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Resumo:
A cultura empreendedora é uma realidade no Brasil em distintas regiões, essa está fortemente
ligada ao desenvolvimento econômico e a propostas que se alinham à nova organização da
produção mundial. Simultaneamente, o empreendedorismo também é foco de políticas públicas
que pleiteiam taxas maiores de participação no PIB, geração de emprego e renda e avanços
tecnológicos. Uma das formas de implantação dessas políticas públicas se revela através da
proposta de incubadoras de empresas, objeto de estudo do presente trabalho, que busca
subsídios para identificar as formas pelas quais uma incubadora estabelecida em uma cidade do
interior do Paraná pode, através de seus gestores, agentes e empresas incubadas, difundir a
cultura empreendedora e promover o desenvolvimento regional. Para tanto, buscou-se analisar
as estratégias adotadas pela Incubadora Empresarial Santos Dumont (IESD), estabelecida na
cidade de Foz do Iguaçu e o papel de seus gestores, agentes e empresas na disseminação da
cultura empreendedora e promoção do desenvolvimento regional. A pesquisa exploratória se
desenvolveu sob o formato de um estudo de caso com análise documental e questionário não
estruturado aplicado a um funcionário da incubadora. Como resultados da sua atuação verificouse a geração de um número considerável de empregos, recursos financeiros que movimentam a
economia e também pelo investimento em P&D.
Palavras chave: Inovação, Cultura empreendedora, Incubadoras de empresas, Políticas
públicas, Desenvolvimento regional.

Entrepreneurial culture; attribution of business incubators in the
promotion of entrepreneurship
Abstract:
Entrepreneurial culture is a reality in Brazil in different regions, this is strongly linked to
economic development and proposals that align with the new organization of world production.
At the same time, entrepreneurship is also the focus of public policies that demand higher rates
of participation in GDP, employment and income generation, and technological advances. One
of the ways of implementing these public policies is revealed through the proposal of business
incubators, object of study of the present work, which seeks subsidies to identify ways in which
an incubator established in a city in the interior of Paraná can, through its managers, Incubated
agents and companies, disseminate the entrepreneurial culture and promote regional
development. The aim was to analyze the strategies adopted by the Santos Dumont Business
Incubator (IESD), established in the city of Foz do Iguaçu and the role of its managers, agents
and companies in the dissemination of the entrepreneurial culture and promotion of regional

development. The exploratory research was developed in the form of a case study with
documentary analysis and unstructured questionnaire applied to an employee of the incubator.
As a result of its performance, it was verified the generation of a considerable number of jobs,
financial resources that drive the economy and also by the investment in R & D.
Key-words: Innovation, Entrepreneurial culture, Incubators, Public policies, Regional
development.

1. Introdução
No Brasil a cultura empreendedora é uma veracidade e realidade em suas diferentes
regiões, já que está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico, geração de
empregos e renda, além de ser a responsável pelos avanços tecnológicos que geram
ínumeros benefícios para a população local e a sociedade em geral.
As incubadoras de empresas podem contribuir muito nesse sentido, sendo elas,
organizações destinadas a fornecer apoio à criação e implementação de empresas cujos
produtos ou serviços sejam considerados inovadores. Elas realizam o acompanhamento
das empresas nos primeiros anos de vida fornecendo ferramentas e incentivo para sua
consolidação e crescimento.
A função das incubadoras de empresa, têm-se a seleção dos projetos a serem apoiados
com base em critérios específicos tratados mais adiante. Após a seleção dos negócios
potenciais elas fornecem as ferramentas necessárias para que essas empresas possuam
mais chances de sobrevivência. Isso faz com que as empresas apoiadas alcancem o
sucesso enquanto promove a figura do empreendedor frente à sociedade através da
disseminação desses exemplos positivos.
O estabelecimento de uma incubadora em uma localidade envolve vários agentes de
uma dada comunidade, dentre os quais as organizações comerciais e industriais, as
representações de classes e especialmente o poder público. Tais agentes são potenciais
criadores de opinião e a incubadora pode se colocar como vetor da cultura
empreendedora, que tantos benefícios trazem para a comunidade onde se estabelece.
Diante do exposto se estabelece a seguinte questão, norteadora do presente trabalho:
Como uma incubadora estabelecida em uma cidade do interior pode, através de seus
gestores, agentes e empresas incubadas, disseminar a cultura empreendedora e
promover o desenvolvimento regional?
Essa questão se estabelece sob os pressupostos apresentados, mas exigem considerações
pontuais num contexto específico. Adicionalmente cabe considerar que se trata de uma
questão complexa em suas diferentes perspectivas. Diante disso, tomou-se por objetivo
geral do estudo ao analisar as estratégias adotadas pela Incubadora Empresariais Santos
Dumont (IESD), estabelecida no Parque Tecnológico de Itaipu na cidade de Foz do
Iguaçu e o papel de seus gestores, agentes e empresas na disseminação da cultura
empreendedora e promoção do desenvolvimento regional.
Para realização dos estudos e análises, esse objetivo geral foi desmembrado nos
seguintes pontos:
a) Posicionar, através da literatura especializada, os conceitos afetos e elementos
característicos do empreendedorismo, incubadoras de empresas e suas relações com as
políticas de difusão da cultura empreendedora e de desenvolvimento regional;
b) Estabelecer, através de indicadores específicos, os índices gerais de empresas
incubadas e promovidas por incubadoras, suas relações e as repercussões de seus

