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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é compreender como as incubadoras de empresas de base tecnológica 

desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de projetos. A fim de cumprir o objetivo 

da pesquisa o estudo adotou uma abordagem qualitativa através de uma estratégia de estudo de 

casos múltiplos. Os dados foram coletados por meio de documentos e entrevistas 

semiestruturadas com os gestores de quatro incubadoras de empresas. A partir da revisão de 

literatura foi delineado um quadro conceitual que possibilitasse classificar as incubadoras de 

empresas na tipologia geracional, identificar como desenvolvem seu processo de incubação e 

identificar as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos adotadas pelas incubadoras 

no desenvolvimento do seu processo de incubação. Os dados da pesquisa mostram que as quatro 

incubadoras de empresas estudadas se classificam na tipologia de incubadoras de empresas de 

segunda geração. A oferta de serviços destas incubadoras se resume em serviços de estrutura 

física e tecnológica e serviços de suporte empresarial. Esses resultados são coerentes com a 

afirmação de Lalkaka (2001 a) em relação a que este modelo de incubadoras de empresas ainda 

prevalece nos países em desenvolvimento. Esta pesquisa, corroborou que as incubadoras de 

empresas desenvolvem seu processo de incubação conforme as diretrizes do modelo CERNE. 

Esses resultados explicam e justificam a sua adoção, lembrando que esse modelo foi 

desenvolvido com o intuito de disponibilizar boas práticas de gestão e ajudar às incubadoras de 

empresas do Brasil a se alinhar com o conceito de incubadoras de terceira geração. Foram 

encontradas evidências que indicam que as incubadoras adotam as áreas de conhecimento em 

gerenciamento de projetos, destacando gerenciamento da integração, escopo, tempo, 

comunicações, recursos humanos e qualidade. O gerenciamento de custos e partes interessadas 

foi parcialmente identificado nas quatro incubadoras. Quanto ao gerenciamento de riscos e das 

aquisições não se encontrou evidências que permitissem identificar a adoção dessas áreas de 

conhecimento nas incubadoras das empresas estudadas. E, por fim, conclui-se como verdadeira 

a declaração teórica desta pesquisa que afirma que as incubadoras de empresas de base 

tecnológica adotam as áreas de conhecimento de projetos para desenvolver o seu processo de 

incubação de empresas. 

 

Palavras-chave: Incubadoras de empresas de base tecnológica. Processo de incubação. Gestão 

de projetos. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to understand how incubators of technology-based companies 

develop their incubation process in the light of project management. In order to meet the 

research goal, the study adopted a qualitative approach through a multiple case study strategy. 

The techniques of data collection used were documents and semi-structured interviews with the 

managers of four business incubators. From the literature review, a conceptual framework was 

designed to classify Business Incubators in the generational typology, to identify how they 

develop their incubation process and to identify the areas of knowledge in project management 

adopted by the incubators in the development of their incubation process. The evidence allowed 

classifying the four Business Incubators in the typology of second generation of BI. The 

services offered by these incubators are summarized in services of physical and technological 

structure and business support services. These results are consistent with Lalkaka's (2001a) 

statement that this incubator model still prevails in developing countries. This research 

corroborated that incubators of companies develop their incubation process according to the 

guidelines of the CERNE model. The evidence confirms that the incubators studied are 

homogeneous and do not show great differences in how to develop their incubation process. 

These results explain and justify the adoption of the CERNE model by the incubators to develop 

their incubation process, noting that this model was developed with the aim of providing good 

management practices and helping incubators of Brazilian companies to align with the concept 

of third generation incubators. We found evidence that incubators adopt the areas of knowledge 

in project management, emphasizing integration management, scope of time, communications, 

human resources and quality. The management of cost and stakeholders were partially 

identified. No evidence was found regarding the adoption of risk management and procurement 

management. Finally, it concludes as a truth to the theoretical statement of this research, which 

states that incubators of technology-based companies adopt the areas of project management in 

their incubation process 

 

Keywords: Technology-based incubators. Business incubation process. Project management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este capítulo apresenta a contextualização e o problema que deu origem ao 

desenvolvimento desta pesquisa, seguido dos objetivos geral e específicos que orientaram o 

estudo. Na sequência, justifica-se a relevância desse estudo. E, por fim, apresenta-se a estrutura 

desta dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

As incubadoras de empresas constituem um ambiente especialmente concebido para 

estimular a inovação e o empreendedorismo. Nesse ambiente, são abrigados empreendimentos 

com o potencial para criar empregos, comercializar novas tecnologias e fortalecer as economias 

locais e nacionais (InBIA, 2016). 

Os programas de incubação de empresas surgiram como parte das políticas públicas 

desenvolvidas pelos  governos para revitalizar as economias, melhorar o ambiente dos negócios 

e criar empresas produtivas que por sua vez gerem fontes de emprego (LALKAKA, 2002).  

Segundo Bergek e Norrman (2008, p.20), as incubadoras de empresas “são utilizadas como 

injeções de vitaminas para regiões "cansadas" e como estimuladores de contração ou 

analgésicos no nascimento de spin-off universitários”. Com isso os autores fazem clara 

referência às incubadoras como agentes promotores do desenvolvimento das economias locais. 

As primeiras incubadoras de empresas surgiram nos Estados Unidos no final dos anos 

50, nas décadas seguintes espalharam-se com rapidez por todo o mundo (ALBERT; GAYNOR, 

2001), auxiliando aos empreendedores a acessar conhecimento, recursos e mercado 

(ANPROTEC; SEBRAE, 2016). Estimações da InBIA (2016) indicam que existem ao redor do 

mundo mais de 7.000 incubadoras de empresas que atendem diversos segmentos ou setores 

econômicos como: tecnologias, serviços, indústria, mistas e outros.  

No Brasil, as primeiras incubadoras surgiram nos fins dos anos 80, dentro de um 

contexto de mudanças na direção da política de ciência e tecnologia brasileira. Em vista disso, 

as incubadoras passam a ser consideradas um formato organizacional para promover uma maior 

participação das Universidades no desenvolvimento socioeconômico do país, particularmente, 

através da criação de vínculos entre o mundo acadêmico, a indústria e o governo (ALMEIDA, 

2005). A autora assinala que o primeiro tipo incubadora de empresas que abriu operações no 

Brasil foi a incubadora de empresas de base tecnológica. 
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As incubadoras de empresas de base tecnológica utilizam as universidades para vincular 

talentos, tecnologia, capital e know-how (MIAN,1997) e como meio de proporcionar 

oportunidades para que suas empresas incubadas possam alavancar a pesquisa universitária em 

seus esforços de comercialização (O’NEAL, 2005). 

No Brasil, o número de incubadoras que abriram operações cresceu exponencialmente 

durante muitos anos, porém, a partir de 2011 nota-se uma diminuição no número de incubadoras 

ativas. Segundo Haims e Levine (2001) os Estados Unidos e o Reino Unido passaram por um 

fenômeno similar. Ainda esses autores, destacam que tal fato está associado a questionamentos 

sobre o desempenho e a sustentabilidade das incubadoras (RYZHONKOV, 2013) devido à 

ausência de modelos de gestão mais ajustados à realidade dessas organizações, bem como de 

critérios estruturados de avaliação de desempenho (ARANHA et al. 2002; SBRAGIA; 

PEREIRA, 2004; MACHADO et al., 2016). 

Apesar desses questionamentos, a influência das incubadoras na evolução das empresas 

incubadas está  demonstrada em diversos estudos que associam que aquelas empresas que 

passam pelo processo de incubação tem uma maior taxa de sucesso e chance de sobrevivência 

no mercado. Dee, Gill, Livesey e  Minshall (2011) explicitam que as incubadoras exercem um 

importante papel na evolução das empresas incubadas que se resume em quatro fatores: 

desenvolvimento de credibilidade; encurtamento da curva de aprendizado; resolução de 

problemas de forma mais rápida e acesso a uma rede de relacionamentos.  

O Brasil é um dos países de América Latina com maior número de incubadoras de 

empresas, com 369 incubadoras em operação que abrigam 2.310 empresas incubadas e 2.815 

empresas graduadas, gerando 53.280 postos de trabalho (ANPROTEC; SEBRAE, 2016). Sendo 

as incubadoras de base tecnológica o setor de maior concentração, representando  55% do total 

de incubadoras existentes no país (ANPROTEC, 2011). 

Desde seu surgimento, as incubadoras de empresas tem sido alvo de diversos estudos 

acadêmicos nacionais e internacionais. Hackett e Dilts (2004) resumem em cinco as orientações 

das pesquisas sobre incubação de empresas: a primeira orientação,  estudos de desenvolvimento 

de incubadoras que  apresentam a definição e a taxonomia das incubadoras; segunda orientação, 

estudos de configuração de incubadoras que analisam os componentes do sistema incubador e 

sua coerência mútua; terceira orientação, estudos de desenvolvimento das empresas incubadas 

que tentam elucidar como as empresas se desenvolvem dentro da incubadora; quarta orientação, 

estudos do impacto incubadora-incubação que investigam se o conceito de incubação influencia 
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o sucesso das empresas incubadas, e a quinta é mais recente orientação dos estudos acadêmicos 

compreende a teorização de incubadoras-incubação. 

No contexto nacional, uma revisão de literatura desenvolvida por Tietz et al (2015) 

identificou os principais temas investigados envolvendo incubadoras de empresas brasileiras,  

evidenciando que os estudos acadêmicos nacionais têm abordado amplamente as características 

gerais de incubadoras de empresas (características internas, inter-relações entre incubadoras, 

relação entre incubadoras a ambiente externo), mas os aspectos relacionados ao processo de 

incubação (pré-incubação, incubação, monitoramento e captura) têm sido pouco estudados. 

Uma revisão de literatura desenvolvida pela autora sobre incubadoras de empresas 

mostrou que estudos de gerenciamento de projetos nesse âmbito são relativamente escassos e 

limitados. Após uma busca em diferentes bases de dados, foram localizados cinco artigos 

científicos (CAULLIRAUX; VALADARES, 2005; CAULLIRAUX; KARRER, 2005; 

LOBOSCO; FERNANDES; MACHADO, 2016; JURKOWITSCH, 2007; RIBEIRO; 

SANCHEZ, 2006), que abordam de forma geral a temática em questão.  

Diante disso, nota-se que uma das áreas escassamente explorada pelos estudos 

acadêmicos sobre incubadoras de empresas é o gerenciamento de projetos (GP). Nos últimos 

anos, a gestão de projeto despontou como uma forma de gestão que permite às organizações 

atingir as mudanças do entorno. Diferentemente do estilo tradicional de gestão que restringe a 

capacidade de uma organização de responder à mudança do seu entorno, a gestão de projetos 

considera a mudança como endêmica e necessária para a inovação e a competitividade das 

organizações (TURNER, 2009).  

A gestão de projetos espalhou-se pelo mundo, tanto que, quase 30% da economia 

mundial é orientada por projetos (TURNER, 2009). Vários motivos têm incidido para a adoção 

da gestão de projetos nas organizações, entre esses estão os fatores externos, como o aumento 

da concorrência em mercados locais e internacionais; a redução do ciclo de vida dos produtos 

e o foco na satisfação de clientes; e fatores internos como a necessidade de alocação de recursos 

mais eficiente, pessoal mais qualificado e a busca por maior eficiência (NA, 2015).  

A gestão de projetos é um campo de pesquisa que ganhou um lugar nas ciências de 

gestão como um modo de organização e mais geralmente, como um sistema de antecipar e 

racionalizar a iniciativa coletiva temporária (GAREL, 2012), bem como uma forma de 

aumentar a lucratividade das organizações (VERAS, 2016). 
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Três abordagens respaldam o campo de pesquisa de gerenciamento de projetos: a 

abordagem tradicional de GP; a abordagem de gerenciamento ágil de projetos – GAP –   e mais 

recentemente a abordagem de gestão dinâmica de projetos – GDP–. 

A abordagem tradicional de GP tem como foco o desenvolvimento de técnicas e 

ferramentas de planejamento e controle que racionalizam e normatizam a gestão dos projetos 

(MARQUES JUNIOR; PLONSKI, 2011).  

A abordagem ágil de projetos é fundamentada em um conjunto de princípios, cujo 

objetivo é tornar o gerenciamento de projetos mais simples, flexível e interativo, de forma a 

obter melhores resultados em desempenho e menor esforço em gerenciamento (AMARAL et 

al, 2011). As abordagens ágeis de GP, despontam nos anos 2000 a partir da assinatura do 

manifesto ágil para gerenciamento de projetos na área de software.  

A terceira e última corrente teórica é a Gestão Dinâmica de Projetos – GDP –, seu 

precursor Veras (2016) considera que um sistema de gestão de projetos deveria ser 

essencialmente simples. A GDP é baseada em canvas que permitem gerenciar projetos ao longo 

do ciclo de vida, utiliza indicadores de desempenho para monitorar e controlar os projetos e 

permite realizar a gestão de mudanças. 

Sendo o objetivo desta pesquisa, compreender como as incubadoras de empresas de base 

tecnológica desenvolvem o seu processo de incubação à luz da gestão de projetos, e havendo 

identificado no estudo de Caulliraux e Valadares (2005) que o processo central das incubadoras 

de empresas possui características que as fazem semelhantes a organizações que podem se 

beneficiar do gerenciamento de projeto, visto que, o processo de incubação, formado pelas 

etapas de pré-incubação,  incubação e graduação, pode ser estruturado e gerenciado com um 

projeto, uma vez que esse processo está formado por etapas que têm um início e fim definido; 

a execução do processo depende de recursos externos, por vezes escassos; o produto entregue 

pelas incubadoras é único, sendo que cada empresa é diferente. Decorrente disso, a presente 

dissertação adotará a abordagem tradicional de gerenciamento de projetos, para tal, utilizará 

como principal referência as áreas de conhecimento em GP apregoadas pelo PMI, cuja 

aplicabilidade no contexto de incubadoras faz-se possível, conforme os estudos de Caulliraux 

e Valadares (2005); Ribeiro e Sanchez (2006) e Jurkowitsch (2007). 

Com base no parágrafo anterior, definiu-se a seguinte questão problema para nortear 

esta pesquisa de tipo qualitativa abordada através de uma estratégia de estudo casos múltiplos 

usando como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada e documentos: Como as 
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incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz 

da gestão de projetos? 

De forma a responder à problemática delinearam-se os seguintes objetivos da pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A seguir, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que orientaram 

a presente pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Compreender como as incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu 

processo de incubação à luz da gestão de projetos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

i) Classificar as incubadoras na tipologia geracional segundo sua proposta de valor e os 

serviços fornecidos durante o seu processo de incubação. 

ii) Identificar como as incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo 

de incubação. 

iii) Identificar as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos adotadas no processo 

de incubação de empresas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em virtude da importância estratégica das incubadoras como organizações promotoras 

da inovação e o empreendedorismo, tem sido alvo de diversos estudos acadêmicos no âmbito 

nacional e internacional. Os debates atuais se centram na identificação de melhores práticas que 

levariam a melhor desempenho destas organizações e por consequência a melhores resultados 

das empresas incubadas (HACKETT; DILTS, 2004; BERGEK; NORRMAN, 2008). 

No contexto nacional, uma revisão de literatura desenvolvida por Tietz et al (2015) 

identificou os principais temas investigados envolvendo incubadoras de empresas brasileiras,  

evidenciando que os estudos acadêmicos têm abordado amplamente as características gerais de 
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incubadoras de empresas (características internas, inter-relações entre incubadoras, relação 

entre incubadoras a ambiente externo), mas os aspectos relacionados ao processo de incubação 

(pré-incubação, incubação, monitoramento e captura) têm sido pouco estudados.  

Tendo como referência as pesquisas anteriormente citadas e havendo-se examinado a 

literatura nacional e internacional, evidenciou-se que ainda existem lacunas a serem exploradas 

no campo de estudo de incubadoras de empresas, sendo a gestão de projetos um tema pouco 

explorado pela literatura nesse âmbito.   

A gestão de projetos é um campo de pesquisa que ganhou um lugar nas ciências como 

uma forma de gestão que permite às organizações atingir as mudanças do entorno. A GP 

considera a mudança como endêmica e necessária para a inovação e a competitividade das 

organizações (TURNER, 2009). 

Sendo que, as incubadoras, objeto deste estudo atendem empresas do setor das 

tecnologias da informação e das comunicações, e considerando que estas empresas são 

caracterizadas pela incerteza quanto a três fatores (MOHR; SENGUPTA; SLATER, 2009): 

incerteza de mercado quanto às fortes barreiras de entrada; incerteza tecnológica devido à 

rápida obsolescência tecnologia e incerteza competitiva, é absolutamente viável associar a 

gestão de projetos como estrutura de gestão para as incubadoras, uma vez que, no seu papel de 

agentes promotoras do desenvolvimento das empresas incubadas devem adotar estratégias 

(MACHADO et al., 2016), estruturas flexíveis e práticas de gestão em seus processos de 

negócios (TURNER, 2009) que lhe permitam gerenciar as mudanças e atender as necessidades 

de seus clientes. 

A gestão de projetos é um tema relevante e de interesse crescente tanto no mundo 

empresarial como no mundo acadêmico, entretanto tem sido pouco estudado como forma de 

gestão no âmbito das incubadoras de empresas, consequentemente o presente estudo supre essa 

lacuna no conhecimento. Cerca de 30% da economia global é orientada por projetos (TURNER, 

2009; NA, 2015), e a gestão de projetos se apresenta como uma forma de gestão apropriada 

para aquelas organizações que trabalham com a inovação, sendo o caso das incubadoras de 

empresas de base tecnológica, torna-se relevante estudar como estas organizações desenvolvem 

o seu processo de incubação à luz da gestão de projetos.  

A contribuição prática da pesquisa torna-se manifesta, uma vez que as considerações 

finais do estudo podem servir de base para orientar as gerências das incubadoras a identificar 

áreas de melhora no seu modelo de gestão. 

 



21 

 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação foi estruturada em cinco capítulos, conforme a Figura 1. Uma 

breve descrição de cada capitulo e apresentada a seguir:  

Capitulo 1. Introdução: Este capítulo apresenta a contextualização e o problema que 

orientou o desenvolvimento da presente pesquisa, bem como o objetivo geral e os específicos. 

Na sequência justifica-se a relevância do estudo. Por fim, apresenta-se a estrutura geral desta 

dissertação. 

Capitulo 2. Referencial teórico: Este capitulo contém uma revisão geral da literatura 

sobre o tema em estudo, abrangendo os aspectos relacionados ao processo de incubação de 

empresas de base tecnológica e a gestão de projetos. O principal objetivo deste capítulo é 

observar as teorias que envolvem a temática em estudo. Ao final do referencial teórico serão 

apresentados o quadro conceitual e a declaração teórica desta pesquisa. 

Capitulo 3. Procedimentos metodológicos: Este capítulo aborda principalmente o 

quadro geral dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, isto é, a caracterização 

da pesquisa, a unidade de análise e os sujeitos sociais da pesquisa, o protocolo do estudo de 

casos e os procedimentos de coleta e análises dos dados.  

Capitulo 4. Análise e discussão dos resultados: Este capítulo explora e discute os 

resultados da pesquisa dispostos na ordem dos objetivos específicos. As descobertas serão 

apresentadas por meio de uma análise intracasos, expondo cada caso de forma individual, 

seguida de uma análise intercasos que mostra os casos em conjunto, revelando suas 

semelhanças e diferenças.  

Capitulo 5. Conclusões e recomendações: Este capítulo expõe os principais 

resultados, as limitações e a contribuição teórica e prática da pesquisa. Por último, são 

apresentadas as sugestões para futuras pesquisas. 
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Figura 1. Estrutura da dissertação  

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

A partir da estrutura da pesquisa detalhada acima, segue o referencial teórico que 

orientará esta pesquisa. 

  

1 INTRODUÇÃO 

5 CONCLUSÕES E 

RECOMENDAÇÕES 

2 REFERENCIAL 

TEÓRICO 

3 PROCEDIMENTOS 

METODOLOGICOS 

4 ANÁLISE E DISCUSÃO 

DOS RESULTADOS 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os temas relevantes para o desenvolvimento desta 

pesquisa, com vista a responder à questão de pesquisa: Como as incubadoras de empresas de 

base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de projeto. Para 

tanto, serão explorados os seguintes tópicos: Incubadoras de empresas de base tecnológica, 

processo de incubação e gestão de projetos.  

 

2.1  INCUBADORAS DE EMPRESAS - CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

A próxima seção apresenta uma breve contextualização de incubadoras e de empresas 

incluindo a suas definições. 

