta pelo poder individualista (NUNES, 

2009). 
 

Para o Fórum Brasileiro de Economia Solidaria (FBES, 2003), alguns dos princípios da 
economia solidaria são:  

• O valor principal é o trabalho e o saber, não o capital e o dinheiro; 

• Em economia solidaria o sucesso não é medido apenas pelos benefícios materiais 
gerados por um empreendimento, mas também por sua eficiência social, a qual 

se mede pela qualidade de vida e felicidade de seus integrantes; 

• Economia solidária incentiva o combate à exclusão social, sendo uma alternat iva 
aos modelos de geração de trabalho e renda tradicionais; 

• Ao contrário do modelo capitalista, a economia solidária busca a unidade entre 
produção e reprodução; 

• A economia solidária incentiva a solidariedade e o coletivismo, em vez de 
acumulação privada de riquezas e o individualismo. 
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Em algumas das práticas-chaves do CERNE 1 esses princípios não são observados, 
necessitando de adaptações ou exclusões quando se tratar de uma incubadora de 

empreendimentos de economia solidária.  
 

Na prática-chave “sensibilização” foi levado em consideração a definição da 

metodologia para um nível de maturidade inicial, sem adaptações. No CERNE, uma 
“sensibilização” iniciada consiste em  

 

Procedimento especificando de que forma (como) a incubadora promove a difusão do 

empreendedorismo e da inovação, explicitando o meio utilizado para a sensibilização  

(palestra, visita, site), além do público-alvo e a periodicidade para cada um dos meios  

escolhidos (CERNE, 2015a, p. 19); 

 

 Nos processos-chaves “Sensibilização e Prospecção” e “Seleção”, não haveria 

necessidade de adaptações dos conceitos definidos pelo CERNE para a realidade da incubadora, 
apenas a prática-chave “Avaliação” exigindo uma leve adaptação. Nessa prática as incubadoras 
devem avaliar os empreendimentos de acordo com cinco eixos: empreendedor, tecnologia, 

capital, mercado e gestão. Foi considerado que nessa prática há a necessidade de inclusão dos 
princípios da economia solidária como critério de avaliação dos empreendimentos. 
  

Os processos-chaves “Planejamento”, “Qualificação”, “Assessoria e Consultoria” e 
“Monitoramento”, e a prática-chave “Avaliação”, baseiam-se nos cinco eixos que norteiam a 

metodologia CERNE: empreendedor, tecnologia, capital, mercado e gestão. Para esses eixos, 
sugerem-se as seguintes adaptações:  

• Empreendedor: Na metodologia CERNE o empreendedor é visto como um ou mais 
indivíduos proprietários do empreendimento assessorado. Para adaptarmos aos 
princípios da economia solidária, devemos levar em conta o coletivismo e a cooperação 

dos trabalhadores, tratando todos os integrantes dos empreendimentos incubados como 
empreendedores, entendendo-se, ainda, que o principal objetivo dos empreendimentos 

autogestionários é o de prestar serviços aos seus sócios. 

• Tecnologia: Como dito no resultado da pesquisa, deve valorizar a adoção de tecnologias 
sociais na economia solidária ao invés da tecnologia tradicional, mesmo que está ainda 
tenha sua importância 

• Capital: A metodologia CERNE visa a preocupação com capital próprio e de terceiros 
nos empreendimentos, analisando risco e retornos, relacionamento com investidores e 
gestão de recursos. Para a economia solidária essa lógica exigiria uma adaptação radical, 

já que não há a busca pelo lucro e a preocupação com remuneração de acionistas ou 
investidores e sim apenas a preocupação com a auto sustentação financeira dos 

integrantes e a sustentabilidade do empreendimento. Outra consideração nas análises 
dos resultados foi que muito dos recursos dos empreendimentos, e da própria 
incubadora, são derivados de editais de empresas privadas e instituições públicas. 