“cases” para a cultura empreendedora nas localidades onde estão instaladas e para o
desenvolvimento dessa região.
c) Frente aos elementos teóricos e indicadores específicos, posicionar as
perspectivas das estratégias de disseminação da cultura empreendedora e promoção do
desenvolvimento regional no caso empírico da incubadora IESD, estabelecida na cidade
de Foz do Iguaçu.
Os estudos a respeito do empreendedorismo tanto no contexto acadêmico quanto no
social são ainda bastante recentes, cabendo sua análise sob os mais diferentes aspectos.
Explorar sua importância para o desenvolvimento de uma dada região pode servir de
base para a obtenção de mais investimentos do poder público na criação de incubadoras
de empresas como também a criação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
da cultura empreendedora em regiões menos desenvolvidas.
Sob o ponto de vista mais específico da Gestão Pública, a expectativa, com a realização
desse estudo, é poder constatar essa realidade também no âmbito de uma localidade
paranaense, ratificar, por meio de elementos próprios, o alinhamento de suas propostas e
analisar o estabelecimento de políticas públicas e seus reflexos nas comunidades sob
sua influência.
2. Referencial Teórico
A pesquisa que se segue foi agrupada em secções próprias para ter-se um adequado
posicionamento sobre o material teórico que pode subsidiar as discussões que envolvem
o trinômio: incubadora de empresas – políticas públicas – desenvolvimento regional
2.1 O empreendedorismo e as incubadoras de empresa
Baseando-se nas perspectivas de Maximiano (2006) e Dolabela (2008) é possível
verificar que os estudos sobre o empreendedor e empreendedorismo decorrem de duas
correntes de autores, a visão dos economistas e os estudos que decorrem da abordagem
comportamentalista. Enquanto os economistas associam o empreendedorismo a
inovação e desenvolvimento econômico, os comportamentalistas enfatizam atitudes e
características como criatividade, persistência, liderança, intuição, disposição a correr
riscos.
Entre os economistas precursores no estudo do empreendedorismo, tem-se Richard
Cantillon (1680-1734), Jean-Baptiste Say (1767-1832) e Joseph Alois Schumpeter
(1883-1950), que definiram o tema sob os seguintes prismas: Para Cantillon, que foi o
primeiro a tratar do papel do empreendedor, seu conceito a respeito do tema era o do
empreendedor como alguém que assumindo os riscos adquiria matéria prima que seria
processada e revendida posteriormente. Say voltava sua visão sobre o empreendedor
como alguém que é capaz de movimentar recursos de uma área de baixa produtividade
para tornando-a mais produtiva e lucrativa. E Schumpeter, que introduziu o conceito de
inovação ao papel do empreendedor dando maior projeção ao tema, de acordo com ele,
o empreendedor seria alguém capaz de inovar, fazendo novas combinações de
elementos, criando novos produtos e modificando os métodos de produção
(MAXIMIANO, 2006; DOLABELA, 2008).
A ideia corrente a respeito do empreendedor é a de pessoas que vão à busca da
realização de uma ideia, mobilizando os recursos necessários e correndo os riscos
(MAXMIANO, 2006; CHIAVENATO, 2007; DOLABELA, 2008).