 

2.1.1 Contextualização  

 

No Brasil, as primeiras incubadoras surgiram ao final de 1980, dentro de um contexto 

de mudanças na direção da política de ciência e tecnologia brasileira. Em vista disso, as 

incubadoras passam a ser consideradas um formato organizacional para promover uma maior 

participação das Universidades no desenvolvimento socioeconômico do país, particularmente, 

através da criação de vínculos entre o mundo acadêmico, a indústria e o governo (ALMEIDA, 

2005). 

Segundo Almeida (2005), o primeiro tipo de incubadora de empresas criada no Brasil 

foi a incubadora de base tecnológica. Estas incubadoras utilizam as universidades para vincular 

talentos, tecnologia, capital e know-how (MIAN, 1997) e como meio de proporcionar 

oportunidades para que as empresas incubadas possam alavancar a pesquisa universitária em 

seus esforços de comercialização (O’NEAL, 2005). 

Como parte de sua proposta de valor e com o objetivo de ajudar às empresas em fase 

inicial a sobreviver, expandir-se e crescer, as incubadoras de empresas tecnológicas fornecem 

um portfólio de infraestrutura de suporte ao empreendedorismo (OECD, 2010) tais como: 

serviços empresariais; networking (BERGEK; NORRMAN, 2008), acesso a serviços 

profissionais (MIAN; LAMINE; FAYOLLE, 2016), recursos universitários (MIAN,1996) e 

capital (AERNOUDT, 2004). 
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O Brasil tem 369 incubadoras de empresas em operação que abrigam 2.310 empresas 

incubadas e 2.815 empresas graduadas, gerando 53.280 postos de trabalho (ANPROTEC, 

2016). 

A seguir são apresentadas diferentes definições de incubadoras de empresas de 

acadêmicos e instituições que promovem o desenvolvimento das incubadoras de empresas. 

 

2.1.2 Definições 

 

Aernoudt (2004) oferece uma definição mais abrangente de incubadoras de empresas, 

conceituando-as como um processo de desenvolvimento interativo onde o objetivo é incentivar 

as pessoas a iniciarem seus próprios negócios e apoiar as empresas iniciantes no 

desenvolvimento de produtos inovadores. O autor destaca que durante o processo de incubação 

as empresas incubadas recebem acomodação, serviços como gerenciamento direto, acesso a 

financiamento através de fundos de capital ou investidores anjos, consultoria jurídica, know-

how operacional e acesso a novos mercados.  

A ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores-, que tem a responsabilidade atual pelo desenvolvimento de incubadoras de 

empresas e parques tecnológicos brasileiros, apresenta uma definição similar as anteriores, 

definindo-as como uma entidade que tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para 

que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de 

sucesso.  

Diferentemente das definições anteriores, O’Neal (2005) adota uma visão mais 

empresarial, enfatizando que a incubadora é uma empresa, portanto, não pode ser reduzida a 

apenas um escritório de serviço de espaço compartilhado, pois é também uma rede de 

indivíduos e organizações, que incluem o gestor, a equipe da incubadora, o conselho consultivo, 

as empresas e os clientes, as universidades e os membros da comunidade universitária, os 

contatos da indústria e os assessores que prestam serviços profissionais às empresas incubadas, 

como os advogados, os especialistas em marketing, o capital de risco, investidores anjos, 

voluntários, entre outros.  

Já Zedtwitz (2003) apresenta cinco características definidoras de incubadoras de 

empresas: acesso a recursos físicos como espaço de escritório, móveis, uma rede de 

computadores, segurança 24 horas e outras; suporte de escritório tais como, serviços de 

secretariado e recepção, serviços de fax e cópia, suporte a redes informáticase outros; acesso a 

recursos financeiros, como acesso a capital de risco - geralmente uma combinação de fundos 
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privados e de capital externo investido por business angels, capitalistas de risco ou instituições 

e empresas locais; suporte do início empresarial, os empresários podem ser fortes em 

tecnologia mas geralmente carecem de habilidades organizacionais, de gestão e legais. As 

incubadoras fornecem apoio valioso de coaching de gestão, ajudando os empreendedores a 

desenvolver e aplicar habilidades de liderança e gerenciamento; acesso a uma rede organizada 

de empresas.  

Face o anterior, percebe-se a falta de consenso na definição de incubadoras de empresas 

tanto pelas associações da indústria como pelos estudos acadêmicos.  

Em consequência,  Bruneel et al. (2012) destaca que, o conceito de incubadoras de 

empresas evoluiu desde seu estabelecimento, mas a maioria dos estudos acadêmicos publicados 

são totalmente descritivos e não utilizam uma visão teórica consistente. Portanto, argumentam 

que entender a evolução da proposta de valor das incubadoras de empresas é vital para 

compreender e avaliar seu impacto nas empresas incubadas. 

Na indústria de incubadoras de empresas, a proposta de valor refere-se àquelas maneiras 

pelas quais um programa de incubação aumenta a capacidade de suas empresas incubadas, de 

sobreviver e crescer nos negócios (ALLEN; BEZAN, 1990). 

Segundo os serviços oferecidos as incubadoras podem ser englobadas numa proposta de 

valor e ser classificadas em três gerações.  

A seguir, serão apresentadas as três gerações de incubadoras, bem como os seus serviços 

oferecidos. 

 

2.1.3 Classificação geracional de incubadoras de empresas 

 

Segundo Aerts, Matthyssens e Vandenbempt (2007) existem três gerações de 

incubadoras de empresas. A primeira geração enfatizou a criação de emprego. As empresas 

incubadas receberam espaço de escritório e várias instalações compartilhadas. A partir da 

década de 90, estes serviços foram expandidos para serviços de consultoria, sessões de 

treinamento, acesso à rede e capital de risco. Esta foi a segunda geração de incubadoras. A 

terceira geração iniciou no final da década de 1990 e concentra-se em novas empresas 

promissoras no sector das TIC e da alta tecnologia (EC, 2002; HACKETT; DILTS , 2004). 
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2.1.3.1 Primeira geração de incubadoras de empresas 

 

A função básica das incubadoras de empresas deste modelo é proporcionar espaço 

físico, para que os empreendedores iniciarem suas atividades comerciais. As incubadoras de 

empresas desta geração são caracterizadas por um modelo de relacionamento de inquilino-

proprietario (SAFFAR, 2008) obtendo taxas de aluguel mais baixas que os preços reais de 

mercado. 

Lalkaka (2001a, p.4) descreve as incubadoras de primeira geração, “como um lugar que 

oferece "espaço acessível e instalações compartilhadas para grupos empresariais 

cuidadosamente selecionados".  

Similarmente, Bruneel et al (2012) coloca que, o foco principal desta geração é o 

fornecimento de espaço físico, de boa qualidade e de baixo custo, além de oferecer recursos 

compartilhados como: auditórios, salas de reuniões, equipamentos de uso comum, entre outros. 

Ainda os autores, destacam que nessa geração a incubadora é definida como um espaço que 

oferece taxas de alguel acessível às novas e pequenas empresas e serviços compartilhados de 

escritório e logistica.  

Aerts et al (2007) acrescenta que essa primeira geração de incubadoras enfatizou a criação 

de emprego, uma vez que estas organizações foram criadas durante um período que os Estados 

Unidos estavam atravessando uma forte recessão econômica, à visto disso estas organizações 

formaram parte das políticas públicas para fomentar a competitividade e inovação, entendendo 

que esses são os pilares que o futuro econômico de uma nação e sua capacidade de criar e 

preservar riqueza (DRUCKER, 1969; ESHUN, 2009; LALKAKA, 2002). 

 

2.1.3.2 Segunda geração de incubadoras de empresas 

 

A partir da década de 90, as incubadoras deixam de ter como função básica o 

fornecimento de espaço físico e expandem seus serviços a consultorias, sessões de treinamento, 

acesso à rede e capital de risco (AERTS et al, 2007).  

Do mesmo modo, Lalkaka (2001a) discorre que, nessa geração de incubadoras passa-se 

a reconhecer que, além do espaço físico as incubadoras devem acompanhar as empresas com 

suporte de aprimoramento de habilidades e serviços de rede para acessar o suporte profissional 

e a capital.  
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Bruneel et al (2012) ressalta que a proposta de valor desta geração além de oferecer 

espaço físico e recursos compartilhados, evolui para a oferta de serviços para o 

desenvolvimento dos negócios. Portanto, as incubadoras de empresas pertencentes a esta 

geração são definidas como organizações que oferecem uma ampla variedade de serviços 

destinados a aumentar a taxa de sucesso das novas empresas, maximizando assim, o seu impacto 

no desenvolvimento econômico. 

Lalkaka (2001a) acrescenta que o modelo de incubadoras de empresas de segunda 

geração ainda prevalece nos países em desenvolvimento. 

 

2.1.3.3 Terceira geração de incubadoras de empresas 

 

Segundo Aerts et al. (2007) a terceira geração de incubadoras de empresas começou no 

final da década de 1990, orientadas ao estabelecimeto de startups e a proporcionar apoio a 

empresas promissoras de altas tecnologias (LALKAKA, 2001a).  

Abdul Khalid, Gilbert e Huq (2014) explicam que o desenvolvimento dessas 

incubadoras é consequente com o boom das TIC, onde as empresas precisam de mais assistência 

em TI, tais como laboratórios de tecnologia, programas de desenvolvimento tecnológico e 

desenvolvimento, consultoria em desenvolvimento de tecnologia e consultoria de 

desenvolvimento industrial.  

Lalkaka (2001 a, p.141) descreve as incubadoras de terceira geração, como organizações 

capazes de "enfatizar os baixos custos de aluguel e concentrar-se em serviços empresariais 

aprimorados, tanto para as empresas residentes quanto para afiliados externos". 

 Peters, Rice e Sundararajan (2004), enfatizam que os serviços oferecidos de suporte às 

empresas são muito mais importantes do que instalações e serviços administrativos 

De acordo com Scaramuzzi (2002), as incubadoras de terceira geração fornecem uma 

gama completa de serviços de suporte para o desenvolvimento de negócios baseados no 

conhecimento. Ainda a autora, acrescenta que a força dessas incubadoras está na sua capacidade 

de disseminar conhecimento e recursos, fornecendo vínculos e sinergias para incubar. Isto é 

consistente com a afirmação de Bruneel et al. (2012) de que as incubadoras de empresas se 

focam na criação e operação de redes de acesso a recursos e conhecimentos, vinculando a 

incubadora com o ecossistema de inovação em que a empresa é inserida. Nesse contexto, se 

define as incubadoras de terceira geração como organizações que aceleram e sistematizam o 
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processo de criação de empresas de sucesso, fornecendo-lhes uma gama abrangente e integrada 

de serviços de apoio. 

Face o anterior, Bruneel et al. (2012) demonstrou que cada geração de incubadoras de 

empresas adicionou uma dimensão à sua proposição de valor, conforme ilustrado no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Tipologia geracional de incubadoras de empresas 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir dos estudos de Lalkaka (2001a), Aerts et al. (2007); Bruneel et al. (2012) 

 

O valor agregado das operações de incubadoras reside cada vez mais no tipo e na 

qualidade dos serviços de suporte empresarial prestados aos clientes e o desenvolvimento deste 

aspecto deve ser uma prioridade fundamental no futuro (COSTA-DAVID; MALAN; 

LALKAKA, 2002). 

Desse modo, infere-se que a proposta de valor das incubadoras pode ser estudada em 

relação a como estas desenvolvem o seu processo de incubação.  

Na seguinte seção será apresentado o arcabouço teórico sobre o processo de incubação 

de empresas, bem como os modelos de incubação existentes. 

 

2.2 PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Para Liechtenstein e Lyons (1996, p.11), “a missão de um processo de incubação é 

assistir empreendedores na formação e desenvolvimento de novas empresas de modo a garantir 

sua sobrevivência e sucesso”. 

Moreira (2002, p.60) acrescenta que o processo de incubação é “o período em que o 

empreendimento ou empresa permanece dentro da incubadora. Ainda esse autor, expõe que 
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“durante este tempo a empresa é acompanhada pela equipe da incubadora que trabalha para 

organizá-la gerencialmente e com isso melhorar suas chances de sucesso e permanência no 

mercado”. 

Já Atrasas et al. (2003) se refere especificamente ao processo de incubação de empresas 

de base tecnológica, definindo-o como um sistema de transferência de tecnologia que estimula 

a criação e o desenvolvimento de empresas, por meio da formação do empreendedor em seus 

aspectos técnicos e gerenciais. 

Esse sistema de transferência de tecnologia envolve todo um processo organizacional 

estruturado em diferentes fases ou etapas. Segundo Raupp e Beuren (2011), o período em que 

a empresa permanece incubada é dividido em fases, cada qual com características e 

funcionalidades distintas, que conforme os autores consultados poderão variar o número de 

fases, bem como suas denominações. 

O Quadro 2 mostra as fases de processo de incubação tipicamente encontrada nos 

modelos de incubadoras de empresas brasileiras. 

 

Quadro 2. Fases do processo de incubação de empresas 

AUTOR FASES DO PROCESSO 

Moreira (2002) Seleção -  Incubação – Desenvolvimento – Crescimento e 

Liberação 

InfoDev (2010);  

Costa-David; Malan; Lalkaka (2002) 

Pré-incubação – Incubação - Graduação 

Atrasas et al. (2003) Implementação - Crescimento ou consolidação 

Caulliraux e Karrer (2005) Pré-incubação – Seleção – Incubação e Graduação 

REINC (2001) Pré-incubação - Seleção dos candidatos - Assistência e 

acompanhamento das empresas residentes - Acompanhamento 

das graduadas - Captação de recursos para a incubadora 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Um modelo de incubadoras que separa em diferentes etapas o processo de incubação é 

o desenvolvido pelo Banco Mundial através de seu programa InfoDev, sendo estas: a pré-

incubação, cujo objetivo é ajudar os empreendedores a desenvolver uma ideia de negócios; a 

incubação, as incubadoras apoiam as empresas no desenvolvimento do seu modelo de negócio, 

fornecem assistência de negócios, recursos financeiros e acesso a redes de organizações; e a 

pós-incubação, onde não há basicamente necessidade de intervenção da incubadora, mas a 

experiência mostra que as incubadoras ainda ajudam as empresas.  

Segundo Atrasas et al. (2003), as incubadas passam por três etapas no processo de 

incubação: implementação, esta fase consiste na seleção dos empreendimentos; crescimento 
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ou consolidação, nesta etapa a empresa incubada recebe todo o suporte administrativo 

necessário para seu desenvolvimento; maturação, nesta etapa a empresa se graduou e deixa a 

incubadora para sair ao mercado. 

Moreira (2002) por sua vez, separa em cinco as etapas do processo de incubação: 

Seleção, considerada a primeira fase do processo de incubação, onde ocorre o primeiro contato 

entre o futuro empresário e a incubadora; Incubação, o plano de negócios do empreendimento 

é aprovado; Desenvolvimento, a maior parte das atenções e dos recursos está destinado ao 

desenvolvimento do produto, envolvendo testes e confecção do protótipo; Crescimento, nesta 

fase a empresa deverá estar em expansão comercial, conquistando novas fatias de mercado ou 

novos mercados consumidores; Liberação, nesta fase a empresa já está pronta para sair da 

incubadora, seu faturamento já atingiu um nível que a permite migrar para uma nova sede física. 

Quanto às etapas que influenciam diretamente os processos de incubação, são elas : a 

pré-incubação que consiste em um conjunto de iniciativas destinadas a estimular o 

empreendedorismo e melhorar a qualidade dos projetos candidatos à incubação; seleção dos 

candidatos ao programa de incubação; assistência e acompanhamento de empresas 

residentes; graduação que é a saída das empresas incubadas; acompanhamento das 

graduadas e dos impactos econômicos, sociais e tecnológicos associados a elas e a captação 

de recursos para a incubadora. 

A EC (2002) - European Comission - através do CSES - Centre for Strategy and 

Evaluation Services, desenvolveu um modelo genérico de incubadoras de empresas. O modelo 

considera que a maneira como as incubadoras de empresas operam é característico de um 

modelo de entradas-processos-saídas, conforme mostra o Quadro 3.  

 

Quadro 3. Elementos do modelo genérico de incubadoras de empresas 

ELEMENTOS DO MODELO DEFINIÇÃO 

Entradas Consistem principalmente nos insumos feitos pelas partes interessadas, 

por exemplo, o financiamento, recursos de gerenciamento e projetos 

apresentados pelos empresários 

Processos Os vários insumos ou entradas são reunidos no processo de incubação 

através da provisão de espaço e prestação de serviços para empresas 

incubadas 

Saída Empresas graduadas que geram impactos positivos e criam riqueza nas 

economias locais 

Fonte: Costa-David; Malan; Lalkaka (2002). Tradução livre 

 

Seguindo a lógica do modelo genérico de incubadoras de empresas, o processo de 

incubação consiste na transformação de insumos, considerando que esses insumos são as ideias 
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de negócios, que para serem transformados em empresas bem-sucedidas precisam ser 

influenciados por meio de infraestrutura e serviços de apoio e suporte empresarial.  

O modelo genérico de incubadoras de empresas, apresentado na Figura 2, retrata as 

funções básicas e procedimentos operacionais, bem como as melhores práticas de incubadoras 

de empresas.  

 
Figura 2. Modelo genérico de incubadoras de empresas 

 
Fonte: Costa-David, Malan, Lalkaka, 2002. Tradução livre 

 

Costa-David, Malan e Lalkaka (2002) explicam o modelo partindo da dimensão 

operacional, na qual são identificados projetos que atendem aos critérios usados pela 

incubadora para definir o seu público-alvo. Algumas incubadoras possibilitam aos 

empreendedores passar por uma fase de pré-incubação, oferecendo-lhes serviços de 

treinamento e planejamento de negócios, antes de serem admitidos na fase de incubação. 

 O processo de incubação em si, caracteristicamente, reúne quatro categorias de serviços 

de suporte às empresas: capacitação; assessorias sobre questões de negócios, suporte financeiro 

e suporte tecnológico (Costa-David; Malan; Lalkaka, 2002). Também constituem outros 

serviços o fornecimento de espaço físico e networking. 

 Além disso, o modelo define as principais questões de melhores práticas que fornecem 

a estrutura necessária para definir indicadores. O Quadro 4 apresenta tais questões. 
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Quadro 4. Questões sobre melhores práticas 

MELHORES PRÁTICAS DEFINIÇÃO 

Eficiência A relação entre insumos financeiros e resultados, e vinculado a estes o valor 

do dinheiro 

Eficácia A medida que os resultados demonstram que os objetivos estão sendo 

alcançados 

Relevância A medida em que os objetivos promovem resultados políticos mais amplos 

Valor A medida em que os serviços prestados aos clientes atendem às suas 

necessidades 

Sustentabilidade sustentabilidade das operações e durabilidade dos resultados 

Fonte: Costa-David, Malan, Lalkaka (2002). Tradução livre 

 

 A seguir, faz-se necessário apresentar uma síntese de outros modelos de incubação que 

representam as diferentes estratégias para incubar empresas. 

 

2.2.1 Modelos de incubação de empresas 

 

Além do modelo genérico de incubadoras de empresas, recentemente apresentado, 

Ryzhonkov (2013) agrupou vinte dos modelos de incubação, conceitualizados e descritos por 

pesquisadores, consultores e profissionais. Esses modelos representam diversas estratégias para 

incubar empresas, conforme apresenta o Quadro 5. 
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Quadro 5. Modelos de incubação de empresas   

Autores Ano Modelo Propósito Processos e Práticas 
C

am
p

b
el

l;
 

K
en

d
ri

x
 ;

 

S
am

u
el

so
n
 

1
9

8
5
 

 

Mostrar as principais atividades de valor 

agregado da incubadora 

4 atividades-chave de valor agregado: 

diagnóstico de necessidades 

empresariais, seleção e 

acompanhamento do serviço prestado 

às empresas, investimento de capital e 

acesso à rede de trabalho da 

incubadora. 

S
m

il
o

r 

1
9

8
7
 

 

Mostrar que a incubadora de empresas é 

um mecanismo de transformação no qual 

a indústria, o governo e a universidade 

estão inter-relacionados. 

As principais práticas de sucesso são: 

desenvolvimento de credibilidade, o 

encurtamento da curva de 

aprendizagem, rápida solução aos 

problemas e acesso à rede de 

empresários. 

N
ij

k
am

p
; 

S
m

il
o

r 

1
9

8
8
 

M
o

d
el

o
 d

e 

in
cu

b
ad

o
ra

 

g
en

ér
ic

a 

Interpretação de incubadoras de 

empresas genéricas. 

Revelar os principais componentes 

estruturais destas incubadoras 

Fontes de empreendedorismo, 

reconhecimento de oportunidades e 

demanda por serviços de incubação de 

negócios. 

