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Prólogo 1 

O Brasil de hoje está sensível ao tema da inovação e vive um momento 
ímpar em sua história. Tem uma democracia consolidada, uma boa 
estabilidade econômica e avança consideravelmente em direção a uma 
sociedade justa. Um salto significativo, e desejado, em direção à justiça 
social, que se faz necessária, e à melhora da qualidade de vida e de toda a 
população não acontece por obra do acaso.  
 
Para que isto ocorra o país tem que enriquecer e, para isso, tornar seu 
parque industrial mais competitivo. O significado da inovação nos tempos 
atuais é algo complexo e envolve todo um sistema integrado no qual a 
pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico são componentes 
necessários, mas não suficientes, desse complexo. 



Prólogo 2 

 
A participação brasileira na produção científica mundial cresceu cresceu 
muito nos últimos anos e hoje atinge o índice de 2,7% de toda a produção 
científica oficialmente indexada. Por outro lado, o Brasil não tem conseguido 
estabelecer um vínculo entre a produção de conhecimento científico e 
tecnológico, hoje concentrado nas universidades, e a inovação tecnológica 
no setor empresarial. 
 
A prova disso é que enquanto o Brasil ocupa a 12a posição no ranking 
internacional de produção científica, amarga a 28a posição no ranking 
mundial de patentes, com apenas 1% de registros de patentes 
internacionais. 
 
Esse panorama é um sinal de alerta ao Brasil, que apresenta a oitava (agora 
sexta) economia do mundo (2% do PIB mundial), e principalmente à sua 
pretensão de tornar-se a quinta economia do planeta. 



Incubadoras 

O processo de incubação é um dos mecanismos mais eficazes para lançar e 
desenvolver novos empreendimentos. No Brasil e no mundo as estatísticas 
revelam que a taxa de mortalidade de empresas que passam pelo processo 
de incubação é reduzida de 70% para 20% em comparação com as 
empresas normais. 
 
 
A incubadora de empresas estimula o empreendedorismo na medida em 
que fortalece as empresas em seus primeiros anos de existência e as 
prepara para sobreviver no mercado.  
 
 
Outra razão para a maior chance de sucesso de empresas instaladas em 
uma incubadora é a captação dos melhores projetos e a seleção dos 
empreendedores mais aptos, o que  amplia as possibilidades de sucesso 
dessas empresas. 



Incubadoras 

Normalmente atreladas a alguma instituição de ensino, as incubadoras oferecem 
uma série de facilidades, como: 
 
- Espaço físico para alojar as empresas; 
- Assessoria para a gestão técnica e empresarial; 
- Infraestrutura e serviços compartilhados: salas de reunião, telefone, fax, acesso à 
internet, suporte em informática; 
- Acesso a mecanismos de financiamento; 
- Possibilidade de ampliar mercados e networking; 
- Processo de acompanhamento, avaliação e orientação. 
 
As primeiras incubadoras de empresas no Brasil surgiram na década de 80 e 
cresceram bastante desde então. Segundo dados da Anprotec, existem hoje 384 
incubadoras em atividade com mais de 6 mil empresas vinculadas. 
 
Para participar de uma incubadora é preciso que o negócio tenha viabilidade 
econômica e técnica e desenvolvam um produto, serviço ou processo com 
diferencial competitivo, inovador e que se destaque das soluções existentes no 
mercado. 



Incubadoras 

- Incubadoras de Base Tecnológica: empresas cujos produtos, processos ou serviços são 
gerados a partir de resultados de pesquisas aplicadas e nos quais a tecnologia representa 
alto valor agregado. 
 
- Incubadoras tradicionais: que abriga empresas dos setores tradicionais da economia, as 
quais detêm tecnologia largamente difundida e queiram agregar valor aos produtos, 
processos ou serviços. 
 
- Incubadoras mistas: organização que abriga tanto empreendimentos de Base Tecnológica 
como de Setores Tradicionais. 
 
- Incubadoras sociais: são incubadoras que apoiam empreendimentos oriundos de projetos 
sociais. 
 
- Incubadoras de Cooperativas: abrigam empreendimentos associativos em processo de 
formação e/ou consolidação. 
 
Além disso, existem incubadoras de empresas de Agronegócios, Empresas Culturais, de 
Design, entre outros, que atendem aos setores específicos dos negócios que a compõem. 
 
Fontes: 
www.brasil.gov.br /www.sebrae.com.br / www.anprotec.org.br 
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Mundo 

Trajetória do surgimento de PCT no mundo 
Elaborado por MIRANDA (2011) 



Brasil 

Fonte: anprotec 



Incubadoras 

Evolução e perfil das incubadoras de empresas no Brasil 
C, T & I para um Brasil Competitivo 







E lá em casa... 
Como a coisa 

anda?(!) 
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