O papel do empreendedor atribuído por Schumpeter, um dos precursores do
empreendedorismo, é o de:
“Reformar ou revolucionar os padrões de produção, explorando uma
invenção, ou mais frequentemente, uma possibilidade tecnológica ainda não
testada de produzir algo novo, ou produzir algo já existente de uma maneira
nova, abrindo uma nova fonte de fornecimento de materiais ou uma nova via
de escoamento para os produtos reorganizando um negócio e assim por
diante” (SCHUMPETER, 1976, p. 136 apud SILVA JUNIOR, 2009, p. 16).

O empreendedor está diretamente ligado à mudança. De acordo com Drucker (1986) o
que define o empreendedor é sua posição em relação à mudança, pois mesmo não a
provocando, o empreendedor está sempre buscando a mudança e reagindo a ela. O
empreendedor toma a mudança como oportunidade.
As incubadoras de empresas de acordo com a Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas – ANPROTEC:
São ambientes dotados de capacidade técnica, gerencial, administrativa e
infraestrutura para amparar o pequeno empreendedor. Elas disponibilizam
espaço apropriado e condições efetivas para abrigar ideias inovadoras e
transformá-las em empreendimentos de sucesso (AMPROTEC, 2011).

Para o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques
Tecnológicos – PNI – do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação a definição de
incubadoras de empresas é a de:
Mecanismos de estímulo e apoio logístico, gerencial e tecnológico ao
empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de
facilitar a implantação de novas empresas que tenham como principal
estratégia de negócios a inovação tecnológica. (MCTI, 2011).

O conceito de incubadoras de empresas de base tecnológica decorre da criação dos
polos e parques tecnológicos, onde havia a natural necessidade de abrigar iniciativas
empreendedoras em espaços que fossem propícios para o desenvolvimento e
consolidação de negócios inovadores (DORNELAS, 2000).
O modelo atual de incubadoras de empresas se configurou na década de 1970, nos
Estados Unidos, quando instituições financeiras, governo e universidades se uniram na
tentativa de impulsionar a industrialização em regiões menos desenvolvidas ou afetadas
pela recessão dos anos 70 e 80 (SILVA JUNIOR, 2009).
De acordo com Silva Junior (2009), a primeira incubadora de empresas no Brasil foi
criada na cidade de São Carlos, no ano de 1985, contava com o apoio do conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Dois anos depois da
criação da primeira incubadora nasceu a Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos de Tecnologia Avançados.
O principal objetivo de uma incubadora de empresas deve ser a produção de
empresas de sucesso, em constante desenvolvimento, financeiramente viáveis
e competitivas em seu mercado, mesmo após deixarem à incubadora [...]
(DORNELAS, 2000, p. 292).

Baseado em Hayhow (1995) e Allen & Weinberg (1988), Dornelas (2002, p.23) conclui
que:
Por meio das incubadoras de empresas os problemas gerenciais de empresas
em estágio inicial são solucionados em conjunto, pois a maioria desses
problemas se refere a dificuldades de planejamento, acesso a capital e
desconhecimento das habilidades necessárias ao empreendedor para obter

sucesso, que são esclarecidos dentro do ambiente das incubadoras de
empresas.