C
ar

te
r;

 J
o

n
es

-E
v

an
s 

2
0

0
0
 

 

Mostra principais etapas do processo de 

incubação 

As etapas são: formulação de ideias, 

desenvolvimento pós- entrada 

(desenvolvimento de redes, obtenção 

de credibilidade), reconhecimento da 

oportunidade (ambiente econômico, 

atitudes culturais de risco) e 

planejamento e preparação Pré-início 

(encontrar parceiros, pesquisa de 

mercado e acesso ao financiamento) 

N
o

w
ak

; 

G
ra

n
th

am
 

2
0

0
0
 

M
o

d
el

o
 d

e 

in
cu

b
aç

ão
 

v
ir

tu
al

 

Criar um modelo de incubação virtual Alianças estratégicas baseadas na 

Internet, sistemas de controle de 

gestão formalizados. 

B
o

o
z;

 

A
ll

en
; 

H
am

il
to

n
. 

2
0

0
0
 

M
o

d
el

o
 d

e 

in
cu

b
ad

o
ra

 

co
rp

o
ra

ti
v

a Introduzir um modelo de incubadora de 

empresas corporativas 

Modelo stage-gate com sete estágios: 

ideação, conceituação, prototipação, 

preparação para lançamento, 

lançamento, ampliação e transição. 

L
az

ar
o

w
ic

h
 ;

 

W
o

jc
ie

ch
o

w
sk

i 

2
0

0
2
 

In
cu

b
ad

o
ra

 d
a 

n
o

v
a 

ec
o
n

o
m

ia
 

Descrever a incubadora de nova 

economia 

Desenvolvimento de estratégia de 

negócios, Seleção / graduação, 

treinamento de gestores, 

financiamento de inquilinos, prestação 

de serviços profissionais, vinculação a 

universidades, negócios 

internacionais. 

L
al

k
ak

a 

2
0

0
0
 

D
es

en
v

o
lv

im
en

to
 

d
e 

in
cu

b
ad

o
ra

 d
e 

em
p

re
sa

s 

Explicar como desenvolver uma 

incubadora 

Manual de 5 passos para desenvolver 

uma incubadora: conceito de 

incubação, planejamento, 

implementação, operação e 

Aprendizagem  

C
o

st
a-

D
av

id
; 

M
al

an
; 

L
al

k
ak

a,
  

2
0

0
2
 

M
o

d
el

o
 d

a 

N
B

IA
  

Proporcionar uma orientação para a 

União Europeia de estabelecer um 

modelo genérico de incubadoras de 

empresas. 

Pré-incubação, admissão, formação, 

apoio às empresas, apoio financeiro, 

networking, graduação, pós-

incubação. 
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G
ib

so
n

; 

W
ig

g
in

s 

2
0

0
3
 

 

Introduzir um modelo para incubadora 

de empresas de tecnologia 

Práticas de sucesso são: 

desenvolvimento de credibilidade, o 

encurtamento da curva de 

aprendizagem, rápida solução aos 

problemas e acesso à rede de 

empresários. 

S
ah

ay
 

2
0

0
4
 

 

Para mostrar os principais blocos de 

construção da incubadora de empresas 

 

H
ac

k
et

t;
 

D
il

ts
 

2
0

0
4
 

M
o

d
el

o
 

u
n

iv
er

sa
l 

d
e 

in
cu

b
aç

ão
 

d
e 

em
p

re
sa

s 

(i
n

cu
b

ad
o

r

as
 p

ú
b

li
ca

s 

e 
p

ri
v

ad
as

) Apresentar os principais inputs e 

resultados do processo de incubação. 

Considerar a incubadora como uma 

tecnologia facilitadora, ao invés de uma 

tecnologia crítica ou estratégica. 

Desenvolvimento dos 

empreendimentos; desenvolvimento 

dos produtos; seleção, 

acompanhamento e assistência às 

empresas; munificência de recursos. 

H
ac

k
et

t;
 D

il
ts

; 

P
et

er
s;

 S
o

et
an

to
 

2
0

0
4
 

 

Explicar processos-chave no processo 

de produção de uma incubadora 

Seleção, apoio ao negócio, Mediação, 

Graduação. 

B
er

g
ek

; 

N
o

rr
m

an
 

2
0

0
8
 

 

Desenvolver um modelo de incubação 

de empresas: 1. centrado nos resultados, 

e  

2. Trabalha com a incerteza  

Correlação direta entre os estágios do 

processo e o desempenho da 

incubadora de empresas. 

In
fo

D
ev

  

2
0

0
9
 

M
o

d
el

o
 d

a 

In
fo

d
ev

 

Vincular o processo de incubação 

empresarial com o ciclo de vida 

empresarial 

A InfoDev dividiu o processo em 3 

etapas: Pré-incubação, Incubação e 

Pós-incubação 

Jo
n

es
 

E
w

an
 

2
0

1
0
 

M
o

d
el

o
 d

e 

ca
d

ei
a 

d
e 

v
al

o
r 

Apresentar uma cadeia de valor de 

incubação 

4 etapas: 1) Pré-incubação, 2) 

Incubação no estágio inicial, 3) 

Incubação clássica, 4) Programa de 

Pós-Graduação 

C
h

an
d

ra
; 

C
.-

A
. 

C
h

ao
 

2
0

1
1
 

 

Para mostrar um fluxo de recursos 

(dinheiro e tecnologia) no ecossistema 

de inovação 

 

M
et

ib
it

k
ar

 

2
0

1
2
 

 

Mapear os processos da incubadora Os processos são organizados em 

cadeia inter-relacionada: Seleção das 

empresas, Serviços de avaliação de 

necessidades, Prestação de serviços de 

extensão, Formação e 

aconselhamento, Financiamento e 

parceria, Avaliação do desempenho 

Graduação, Acompanhamento do 

sistema (estratégia, comunicação, 

captação de recursos).  

 

PDCA é construído em cada processo 

/ serviço entregue pela incubadora. 

A
N

P
R

O
T

E
C

  

2
0

1
3
 

M
O

D
E

L
O

 

C
E

R
N

E
 

Promover a melhoria continua nas 

incubadoras de diferentes setores de 

atuação e tamanhos, e com isso possam 

reduzir o nível de variabilidade na 

obtenção do sucesso das empresas 

apoiadas 

Implantação de processos e práticas 

chave para alcançar níveis de 

maturidade em gestão 

Fonte:  Ryzhonkov (2013). Tradução livre 
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Conforme Haims e Levine (2001) os modelos de incubação para conduzir os 

empreendimentos apresentam problemas. Essa visão é compartilhada por Ryzhonkov (2013), 

ao assinalar que ainda existem muitos desafios na indústria, e os modelos de incubação 

existentes devem ser melhorados para responder melhor às necessidades das empresas 

incubadas. Ainda esse autor coloca que os modelos de incubação, apresentados no Quadro 5, 

são  limitados quanto à interação das partes interessadas no ecossistema empreendedor; quanto 

às práticas utilizadas para apoiar aos empreendedores; e em relação à mistura das abordagens 

de processo e estrutura, que permitam vincular o ciclo de vida empresarial com as etapas do 

processo de incubação e com o financiamento.  

Considerando que um modelo é uma representação genérica, deve servir apenas como 

ponto de partida para a elaboração de uma solução específica de acordo com o contexto no qual 

a organização está inserida. A organização deve adaptar o modelo de referência à sua realidade 

(BECKER; DELFMANN; KNACKSTEDT, 2007), considerando aspectos de localização, 

cultura e tempo específico às condições prevalecentes em situações locais (RYZHONKOV, 

2013). 

Com o propósito de oferecer uma solução aos problemas dos modelos recém-

sintetizados, mas sobretudo, com objetivo de dispor de um modelo de gestão adequado ao 

contexto de incubadoras brasileiras, a ANPROTEC em parceria com o SEBRAE desenvolveu 

o modelo CERNE de incubadoras de empresas. 

A seguir, disponibiliza-se uma descrição detalhada do modelo CERNE.  

 

2.2.2 Modelo CERNE 

 

As incubadoras de empresas representam um importante estímulo para o 

desenvolvimento econômico através da inovação e a criação de empregos (McADAM;  

MILLER; McADAM, 2015). Porém, o contexto de atuação delas é complexo, e para cumprir 

com seu principal rol, ajudar a desenvolver empreendimentos inovadores (ANPROTEC, 2016), 

precisam evoluir em sua proposta de valor a se alinhar com as boas práticas existentes no 

mundo. 

Com o intuito de disponibilizar boas práticas de gestão e ajudar às incubadoras de 

empresas de Brasil a se alinhar com o conceito de terceira geração, a ANPROTEC (Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos inovadores) em parceria com o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) desenvolveu o modelo 

de gestão CERNE (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos). 
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O modelo de gestão CERNE é uma plataforma que visa promover a melhoria contínua 

nas incubadoras de diferentes setores de atuação e tamanhos, e com isso possam reduzir o nível 

de variabilidade na obtenção do sucesso das empresas apoiadas (ANPROTEC, 2016).  

O modelo destina-se a executar tanto os processos genéricos a serem implantados por 

uma incubadora de empresas quanto às práticas que devem ser realizadas para que possa 

cumprir seu papel no ecossistema de inovação da região (ANPROTEC, 2016). Nesse sentido, 

o modelo foi estruturado em três camadas, conforme ilustra a Figura 4.  

 

Figura 2. Modelo CERNE – Estrutura em camadas  

Fonte: ANPROTEC (2016) 

 

Segundo a ANPROTEC (2016), para que essas camadas sejam implementadas, o 

CERNE se constitui como um Modelo de Maturidade de Capacidade da Incubadora, estruturado 

em quatro níveis crescentes de maturidade, a partir de eixos norteadores: CERNE 1 

(Empreendimento), CERNE 2 (Incubadora), CERNE 3 (Rede de parceiros) e CERNE 4 

(Atuação internacional). 

CERNE 1 – Empreendimento: Neste primeiro nível de maturidade, todos os processos 

e práticas estão diretamente relacionados ao desenvolvimento dos empreendimentos. Nesse 

sentido, além de processos como planejamento, qualificação, assessoria, seleção e 

monitoramento, foram incluídas práticas diretamente ligadas à gestão da incubadora. São 

práticas que, por sua vez, possuem uma relação muito estreita com o desenvolvimento dos 

empreendimentos, a exemplo da gestão financeira e gestão da infraestrutura física e tecnológica. 

Ao implantar esse nível, a incubadora demonstra que tem capacidade para prospectar e para 

selecionar boas ideias e transformá-las em negócios inovadores bem-sucedidos sistemática e 

repetidamente.  
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CERNE 2 – Incubadora: O foco deste nível é garantir uma gestão efetiva da 

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

viabilizem sua gestão estratégica, a ampliação dos serviços prestados e do público-alvo, além 

da avaliação dos seus resultados e impactos. 

CERNE 3 – Rede de parceiros: O objetivo é consolidar uma rede de parceiros para 

ampliar a atuação da incubadora, criando instrumentos efetivos para atender empresas não-

residentes. Assim, neste nível, a incubadora reforça sua atuação como um dos “nós” da rede de 

atores envolvidos no processo de promoção da inovação.  

CERNE 4 – Atuação internacional: Neste nível, a partir da estrutura implantada nos 

níveis anteriores, a incubadora possui maturidade suficiente para atuar internacionalmente e 

promover sistematicamente a globalização dos empreendimentos incubados. 

As boas práticas a serem adotadas pelas incubadoras são determinadas em diversas 

práticas e processos chave, que por sua vez, estão associados aos quatro níveis de maturidade 

(ANPROTEC, 2016) 

Dado que esta pesquisa está orientada a compreender como as incubadoras de empresas 

desenvolvem o seu processo de incubação à luz da gestão de projetos, e havendo identificado 

no estudo de Caulliraux e Valadares (2005), que o processo central das incubadoras de empresas 

possui características que as fazem semelhantes a organizações que podem se beneficiar do 

gerenciamento de projeto, torna-se necessário apresentar o arcabouço teórico que engloba a 

gestão de projetos. 

 

2.3 GESTÃO DE PROJETOS 

 

Nesta seção inicialmente os projetos serão definidos e caracterizados, seguido de uma 

breve contextualização da gestão de projetos, as abordagens teóricas que respaldam este campo 

de estudos, bem como os fatores que tem influenciado na sua adoção com forma de gestão. Na 

sequência, serão apresentados os estudos sobre gestão de projetos no contexto de incubadoras 

de empresas encontrados na literatura. 

 

2.3.1 Projetos – Definições e características  

 

A seguir são apresentadas as mais importantes definições de projetos e as suas 

características. 
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Encontra-se na literatura uma série de definições de projeto, mas apesar da diversidade 

existe uniformidade, visto que a maioria de acadêmicos e profissionais da área, tem pontos de 

vista similares ao momento de defini-los. De forma geral, os projetos são considerados um meio 

de gestão flexível para responder às mudanças do ambiente (NA, 2015). 

Para Packendorff (1995, p.320), a “concepção mais usual de projeto é que, este é uma 

tarefa dada, planejável e única, limitada no tempo, complexa em sua implementação e sujeita a 

avaliação”. 

O PMI – Project Management Institute – através do PMBOK® Guide (PMI, 2013, p.3), 

define projeto como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 

resultado exclusivo. Sua natureza temporária indica que os projetos têm um início e um fim”. 

Similarmente, Turner (2009) define o projeto como uma organização temporária para alcançar 

mudanças benéficas com a utilização de recursos. 

O Quadro 6 apresenta as definições de gerenciamento de projeto de algumas instituições 

a autores de referência em GP. 

 

Quadro 6. Definições de projeto 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Veras (2016) Projetos são os meios que permitem atingir as metas traçadas no planejamento 

estratégico e ajudam a traduzir, implementar e gerenciar a estratégia empresarial 

Almeida et al. (2014) É um esforço temporário incorporando o trabalho de um profissional heterogêneo 

para criar um produto, serviço ou resultado único 

PMI (2013, p.3) É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo. Sua natureza temporária indica que os projetos têm um início e um fim 

Cleland; Ireland (2012) É uma combinação de recursos organizacionais reunidos para criar uma coisa que 

não existia antes e que vai proporcionar uma capacidade de desempenho superior 

na formulação e execução de estratégias organizacionais. 

APM (2017) É um esforço único, transitório, empreendido para alcançar os objetivos planejados, 

que podem ser definidos em termos de saídas, resultados ou benefícios.  

Turner (2009) Um esforço no qual os recursos humanos, financeiros e materiais são organizados 

de uma maneira nova para realizar um escopo único de trabalho, de determinada 

especificação, dentro de restrições de custo e tempo, de modo a alcançar uma 

mudança benéfica definida por objetivos quantitativos e qualitativos. 

Cicmil; Hodgson (2005) O projeto é uma forma de organização flexível, versátil e previsível do trabalho 

Kerzner (2002) Trata-se de um empreendimento com objetivo identificável, que consome recursos 

e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade. 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Almeida e Soares (2014), Cleland e Ireland (2012), Kerzner (2002), complementam a 

definição do PMI, acrescentando fatores relacionados aos recursos humanos, tempo, custo, 

qualidade e desempenho.  

Veras (2016) em uma visão mais abrangente acrescenta que os projetos são meios que 

permitem atingir as metas traçadas no planejamento estratégico e ajudam a traduzir, 

implementar e gerenciar a estratégia empresarial. 

Quanto às principais características de um projeto, destacam que um projeto é exclusivo; 

é transitório; tem duração limitada; se auxilia de equipes multidisciplinares e opera com 

recursos escassos. 

O PMI (2013) ressalta que um projeto é caracterizado por ter um início e fim definido; 

por gerar um resultado duradouro e por ter um impacto social, econômico e ambiental.  

Para Turner (2009) um projeto é único, exclusivo e transitório. Similarmente, Veras 

(2016) indica que um projeto se caracteriza por ser temporário, entregar produtos, serviços ou 

resultados exclusivos e por ser elaborado progressivamente.  

Além disso, Cleland e Ireland (2012) acrescentam que os projetos se caracterizam por 

serem meios pelos quais as organizações lidam com as mudanças; tem objetivos específicos em 

relação a custo, prazo e capacidade de desempenho técnico; quando concluído deve aumentar 

a capacidade operacional e/ou estratégia da organização; tem um ciclo de vida distinto; mudam 

a formulação e a cultura de uma organização. 

Como exposto acima, um projeto distingue-se das organizações tradicionais, por sua 

temporalidade e ciclo de vida transitório; pela restrição de tempo do começo ao fim até 

completar seu objetivo; porque ao contrário dos departamentos funcionais tradicionais, uma 

equipe de projeto é composta de membros multidisciplinares; porque essa equipe utiliza 

recursos alocados e limitados durante a execução, e finalmente porque o projeto é exclusivo 

(NA, 2015). 

A seguir serão apresentados a origem e a contextualização da gestão de projetos. 

 

2.3.2 Origem e contextualização da Gestão de projetos 

 

A gestão de projetos surgiu como prática social após a segunda guerra mundial. A guerra 

fria atuou como um importante motor para o desenvolvimento de gerenciamento de projetos 

nos Estados Unidos. A GP como prática data de 1940, na época grandes projetos foram 

desenvolvidos pela defesa militar e aeronáutica dos Estados Unidos, incluindo sua utilização 

nos programas espaciais Apollo (CICMIL; HODGSON, 2005) 
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A partir de 1960, começa-se a desenvolver a atividade intelectual do gerenciamento de 

projetos, fundamentada exclusivamente em técnicas e na pesquisa operacional como foco em 

gerenciamento de tempo, custo e qualidade (CICMIL; HODGSON, 2005; VERAS, 2016). 

Durante os anos 1960 e 1970 essa abordagem técnica passa a ser muito criticada e 

começa-se a ampliar os fundamentos teóricos da área (PACKENDORFF, 1995), 

compreendendo a pesquisa organizacional, a liderança em projetos e o papel dos recursos 

humanos na facilitação do trabalho do projeto e na assessoria sobre construção de equipes de 

projetos (CICMIL; HODGSON, 2005). Ao final de 1970, o PMI define o primeiro corpo de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, conhecido como Project Management Body of 

Knowledge. A primeira versão desse BoK, foi estabelecida em 1976, identificando seis grandes 

funções de gerenciamento de projetos: recursos humanos; custos; tempo; comunicações; escopo 

e qualidade. 

Entre os anos 1980 e 1990 houve uma revitalização do GP (VERAS, 2016). A partir 

desse período começa a expansão do gerenciamento de projetos com área multidisciplinar 

envolvendo pesquisadores e educadores de negócios e de gestão (CICMIL; HODGSON, 2005).  

Desde então, vários fatores têm influenciado na sua adoção como forma de gestão 

organizacional, destacando o aumento da concorrência em mercados locais e internacionais; a 

redução do ciclo de vida dos produtos e o foco na satisfação de clientes (TURNER, 2009; NA, 

2015), bem como a necessidade de alocação de recursos mais eficientes e equipes de trabalho 

mais qualificadas. O Quadro 7 apresenta uma síntese desses fatores. 
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Quadro 7. Fatores que influenciam na adoção da GP como ferramenta gerencial 

AUTOR RAZÕES 

Almeida et al. (2014) Forte concorrência 

Ciclos de vida do produto 

Association for Project Management (2012) Proporcionar uma maior probabilidade de alcançar o resultado 

desejado 

Garantir a eficiência e melhor uso dos recursos 

Satisfazer as diferentes necessidades dos stakeholders do 

projeto 

Gray; Larson (2008) Compressão do ciclo de vida do produto 

Competição global 

Explosão do conhecimento 

Redução corporativa 

Foco no cliente 

Pequenos projetos representam grandes problemas 

Boh (2007) Resposta flexível às mudanças nas necessidades 

organizacionais 

Responder às mudanças enfrentadas pela organização 

Van Donk; Riezebos (2005) Mudando a natureza dos projetos: sendo maior e complexa 

Reduziu-se a expectativa de trabalho e precisa-se de pessoas 

experientes 

Novos produtos e mercados 

Disterer (2002) Complexidade do trabalho 

Pressão ambiental e incerteza 

Busca de eficiência 

Fonte: NA (2015). Tradução livre 

 

Diferentemente do estilo tradicional de gestão que restringe a capacidade de uma 

organização de responder à mudança do seu entorno, a gestão de projetos considera a mudança 

como endêmica e necessária para a inovação e a competitividade das organizações (TURNER, 

2009). 

Embora tenha sido difícil integrar a gestão de projetos nas disciplinas tradicionais da 

gestão, é um campo legítimo de pesquisa que ganhou um lugar nas ciências de gestão como um 

modo de organização e, mais geralmente, como um sistema de antecipar e racionalizar a 

iniciativa coletiva temporária (GAREL, 2012), e como forma de aumentar a lucratividade das 

organizações (VERAS, 2016). 