• Mercado: Para o CERNE, os empreendimentos devem se preparar para o mercado 
competitivo, focando em ferramentas e técnicas para se adaptar às mudanças, 

respeitando os princípios capitalista de sempre buscar aumentar seu mercado, na 
tentativa de superar a concorrência. Na economia solidária considera-se o princípio da 
fuga da competitividade exacerbada, apenas os empreendimentos se preparando para 
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inserção nos seus respectivos mercados de atuação, afim de garantir o mínimo para 

sustentarem suas atividades. Além do mais, os empreendimentos econômicos solidários 
têm como princípio a busca por articulações em rede, seja de forma horizontal, com 

empreendimentos do mesmo setor, seja verticalmente, integrando-se em razão dos 
processos produtivos (FBES, 2003). 

• Gestão: Este é o eixo com menos divergência, encontrando até algumas similaridades. 
Para o CERNE é necessário que os empreendimentos tenham conhecimentos básicos de 
administração e gestão dos seus processos, dividindo-se em setores, como gestão de 

pessoas, finanças, planejamento estratégico, entre outros. Apesar da economia solidária 
prezar pela gestão horizontal dos empreendimentos, algum dos empreendimentos 

designam integrantes para determinadas tarefas como a dos setores citados. É 
importante também que todos os membros dos grupos tenham conhecimentos básicos 
sobre assuntos ligados à gestão, para que o coletivo avance como um empreendimento.  

 
Segundo os gestores da incubadora, a maior deficiência da InTECSOL é quanto ao 

quesito monitoramento, para o qual não se tem uma prática-chave iniciada. Em uma tentativa 
de se iniciar o processo, foi criado um diário de campo para o registro de cada evento de 
assessoria realizado pela equipe junto aos empreendimentos, com o propósito de se ter um 

histórico do processo de incubação, no entanto, o uso desse instrumento ainda não aconteceu 
de forma sistemática, ocorrendo ocasionalmente.  

 
Não consideramos nenhuma prática-chave relacionada a monitoramento, pois a 

incubadora ocasionalmente utilizou o diário, não obtendo nenhum resultado concreto com as 

poucas aplicações da ferramenta. Outro fator foi que os monitoramentos são divid idos pelos 
cinco eixos, ausentes no diário, que sintetizou os monitoramentos de forma genérica. 

 
No processo “Graduação e Relacionamento com Graduados”, não houve nenhum tipo 

de adaptação, pois se trata de algo comum a todos os tipos de incubadora. A InTECSOL, até 

então, não teve a experiência de graduação de nenhum empreendimento, sendo esta uma meta 
da incubadora a curto prazo.  

 

No último processo, “Gerenciamento Básico”, foi considerada a descrição das práticas-
chave literalmente, sem adaptações ou ressalvas. Como a InTECSOL está vinculada à UFF, 

toda a estrutura básica relacionada a suas atividades é de responsabilidade da própria 
universidade, sendo assim não podemos considerar se as práticas-chaves são inicias ou não. Por 
tratar de empreendimentos de economia solidária, de diversas naturezas de negócio, a 

incubadora não possui uma estrutura única para atender aos empreendimentos, realizando as 
assessorias quase sempre nos locais de produção ou de reunião dos empreendimentos 

incubados, apenas utilizando espaços na Universidade conforme a necessidade das ações de 
incubação. 

 

5.  Conclusões 

 

No primeiro objetivo específico desta pesquisa, que visou identificar o nível de 
maturidade do objeto de estudo em relação à metodologia CERNE, podemos concluir que a 

incubadora estudada ainda está em um nível inicial, necessitando de uma gestão mais sólida e 
eficiente, afim de conseguir assessorar os empreendimentos incubados de forma que estes 
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consigam atingir a graduação, meta primária da incubadora. Muitas práticas-chave da 

metodologia CERNE ainda não são executadas pela incubadora, tendo apenas dez de trinta e 
três práticas-chaves já iniciadas. Dessas dez, oito encontram-se no nível de maturidade “inic ia l ” 

e duas no nível de maturidade “definida”. 
 