A função das incubadoras de empresas deve ser a de assegurar que as empresas
sobrevivam aos mais diversos problemas em sua etapa inicial. “Na sua gênese, dão
vitalidade à organização com consultorias especializadas, capacitações gerenciais,
espaço físico e infraestrutura operacional, administrativa e técnica” (SILVA JUNIOR,
2009, p.154).
O espaço físico constituído ou adaptado para alojar temporariamente as empresas na
incubadora deve dispor de uma serie de serviços de apoio, sendo eles:
a) Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios e laboratórios de
cada empresa admitida;
b) Espaço físico para uso compartilhado, tais como salas de reunião, auditório,
área para demonstração dos produtos, processos e serviços das empresas incubadas,
secretaria, serviços administrativos e instalações laboratoriais;
c) Recursos humanos e serviços especializados que auxiliem as empresas
incubadas em suas atividades, bem como a capacitação/formação/treinamento de
empresários-empreendedores nos principais aspectos gerenciais quais sejam: gestão
empresarial, gestão da inovação tecnológica, comercialização de produtos e serviços no
mercado doméstico e externo, contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação
de recursos, contratos com financiadores, engenharia de produção e propriedade
Intelectual, entre outros;
d) Acesso a laboratórios e bibliotecas de universidades e instituições que
desenvolvam atividades tecnológicas (MCTI, 2011).
Os recursos financeiros para a instalação e funcionamento da incubadora de empresas
devem ser assegurados, sendo essas geralmente mantidas por instituições públicas e
recursos públicos, mesmo em países mais desenvolvidos. As incubadoras de empresa
podem também obter recursos por meio de cobrança de taxas, fornecimento de
consultorias e cobrança de royalties de empresas incubadas como meio de não depender
apenas de recursos públicos (SILVA JUNIOR, 2009).
Atualmente, de acordo com a AMPROTEC (2011), chegam 400 o número de
incubadoras existentes no país, responsáveis por gerar em torno de R$ 400 milhões em
impostos.
2.2 Políticas públicas para novos empreendimentos e os agentes da cultura
empreendedora
Segundo Rua (2009, p.18) o termo política (do inglês politics) faz referência a
atividades políticas, sendo que essas podem ser entendidas como “o uso de
procedimentos diversos que expressam relações de poder e se destinam a alcançar ou
produzir uma solução pacífica de conflitos relacionados a decisões públicas”.
De acordo com a autora as políticas públicas (policy), decorrem da atividade política, a
politics, e essas devem ser necessariamente públicas. “o termo policy é utilizado para
referir-se à formulação de propostas, tomada de decisões e sua elaboração por
organizações públicas, tendo como foco temas que afetam a coletividade, mobilizando
interesses e conflitos” (RUA, 2009, p.19).
Conceitualmente há uma distinção entre os termos de política e políticas públicas. Para
Rua (2009), a política envolve os procedimentos tomados para alcançar a resolução

pacifica de conflitos em uma sociedade empreendedora, os indivíduos enfrentam um
enorme desafio, desafio este que precisam explorar como sendo uma oportunidade: a
necessidade ter emprego e de bens e recursos públicos. Já “o processo de política
pública mostra-se como forma moderna de lidar com as incertezas decorrentes das
rápidas mudanças do contexto” (SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p.28).
Ao falar em políticas públicas um conceito básico deve ser enfatizado a seu respeito. As
políticas públicas devem necessariamente partir do setor público. Dessa forma, ao
partirem de ações desenvolvidas por uma organização privada elas seriam denominadas
de decisões privadas. Enquanto uma forma de conceituar a esfera pública, é o conceito
empregado por Coelho (2009, p.15): “irá integrar a esfera pública aquilo que toda
coletividade, e não apenas uma parte dela, pactuar, explicita ou implicitamente, ser de
interesse comum.”.
Segundo Medeiros ET all. (1992 apud Dornelas 2000), a participação do governo no
incentivo as empresas de base tecnológica e polos tecnológicos é de fundamental
importância, para direcionar os esforços de pesquisa a setores considerados de maior
prioridade, como o ocorrido em países mais desenvolvidos.
De acordo com Silva Junior (2009), o âmbito nacional é composto de três leis principais
de incentivo à inovação: a) Lei de Inovação (10.973/04) sancionada pelo decreto
5.463/05 e organizada em três eixos, engloba a constituição de ambientes propícios a
parcerias entre empresas, estimulo a participação de institutos de ciência e tecnologia e
o estimulo a inovação na empresa; b) Lei de Informática (11.077/04) que concede a
possibilidade de redução de Imposto sobre Produtos Industrializados a empresas
mediante a contrapartida em investimentos em P&D; e c) Lei de Incentivos à Inovação
Tecnológica (11.196/05) regulamentada em 2006 e modificada pela Lei 11.487/07, que
concede inúmeros incentivos a empresas que investem inovação tecnológica e em P&D
dispensando aprovação prévia.
A associação representante dos interesses de parques tecnológicos, incubadoras de
empresas e empreendimentos tecnológicos no Brasil é a, já citada anteriormente,
AMPROTEC. O órgão atua na promoção de atividades de capacitação, articulação de
políticas públicas e geração e disseminação de conhecimento. Com mais de 20 anos de
atuação a associação é composta por 261 entidades associadas, essas representam em
torno de 400 incubadoras de empresas e 6.300 mil empreendimentos inovadores
(AMPROTEC, 2011).
2.3 O empreendedorismo a incubadora de empresas e o desenvolvimento
regional
Pode-se perceber o papel das incubadoras de empresas como participantes no
desenvolvimento
socioeconômico
por
meio
do
estimulo
a novos
empreendimentos a formação dos empreendedores e por consequência a geração de
empregos (DORNELAS, 2000; SILVA JUNIOR, 2009).
Santos (1987), baseado nos estudos dos economistas em Kondratiev e Perroux, observa
que: “se a criação de empresas, de um modo geral, é fator relevante num processo de
desenvolvimento, quando tais empresas nascem com base em inovação tecnológica o
efeito propulsivo é muito maior” (KONDRATIEV, 1935; PERROUX, 1955, apud,
SANTOS, 1987, p. 12). Tais ideias são complementadas por Drucker (1986) nos
seguintes termos:
O que precisamos é de uma sociedade empreendedora, na qual a inovação e o
empreendimento sejam normais, estáveis e contínuos. Exatamente como a