Três abordagens respaldam o campo de pesquisa de gerenciamento de projetos: a 

abordagem tradicional de GP; a abordagem de gerenciamento ágil de projetos – GAP – e mais 

recentemente a abordagem de gestão dinâmica de projetos – GDP–. 

Na próxima seção serão apresentadas as três abordagens teóricas de gerenciamento de 

projetos, aprofundando na área de gerenciamento tradicional de projetos. Ao passo que as 

abordagens de gerenciamento ágil e gestão dinâmica de projeto será expostas de forma sucinta. 

 

 



42 

 

 

 

2.3.3 Abordagens teóricas de Gestão de projetos 

 

2.3.3.1 Abordagem tradicional de Gerenciamento de projetos 

 

A abordagem tradicional de GP tem como foco o desenvolvimento de técnicas e 

ferramentas de planejamento e controle que racionalizam e normatizam a gestão dos projetos 

(MARQUES JUNIOR; PLONSKI, 2011). O PMI –Project Management Institute– foi 

precursor da abordagem tradicional de gerenciamento de projetos com a padronização e 

disseminação dos conhecimentos e práticas de gestão de projetos por meio do PMBOK (EDER, 

2012) 

 Com o lançamento do primeiro guia de conhecimento em gerenciamento de projetos, 

PMBOK® – Project Management Body of Knowledge – começou a disseminação de 

conhecimentos e práticas de gerenciamento de projetos que representam um conjunto completo 

de conceitos, termos e atividades envolvidas no ciclo de vida do projeto (ROVAI, 2005). A 

partir da divulgação do PMBoK® houve um desponte de organizações que criaram seus 

próprios BoK, a exemplo, a APM BoK – Association for Project Management Body of 

Knowledge –, o P2M –Project Management Association of Japan–. O PMBOK, a APM BoK 

e o P2M são as publicações mais influentes sobre o que constitui a base de conhecimento de 

GP (WHITE; FORTUNE, 2002). 

O PMBOK® Guide (PMI, 2013, p.9) define a gestão de projetos como “a aplicação do 

conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos”. De forma semelhante, a APM (2017) define a gestão de projetos como “a aplicação 

de processos, métodos, conhecimentos, habilidades e experiência para alcançar os objetivos do 

projeto”.  

Conforme Turner (2009), gerenciar projetos é uma maneira na qual as organizações 

tornam sua visão em uma realidade, para tanto constroem diversas capacidades ou 

competências. Essas competências se fundamentam nos conhecimentos, nas habilidades e nas 

atitudes que orientam na forma como o projeto é gerido (CLELAND; IRELAND, 2012). 

Srivannaboon (2006), define a gestão de projetos como uma forma especializada de 

gerenciamento cuja essência é apoiar a execução da estratégia competitiva de uma organização 

para oferecer um resultado desejado. Similarmente, Kerzner (2002) coloca que a gestão de 

projetos envolve planejamento, coordenação, controle das tarefas a fim de atingir resultados de 

sucesso. Dentre as definições de gestão de projetos destacam os apresentados no Quadro 8. 
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Quadro 8. Gestão de projetos: definições 

AUTOR DEFINIÇÃO 

PMBOK (2013, p.9) É a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto para atender aos seus requisitos. 

APM (2017) É a aplicação de processos, métodos, conhecimentos, habilidades e experiência 

para alcançar os objetivos do projeto.  

Turner (2009) Gestão de projetos é sobre a conversão da visão em realidade. Uma visão de 

do estado futuro que se deseja alcançar. 

Srivannaboon (2006, p.2) É uma forma especializada de gestão, similar a outras estratégias funcionais, 

utilizada para realizar uma série de objetivos do negócio e tarefas de trabalho 

dentro de um cronograma e orçamento definido. 

Kerzner (2002) É o planejamento, programação e controle de uma série de tarefas integradas 

de forma a atingir seu objetivo com êxito, para benefício dos participantes do 

projeto. 

Fonte: Elaboração própria 

 

O crescente interesse na gestão de projetos como forma de gestão organizacional 

propiciou o desenvolvimento de guias de boas práticas em GP intitulados BoK – Body of 

Knowledge –.   

Segundo Morris et al. (2006), os BoK de gestão de projetos podem ser considerados 

como estruturas de conhecimentos emergentes. Crawford (2007) acrescenta que os BoK 

identificam o que é considerado como a cobertura mínima de conhecimento em GP.  

Conforme apresenta o Quadro 9, três organizações são mundialmente reconhecidas, pelo 

desenvolvimento desses BoK Morris et al. (2006): O PMI – Project Management Institute – 

desenvolveu o primeiro documento disponível sobre Gerenciamento de projetos, intitulo 

PMBOK® Guide – Project Management Body of Knowledge; a APM – Association for Project 

Management – responsável pelo desenvolvimento do APM BoK; e a ENAA – Engineering 

Advancement Association of Japan Project Management Development Committee – 

responsável pela criação do P2M BoK – Project and Program Management –.  
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Quadro 9. Body of Knowledge de GP 

Fonte: Crawford (2007). Tradução livre 

 

Crawford (2007) coloca que, embora os três BoK acima referenciados diferem no 

âmbito da cobertura do tópico, na profundidade de tratamento, na estrutura, no formato e 

terminologia utilizados, compartilham um núcleo de conteúdo central que é fornecer uma base 

para um programa de avaliação e certificação para profissionais de gerenciamento de projetos. 

A seguir, faz-se de forma sucinta uma contextualização e apresentação das estruturas 

dos principais BoK em gerenciamento de projetos, exceção feita ao PMBOK, onde uma maior 

ênfase será dada, visto que, as áreas de conhecimento em GP apregoadas por este guia formam 

parte dos fundamentos teóricos que orientarão esta pesquisa. 

BoK ORGANIZAÇÃO/ 

PAIS 

ANO PROPÓSITO 

PMBOK Guide 

(Project 

Management Body 

of Knowledge) 

PMI 

Estados Unidos 

1987  Identificar e descrever esse conjunto de 

conhecimentos e práticas aplicáveis à 

maioria parte dos projetos  
 Fornecer um léxico comum dentro da 

profissão e da prática, para falar ou 

escrever sobre gerenciamento de projetos. 
 Proporcionar uma referência básica que 

não seja abrangente nem inclusiva.  
APM BoK 

(Association for 

Project 

Management Body 

of Knowledge) 

APM 

Reino Unido 

1988  Fornecer um guia geral sobre os temas que 

os profissionais em gerenciamento de 

projetos consideram essenciais para uma 

compreensão adequada da disciplina 

 O escopo inclui não apenas tópicos 

específicos de gerenciamento de projetos, 

como ferramentas técnicas de 

planejamento e controle, mas também 

tópicos mais amplos que têm influência 

significativa no sucesso de projetos como 

contexto social e ambiental, tecnologia, 

economia e finanças, organização, 

compras, pessoas e administração geral 

 Os tópicos são descritos com um alto nível 

de generalidade sobre a  base de que a 

descrição detalhada dos tópicos pode ser 

obtida em outra parte. 

 Os tópicos incluídos são aqueles 

considerados genéricamente aplicáveis. 
P2M BoK 

(Project and 

Program 

Management Body 

of Knowledge) 

ENAA - Engineering 

Advancement 

Association of Japan 

-  

 

2001  Planejado especificamente para englobar o 

gerenciamento não só de projetos 

individuais, mas de projetos múltiplos, e 

programas de projetos e o contexto 

organizacional mais amplo. 

 Concebido como um guia 

 Embora o P2M seja considerado mais 

extenso do que os outros corpos de 

conhecimento em gerenciamento de 

projeto, não tenta explorar todos os 

detalhes dos tópicos discutidos. 
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2.3.3.1.1 PMBOK ® Guide 

 

Ao final dos anos 70s, o PMI começava a trabalhar na definição de um guia de boas 

práticas ou corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos. A primeira versão desse 

BoK, foi estabelecida em 1976, identificando seis grandes funções de gerenciamento de 

projetos: recursos humanos; custos; tempo; comunicações; escopo e qualidade (CRAWFORD, 

2007).  

Em 1996, o PMI lança a primeira publicação do PMBOK® Guide, nessa versão introduz 

foco no processo e as “funções” passam a ser intituladas “áreas de conhecimento” 

(CRAWFORD, 2007). Quatro anos depois publica a segunda edição, trazendo como novidade 

a incorporação de uma seção sobre contexto do gerenciamento de projetos e processos, 

identificando cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, monitoramento e controle e 

encerramento, e nove áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos: Integração, escopo, 

tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, risco e aquisições.  

Em 2013, é publicada a quinta edição do PMBOK® Guide, nessa versão incorpora-se o 

gerenciamento dos stakeholders ou partes interessadas. O Quadro 10 apresenta a estrutura da 

quinta edição do PMBOK® Guide, destacando as áreas de conhecimento assim como os 

processos inseridos em cada uma delas. 

 
Quadro 10. Estrutura do PMBOK ® Guide  

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

DEFINIÇÃO  PROCESSOS 

G
er

en
ci

am
en

to
 d

a 

In
te

g
ra

çã
o
 Busca unificar e coordenar os vários 

processos e atividades envolvidos no 

gerenciamento do projeto. Se preocupa 

com a unificação, a comunicação e aquelas 

ações que são essenciais para a execução 

do projeto 

Desenvolver o termo de abertura do projeto 

Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 

Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 

Monitora e controla o trabalho do projeto 

Realizar o controle integrado de mudança 

Encerra o projeto ou fase 

  

G
er

en
ci

am
en

to
 d

o
 

E
sc

o
p

o
 

Tem por objetivo a definição da 

abrangência do projeto, inclui todo o 

trabalho requerido para terminar o projeto 

como sucesso 

Planejar o gerenciamento do escopo 

Coletar os requisitos 

Definir o escopo 

Criar a estrutura analítica do projeto 

Validar o escopo 

Controlar o escopo 

G
er

en
ci

am
en

to
 d

o
 

T
em

p
o
 

Tem por objetivo definir as atividades, seu 

sequenciamento e durações para gerenciar 

o termino pontual do projeto 

Planejar o gerenciamento do cronograma 

Definir as atividades 

Sequenciar as atividades 

Estimar os recursos das atividades 

Estimar as durações das atividades 

Desenvolver o cronograma 
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Controlar o cronograma 
  

G
er

en
ci

am
en

to
 

d
o

s 
C

u
st

o
s 

Envolve o planejamento dos recursos, 

estimativas de orçamento, financiamento e 

controle dos custos para que o projeto 

possa ser concluído com os recursos 

aprovados 

Planejar o gerenciamento dos custos 

Estimar os custos 

Determinar o orçamento 

Controlar os custos 

   

G
er

en
ci

am
en

to
 d

as
 

C
o

m
u

n
ic

aç
õ

es
 

É a ferramenta aglutinadora da equipe do 

projeto em torno de seus objetivos e metas 

comuns. Compreende os processos para 

assegurar que as informações do projeto 

sejam planejadas, coletadas e criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, 

gerenciadas, controladas e monitoradas e 

dispostas de maneira oportuna e 

apropriada 

Planejar o gerenciamento das comunicações 

Gerenciar as comunicações 

Controlar as comunicações 

  

G
er

en
ci

am
en

to
 d

o
s 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
an

o
s 

Inclui aqueles processos que organizam, 

gerenciam e guiam a equipe do projeto.  

São considerados fatores críticos de 

sucesso as competências técnicas das 

pessoas, a liderança empreendedora do 

gerente de projetos, a motivação e 

integração da equipe e seu alinhamento 

com os objetivos do projeto 

Desenvolver o plano de recursos humanos 

Mobilizar a equipe do projeto 

Desenvolver a equipe do projeto 

Gerenciar a equipe do projeto 

  

G
er

en
ci

am
en

to
 

d
a 

q
u

al
id

ad
e 

Objetiva garantir a qualidade em relação 

ao uso eficiente dos recursos, à entrega 

dentro do prazo e do orçamento e um 

índice ótimo de defeitos na execução das 

atividades e dos materiais aplicados no 

projeto 

Planejar o gerenciamento da qualidade 

Realizar a garantia da qualidade 

Controlar a garantia da qualidade 

  

G
er

en
ci

am
en

to
 d

o
s 

R
is

co
s 

É um dos maiores desafios da gestão de 

projetos, dada sua complexidade, 

abrangência, transitoriedade e dificuldades 

de ferramentas e técnicas. Envolve uma 

lista priorizada dos principais riscos que 

poderão afetar o projeto 

Planejar o gerenciamento dos riscos 

Identificar os riscos 

Realizar a análise qualitativa dos riscos 

Realizar a análise quantitativa dos riscos 

Planejar as respostas aos riscos 

Controlar os riscos 

   

G
er

en
ci

am
en

to
 

d
as

 A
q

u
is

iç
õ

es
 Envolve os processos de planejamento dos 

recursos materiais, controle de requisições 

e seleção e avaliação das fontes de 

suprimentos para comprar o adquirir 

produtos serviços ou resultados externos à 

equipe do projeto 

Planejar o gerenciamento das aquisições 

Conduzir as aquisições 

Controlar as aquisições 

Encerrar as aquisições 

  

G
er

en
ci

am
en

to
 d

as
 

P
ar

te
s 

in
te

re
ss

ad
as

 

Inclui processos para identificar essas 

partes interessadas que podem impactar o 

serem impactadas pelo projeto, analisar 

suas expectativas, desenvolver estratégias 

para seu engajamento nas decisões e 

execução do projeto 

Identificar as partes interessadas 

Planejar o gerenciamento das partes interessadas 

Gerenciar o engajamento das partes interessadas 

Controlar o engajamento das partes interessadas 

Fonte: Elaborado pela autora com base na 5ª edição do PMBOK® Guide (2013) 

 

Cada área de conhecimento por sua vez representa um conjunto completo de conceitos, 

termos e atividades conectadas com os cinco grupos de processos (PMBOK, 2013).  
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O gerenciamento de Integração do projeto busca unificar e coordenar os vários 

processos e atividades envolvidos no gerenciamento do projeto. Se preocupa com a unificação, 

a comunicação e aquelas ações que são essenciais para a execução do projeto (PMBOK, 2013). 

Esta área engloba seis processos: desenvolver o termo de abertura do projeto; desenvolver o 

plano de gerenciamento do projeto; orientar e gerenciar o trabalho do projeto; monitorar e 

controlar o trabalho do projeto; realizar o controle de mudanças e encerrar o projeto ou fase. 

O gerenciamento do escopo do projeto tem por objetivo a definição da abrangência do 

projeto, inclui todo o trabalho requerido para terminar o projeto como sucesso (PMBOK, 2013). 

Para tanto, esta área inclui os processos de planejar o gerenciamento do escopo; coletar os 

requisitos; definir o escopo; criar a estrutura analítica do projeto; validar o escopo e controlar o 

escopo. 

O gerenciamento do tempo tem por objetivo definir as atividades, seu sequenciamento 

e durações para gerenciar o termino pontual do projeto (PMBOK, 2013). Dessa forma, esta área 

de conhecimento em GP engloba seis processos de gerenciamento: planejar o gerenciamento 

do cronograma; definir as atividades; sequenciar as atividades; estimar os recursos das 

atividades; estimar as durações das atividades e desenvolver o cronograma. 

O processo de gerenciamento dos custos do projeto envolve o planejamento dos 

recursos, estimativas de orçamento, financiamento e controle dos custos para que o projeto 

possa ser concluído com os recursos aprovados (PMBOK, 2013). 

O gerenciamento da qualidade do projeto, objetiva garantir a qualidade em relação ao 

uso eficiente dos recursos, à entrega dentro do prazo e do orçamento e um índice ótimo de 

defeitos na execução das atividades e dos materiais aplicados no projeto (ROVAI, 2005). Três 

processos formam parte desta área de conhecimento: planejar o gerenciamento da qualidade; 

realizar a garantia da qualidade e controlar a qualidade. 

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui aqueles processos que 

organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto (PMBOK, 2013), sendo estes: planejar o 

gerenciamento dos recursos humanos; mobilizar a equipe do projeto; desenvolver a equipe do 

projeto e gerenciar a equipe do projeto. São considerados fatores críticos de sucesso as 

competências técnicas das pessoas, a liderança empreendedora do gerente de projetos, a 

motivação e integração da equipe e seu alinhamento com os objetivos do projeto (ROVAI, 

2005). 

O gerenciamento das comunicações do projeto é a ferramenta aglutinadora da equipe 

do projeto em torno de seus objetivos e metas comuns (ROVAI, 2005). Compreende os 
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processos para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas e criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas e monitoradas e dispostas de 

maneira oportuna e apropriada (PMBOK, 2013). 

O processo de gerenciamento dos riscos de projeto é um dos maiores desafios da gestão 

de projetos, dada sua complexidade, abrangência, transitoriedade e dificuldades de ferramentas 

e técnicas (ROVAI, 2005). Envolve uma lista priorizada dos principais riscos que poderão 

afetar o projeto. Os riscos se gerenciam para aumentar a probabilidade e impacto dos eventos 

positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto (PMBOK, 

2013). Os principais processos envolvidos nesta área de conhecimento são: planejar o 

gerenciamento dos riscos; identificar os riscos; realizar a análise qualitativa dos riscos; realizar 

a análise quantitativa dos riscos e planejar as respostas aos riscos. 

O gerenciamento das aquisições envolve os processos de planejamento dos recursos 

materiais, controle de requisições e seleção e avaliação das fontes de suprimentos (ROVAI, 

2005) para comprar ou adquirir produtos serviços ou resultados externos à equipe do projeto 

(PMBOK, 2013). Os processos envolvidos nesta área de conhecimento são: planejar as 

aquisições; conduzir as aquisições; administrar as aquisições e encerrar as aquisições.  

E por fim, o processo de gerenciamento das partes interessadas ou stakeholders inclui 

processos para identificar essas partes interessadas que podem impactar ou serem impactadas 

pelo projeto, analisar suas expectativas, desenvolver estratégias para seu engajamento nas 

decisões e execução do projeto (PMBOK, 2013). 

 

2.3.3.1.2 APM BoK 

 

Em 1986, um grupo de profissionais da APM – Association for Project Management –

iniciou as primeiras discussões sobre a necessidade de construção de um corpo de conhecimento 

para um programa de certificação de profissionais (CRAWFORD, 2007). A primeira versão 

desse corpo de conhecimento (APM BoK) foi publicada 1992, e atualizada em uma segunda e 

terceira edição em 1994 e 1996 respectivamente.  

A terceira edição do APM BoK foi claramente concebida como referente para um 

programa de certificação. Para a execução desse programa, foram identificadas as oito 

características de personalidade que deviam exibir os gerentes de projetos e as 40 áreas-chave 

que deviam ter conhecimento e experiência as pessoas envolvidas em projetos, sendo agrupadas 

em quatro categorias: gerenciamento de projetos; organização e pessoas; processos e 

procedimentos e gestão geral (CRAWFORD, 2007). 
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Já a quarta edição integrou outros fatores que devem ser gerenciados para entregar 

projetos bem-sucedidos, tais como: gerenciamento da tecnologia, gestão de design, saúde, 

segurança, meio ambiente, negócios e comércio, entre outros. O Quadro 11 ilustra a estrutura 

da quinta edição do APM BoK. 

 
Quadro 11. Estrutura do APM BoK 

Fonte: Morris et al. (2006). Tradução livre 

 

Na sua sexta edição divide em seções e tópicos, fornece apresentações e guias comuns 

às áreas consideradas essenciais para a disciplina de gerenciamento de projetos, programas e 

portfólios, com um total de 69 tópicos divididos em quatro seções: contexto, pessoas, entregas 

e interfaces.  

 

2.3.3.1.3 P2M BoK 

 

Em 2001, a ENAA (Engineering Advancement Association of Japan Project 

Management Development  Comittee) publica o guia de conhecimento em gerenciamento de 

projetos e programa para a Inovação Empresarial, intitulado P2M – Project and Program 

Management –  (CRAWFORD, 2007).  

Além da gestão de projetos individuais o P2M considera a gestão de programas no 

contexto da implementação da estratégia corporativa e da inovação e gestão empresarial. O guia 

destina-se a fornecer uma linha de base de construção de capacidade (Capability Building 

Baseline -CBB) para profissionais orientados à integração, capazes de encontrar soluções 

corretas e ótimas a problemas e questões complexas. 

O P2M usa o que intitula como Torre de Gerenciamento de Projetos para representar 

sua cobertura, a torre, esta estruturada em quatro partes: parte 1: Introdução descreve como dar 

um primeiro passo como profissional; a parte 2: Gerenciamento de Projetos explica as 
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definições básicas e estrutura de gerenciamento de projetos; a parte 3: Gestão de Programas 

introduz a gestão de programas de múltiplos projetos; e finalmente a base ou parte 4: 

Gerenciamento de Segmentos de Projetos, inclui 11 segmentos ou áreas de conhecimento de 

gerenciamento de projetos que podem ser usados de forma individual ou combinada para tarefas 

individuais de gerenciamento de projetos e gerenciamento de programas (ENAA, 2002, p.17 

apud CRAWFORD, 2007), conforme ilustra o Quadro 12. 