Identificaram-se dificuldades, a partir das considerações dos gestores, em práticas de 

incubação dos empreendimentos, para as quais a metodologia CERNE poderia contribuir no 
sentido de corrigir e aperfeiçoar estes processos ineficazes. A implementação do modelo 

proposto neste trabalho seria de grande valia para os objetivos e metas da incubadora a curto e 
longo prazo, suprindo uma possível falta de conhecimento de gestão da equipe.  

 

Algumas incubadoras de empreendimentos de economia solidária se especializam em 
determinados setores econômicos, o que talvez garanta uma possibilidade maior de definição 

de processos de incubação de forma mais sistemática. No caso da incubadora objeto de estudo, 
o fato de assessorar empreendimentos de naturezas distintas e em níveis de desenvolvimento 
diferenciados traz uma dificuldade maior de estabelecimento de uma sistemática geral de 

incubação para todos os empreendimentos. 
 

Outro ponto relevante para o objeto de estudo se encontrar em um nível de maturidade 
inicial em seus processos se dá pelo fato de que alguns empreendimentos estão sendo 
assessorados desde do início das atividades da incubadora, dificultando os gestores em se 

prepararem e aperfeiçoarem suas técnicas de gestão. Com apenas quatro anos de fundação, a 
incubadora ainda é inexperiente em alguns fatores, sofrendo também com a mudança ocasional 

de integrantes pela falta de um manual de procedimentos e aprendizados dos que saíram para 
os seus sucessores. 

 

Não foi possível identificar um plano de ação na incubadora sobre a implementação do 
modelo CERNE, contendo priorizações de processos e práticas a serem iniciados por ordem de 

necessidade e alocação de recursos. Isso se dá pelo fato da incubadora ainda estar em um 
processo inicial da implementação da metodologia, respeitando a ordem das fases de 
implantação, iniciando pela definição do nível de maturidade a ser implantado na incubadora : 

neste caso, nível CERNE 1 com todas as práticas-chave em estágio “inicial”.  
 

A segunda fase é o objetivo geral deste trabalho: verificar a adequação da incubadora às 
práticas-chave do nível de maturidade escolhido. Dentro desta fase, podemos atingir nosso 
segundo objetivo especifico, de se verificar a viabilidade da metodologia CERNE em 

incubadoras de empreendimentos de economia solidária, analisando a proposta e definição de 
cada prática individualmente, averiguando se não infringe os princípios e características da 

economia solidária, adaptando-a a esta realidade se necessário. Podemos concluir que a 
metodologia CERNE é viável às incubadoras de economia solidária, desde que haja algumas 
adaptações, na linha das considerações propostas na discussão dos resultados deste trabalho.  

 
Apesar da metodologia CERNE ser um grande passo para que as incubadoras brasileira s 

tenham um guia definitivo para seus processos de gestão, este modelo proposto pela 
ANPROTEC não pode ser aplicado de forma genérica, necessitando de revisões para os mais 
diferentes tipos de incubadora, aplicando-se interpretações dos processos e práticas 

especificamente para cada caso.   
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Este trabalho teve como contribuição o diagnóstico do nível de maturidade da gestão do 

objeto de estudo conforme a metodologia CERNE, permitindo agora à incubadora passar para 
a próxima fase: priorização de processos. Outra contribuição mais relevante desta pesquisa é a 

demonstração da viabilidade da metodologia CERNE para incubadoras de empreendimentos de 
economia solidária, propondo adaptações do modelo de gestão no nível CERNE 1, para que 
esteja alinhado aos princípios da economia solidária. Espera-se que outras incubadoras de 

economia solidária também possam se interessar pela metodologia proposta, bem como 
contribuir com novas pesquisas sobre adaptações, implantações e resultados adquiridos com o 

modelo CERNE. 
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