administração se tornou o órgão específico de todas as instituições
contemporâneas, e o órgão integrador da nossa sociedade de organizações,
assim também a inovação e o empreendimento tornar-se-ão uma atividade
vital, permanente e integral em nossas organizações, nossa economia, nossa
sociedade (DRUCKER, 1986, p. 349).

Contudo a inovação e o risco caminham juntos. A esse respeito, Terra (2007) considera:
Os empreendedores e intra-empreendedores criam riqueza para si, para suas
organizações, mas, sobretudo para a sociedade. Enquanto muitos associam a
inovação ao risco, os verdadeiros empreendedores sabem que o risco maior é
não inovar (TERRA, 2007, p.14).

Oakey (1984 apud Santos, 1987), entende como estratégia para manter o dinamismo
tecnológico em determinada região o incentivo a empresas de tecnologia avançada, pois
seu compromisso com a pesquisa e desenvolvimento é a característica que assegurará as
rápidas mudanças tecnológicas.
Os empreendedores e intra-empreendedores são o alicerce do desenvolvimento
econômico e social. São eles que canalizam a poupança para os investimentos que
geram empregos, para o aumento da produtividade, para a melhoria dos produtos e
serviços e para as mudanças sociais (TERRA, 2007, p.14).
Drucker (1986) considera que tais iniciativas estabelecem um desafio, do qual podem,
seus agentes, serem beneficiados, se assim o conduzirem: “Em ur aprendizado e
reaprendizado continuados” (DRUCKER, 1986, p. 361).
Como elemento de articulação desses agentes, as incubadoras de empresa podem
proporcionar além do suporte de infraestrutura necessário as empresas, desenvolver suas
habilidades para um bom posicionamento no mercado, permitindo a sobrevivência e o
crescimento do empreendimento em longo prazo:
As incubadoras promovem e estimulam a criação de novos empreendimentos
e contribuem para o desenvolvimento socioeconômico. Pois, geram novos
empregos e potencializam a geração de renda no local onde se inserem
(SILVA JUNIOR, 2009, p. 158).