 

Quadro 12. Estrutura do P2M BoK 

 
Fonte: Morris et al. (2006). Tradução livre 

 

 

2.3.3.2 Abordagem de Gestão Ágil de Projetos (GAP) 

 

Problemas com a aplicação da abordagem tradicional de GP a produtos inovadores, 

deram origem ao desenvolvimento da abordagem de gestão ágil de projetos (AMARAL; 

CONFORTO; BENASSI; ARAUJO, 2011). As abordagens ágeis de GP, despontam no ano 

2000 a partir da assinatura do manifesto ágil para gerenciamento de projetos na área de 

software.  

Segundo Highsmith (2009) a gestão ágil pode ser compreendida como um conjunto de 

princípios, valores e práticas que auxiliam a equipe de projetos a entregar produtos ou serviços 

de valor em um ambiente de projetos desafiador.  
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Para o autor, o GAP se divide em duas categorias que por sua vez englobam seis 

princípios: i) cliente/produto, os princípios desta categoria são: entregar valor ao cliente; 

empregar entregas iterativas e baseadas em características; buscar a excelência técnica; ii) 

gerenciamento, os princípios desta categoria são: formar equipes adaptativas; encorajar a 

exploração e simplificar. 

De acordo com Eder (2012), por abordagens ágeis se entendem as teorias denominadas: 

“Flexible”, “Adaptive”, “Iterative” e “Extreme”, “Lean”, “Agile” e “Scrum”. 

Conforme Albino, de Souza e Prado (2014) a abordagem de gerenciamento ágil de 

projetos se diferencia da abordagem tradicional de GP tanto de forma qualitativa como de forma 

quantitativa.  Qualitativamente as abordagens ágeis utilizam apenas a quantidade de processos, 

planos e controle necessários à realização do projeto que está sendo conduzido, passado o 

enfoque para a execução do projeto de entrega de valor para o cliente, isso é, planejando o 

necessário para uma execução muito alinhada com o interesse dos envolvidos no projeto. 

Qualitativamente as abordagens ágeis são baseadas nos sistemas adaptativos complexos que 

encaram o projeto com uma entrega não linear e as mudanças como algo natural, ao contrário 

das abordagens tradicionais que assumem que os projetos são lineares e mecanicistas, onde a 

norma é a estabilidade dos planos. 

Um dos questionamentos da GAP frente à abordagem tradicional de GP diz em relação 

à entrega de valor ao cliente quando existem dificuldades em antecipar as atividades, de planejar 

de forma flexível integrando as mudanças no decorrer do projeto (EDER, 2012).  

Sauser, Reilly e Shenhar (2009) alegam que não é possível avaliar a contribuição da 

abordagem de gerenciamento ágil de projetos pela falta de instrumentos e pesquisa capazes de 

gerar evidência e realizar a identificação clara de sua adoção por uma organização. 

 

2.3.3.3 Abordagem de Gestão Dinâmica de Projetos (GDP) 

 

A terceira e mais recente abordagem teórica é a Gestão Dinâmica de projetos – GDP –, 

seu precursor Veras (2016) considera que um sistema de gestão de projetos deveria ser 

essencialmente simples. A GDP é baseada em canvas que permitem gerenciar projetos ao longo 

do ciclo de vida, utiliza indicadores de desempenho para monitorar e controlar os projetos e 

permite realizar a gestão de mudanças. 

Em 2016, Veras lançou o modelo de gestão dinâmica de projetos nomeado LCC – 

LifeCyclecanvas® –. O modelo representa uma nova forma de pensar o gerenciamento de 

projetos, a lógica subjacente dele é justamente descomplicar a gestão de projetos aportando 
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maior flexibilidade e simplicidade. De forma visual, prática e fácil de usar permite gerenciar o 

projeto durante todas as etapas de seu ciclo de vida (início, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento) e incorporar do modo sistemático as possíveis 

mudanças que ocorrem durante a vida deste (VERAS, 2016). 

O LCC apresenta uma visão holística da gestão de projetos, apoiado por uma base 

conceitual sólida construída a partir das melhores práticas em gerenciamento de projetos, tais 

como: o PMBOK®, o PRINCE2® e de gerenciamento de projetos em uma tela do PMC 

(SOUZA NETO; MEDEIROS, 2016). 

O LCC utiliza como ferramenta visual canvas ou telas, para gerenciar as diferentes 

etapas do ciclo de vida do projeto. As telas foram estruturadas em campos principais e campos 

auxiliares, conforme ilustra a Figura 3. Os campos principais correspondem às áreas de 

conhecimento de gerenciamento de projetos (tempo, custos, riscos, compras, comunicações, 

partes interessadas, escopo, recursos humanos e qualidade) e os campos auxiliares que 

permitem o gerenciamento total do projeto.  

 

Figura 3.  LifeCycle Canvas 

Fonte: Veras (2016) 

 

Os campos principais são representados em blocos de diferentes cores que respondem 

às questões básicas de projetos por quê, o quê, quem, como, quando e quanto (MEDEIROS et 
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al. 2017). Assim, o campo colorido de verde responde à pergunta por quê (justificativa, 

objetivos e benefícios); o bloco cinza responde à pergunta o quê (produto e requisitos); o bloco 

amarelo responde à pergunta quem (partes interessadas, comunicações e equipe); o bloco 

laranja responde como (premissas, entregas e aquisições) e finalmente o bloco azul responde 

às perguntas quanto e quando (riscos, custo e tempo). 

Com o objetivo de facilitar o entendimento de todos os conceitos contidos no LCC foi 

desenvolvida a representação gráfica, Figura 4, que exibe os principais componentes do LCC, 

são nela representados o ciclo de vida do projeto (iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento), os fatores- chave considerados em cada etapa do 

ciclo de vida do projeto, as telas usadas para gerenciar cada etapa, as ferramentas e técnicas 

para o gerenciamento do projeto e por último os artefatos envolvidos no projeto. 
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Figura 4. Representação gráfica dos principais conceitos envolvidos no LCC 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Cada etapa do ciclo de vida do projeto pode ser gerenciada por meio de uma tela que inclui 

os fatores-chave que são cada um dos elementos que a completam. Para as etapas de iniciação 

e planejamento é usada a mesma tela, já para as outras etapas utilizam-se outras telas. Além 

disso, o modelo auxilia-se de uma série de ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas 

como apoio às etapas do ciclo de vida do projeto, e artefatos, que basicamente são as saídas da 

gestão de projetos (TAP, PGP, REP, RMU e TEP).  

E assim por diante cada etapa do ciclo de vida de projeto dispõe da sua tela e seus 

correspondentes fatores-chave, assim como um conjunto das ferramentas sugeridas por o 

PMBOK® cuja utilização fica a critério do Gerente de Projeto. 
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Na próxima seção serão apresentados os estudos acadêmicos identificados na literatura 

sobre gestão de projetos no contexto de incubadoras de empresas. 

 

2.3.4 Estudos sobre gestão de projetos em incubadoras de empresas 

 

Esta seção abordará os estudos encontrados na literatura que estão relacionados à gestão 

de projetos no contexto incubadoras de empresas.  

Uma revisão da literatura no campo de estudos de incubadoras de empresas mostrou que 

estudos de gerenciamento de projetos nesse âmbito são relativamente escassos e limitados. 

Após uma busca em diferentes bases de dados (Science direct, Emerald insight, Portal de 

periódicos capes) foram localizados cinco artigos (CAULLIRAUX; VALADARES, 2005; 

CAULLIRAUX; KARRER, 2005; LOBOSCO, FERNANDES; MACHADO, 2016; 

JURKOWITSCH, 2007, RIBEIRO; SANCHEZ, 2006). Dos quais apenas três são estudos 

empíricos que estão relacionados ao tema em questão (CAULLIRAUX; VALADARES, 2005; 

CAULLIRAUX; KARRER, 2005; RIBEIRO; SANCHEZ, 2006). Os resultados se apresentam 

no Quadro 13. 

 

Quadro 13. Estudos que abordam gestão de projetos no contexto de incubadoras de empresas 

AUTOR (ES) TEMA OBJETIVO 

Caulliraux e 

Valadares                    

(2005) 

 

Aplicação da Gestão de projetos para o 

gerenciamento de incubadoras de 

empresas 

 Desenvolver e implantar um Modelo de 

Gestão para Incubadoras de Empresas, 

baseado em Indicadores de Desempenho e 

Gestão de Projetos, e apoiado por processos e 

ferramentas de software. 

Caulliraux Karrer               

(2005) 

Modelo de Maturidade para incubadora 

de empresas 

Desenvolver um modelo de maturidade para 

incubadoras de empresas, elaborado com foco 

especial na realidade das incubadoras do 

Estados de Rio de Janeiro afiliadas à ReINC 

Lobosco e 

Maccari (2014) 

A gestão de projetos aplicada no 

gerenciamento de Incubadoras de 

Empresas de Base tecnológica 

Compreender os aspectos convergentes entre 

os temas incubadoras de empresas e gestão de 

projetos e propor formas de utilização dos 

preceitos de gerenciamento de projetos nas 

incubadoras de empresas de base 

tecnológicas. 

Jurkowitsch 

(2007) 

Modelo de concepção estratégica de um 

programa de incubação de empresas 

acadêmica com apoio de ferramentas de 

gerenciamento de projetos 

Incentivar os futuros provedores de incubação 

de negócios a planejar a incubadora de forma 

mais estratégica e a mostrar aos jovens 

empreendedores a necessidade de 

planejamento de negócios 

Ribeiro e Sanches 

(2006) 

Contribuições da metodologia Project 

Management Body of Knowledge 

(PMBoK) de gestão de projetos a gestão 

do conhecimento adaptada ao ambiente 

de incubadoras de empresas 

Analisar as principais contribuições da 

metodologia PMBOK de gerenciamento de 

projetos à Gestão do conhecimento, adaptando 

tais conceitos a um ambiente de incubação de 

empresas 

Fonte: Elaboração própria (2017) 
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Entre os poucos estudos encontrados que estão relacionados diretamente a esta pesquisa, 

está o trabalho conduzido pela Rede de Incubadoras de Rio de Janeiro (REINC) em parceria 

com o Grupo de Produção Integrada – GPI/COPPE / UFRJ. O projeto teve como objetivo 

definir um modelo de gestão comum para todas as incubadoras de Rio de Janeiro 

(CAULLIRAUX; VALADARES, 2005; CAULLIRAUX; KARRER, 2005). O estudo iniciou 

em 2001 e teve continuidade em 2004-2005 com o desenvolvimento de um estudo científico no 

âmbito da REINC, contando com o apoio do SEBRAE-RJ (RIBEIRO , 2006).  

Esse modelo de gestão foi gerado sob o princípio de que o processo central de incubação 

de empresas pode ser estruturado e gerido com um projeto (CAULLIRAUX; VALADARES, 

2005), uma vez que as características desse processo se correspondem com as três grandes 

características dos projetos: início e fim definidos, único e transitório (PMBOK, 2013; 

TURNER, 2009; KERZNER, 2002; VERAS, 2016). 

Outras premissas consideradas para a construção desse modelo foram: os processos de 

gerenciamento de projetos, conforme definidos pelo PMI podem ser aplicados à gestão do 

processo de incubação; as empresas residentes são consideradas como projetos sob a 

coordenação da incubadora que será tratada como a empresa gestora de uma carteira de 

projetos; a incubadora deve selecionar os projetos (empresas residentes) que comporão seu 

portfolio ou carteira de projetos, segundo critérios de área de atuação e os seus objetivos 

estratégicos (CAULLIRAUX; KARRER, 2005). 

Atrelado ao anterior, a incubadora é visualizada como uma organização orientada a 

projetos, pelo qual a gestão de projeto se apresenta como um dos pilares básicos que constituem 

o modelo de gestão de incubadoras, aplicando ao processo de incubação os cinco processos de 

gerenciamento de projetos (iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento) e as 

áreas de conhecimento sugeridas pelo PMI; acompanhado de um sistema de medição de 

performance, baseado na metodologia do Balanced Scorecard (CAULLIRAUX; KARRER, 

2005).  

 Caulliraux e Karrer (2005) concluem que o modelo de gestão construído sob os pilares 

de gestão de projetos e indicadores de desempenho, promove que a gestão da incubadora seja 

proativa e alinhada com sua estratégia; permite abordar temas estratégicos como 

autossustentabilidade financeira da incubadora; a introdução do conceito portfolio permite que 

haja uma composição de risco entre os projetos selecionados.  

O modelo foi implantado com sucesso em oito incubadoras de empresas de Rio de 

Janeiro, a abordagem do processo de incubação (seleção, Pré-incubação, incubação e pós-
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incubação) sob uma ótica de projetos que vinculada a um sistema de medição de desempenho 

permite que se dê o alinhamento com os objetivos estratégicos da incubadora (CAULLIRAUX; 

KARRER, 2005). 

Caulliraux e Valadares (2005) retratam a experiência de implantação da gestão de 

projetos nas incubadoras, indicando que todos os macros processos de gerenciamento foram 

implantados nas incubadoras. Quanto às áreas de conhecimento de GP foi totalmente integrado 

ao gerenciamento de tempo e o gerenciamento da integração, escopo, comunicações e custos 

que foram parcialmente implantados.  

Os autores concluem que, a aplicação de gestão de projetos no processo de incubação 

traz como benefícios a construção de uma referência estruturada de como se devem realizar as 

principais atividades da incubadora; apoiar o desenvolvimento das incubadas com o foco 

necessário, com a utilização de instrumentos de acompanhamento e relato do desempenho no 

que tange às expectativas de tempo de incubação; e por fim, tratar a incubadora como uma 

gestora de portfólio de projetos, considerando cada empresa incubada componente desse 

portfólio, traz a possibilidade de se utilizar os processos e técnicas inerentes a essa área de  

gestão de projetos. 

 Jurkowitsch (2007) por sua vez, baseando-se na definição de Programa do PMI: “um 

grupo de projetos gerenciados de forma coordenada para obter benefícios que não se lograriam 

ao gerenciá-los individualmente”, propõe um modelo de concepção estratégica de um programa 

de incubação de empresas acadêmica com apoio de ferramentas de gerenciamento de projetos. 

Assim, é possível descrever um programa de incubação de empresas como um esboço de 

modelo de fases sequenciadas que permitem uma intervenção no processo do projeto e 

aumentar a probabilidade de que o programa de incubação de negócios pode ser realizado com 

êxito. As fases do programa de incubação de empresas detalhadas pelo autor são cinco e são 

ilustradas na Figura 5: fase de pré-projeto, fase de definição, fase de planejamento, fase de 

execução e implementação e fase de encerramento ou fim do projeto. 

 

Figura 5. Fases do programa de incubação de empresas 

 

Fonte: Jurkowitsch (2007). Tradução livre 
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Já Lobosco, Fernandes e Machado (2016) através de um ensaio teórico abordam a gestão 

de projetos aplicada no gerenciamento de incubadoras de empresas de base tecnológica sob a 

mesma lógica que a proposta por Caulliraux e Karrer (2005) gerenciar as etapas do processo de 

incubação de empresas desde a perspectiva de gestão de projetos. 

Ribeiro e Sanchez, (2006) por sua vez analisam as principais contribuições da 

metodologia PMBOK® Guide à Gestão do conhecimento, adaptando tais conceitos a um 

ambiente de incubação de empresas. Os autores concluem com a observação da possibilidade 

de aplicação da metodologia PMBOK e as ferramentas de Gestão de Conhecimento no 

ambiente de incubação como melhoria do processo de incubação. 

 Tendo em vista que o objetivo geral desta pesquisa – compreender como as incubadoras 

de empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de 

projetos –, bem como literatura referente ao processo de incubação de empresas e à gestão de 

projetos, a seguir, será apresentado o quadro conceitual com principais elementos considerados 

para desenvolvimento desta pesquisa, bem com a declaração teórica. 

 

2.4 QUADRO CONCEITUAL E DECLARAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA 

 

No processo de revisão de literatura foi possível identificar alguns estudos quem têm 

buscado aproximar o tema de gerenciamento de projetos em incubadoras de empresas, a 

exemplo, o modelo de gestão de incubadoras desenvolvido pela REINC (CAULLIRAUX; 

KARRER, 2005; CAULLIRAUX; VALADARES, 2005) integrado por dois pilares, a gestão 

de projetos utilizando como metodologia o PMBOK e a gestão por indicadores de desempenho 

com a utilização do Balanced Scorecard. Em virtude disso, é possível conjecturar que as 

incubadoras de empresas podem desenvolver seu processo de incubação com a utilização da 

gestão de projetos. 

Considerando que objetivo geral desta pesquisa – compreender como as incubadoras de 

empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de 

projetos – assim como a revisão da literatura referente à gestão de projetos em incubadoras de 

empresas, foi desenvolvido um quadro conceitual que orienta a análise dos resultados.  

O quadro conceitual segue a ordem dos objetivos específicos desta dissertação, portanto, 

irá apresentar os elementos teóricos que permitirão classificar às incubadoras na tipologia 

geracional; identificar como as incubadoras desenvolvem seu processo de incubação e 
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identificar as áreas de conhecimento em GP adotadas pelas incubadoras no desenvolvimento de 

seu processo de incubação. 

 

Classificação das incubadoras conforme a tipologia geracional. 

 

Para fins de classificação das incubadoras, esta pesquisa adotará a tipologia geracional 

de incubadoras de empresas conceituadas por Lalkaka (2001), Aerts et al. (2007) e Bruneel et 

al. (2012), conforme apresentado na seção 2.1.3 do referencial teórico.  

De acordo com os autores acima citados, segundo sua proposta de valor e os serviços 

oferecidos as incubadoras podem ser classificadas na tipologia geracional. Conforme essa 

tipologia as incubadoras podem estar alinhadas com os conceitos de primeira, segunda e terceira 

geração conforme foi apresentado no Quadro 1, seção 2.1.3 desta dissertação.   

Theodorakopoulos, Kakabadse e McGowan (2014), afirmam que o uso das 

classificações geracionais melhora significativamente os desafios relacionados à 

heterogeneidade de incubadoras de empresas. Portanto, cabe ressaltar que a escolha dessa 

classificação é decorrente de tal aspecto. Além disso, é importante destacar o estudo 

desenvolvido pela ANPROTEC (2016), sobre o impacto econômico do segmento de 

incubadoras de empresas do Brasil, vislumbrou que as incubadoras de empresas precisam 

adotar boas práticas de gestão para evoluir em sua proposta de valor e se alinhar com os 

conceitos de incubadoras de empresas de terceira geração, para tal foi desenvolvido o modelo 

CERNE. 

 

Processo de incubação de empresas 

 

 Em relação a como as incubadoras desenvolvem seu processo de incubação de 

empresas, verificou-se na literatura a existência de diversos modelos de incubação que 

representam as distintas estratégias de incubar empresas. 

Para fins de identificar como as incubadoras desenvolvem seu processo de incubação 

serão utilizados elementos do modelo genérico desenvolvido por Costa-David, Malan e 

Lalkaka, que concebe a atividade de incubação como um modelo de entrada-processo-saída, 

conforme representado na Figura 3 da seção 2.2, esta escolha justifica-se já que na lógica de 

gestão de projetos isto pode ser comparado com as fases do ciclo de vida de projetos (fase 

inicial, fase intermediária e fase final). Também o modelo CERNE que considera vários dos 

elementos que compõem o modelo genérico de incubação de empresas. 
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Identificação das áreas de conhecimento em GP adotadas no desenvolvimento do processo 

de incubação de empresas 

 

A fim de alcançar o terceiro objetivo específico desta pesquisa - identificar as áreas de 

conhecimento em GP adotadas no desenvolvimento do processo de incubação de empresas -  

será utilizado como arcabouço teórico as áreas de conhecimento em GP propostas pelo PMI na 

quinta edição do PMBOK® Guide. 

As áreas de conhecimento em GP foram apresentadas na seção 2.3.3.1 do referencial 

teórico desta pesquisa, e sintetizadas no Quadro 14. 
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Quadro 14. Áreas de conhecimento e processos de gerenciamento de projetos 
Á

re
a

s 
d

e 

co
n

h
ec

im
en

to
 

em
 G

P
 

 

 

 

Processos de GP 

 

 

 

Elementos para identificar as áreas com base no PMBOK 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
a

 I
n

te
g

ra
çã

o
 

G
I  

Desenvolver o termo de abertura 

do projeto 

A incubadora desenvolve um documento que autoriza a 

existência do projeto 

GI-01 

Desenvolver o plano de 

gerenciamento do projeto 

A incubadora desenvolve o plano de gerenciamento do 

projeto 

GI-02 

Orientar e gerenciar o trabalho 

do projeto 

A incubadora orienta e gerencia o trabalho definido no plano 

de gerenciamento do projeto 

GI-03 

Monitora e controla o trabalho 

do projeto 

A incubadora monitora e controla o progresso do trabalho  GI-04 

Realizar o controle integrado de 

mudança 

A incubadora revisa e aprova as solicitações de mudança e 

gerencia estas 

GI-05 

Encerra o projeto ou fase A incubadora finaliza as atividades de todos os grupos de 

processo para encerrar o projeto 

GI-06 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
o

 E
sc

o
p

o
 

G
E

 

 

Planejar o gerenciamento do 

escopo 

A incubadora cria um plano de gerenciamento do escopo GE-01 

Coletar os requisitos A incubadora documenta e gerencia as necessidades e 

requisitos das partes interessadas 

GE-02 

Definir o escopo A incubadora desenvolve uma descrição detalhada do 

projeto e do produto 

GE-03 

Criar a estrutura analítica do 

projeto 

A incubadora subdivide o projeto em componentes menores  GE-04 

Validar o escopo A incubadora formaliza a aceitação das entregas concluídas 

do projeto 

GE-05 

Controlar o escopo A incubadora monitora o escopo do projeto, do produto e 

gerenciamento das mudanças 

GE-06 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
o

 T
em

p
o
 

G
T

 

Planejar o gerenciamento do 

cronograma 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a 

documentação para o planejamento, desenvolvimento, 

gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto 

GT-01 

Definir as atividades A incubadora identifica e documenta as ações específicas a 

serem realizadas 

GT-02 

Sequenciar as atividades A incubadora identifica e documenta os relacionamentos 

entre as atividades 

GT-03 

Estimar os recursos das 

atividades 

A incubadora estima os recursos necessários para realizar as 

atividades 

GT-04 

Estimar as durações das 

atividades 

A incubadora estima os períodos de trabalho necessários 

para terminar as atividades 

GT-05 

Desenvolver o cronograma A incubadora analisa a sequencias das atividades, suas 

durações, recursos e restrições do cronograma 

GT-06 

Controlar o cronograma A incubadora monitora o andamento das atividades para a 

atualização de seu progresso e gerenciamento das mudanças 

GT-07 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
o

s 
C

u
st

o
s 

G
C

 

Planejar o gerenciamento dos 

custos 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a 

documentação para o planejamento, gestão, despesas, e 

controle dos custos 

GC-01 

Estimar os custos A incubadora desenvolve uma estimativa de custos dos 

recursos monetários necessários para terminar as atividades 

do projeto 

GC-02 

Determinar o orçamento A incubadora agrega os custos estimados em atividades 

individuais ou em pacotes de trabalho 

GC-03 

Controlar os custos A incubadora monitora o andamento do projeto para a 

atualização de seu orçamento e gerenciamento das mudanças 

GC-04 
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G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
a

s 

C
o

m
u

n
ic

a
çõ

es
 

G
C

O
 

Planejar o gerenciamento das 

comunicações 

A incubadora desenvolve um plano de comunicações do 

projeto com base nas necessidades de informação das partes 

interessadas 

GCO-01 

Gerenciar as comunicações A incubadora cria, coleta, distribui, armazena as informações 

de acordo com o plano de gerenciamento das comunicações 

GCO-02 

Controlar as comunicações A incubadora monitora e controla as comunicações para 

assegurar que as necessidades de informação das partes 

interessadas sejam atendidas 

GCO-03 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
o

s 

R
ec

u
rs

o
s 

h
u

m
a

n
o

s 

G
R

H
  

Desenvolver o plano de recursos 

humanos 

A incubadora identifica e documenta os papeis, 

responsabilidades e habilidades necessárias da equipe do 

projeto 

GRH-01 

Mobilizar a equipe do projeto A incubadora dispõe dos recursos humanos e da equipe 

necessária para terminar as atividades do projeto 

GRH-02 

Desenvolver a equipe do projeto A incubadora ajuda a melhor as competências da equipe do 

projeto 

GRH-03 

Gerenciar a equipe do projeto A incubadora acompanha o desempenho da equipe GRH-04 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 

d
a

 Q
u

a
li

d
a

d
e 

G
Q

 

Planejar o gerenciamento da 

qualidade 

A incubadora identifica os padrões de qualidade do projeto e 

suas entregas 

GQ-01 

Realizar a garantia da qualidade A incubadora realiza auditoria dos padrões de qualidade e 

dos resultados das medições do controle de qualidade 

GQ-02 

Controlar a garantia da 

qualidade 

A incubadora monitora e registra os resultados da execução 

das atividades de qualidade para avaliar o desempenho  

GQ-03 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
o

s 
ri

sc
o

s 

G
R

 

Planejar o gerenciamento dos 

riscos 

A incubadora define como conduzir as atividades de 

gerenciamento dos riscos do projeto 

GR-01 

Identificar os riscos A incubadora determina os riscos que podem afetar o projeto GR-02 

Realizar a análise qualitativa dos 

riscos 

A incubadora realiza a priorização dos riscos para a análise GR-03 

Realizar a análise quantitativa 

dos riscos 

A incubadora realiza uma análise numérico do efeito dos 

riscos identificados 

GR-04 

Planejar as respostas aos riscos A incubadora desenvolve ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto 

GR-05 

Controlar os riscos A incubadora implementa planos de respostas aos riscos 

identificados 

GR-06 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 

d
a

s 
a
q

u
is

iç
õ

es
 

G
A

 

Planejar o gerenciamento das 

aquisições 

A incubadora documenta as decisões de compras do projeto 

e identifica os potenciais fornecedores 

GA-01 

Conduzir as aquisições A incubadora seleciona o fornecedor e adjudica os contratos GA-02 

Controlar as aquisições A incubadora monitora o desempenho dos contratos e realiza 

as mudanças quando necessário 

GA-03 

Encerrar as aquisições A incubadora encerra as aquisições GA-04 

 

G
er

en
ci

a
m

en
to

 d
a

s 
p

a
rt

es
 

in
te

re
ss

a
d

a
s 

G
P

I 

Identificar as partes interessadas A incubadora identifica suas partes interessadas e documenta 

as informações relacionadas aos seus interesses 

GPI-01 

Planejar o gerenciamento das 

partes interessadas 

A incubadora desenvolve estratégias de gerenciamento para 

engajar suas partes interessadas 

GPI-02 

Gerenciar o engajamento das 

partes interessadas 

A incubadora se comunica e trabalha com as partes 

interessadas para atender às suas necessidades/expectativas 

GPI-03 

Controlar o engajamento das 

partes interessadas 

A incubadora monitora os relacionamentos com as partes 

interessadas 

GPI-04 

Fonte: Elaborado a partir do PMBOK (PMI, 2013) 

 

No Quadro 15, são resumidos os principais aspectos e autores considerados na 

realização desta pesquisa. 
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Quadro 15. Resumo do quadro conceitual da pesquisa 

PILARES 

TEÓRICOS 

OBJETIVO BASE TEÓRICA 

Incubadoras de 

empresas 

Classificar as incubadoras 

de empresas na tipologia 

geracional 

Lalkaka (2001a), 

Aerts et al. (2007), 

Bruneel et al. (2012) 

Tipologia geracional: 

primeira geração de 

incubadoras de empresas; 

segunda geração de 

incubadoras de empresas; 

terceira geração de 

incubadoras de empresas 

Processo de 

incubação 

Identificar como as 

incubadoras desenvolvem o 

seu processo de incubação 

Costa-David; Malan; 

Lalkaka (2002) 

Modelo CERNE 

Entrada-Processo-Saída 

Gestão de Projetos Identificar as áreas de 

conhecimento em GP 

adotadas no processo de 

incubação 

PMBOK (2013) Áreas de conhecimento: 

gerenciamento da integração; 

gerenciamento do escopo; 

gerenciamento do tempo; 

gerenciamento dos custos; 

gerenciamento das 

comunicações; gerenciamento 

da qualidade; gerenciamento 

dos recursos humanos; 

gerenciamento das aquisições 

e gerenciamento das partes 

interessadas 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

2.4.1 Declaração teórica da pesquisa 

 

Yin (2015) destaca que para alguns tópicos a base de conhecimento existente pode ser 

pobre e a literatura disponível existente não fornece estrutura conceitual, para tal caso sugere 

partir de uma declaração teórica que funcione como um mapa para o estudo. Assim, esta 

pesquisa adota como declaração teórica a seguinte: “As incubadoras de empresas de base 

tecnológica adotam práticas de gerenciamento de projeto no desenvolvimento de seu processo 

de incubação”. 

No próximo capítulo será delineada a metodologia para o desenvolvimento da presente 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA  

 

O presente capítulo, tem como finalidade apresentar os aspectos metodológicos da 

pesquisa, com vista a responder à questão do estudo: Como as incubadoras de empresas de 

base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de projetos?  

Os itens abaixo apresentam a caracterização da pesquisa quanto aos objetivos, natureza, 

abordagem e estratégia adotada, bem como unidade de análise e os sujeitos de pesquisa. E, por 

fim, se expõem o protocolo do estudo de caso e os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto a seus objetivos, esta pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez que o 

propósito da pesquisa a descrição das características de determinado fenômeno ou 

estabelecimento de relação entre variáveis (GIL, 2008, p.47). Nesse sentido, a pesquisa busca 

compreender como as incubadoras de empresas desenvolvem o seu processo de incubação de 

empresas à luz da gestão de projetos. 

Quanto à natureza, caracteriza-se como pesquisa aplicada ou de campo, o estudo do 

fenômeno será realizado no local, procurando analisar como este acontece para explicá-lo 

(VERGARA, 2013).  

Quanto à abordagem do problema, será adotada um enfoque qualitativo: a abordagem 

qualitativa é propícia quando um problema ou questão precisa ser explorado e se precisa 

compreender os contextos ou ambientes em que os participantes de um estudo abordam o 

problema ou questão (CRESWELL, 2014). A pesquisa qualitativa estuda os fenômenos através 

das percepções e significados produzidos pelas experiências dos participantes (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2014). 

Quanto à estratégia, será adotado um estudo de caso. Segundo Eisenhardt (1989) o 

estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que se concentra na compreensão da dinâmica 

presente dentro de um ambiente único. A adoção deste método é adequada quando são 

propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha 

baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais (YIN, 

2015). A presente pesquisa será abordada através de estudos de casos múltiplos.  

De forma sucinta, a Figura 6 mostra a classificação da pesquisa, quanto a natureza, 

objetivos, abordagem e estratégia a ser utilizada. 
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Figura 6. Classificação dos tipos de pesquisa 

Fonte: Adaptado de Gil (2008) e Creswell (2014) 

 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE E DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

De acordo com Yin (2015) a definição do caso, ou da unidade de análise está associada 

à forma como foi definida a questão de pesquisa. Podendo a unidade de análise ser: um ou 

vários indivíduos, pequenos grupos, organizações, um evento e outros. A unidade de análise 

desta pesquisa é o processo de incubação de quatro incubadoras de empresas de base 

tecnológica.  

Eisenhardt (1989) destaca que não existe um número ideal de casos a serem estudados, 

entretanto, sugere que para realizar um bom estudo de caso, entre quatro e dez casos é um 

número adequado. Creswell (2014, p.89) coloca que quando o pesquisador opta por múltiplos 

casos, não existe uma resposta de quantos casos é o idôneo a realizar, mas os pesquisadores em 

geral consideram entre quatro ou cinco casos no máximo.  

Nesta pesquisa foram analisados quatro casos, sendo quatro incubadoras de empresas. 

A escolha das incubadoras se deu por conveniência, considerados os seguintes critérios: 

i) Tratar-se de incubadoras que atendem empresas de base tecnológica: tal escolha 

responde ao fato de que este é o setor de incubadoras de empresas mais 

representativo do país (LAHORGUE et al. 2012), bem como pelo alto valor 

agregado na geração de seus produtos e serviços (LOBOSCO , 2014) 

ii) Possuir uma sede em Natal, Rio Grande do Norte; 

iii) Facilidade de acesso às incubadoras e aos entrevistados. 

Esses critérios ajudaram à escolha das quatro incubadoras de empresas alvo desta 

pesquisa, identificadas no Quadro 16. 
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Quadro 16. Incubadoras de empresas analisadas  

INCUBADORAS 

DE EMPRESAS 

ITNC INOVA 

METROPOLE 

EMPREENDE InPACTA 

Sede Natal, RN Natal, RN Natal, RN Natal, RN 

Ano de fundação 1998 2010 2014 2014 

Instituição de ensino IFRN UFRN UnP UFRN 

Setor econômico  Base tecnológica Base tecnológica Mista Base tecnológica 

Empresas graduadas 27 7 - - 

Entrevista 1 entrevistado 1 entrevistado 1 entrevistado 1 entrevistado 

Fonte: Elaboração própria (2017)  

 

As informações exibidas no Quadro 16, evidenciam que as incubadoras selecionadas 

para o presente estudo cumprem as condições de escolha estabelecidas a priori. As quatro 

incubadoras atendem empresas de base tecnológica e possuem sede em Natal, RN. 

Os sujeitos sociais desta pesquisa são compostos pelos gerentes das incubadoras de 

empresas. A razão para selecionar aos gerentes responde ao fato de serem eles que melhor 

podem informar para compreensão do problema de pesquisa e do fenômeno central em estudo 

(CRESWELL, 2014). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo Yin (2015), para realizar um estudo de caso de qualidade e para garantir que a 

coleta de dados aconteça sem sobressaltos, o pesquisador prévio a sua inserção no campo deve 

passar por uma preparação que começa com suas habilidades e valores, o treinamento para o 

estudo de caso, o desenvolvimento de um protocolo para o estudo. 

Quando se estiver realizando um estudo de casos múltiplos, o desenvolvimento de um 

protocolo é essencial para aumentar a confiabilidade da pesquisa, (YIN, 2015, p.88). Ainda 

segundo o autor, esse protocolo deve conter o instrumento, os procedimentos e as regras gerais 

a serem seguidas ao longo da coleta de dados. O Quadro 17 expõe o protocolo desta pesquisa. 
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Quadro 17. Protocolo do estudo de caso 

A) Visão geral do estudo de caso 

1. Delimitação do tema  

2. Definição dos objetivos da pesquisa 

3. Justificativa do estudo 

4. Seleção dos casos 

 

B) Procedimentos de coleta de dados 

1. Envio de e-mail com a proposta de pesquisa e a solicitação de autorização e acesso ao campo para 

desenvolver a pesquisa 

2. Fontes de coleta de dados: entrevistas semiestruturadas e documentos (editais, regimentos internos, 

manual de implantação CERNE) 

3. Agendamento das entrevistas com os gestores das incubadoras 

4. Apresentação do TCLE (Termo de consentimento Livre esclarecido) aos sujeitos sociais da pesquisa e 

solicitação da assinatura do TCLE 

5. Gravação das entrevistas com o auxílio de um gravador digital  

 

C) Questões do estudo de caso 

As incubadoras estão alinhadas com os conceitos de incubadoras de empresas de última geração? 

Como as incubadoras desenvolvem seu processo de incubação? 

As incubadoras adotam áreas de gerenciamento de projetos no desenvolvimento de seu processo de 

incubação? 

 

D) Guia para o relatório do estudo de caso 

Caracterização dos entrevistados 

Análise intracasos: Análise de cada incubadora de forma individual seguindo a ordem dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

Análise intercasos: Análise das quatro incubadoras em forma conjunta seguindo a ordem dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

Discussão dos resultados 

Fonte: Adaptado de Yin (2015) 

 

No estudo de caso as evidências ou formas de coleta de dados podem ser oriundas de 

diversas fontes: documentos, registro de arquivos, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos (YIN, 2015; CRESWELL, 2014). 

Yin (2015, p.123) destaca que a triangulação é uma das justificativas para o uso das 

múltiplas fontes de evidência. Flick (2009, p.43) por sua vez, destaca que a triangulação 

significa “a combinação entre diferentes métodos qualitativos, mas também a combinação entre 

métodos qualitativos e quantitativos”, e as diferentes perspectivas complementam-se para a 

análise ou para esclarecer pontos que fiquem obscuros sobre um tema em específico. 

No caso da presente pesquisa serão utilizadas duas fontes de coleta dos dados: 

entrevistas semiestruturadas e documentos. Para Kvale (2011) as entrevistas semiestruturadas 

objetivam obter descrições do mundo vivido pelos entrevistados em relação à interpretação do 

significado dos fenômenos descritos. Para o autor, as entrevistas semiestruturadas se 

aproximam a uma conversa cotidiana, mas tem um propósito e implica um enfoque uma técnica 
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específica. Yin (2015) enfatiza que as entrevistas constituem uma importante fonte de coleta de 

dados na condução de estudos de casos. 

Os documentos também representam uma fonte de coleta de dados importantes no 

estudo de caso, “o seu uso mais importante é para corroborar e aumentar a eficiência de outras 

fontes” (Yin, 2015, p.111).  

Os sujeitos sociais da pesquisa serão os gestores das incubadoras de empresas. Para 

conduzir as entrevistas foi desenvolvido um roteiro de entrevista (Apêndice A) com sequência 

de tópicos que guiaram esta investigação. 

O roteiro de entrevista (Apêndice A) está dividido em três partes com um total de 25 

perguntas que examinam questões relacionadas à classificação da incubadora, ao processo de 

incubação de empresas e as áreas de gerenciamento de projetos. 

O primeiro contato com as incubadoras foi realizado através de um e-mail enviado ao 

gestor, explicando a proposta, o objetivo da pesquisa e os métodos de coleta de dados a serem 

utilizados, bem como solicitação de autorização para realizar a pesquisa na incubadora. As 

datas, horários e local para realizar as entrevistas foram marcados após receber por escrito a 

autorização das incubadoras. 

Com a finalidade de preservar a privacidade dos entrevistados, seguiram-se as 

recomendações éticas descritas por Flick (2009): informar ao entrevistado o propósito da 

pesquisa, solicitar permissão para gravar a entrevista, apresentar o termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e solicitar a assinatura deste, entregar o termo de confidencialidade 

assinado pela pesquisadora. Os documentos protocolares que dão respaldo a essas 

considerações éticas encontram-se no Apêndice B. 

Os dados foram coletados no período de 08 de agosto ao 01 de setembro de 2017. Com 

o consentimento dos entrevistados todas as entrevistas foram gravadas utilizando um gravador 

digital Sony. Os dados das entrevistas realizadas incluindo data, duração e páginas transcritas 

podem ser visualizadas no Quadro 18. 

Quadro 18. Dados das entrevistas 

GESTORES 

ENTREVISTADOS 

DATA DA 

ENTREVISTA 

DURAÇÃO PÁGINAS TRANSCRITAS 

Gerente 1 08/08/2017 55:59 12 

Gerente 2 15/08/2017 01:08:44 14 

Gerente 3 21/08/2017 01:38:14 18 

Gerente 4 01/09/2017 56:24 10 

   54 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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A transcrição dos dados foi realizada depois de ter acontecido cada entrevista. Em total 

se geraram cinquenta e quatro páginas de transcrição. Os áudios e a transcrição dos dados 

relacionados a cada caso foram armazenados em pastas separadas para cada incubadora. 

A coleta de dados secundários provenientes de documentos como editais e regimento 

interno, foram coletados dos websites das incubadoras. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise dos dados desta pesquisa seguiu as três atividades iterativas recomendadas por 

Martins e Theóphilo (2007, p.38): a redução dos dados, que é o processo contínuo de seleção, 

simplificação e abstração e transformação dos dados originais provenientes das observações do 

campo; a apresentação dos dados que consiste na organização dos dados de tal forma que 

consiga tomar decisões e tirar conclusões, textos narrativos, matrizes, gráficos, esquemas, etc; 

o delineamento e busca de conclusões que é a identificação de padrões, possíveis explicações, 

configurações e fluxos de causa e efeito. 

Dessa forma, partiu-se da redução dos dados provenientes das entrevistas com os 

gestores das incubadoras e dos documentos coletados. A apresentação dos dados segue as 

recomendações de Yin (2015) e Eisenhardt (1989), sendo utilizada a estratégia geral de 

descrição dos casos que compreende uma análise intracasos, onde cada caso é apresentado e 

analisado de forma individual. Posteriormente realizou-se a análise intercaso, na qual são 

apresentados os casos de forma conjunta mostrando suas similaridades e diferenças. 

Em seguida, conforme sugerido por Yin (2015) foi executada a técnica analítica de 

combinação de padrão que auxilia em comparar as descobertas do estudo de caso com um 

padrão previsto antes da coleta de dados. Nesta pesquisa, o padrão previsto foi resumido no 

quadro conceitual apresentado na seção 2.4. 