Como benefícios do sistema de incubação de empresas, a AMPROTEC (2011) cita a
possibilidade de geração e realização de tecnologias nacionais, não mais necessitando a
importação de tecnologias para oferta de produtos e serviços a sociedade. Assim como a
geração de empregos pelas micro e pequenas empresas, que é outro ponto de destaque
em relação ao fomento do empreendedorismo.
3. Metodologia
Para investigar a importância das incubadoras de empresas para o desenvolvimento de
uma cultura empreendedora de fomento ao empreendedorismo na sociedade, enquanto
política pública optou se pela realização de uma pesquisa exploratória, conduzida
através de um estudo de caso de uma incubadora estabelecida no interior do Paraná.
A pesquisa é exploratória, segundo Gil (2009, p. 41) tem por objetivo “proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais explícito ou a construir
hipóteses”. Esse tipo de pesquisa pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas
com pessoas experientes no problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem
a compreensão do problema investigado. Embora bastante flexível esse tipo de
pesquisa, em geral, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa na qual um ou poucos objetos são
investigados de maneira detalhada a fim de obter um amplo e detalhado conhecimento
sobre o assunto investigado. Os propósitos desse tipo de estudo são de proporcionar
uma visão global do problema ou identificar fatores que o influenciam ou são
influenciados por ele (GIL, 2009).
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa utilizou como fontes:
questionário, a revisão bibliográfica e documental. O levantamento bibliográfico partiu
da investigação de literatura permanente e temporária para obter um referencial teórico
que permita retratar os conceitos bem como os aspectos mais relevantes inerentes a área
em que esse estudo se insere.
A pesquisa documental utilizou documentos internos da Incubadora de Empresas Santos
Dumont (IESD), relatórios mensais das empresas incubadas além do website da
incubadora, através dos quais, buscou-se levantar dados sobre as estratégias da
incubadora de empresas, entender como ocorre o processo de incubação das empresas
bem como extrair informações sobre os indicadores que a organização possui sobre os
resultados que os empreendimentos por ela assistidos vem obtendo ao longo de seus
primeiros anos de atuação.
A partir do questionário não estruturado buscou-se obter informações a respeito da
gestão da incubadora de empresas IESD e das ações por ela desenvolvidas para o
fomento do empreendedorismo e que tem interferido na cultura empreendedora local.
O protocolo de pesquisa deu se enquanto o objeto de estudo, tem-se a Incubadora de
Empresas Santos Dumont (IESD) estabelecida no Parque Tecnológico Itaipu na cidade
de Foz do Iguaçu e suas relações com os agentes econômicos e sociais da região. A
incubadora empresarial IESD representa apenas um entre quatro subprogramas do
programa Empreendedorismo da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI, 2011).
Enquanto o presente trabalho buscou focar na análise dos dados relacionados à
incubadora de empresas IESD, utilizou se também para fins de analise, dados, referente
às estimativas de busca da população aos demais subprogramas: Apoio às Empresas
Juniores (EJ's), Pré-Incubação (denominada Fábrica de Empreendimentos) e o
Condomínio Empresarial, já que se entendeu serem todos voltados ao mesmo fim, que é
o incentivo a cultura empreendedora na região.
O questionário não estruturado foi aplicado a um membro da incubadora via
correspondência eletrônica no mês de outubro de 2011, onde foi questionado sobre
aspectos de infraestrutura, estratégicos e relacionados à sua experiência na incubadora.
Além de estimativas mais recentes, já que a pesquisa documental limitou a abordar
apenas as informações registradas nos cinco primeiros anos da incubadora. Os aspectos
investigados basearam-se na percepção do entrevistador de que tais aspectos poderiam
fornecer as conclusões necessárias para o desenvolvimento da pesquisa.
A análise dos dados se deu por meio da abordagem qualitativa “corresponde a um
procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável a índices não
previstos, ou à evolução das hipóteses” (BARDIN, 2008, p.141).
A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados abordando os
aspectos que são mais subjetivos, que não podem ser quantificados e traduzidos por
métodos estatísticos (MINAYO ET al., 2006). Os dados reunidos com a pesquisa
documental e questionário foram analisados e cruzados com as informações levantadas
no referencial teórico, buscando através dessa análise obter correlações que venham de