De forma sucinta, a análise dos dados desta pesquisa dar-se conforme os seguintes 

passos:  

i) Transcrição das entrevistas, seguido da exploração do material transcrito, leitura 

e anotações das primeiras percepções 

ii)  Caracterização dos entrevistados 

iii) Classificação das incubadoras na tipologia geracional 

iv) Identificação de como as incubadoras desenvolvem seus processos de incubação 

e empresas 



70 

 

 

 

v)  Identificação das áreas de conhecimento em GP adotadas pelas incubadoras no 

processo de incubação. 

vi) Consolidação e análise das entrevistas, procedendo à análise de conteúdo das 

entrevistas e dos documentos coletados, sendo estes os editais de incubação, o 

regimento interno e o manual de implantação do CERNE 1 e 2. 

vii) O relatório do estudo de caso obedece ao quadro conceitual definido na seção 

2.4 desta dissertação. 

 

No próximo capítulo será apresentada a análise e discussão dos resultados. 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS   

 

Esta sessão objetiva apresentar as evidências encontradas por meio das entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os gestores das quatro incubadoras de empresas analisadas, 

bem como da análise de documentos.  

Os dados foram analisados em duas etapas: a primeira etapa corresponde à análise 

intracasos, a partir das evidências coletadas, cada caso é descrito de forma individual; e a 

segunda etapa corresponde a análise intercasos, onde serão analisados os casos das quatro 

incubadoras de empresas de forma conjunta. 

A estrutura desta seção se divide em diferentes subseções, estas por sua vez, foram 

organizadas conforme cada caso estudado e na ordem dos objetivos específicos da dissertação. 

 A primeira subseção apresenta uma breve descrição das incubadoras de empresas 

analisadas e a caracterização dos gestores entrevistados; a segunda exibe a análise intracasos; a 

terceira expõe a análise intercasos. 

 

4.1  INCUBADORAS DE EMPRESAS ANALISADAS 

 

As quatro incubadoras de empresas analisadas atendem empresas de base tecnológica e 

possuem uma sede em Natal, RN. 

A seguir uma breve caracterização das incubadoras de empresas analisadas nesta 

pesquisa 

Incubadora Tecnológica Natal Central - ITNC: Instituída em 1998 no Campus de 

Natal Central do IFRN, sendo a primeira incubadora de empresas criada no estado de Rio 

Grande do Norte. É uma incubadora de empresas de base tecnológica cuja missão é apoiar o 

desenvolvimento de ideias inovadoras, transformando-as em empreendimentos de sucesso, e 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Incubadora INOVA Metrópole: Surgiu no ano 2010, é a incubadora de empresas de 

tecnologias da informação do Instituto Metrópole Digital cuja missão é promover a criação e a 

consolidação de empreendimentos inovadores em tecnologias da informação.  

Incubadora Empreende UnP: Fundada em 2014, e situada no Campus da 

Universidade Potiguar (UnP), é uma incubadora que atende múltiplos setores. Sua missão é 

estimular e apoiar ao empreendedorismo, à inovação e à geração de novos negócios. 

Incubadora de Processos Acadêmicos, Científicos e Tecnológicos Aplicados da 

ECT – inPACTA: Instituída em 2014 no campus da UFRN. É uma incubadora de Startup e de 
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economia criativa cuja a missão é criar talentos em empreendedorismo tecnológico de forma 

sistêmica e metodológica. 

 

4.1.1 Caracterização dos entrevistados 

 

Em cada incubadora de empresas foi entrevistado um gestor. O Quadro 19 exibe alguns 

dos dados que caracterizam aos entrevistados. Para fins da análise, a partir daqui eles são 

nomeados “Entrevistado G1”, “Entrevistado G2”, “Entrevistado G3” e “Entrevistado G4”.  

 

Quadro 19. Caracterização dos entrevistados 

ENTREVISTADO G1 G2 G3 G4 

Incubadora ITNC INOVA 

Metrópole 

EMPREENDE UnP inPACTA 

Formação Pós-graduação Doutorado Mestrado Doutorado 

Área de formação Administração Administração Administração Engenharia 

Cargo ocupado Gerente Gerente Coordenador do 

Centro de 

Empreendedorismo 

Gerente 

Tempo na incubadora 4 anos 2 anos 3 anos 6 meses 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como ilustrado no Quadro 19, dos quatro entrevistados, duas são do sexo feminino e dois 

do sexo masculino. Em relação à formação, todos os entrevistados possuem cursos de pós-

graduação, sendo dois de doutorado (G2 e G4), um de mestrado (G3) e um que cursou pós-

graduação (G1). Três dos quatro entrevistados (G1, G2 e G3) possuem formação em 

administração, enquanto o entrevistado G4 é formado em engenharia. 

No que se refere ao cargo ocupado, três entrevistados são gerentes nas incubadoras de 

empresas, e um deles é coordenador no centro de empreendedorismo do qual a incubadora 

forma parte.  

Na próxima seção serão apresentados os resultados da pesquisa, iniciando com a análise 

intracasos, onde cada caso será apresentado de forma individual. 

 

4.2 ANÁLISES INTRACASOS 

 

Os resultados de cada caso serão aqui apresentados em forma descritiva e em 

profundidade, conforme a ordem dos objetivos específicos indicados na seção 1.2 desta 

pesquisa. A final de cada caso será realizada uma síntese dos elementos analisados. 

i) Classificar às incubadoras na tipologia geracional de incubadoras de empresas 
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ii) Identificar como as incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu 

processo de incubação de empresas. 

iii) Identificar as áreas de gerenciamento de projetos adotadas no processo de incubação de 

empresas. 

 

4.2.1 ITNC  

 

Em 1998, a Incubadora Tecnológica Natal Central (ITNC) iniciou suas operações no 

Campus de Natal Central do IFRN, sendo a primeira incubadora de empresas criada no estado 

de Rio Grande do Norte. Em seus dezenove anos de operação vem estimulando o 

desenvolvimento de micro e pequenas empresas nascentes que possuem projetos inovadores, 

tendo conseguido graduar vinte e sete destes. 

A ITNC é uma incubadora de base tecnológica que tem como missão apoiar o 

desenvolvimento de ideias inovadoras, transformando-as em empreendimentos de sucesso, 

assim como, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Em 2016, foi certificada pela ANPROTEC no nível 1 de maturidade do modelo CERNE 

sendo umas das primeiras incubadoras de empresa da região em conseguir tal certificação. À 

data desta pesquisa a incubadora se encontrava trabalhando nas ações para implantar os 

processos e práticas-chave relacionadas ao nível 2 de maturidade do modelo. 

 

4.2.1.1 Classificação da incubadora  

 

Em termos de infraestrutura a ITNC tem capacidade máxima de acomodar em suas 

instalações treze empresas. Para ampliar sua capacidade a incubadora está considerando abrir 

uma modalidade virtual de incubação, “pensamos em abrir na modalidade virtual para que 

possa aumentar a capacidade, mas ainda não fizemos”. 

Quanto à modalidade de incubação virtual, a literatura mostra uma tendência deste tipo 

de modelo, e a fala de G1 se ratifica que, esta é uma alternativa para as incubadoras que já não 

dispõem de mais espaço físico para acomodar empresas. Esta modalidade de incubação objetiva 

aumentar a probabilidade de supervivência e crescimento de novas empresas, oferecendo uma 

gama de serviços de suporte para empresas que estão localizadas fora da infraestrutura física da 

incubadora (THEODORAKOPOULOS; KAKABADSE; McGOWAN, 2014). 

Para atender as empresas incubadas, a ITNC possui uma infraestrutura física com salas 

individuais de 24 metros quadrados que permitem acomodar até treze empresas; salas para 
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reuniões; salas de treinamento; sala de co-working, além dos serviços de infraestrutura do 

próprio Instituto, como a biblioteca, os laboratórios e auditórios. 

Além da infraestrutura física a incubadora oferece para as empresas incubadas serviços 

de suporte empresarial em cinco eixos do negócio: empreendedor, gestão, capital mercado e 

tecnologias.  

O texto abaixo, retirado de um documento (Edital de incubação, p.5) exibe os serviços 

oferecidos pela ITNC às empresas incubadas que de forma geral foram citados por G1. 

Serviços de estrutura física e tecnológica 

Salas de incubação de empresas com ambiente climatizado, energia, internet; Espaços 

de uso compartilhado: sala de treinamento, sala de reunião, área de convivência e 

copa);  

Acesso a acervo da biblioteca do Campus Natal-Central;  

Utilização de laboratórios de pesquisa do Campus Natal-Central (caso realize P&D 

de produto ou processo produtivo). 

 

Serviços de apoio ao desenvolvimento do empreendimento 

Suporte gerencial através de assessorias e consultorias especializadas;  

Qualificação aos empreendedores;  

Interação com outras Instituições de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico;  

Participações em feiras, congressos, seminários, rodada de negócios, visitas técnicas 

e oficinas;  

Divulgação do empreendimento no material promocional e de divulgação da 

Incubadora. 

 

Ante as evidências, e segundo a tipologia de incubadoras de empresas definida por 

Lalkaka (2001a), Aerts et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), apresentada na seção 2.1.3 desta 

dissertação, que classifica as incubadoras em diferentes gerações conforme sua proposta de 

valor e serviços oferecidos, pode-se inferir que a ITNC está alinhada com os conceitos de 

incubadoras de segunda geração. Conforme os autores acima citados, esse tipo de incubadoras 

oferece para as empresas, infraestrutura física e uma variedade de serviços de suporte 

empresarial, principalmente capacitações nas áreas do negócio, conforme se verifica no trecho 

retirado da entrevista com G1. 

A incubadora tem uma equipe própria aqui, no caso tem uma pessoa da área de gestão, 

tem uma pessoa da área de mercado, uma pessoa da área financeira e uma pessoa de 

tecnologia. Então temos uma equipe própria para dar suporte às empresas, e como 

temos recursos financeiros podemos também bancar as capacitações, que a maioria é 

feita pelo SEBRAE. 

 

4.2.1.2 Processo de incubação 

 

O processo de incubação consiste na transformação de ideias de negócios em empresas. 

Durante esse processo, os empreendimentos passam por diferentes etapas em que recebem uma 

variedade de serviços que ajudam a desenvolver essas ideias e torna-as em empresas.  
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Quando questionado sobre como define o processo de incubação G1 colocou que é o 

período no qual as empresas ficam na incubadora com o objetivo de conseguir maturar a sua 

ideia de negócios: 

É um período que eles [EMPREENDEDORES] ficam aqui justamente para maturar 

uma ideia né?! E aí desenvolvê-la em diversas áreas, a incubadora entra como um 

suporte nessas áreas né?! Logicamente a tomada de decisão é do empresário... é do 

empreendedor. Então a incubadora num papel de apoiar, de ajudá-los nessa 

caminhada, mas como eu volto a dizer as decisões e o controle mesmo da situação é 

deles, a incubadora em nenhum momento é responsável pelo sucesso, nem o fracasso 

de nenhuma empresa. Isso aí é a minha opinião. 

 

O modelo tradicional de incubação de empresas segue normalmente as etapas de: pré-

incubação, a qual consiste na validação da ideia; incubação, nesta etapa a empresa já existe, 

possui uma figura jurídica e está atuando no mercado; e pós-incubação é a fase onde a empresa 

deixa a incubadora. No caso da ITNC, o processo de incubação envolve duas etapas: incubação 

e graduação.  

Existe uma etapa intitulada “Hotel de projetos” que é o equivalente à pré-incubação. 

Diferente da incubação, o hotel de projetos é exclusivo para alunos ativos do IFRN. O processo 

de seleção é realizado via edital, os candidatos das ideias selecionadas passam por um processo 

de capacitação que visa aprimorar essas ideias. Cabe destacar que nesta etapa os 

empreendedores não recebem acomodação na estrutura física da incubadora. No seguinte trecho 

da entrevista G1 comenta em relação a esse aspecto. 

Nosso processo de incubação é diferente, porque a pré-incubação nossa aqui é para os 

alunos do IF, certo?! Então é uma pré-incubação mais ao nível de capacitação mesmo, 

nós não nos envolvemos nos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui. 

 

A seleção das empresas candidatas ao processo de incubação é realizada via edital, os 

candidatos submetem sua proposta mediante o preenchimento do formulário online e do plano 

descritivo, bem como a documentação solicitada pela incubadora. 

Na etapa de incubação, as empresas normalmente seguem um roteiro que inicia com o 

desenvolvimento da ideia, seguido da validação dessa ideia e finaliza com a etapa de 

comercialização do produto ou serviço. Não obstante, não todas as empresas incubadas seguem 

esse roteiro, algumas empresas que são aprovadas no edital estão na fase de comercialização 

tal e como é expresso pelo entrevistado G1: “muitas vezes a gente absorve empresas que estão 

em processo de comercialização, entram aqui, já têm clientes, poucos, mas têm clientes, então 

aí o desafio da gente é abrir mercado”. 

Em relação ao tempo de permanência das empresas incubadas é de trinta meses, esse 

prazo é fixo, a incubadora não possibilita um tempo de prorrogação caso as empresas o 
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solicitarem. No edital da incubação está estabelecido o período máximo para eles desenvolver 

sua solução. Em relação a esse aspecto G1 comenta que: 

É complicado isso porque tem empresas que essa maturidade demora muito, e talvez 

30 meses não sejam suficientes, mas a incubadora é um ambiente de entrada e saída, 

a gente não pode criar o vício de empresas ficando aqui três, quatro, cinco anos, 

entendeu! Então se eu tenho um contrato e diz que são 30 meses, então eu tenho que 

desenvolver minha solução, fazer tudo em 30 meses. 

 

No que tange a como a incubadora gerencia o seu processo de incubação, a ITNC adotou 

como modelo de gestão o CERNE. Em 2016, a ITNC foi uma das primeiras nove incubadoras 

de empresas certificadas no CERNE 1. Esse primeiro nível de maturidade envolve a 

implementação de oito processos-chave e trinta e três práticas-chave relacionadas aos 

empreendimentos em cinco eixos do negócio: empreendedor, gestão, mercado, capital e 

tecnologias. 

 

4.2.1.3 Áreas de conhecimento em GP  

 

Nesta seção serão identificadas as áreas de conhecimento em GP adotadas pela ITNC 

no desenvolvimento de seu processo de incubação. 

Em relação ao gerenciamento da integração, a ITNC é certificada no primeiro nível 

de maturidade do CERNE. Para atingir esse nível de maturidade, a ITNC implementou práticas-

chave que envolvem a qualificação dos empreendimentos em cinco eixos: empreendedor, 

tecnologia, capital, mercado e gestão. Assim, cada eixo deriva em um plano de atuação pela 

incubadora, com as ações a serem realizadas dentro de cada prática-chave. 

O entrevistado G1 comentou que umas das ações realizadas na etapa de planejamento, 

consiste na realização de um diagnóstico inicial para determinar a situação da empresa com 

relação aos cinco eixos do negócio. Esse diagnóstico serve como linha de base para direcionar 

as atividades que irão a ajudar a desenvolver as empresas e consequentemente para o 

monitoramento de sua evolução no período de incubação.  

Quando começa o processo, quando as empresas entram, já tem todo um processo 

mapeado, eu já sei que aquela empresa vai apresentar um documento de diagnóstico, 

só vai assinar o contrato quando trouxer esse documento, entendeu!? Porque precisa 

desse documento para saber o que ela [EMPRESA] sabe ou que ela [EMPRESA] não 

sabe.  

 

 Quanto ao documento formal que autoriza a existência do projeto, o entrevistado G1 

corroborou que esse documento é o contrato assinado entre as empresas e o IFRN. 

As empresas para entrar na Incubadora assinam o contrato junto com o Diretor do 

Campus, nesse documento tem todas as fases e detalhamento das atividades a serem 

desenvolvidas pela empresa e também pela incubadora. 



77 

 

 

 

 

Todo o trabalho que deve ser realizado para conduzir o processo de incubação é 

documentado conforme as diretrizes do modelo CERNE. Para tanto, a incubadora desenvolveu 

um documento no qual especifica os detalhes do procedimento, este documento contém todos 

os processos e todas as práticas-chave, inclui o objetivo, os responsáveis por as ações, o público 

alvo, a descrição do processo e um fluxograma que mostra como o processo é realizado. 

Segundo o depoimento do entrevistado G1, a importância de ter escrito e documentado todo o 

processo facilita o processo de sucessão na gestão da incubadora. 

[...] nesse modelo do CERNE, você tem que ter o procedimento escrito, certo, então 

eu tenho que ter todos os processos e todas as práticas dizendo que é, qual é o objetivo, 

qual é público alvo, descrevendo o processo, eu tenho o fluxograma para mostrar 

como é o processo, entendeu! Quem são os responsáveis por aquela ação, onde é que 

estão os documentos...qual é o sentido disso? Se mudar a gestão da incubadora alguém 

que venha a substituir possa indicar, ah... faz assim, o processo de qualificação é 

assim... então tem que ter tudo isso registrado e atualizado. 

 

 Um processo-chave do modelo CERNE é o monitoramento dos empreendimentos, para 

tanto, a incubadora deve ter um processo sistemático e documentado que especifique as ações 

implantadas para realizar o acompanhamento dos empreendimentos incubados. Diante esse 

cenário, G1 comenta que “o modelo quer que você monitore, porque se você não monitora fica 

sem controle, você perde aquilo que está acontecendo”, mas é a incubadora que estabelece os 

intervalos de tempo que irá a aplicar esses indicadores, que no caso, é realizado a cada três 

meses. Se a incubadora determina que a evolução das empresas não está acontecendo segundo 

o planejado, a empresa é chamada para apontar soluções. Se no percurso do tempo a situação 

persistir, ou seja, a empresa continua sem mostrar uma real evolução, o projeto é descontinuado. 

O texto embaixo, extraído de um trecho da entrevista com G1 assim o evidencia: 

Cada incubadora tem os seus [INDICADORES], entendeu! Esses [INDICADORES] 

é que vão sendo comparados, então você vê que na empresa não está havendo 

evolução naqueles itens, manda a parar. Então eu chamo a empresa, a gente conversa 

e aponta soluções, tentando ajustar. Se ao final realmente de uma situação dessas, 

chama e chama, mostra o caminho, dá prazo... é para o projeto descontinuar. 

 

Em relação ao controle integrado de mudanças, o detalhamento das alterações realizadas 

no processo de incubação são chamadas de revisão crítica. Nas atas se documenta de forma 

detalhada todas as modificações a serem realizadas no processo de incubação. As mudanças 

realizadas são integradas de forma consolidada no documento do procedimento. Os trechos da 

entrevista com entrevistado G1 expõem sobre esse aspecto:  

Essas alterações que a gente faz, ela se chama de revisão crítica, certo! Eu tenho que 

ter as minhas revisões críticas documentadas em forma de atas, e eu digo ali o que é 

que eu vou modificar, e aí eu modifico no meu procedimento, e aí eu tenho que dizer 

assim olhe, meu procedimento para selecionar empresas no período 2015-2016 é 
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assim, a partir de 2017 meu procedimento vai ser assim, assim, assim... então eu tenho 

que ter no procedimento o que eu tinha antes das modificações e o que eu tenho agora. 
 

Eu detalho na minha revisão crítica, por exemplo, vamos fazer uma reunião hoje sobre 

o processo de planejamento, então eu registro o processo de planejamento está em 

deficiência em relação a isso, isso e isso..., como é que a gente vai fazer? Ah então 

vamos a criar um planejamento baseado nas ferramentas tais, tais, tais, vamos treinar 

aos empreendedores, e a partir da data “X” vai ser nosso procedimento utilizado, 

certo! Eu detalho e também é uma prova para mim, está lá registrado que eu fiz aquela 

reunião e aí são os detalhamentos. 

 

O projeto é finalizado ou encerrado com a graduação das empresas incubadas. Cabe 

aqui ressaltar que os critérios de saída estabelecidos pela incubadora para as empresas se 

graduar, em primeiro lugar é que mostram segurança na consolidação dos processos produtivos, 

faturamento anual, liquidez e carteira de clientes consolidada. Quando questionado sobre o 

encerramento do projeto, o entrevistado G1 comentou o seguinte: 

Pronto, pelo modelo do CERNE você tem que avisar à empresa né, a empresa sabe, 

porque ela sabe que são dois anos e seis meses. Então você já fala, faz um ano e seis 

meses que a empresa está, aí já falta só um ano. Aí você tem que estabelecer um 

período para enviar um comunicado para você dizer, olhe empresa você só tem mais 

três meses de incubação, vamos dizer para tornar ciência no que ela já sabe e aí você 

vai planejar a cerimônia de graduação. O CERNE não disse que você tem que fazer 

uma festa, diz que você tem que fechar um ciclo, a gente aqui faz certificado de 

conclusão do processo de incubação, a gente chama ao diretor do campus para 

entregar os certificados, tira fotos, entendeu! Faz toda uma simbologia daquele ciclo 

que encerrou, e a partir daí ele vai passar a ser empresa graduada e aí continua o 

contato com a incubadora, só que não é aqui dentro da sala, nem a gente pode ofertar 

cursos porque a gente tem o dinheiro para as empresas daqui, entendeu!  