encontro às hipóteses levantadas e forneçam o embasamento para as conclusões do
autor.
4. Análise dos dados
A Incubadora Empresarial Santos Dumont (IESD) deu início a suas atividades no mês
de dezembro de 2005, época na qual foi constituída a Fundação Parque Tecnológico
Itaipu, entidade a qual está inserida. No inicio de suas atividades a IESD contava com
nove empresas incubadas, sendo cinco delas do ramo de tecnologia, duas de turismo,
uma de comunicação e uma de geoprocessamento. Todas elas provenientes de outro
processo de incubação iniciado por um órgão parceiro do Parque Tecnológico Itaipu, e
incorporadas pela incubadora a partir da constituição formal da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu-BR.
Nos documentos internos de acompanhamento mantidos pela incubadora foram
extraídas informações dos primeiros cinco anos de atuação da incubadora em relação a:
número de empresas incubadas, faturamento dessas empresas, postos de trabalho
gerados somando sócios, empregados e estagiários, investimento em P&D realizado
pelas empresas. Esses dados foram analisados de modo a subsidiarem a análise
decorrente.
Com base nos dados da pesquisa, observou-se a evolução da incubadora IESD ao longo
dos primeiros cinco anos de seu funcionamento. Obtendo um aumento significativo no
número de empresas incubadas, no numero de postos de trabalhos na incubadora e
empresas incubadas, assim como uma soma expressiva no faturamento total dos
empreendimentos e em investimento em P&D.
Atualmente a incubadora conta com um quadro funcional de dez colaboradores que
estão ligadas diretamente às atividades da incubadora, sendo sete contratados em regime
CLT, dois bolsistas e um estagiário. Verificou-se um aumento no número de
colaboradores na incubadora nos últimos dois anos e, estima-se ainda um aumento nesse
número conforme aumente o número de empresas ingressantes.
Houve também um aumento significativo de postos de trabalho considerando as
empresas incubadas e a incubadora. O aumento no número de empregos gerados é
apontado pela maioria dos autores consultados como um resultado claro do incentivo ao
empreendedorismo numa determinada economia. Sendo as Micro e Pequenas Empresas
responsáveis por grande parte do emprego e renda gerados na sociedade.
Como benefícios da incubadora para a região tem-se também o crescimento da
economia, onde de 2006 até o ano de 2010, houve um crescimento no faturamento total
obtido pelas empresas incubadas de 259,46%. Esse número demonstra que além da
geração de emprego a região foi beneficiada passando a circular mais dinheiro e
movimentando a economia.
Do total arrecadado pelas empresas incubadas ao longo desse período, houve um
investimento de aproximadamente 7% em programas de P&D. Esse tipo de
investimento é muito importante para a economia em geral, pois gera inovação
tecnológica, novas tecnologias em produtos e serviços.
Em relação as gestão da incubadora, verificou-se que nos primeiros anos foram
desemprenhadas ações principalmente no sentido de sensibilizar profissionais para
criação de empresas em áreas onde havia a demanda por prestação de serviços
especializados para atender principalmente a organizações parceiras ao Parque
Tecnológico.

Embora esse tipo de apoio à formação de empresas em função da demanda identificada
em certa área, de acordo com a bibliografia consultada, não demonstre de maneira clara
que os ingressantes possuíam um perfil empreendedor, de indivíduo que idealiza uma
ideia mobilizando recursos e correndo riscos. Porém, até mesmo pela amplitude com
que o conceito de empreendedor é tratado, não é conclusivo afirmar que o perfil desses
ingressantes não seja empreendedor, haja vista que eles identificaram uma oportunidade
de mercado, e essa também é uma característica atribuída ao empreendedor embora a
incubadora tenha atuado em grande parte das empresas nascentes como elemento
articulador da necessidade em suprir demandas de serviços especializados existente na
região, houve um aumento no número de empreendedores que passaram a buscar o
suporte da incubadora por interesse dos próprios sócios.
O aumento da procura da incubadora por empreendimentos com perfil inovador passou
a ser percebido a partir do ano de 2009, e pode ser explicado pelo desempenho dos
gestores da incubadora IESD em desenvolver ações de caráter mais estratégico no
sentido de atrair o público empreendedor.Entre as ações desenvolvidas no sentido de
aumentar o interesse dos empreendedores por viabilizar seus negócios através da
incubadora, destacam-se: a participação em eventos setoriais, à realização de palestras
em faculdades e universidades da região, a realização e o apoiou a eventos em
empreendedorismo, bem como a realização de parcerias com instituições estratégicas
voltadas ao empreendedorismo.
Também passaram a ser desenvolvidas pela incubadora, ações no sentido de: capacitar
os empreendedores em gestão empresarial e inovação, fortalecendo suas atitudes
empreendedoras; dar apoio a eventos técnicos, científicos e promocionais promovendo a
interação dos empreendimentos com meio cientifico e empresarial; apoiar
empreendimentos inovadores, que apresentem viabilidade técnica, mercadológica e
financeira; e com apoio na elaboração de propostas visando o fomento a projetos
inovadores (PTI, 2011).
Identificou-se que essa situação gerou uma busca muito mais elevada pela incubadora a
partir de 2009, com uma estimativa de mais de 30 projetos inscritos para o processo de
incubação a partir desse ano. Embora nem todos os projetos inscritos tenham sido
aprovados, observa-se o maior interesse e a movimentação dos atores da região em
torno da incubadora. Além da procura de empreendedores pela incubadora, foi
percebido um aumento também na busca pelos demais subprogramas que estão ligados
à incubadora IESD a partir do segundo semestre de 2009 quando as ações de divulgação
da incubadora passaram a ser realizadas.
A fábrica de empreendimentos (pré-incubadora), que apoia o início do projeto até a sua
constituição formal e planejamento empresarial e que no mês de outubro de 2010
contava com 10 empresas inscritas, foi vista como o subprograma que passou a ter
maior demanda pela sociedade.
Sendo assim, o que pode ser observado é que o desenvolvimento de ações estratégicas
foi responsável por uma evolução muito mais significativa nos resultados da
incubadora. Repercutindo na busca de cada vez mais empreendimentos inovadores
pelos programas de incubação e pré-incubação, situação que não acorria quando a
incubadora voltava suas atividades apenas a atividades operacionais voltadas a atender
demandas qualificadas.
Através do questionário, obteve-se a informação que a busca por qualificação
profissional e novos conhecimentos em gestão é bem maior entre os sócios que buscam
a incubadora por seu próprio interesse, diferente dos sócios de empresas formadas por

demandas qualificadas, estando esses mais focados na prestação de serviços que no
aprimoramento da gestão. Tal fato demonstra claramente que as ações de divulgação da
cultura empreendedora promovidas pela IESD na região surtiram efeitos muito mais
positivos no fomento ao empreendedorismo na região como mostra o Quadro 1.
Quadro 1. Processo de incubação.
Idade da Atuação
das Incubadoras

Processo de
Incubação

Não sobrevivem
( Incubadoras)

Empresas
incubadas
em %

5 anos

26 empresas

Quantidade 5

188,9%

Índice de
Sobrvivênc
ia de
Empresas
80,7%.

Fonte: Autores 2016.

Durante os cinco primeiros anos de atuação da incubadora de empresas IESD passaram
pelo processo de incubação vinte seis empresas, dentre as quais apenas cinco não
sobreviveram, seja após saírem da incubação ou por desistência dos sócios durante o
processo. O crescimento identificado no número de empresas incubadas nesse período
foi de 188,9%, e o índice de sobrevivência dessas empresas foi de 80,7%.
4. Considerações Finais
Como visto, este estudo foi desenvolvido com o intuito de buscar informações sobre
como uma incubadora, vetor de uma política pública, pode disseminar a cultura
empreendedora e promover o desenvolvimento regional. A pesquisa se desenvolveu por
meio do estudo de caso da Incubadora Empresarial Santos Dumont (IESD), estabelecida
na cidade de Foz do Iguaçu.
Como norte do estudo, dado o contexto específico definido, tomou-se por objetivo geral
analisar as estratégias adotadas pela IESD para disseminar o empreendedorismo,
promover e monitorar, através de indicadores próprios, o desenvolvimento regional. De
uma maneira bem objetiva, o estudo permitiu constatar que a IESD se constitui em
importante meio de articulação de vários agentes para realização das ações
empreendedoras alinhadas às estratégias próprias da realidade nos campos social e
econômico.
Quando se olha tais elementos sob o prisma das políticas públicas associadas,
percebem-se resultados decorrentes das ações conduzidas através da IESD na geração
de um número considerável de empregos, recursos financeiros que movimentam a
economia e também pelo investimento em P&D.
O incentivo a criação e auxílio a microempresas na etapa inicial garantindo que estas
alcancem maior maturidade e crescimento já podem ser vistos como um dos benefícios
diretos da ação de uma incubadora de empresas em determinada região. Os resultados
da criação e sucesso dessas empresas se refletem na oferta de novos empregos, recursos
financeiros, investimento em pesquisas que trarão inovações tecnológicas
movimentando assim a economia.
Observou-se também que as ações de conotação estratégica, desenvolvidas pela
incubadora no sentido de promover e disseminar o papel do empreendedor na sociedade
resultam em efeitos mais significativos, mobilizando a comunidade na qual os
empreendedores começam a surgir e se mobilizar do seu papel enquanto agentes no
desenvolvimento e inovação.

Frente ao seu papel de disseminar a cultura empreendedora na região em que está
inserida, a IESD tem alcançado resultados cada vez mais positivos à medida que se
consolida na região. É importante observar que fora das incubadoras as empresas
possuem um índice de sobrevivência apontado por Dolabela (2008) de 33,3% (uma a
cada três empresas), nesse estudo de caso mostrou-se que o índice de sobrevivência
dessas empresas incubadas foi superior a 80%.
A importância dessa incubadora é corroborada tanto pelo sucesso das empresas como da
incubadora. O índice de crescimento do número de empresas ingressantes na mesma foi
de 188,9% ao longo dos cinco primeiros anos de atuação.
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