 

 

Como base no exposto pelo entrevistado G1, é possível afirmar que a ITNC adota 

processos de gerenciamento da integração no seu processo de incubação, conforme apresenta o 

Quadro 20. 

 

Quadro 20. Processos de gerenciamento da integração na ITNC 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO Presença 

O patrocinador emite um documento formal que que autoriza a existência do projeto GI-01   

A incubadora desenvolve o plano de gerenciamento do projeto GI-02   

A incubadora orienta e gerencia o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto GI-03   

A incubadora monitora e controla o progresso do trabalho  GI-04   

A incubadora revisa e aprova as solicitações de mudança e gerencia estas GI-05  
A incubadora finaliza as atividades de todos os grupos de processo para encerrar o projeto GI-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
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 Quanto ao gerenciamento do escopo, a ITNC documenta o escopo do processo, assim 

como será validado e controlado no documento de procedimentos que o CERNE exige a 

incubadora. 

Em relação a como a incubadora coleta os requisitos do processo de incubação, o 

entrevistado G1 destaca que “é já tudo estabelecido no CERNE”, em forma de processos-

chave: sensibilização e prospecção; seleção; planejamento do negócio; qualificação; assessoria 

e consultorias; monitoramento das incubadas; graduação e relacionamento com as graduadas. 

O gerenciamento se realiza conforme o modelo, mas também sobre uma análise crítica com 

base na experiência da própria incubadora. Diante disso, o entrevistado G1 comenta que “é as 

duas coisas, é o modelo que a gente tem e é realmente a experiência em cima do que a gente 

vai construindo”. 

Em relação a divisão do projeto em componentes menores, o trabalho a ser realizado 

durante a incubação é conforme a metodologia do modelo CERNE. No caso, a ITNC divide a 

etapa de incubação em quatro fases: implantação, desenvolvimento, consolidação e graduação 

da empresa. 

O CERNE também estabelece que a incubadora deve monitorar os empreendimentos 

nos cinco eixos do negócio, para o qual deve definir e estabelecer uma série de indicadores. O 

ponto de partida ou linha de base é o diagnóstico inicial feito às empresas incubadas. 

O monitoramento é você aplicar indicadores e depois de algum tempo você aplicar 

esses mesmos indicadores para ver se houve alguma evolução, entendeu! Então aí 

cada incubadora cria seu período que acha que é importante. Eu já testei por exemplo, 

seis meses é muito tempo, baixei para dois é pouco tempo, eu fui para quatro e agora 

baixei para três. Três parece que é o número que dá certo 

 

[...] já tem um documento previsto, então no eixo do mercado tem uns indicadores, no 

eixo financeiro tem uns indicadores, no eixo empreendedor tem uns indicadores, nos 

cinco eixos, é todo baseado nos cinco eixos. 

 

Face ao exposto pelo entrevistado G1, foi possível identificar que todos os processos de 

gerenciamento do escopo são adotados no processo de incubação da ITNC, conforme o Quadro 

21. 

 

Quadro 21. Processos de gerenciamento do escopo na ITNC 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO Presença 

A incubadora cria um plano de gerenciamento do escopo GE-01   

A incubadora documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas GE-02   

A incubadora desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto GE-03 
 

A incubadora subdivide o projeto em componentes menores  GE-04   

A incubadora formaliza a aceitação das entregas concluídas do projeto GE-05  

A incubadora monitora o escopo do projeto, do produto e gerenciamento das mudanças GE-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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 No que se refere ao gerenciamento do tempo, o entrevistado G1 relata que o tempo 

limite de incubação é de trinta meses. As atividades que envolvem o processo de incubação são 

definidas a priori, bem como seu sequenciamento, duração e os recursos necessários para a 

execução destas. 

 A etapa de incubação tem duração de trinta meses, nesse período as empresas incubadas 

seguem quatro estágios que correspondem as atividades a serem desenvolvidas, bem com sua 

duração: o primeiro estágio é a implantação, tem duração de três meses e compreende as 

atividades de aprimorar o modelo de negócios e iniciar o processo de inserção no mercado; o 

segundo estágio é  desenvolvimento, tem duração de nove meses e compreende as atividades 

de elaboração do plano de negócios com base nos cinco eixos do modelo CERNE; o terceiro 

estágio é a consolidação, tem duração de até doze meses, compreende as atividades de 

consolidação da empresa no mercado e o amadurecimento da empresa nos cinco eixos do 

modelo CERNE; e o último estágio é a graduação, um período de seis meses é destinado na 

preparação da empresa para sair da incubadora . O texto abaixo, retirado da entrevista com G1 

relata tal aspecto: 

O processo de implantação, consolidação e graduação são etapas que estabelecemos 

para nortear o tempo de incubação. O empreendedor entra na verdade com [...] com a 

situação de desenvolvimento de uma ideia, desenvolve aquela ideia, ele faz a 

validação daquela ideia e aí ele entra na última parte que se chama comercialização, 

certo! Logicamente que nem todas seguem esse roteiro, muitas vezes a gente absorve 

empresas aqui que já estão em processo de comercialização, entram aqui, já tem 

clientes, poucos, mas tem clientes, então aí o desafio da gente é abrir mercado, dar 

suporte mais mercadológico, conciliando sempre a gestão também, que a gestão tem 

que acompanhar todo esse processo. 

 

 

O texto abaixo, retirado de um documento (Edital de incubação, p.4) exibe os estágios 

da etapa de incubação, as atividades e sua sequência, bem como os períodos a serem cumpridos 

pelas empresas incubadas. 

Implantação: Inicia-se a partir do processo de seleção, mediante a participação em 

oficina utilizando a metodologia Business Model Canvas.  Compreende um período 

de 3 meses 

Desenvolvimento: Esta fase compreende o aprimoramento do produto e/ou da 

proposta de serviço, mediante elaboração do plano de negócios. Tem uma duração de 

até 9 meses. 

Consolidação: Os empreendedores devem buscar a consolidação de sua empresa no 

mercado, demonstrar sinais de amadurecimento da empresa nos cinco eixos do 

modelo CERNE. Tem uma duração de até 12 meses 

Graduação: A empresa deve estar pronta para sair da incubadora, ou seja, deve mostrar 

segurança na consolidação dos processos produtivos, faturamento anual, liquidez e 

carteira de clientes consolidada. Tem uma duração de até 6 meses 
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Face o relatado pelo entrevistado, foi possível identificar que todos os processos de 

gerenciamento de tempo são adotados no processo de incubação da ITNC, conforme mostra o 

Quadro 22. 

 

Quadro 22. Processos de gerenciamento do tempo na ITNC 

GERENCIAMENTO DO TEMPO Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto 
GT-01   

A incubadora identifica e documenta as ações especificas a serem realizadas GT-02   

A incubadora identifica e documenta os relacionamentos entre as atividades GT-03   

A incubadora estima os recursos necessários para realizar as atividades GT-04   

A incubadora estima os períodos de trabalho necessários para terminar as atividades GT-05   

A incubadora analisa a sequencias das atividades, suas durações, recursos e restrições do 

cronograma 
GT-06  

A incubadora monitora o andamento das atividades para a atualização de seu progresso e 

gerenciamento das mudanças 
GT-07   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 

Com relação ao gerenciamento de custos, a ITNC realiza uma estimativa dos recursos 

necessários para executar as atividades que envolvem o seu processo de incubação. Quanto às 

despesas derivadas dos serviços relacionados à estrutura física a incubadora não gerencia, dado 

que é o campus que banca diretamente com essas despesas. 

Bom, essa questão do orçamento é muito complicado, porque os recursos daqui, por 

exemplo, o campus banca com as despesas de estrutura, certo, só que aqui não tem 

centro de custos, então imagina que a conta de energia aqui é do campus inteiro, 

entendeu! 
 

Já os serviços de capacitação e consultoria que são ofertados as empresas incubadas, são 

custeadas com recursos de projetos. Esses recursos são administrados pela fundação do IFRN 

e para acessar a estes a incubadora deve solicitá-los. O seguinte trecho da entrevista com G1 

retrata esse aspecto: 

A gente aprova um projeto a gente recebe recursos, certo?! Então é assim, é uma 

gestão financeira quem faz é uma fundação, não é a incubadora. Então, tudo o que a 

gente precisa pede à fundação, entendeu?! Então é como se fosse toda uma gestão 

financeira terceirizada. 

Eu tenho noção, sei quanto é o que gasto do convenio sei os componentes desses 

gastos, eu tenho fluxo de caixa, mas eu precisaria de dados mais reais, entendeu?! Isso 

é uma dificuldade a incubadora não ter CNPJ. 

  

Como ratifica o depoimento do entrevistado G1, a incubadora determina o orçamento 

das atividades individuais, principalmente dos serviços de apoio empresarial que envolvem o 

processo de incubação: 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Eu sei exatamente quais são as despesas que eu vou ter, o lançamento de edital, 

contratação de auxílio de canvas, tenho tudo previsto que eu vou gastar. E aí as 

capacitações das empresas também, cada um faz um curso de EMPRETEC, por 

exemplo, que é caro! Pelo menos do representante. Eu já sei quanto é que eu preciso 

de recursos para poder fazer isso. 

   

O controle dos custos se realiza de forma conjunta entre a ITNC e a fundação, “eu peço 

a fundação, no caso dá o valor atualizado do saldo para eu planejar o que é que eu posso 

gastar dentro daquele orçamento, entendeu?! ”. 

Com base no exposto pelo entrevistado, foi possível identificar a presença parcial dos 

processos da área de gerenciamento de custos no desenvolvimento do processo de incubação 

da ITNC, uma síntese desses resultados é exibida no Quadro 23. 

 
Quadro 23. Gerenciamento dos custos na ITNC 

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o 

planejamento, gestão, despesas, e controle dos custos 
GC-01 

 

A incubadora desenvolve uma estimativa de custos dos recursos monetários necessários para 

terminar as atividades do projeto 
GC-02 

 

A incubadora agrega os custos estimados em atividades individuais ou em pacotes de trabalho GC-03  

A incubadora monitora o andamento do projeto para a atualização de seu orçamento e 

gerenciamento das mudanças 
GC-04  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que se refere ao gerenciamento das comunicações, o próprio modelo CERNE no 

nível de maturidade 1, estabelece que a incubadora deve manter um processo sistematizado e 

contínuo para a sensibilização da comunidade, bem como a definição de ao menos um indicador 

para avaliar a efetividade das ações realizadas para tal fim. Para atingir esse objetivo a 

incubadora deve desenvolver um plano anual de sensibilização explicitando como a incubadora 

promove a difusão do empreendedorismo e da inovação. 

Diante esse contexto, a ITNC tem identificado os canais de comunicações para a 

divulgação da informação, bem como os tipos de anúncios mais efetivos. Em referência a esse 

aspecto, o entrevistado G1 destaca que as plataformas do IF têm uma maior visibilidade e 

consequentemente maior alcance, nesse sentido, considera-se este um aliado chave da 

incubadora quanto à divulgação da informação. Também o SEBRAE é um grande parceiro da 

ITNC na divulgação de informações em suas mídias, principalmente o lançamento dos editais. 

A gente faz um planejamento, a gente faz pesquisa com quem se escreve no edital 

para saber como ficou sabendo do edital, então a gente já ataca, já sabe que vem mais 

ou menos daquele tipo de anuncio, então a gente trabalha encima dele. 

 

 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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As necessidades de informação das diferentes partes interessadas são atendidas através 

de diferentes canais de comunicação. Com as partes interessadas externas essa comunicação se 

dá através de palestras, do website da incubadora, das redes sociais, de workshops e outros 

eventos. Já com as partes interessadas internas a comunicação se dá na interação do dia a dia, 

durante as reuniões programadas, e-mails, grupos de WhatsApp, entre outras. 

Com base no revelado pelo entrevistado G1, foi possível identificar a presença de três 

processos da área de gerenciamento das comunicações. Uma síntese dos resultados é 

apresentada no Quadro 24. 

 

Quadro 24. Gerenciamento das comunicações na ITNC 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES Presença 

A incubadora desenvolve um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades 

de informação das partes interessadas 
GCO-01   

A incubadora cria, coleta, distribui, armazena as informações de acordo com o plano de 

gerenciamento das comunicações 
GCO-02   

A incubadora monitora e controla as comunicações para assegurar que as necessidades de 

informação das partes interessadas sejam atendidas 
GCO-02   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 

 Em relação ao gerenciamento dos recursos humanos, a ITNC dispõe de uma equipe 

de profissionais que possuem as habilidades requeridas para o desempenho do processo de 

incubação. A equipe está formada pelo gerente, uma assessora de gestão, um assessor 

financeiro, uma assessora de tecnologia de informação, duas assistentes administrativas, uma 

estagiária de comunicação social – Publicidade e Propaganda e uma consultora do CERNE. 

A incubadora tem uma equipe própria aqui, no caso tem uma pessoa da área de gestão, 

tem uma pessoa da área de mercado, uma pessoa da área financeira e uma pessoa de 

tecnologia. Então temos uma equipe própria que pode dar suporte às empresas. 
 

A ITNC ajuda a desenvolver sua equipe, com a participação deles em treinamentos do 

CERNE, o curso do Empretec do SEBRAE, e outras capacitações que a incubadora considera 

trarão melhoria das competências da equipe. Da mesma forma o entrevistado G1 enfatiza que: 

E o aprendizado diariamente é muito grande porque como eu disse a gente constrói 

coisas muitas vezes de erros né!?. Então aquela equipe amadurece também acima 

daquilo tudo, então que é o que a gente faz, uma gestão mais participativa, é a opinião 

de tudo mundo, vamos lá... a gente está sempre escutando para chegar a um consenso. 

 

 De forma geral, o entrevistado G1 destacou que a equipe atual da incubadora é muito 

envolvida e comprometida e esses aspectos tornam fácil seu gerenciamento. 

[...] quem entra no processo de incubação se apaixona pelo tema, então ficam 

realmente pessoas que se envolvem mesmo, entendeu?! Eu tive muita sorte aqui de 

ter pessoal muito comprometido, certo, então é fácil trabalhar com eles nesse sentido, 

principalmente pelo comprometimento 
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 Com base no exposto pelo entrevistado G1, foi possível identificar os quatro processos 

da área gerenciamento dos recursos humanos. O Quadro 25 apresenta uma síntese dos 

resultados. 

 

Quadro 25. Gerenciamento dos recursos humanos na ITNC 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS Presença 

A incubadora identifica e documenta os papeis, responsabilidades e habilidades necessárias 

da equipe do projeto 
GRH-01   

A incubadora dispõe dos recursos humanos e da equipe necessária para terminar as atividades 

do projeto 
GRH-02   

A incubadora ajuda a melhor as competências da equipe do projeto GRH-03   

A incubadora acompanha o desempenho da equipe GRH-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 

No que tange ao gerenciamento da qualidade, o CERNE 1 estabelece que a incubadora 

deve possuir um procedimento detalhado sobre como desenvolve seu processo de incubação, 

bem como indicadores que permitam monitorar os empreendimentos nos cinco eixos do 

negócio, por exemplo, o monitoramento da percepção dos empreendedores quanto aos serviços 

oferecidos deve ser utilizado como subsídio para a incubadora planejar as atividades envolvidas 

no processo de incubação. Diante esse contexto, o entrevistado G1destacou que: 

A equipe tem um sentido de melhoria continua, certo! Então a gente organiza os 

processos né! E a gente faz uma revisão crítica acima deles, sobre se surtiu o efeito 

que a gente realmente esperava. Se a gente avaliar que não está surtindo efeito, a gente 

muda o processo 
 

Essa dinâmica tem possibilitado a ITNC aprimorar e controlar a qualidade de seu 

processo de incubação. Um exemplo citado pela gerente, quanto à regularidade da entrega das 

planilhas de planejamento, para tal atividade a incubadora disponibilizava uma planilha que 

devia ser atualizada semanalmente pelas empresas, porém, a atividade não estava sendo 

executada. A partir de uma análise crítica a incubadora identificou que tinha um problema com 

a metodologia, e a ferramenta designada para tal atividade. A partir disso, realizaram uma 

mudança tanto da metodologia como da ferramenta utilizada. Essas informações são 

confirmadas por G1 no seguinte trecho da entrevista: 

A gente tem como finalidade alcançar o objetivo, certo?! Por exemplo, as empresas 

têm que ter o planejamento atualizado, antigamente a gente utilizava uma planilha de 

Excel, e aí a gente enxergava que eles [EMPREENDEDORES] não a atualizavam de 

forma sistemática. Planejamento você tem que ter todo, se você diz que você vai 

atualizar uma vez por semana, tem que ser uma coisa sistemática, tem que ser feita 

uma vez por semana, não é uma vez no mês. Então a gente mudou a metodologia, 

certo! Então a gente utiliza uma ferramenta mais... digamos assim, mais eficiente para 

fazer isso, que tem a ver com eles, eles se identificam melhor, então nesse sentido é 
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que eu falo, se se usa uma coisa que você nota que é uma que eles não preenchem, 

então não está funcionando! Então você tem que pensar em outra coisa, e aqui a gente 

é muito movido a isso, entendeu! Então a gente modifica mesmo, não está dando certo, 

vamos encontrar uma forma, então a gente se reúne para avaliar qual é o ponto falho 

aqui. Isso aqui eles não estão fazendo, não estão tendo a motivação para fazer, então 

algo está errado, vamos encontrar a ferramenta. A gente encontra a ferramenta e agora 

a ferramenta é essa. A gente cria competição para quem atualiza e à semana divulga 

um ranking. Então quem fez melhor a parte de atualização de planejamento eu solto 

um ranking, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eles estão competindo agora, 

é tudo um negócio organizado, e os que não estão correm atrás, entendeu! Então 

assim, são coisas que a gente vai aprimorando, amadurecemos a um ponto onde temos 

o controle dos processos e aí a gente vai melhorando. Eu acho que o sentido é esse, 

eu acho que ninguém precisa chegar para a gente assim, isso aqui não está 

funcionando, a gente mesma tem esse entendimento e aí a visão crítica mesmo encima 

do que se está fazendo. 

 

 

Ante o exposto pelo entrevistado G1, verifica-se que todos os processos da área de 

conhecimento de gerenciamento da qualidade são adotados no desenvolvimento do processo de 

incubação da ITNC. O Quadro 26 apresenta uma síntese dos resultados. 

 

Quadro 26. Gerenciamento da qualidade na ITNC 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Presença 

A incubadora identifica os padrões de qualidade do projeto e suas entregas GQ-01   

A incubadora realiza auditoria dos padrões de qualidade e dos resultados das medições do 

controle de qualidade 
GQ-02   

A incubadora monitora e registra os resultados da execução das atividades de qualidade para 

avaliar o desempenho  
GQ-03   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 
 

No que se refere ao gerenciamento de riscos, a ITNC não desenvolve um plano de 

gerenciamento destes, conforme cita o entrevistado G1“a gente faz, mas de maneira informal”. 

A equipe discute algumas hipóteses de situações que poderiam ocorrer, bem como as possíveis 

soluções em caso de ocorrência. Não obstante, essas hipóteses não são quantificadas, nem 

registradas. O seguinte trecho da entrevista com G1 ratifica tal situação: 

A gente quando vai entrar num processo né, que vai iniciar, a gente levanta várias 

hipóteses, isso aqui vai ser.... tem aqui o caminho que a gente deseja que aconteça e 

tem o caminho inverso, que é o que a gente não quer que aconteça, que é a questão do 

risco. Mas aí a gente sempre procura ter uma solução para o risco, isso vai acontecer 

se der certo isso, mas também se não acontecer, como é que a gente vai fazer? Então 

a gente está tendo sempre esse olhar, pelo menos de levantar hipóteses, né! A gente 

não registra isso, mas em reuniões a gente discute, para não ter surpresas. 

 

Com base nas evidências, pode-se inferir que nenhum dos processos de gerenciamento 

de riscos são adotados no processo de incubação da ITNC. O Quadro 27 mostra um resumo do 

resultado.  

 

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 27. Gerenciamento dos riscos na ITNC 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS Presença 

A incubadora define como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto GR-01   

A incubadora determina os riscos que podem afetar o projeto GR-02   

A incubadora realiza a priorização dos riscos para a análise GR-03  

A incubadora realiza uma análise numérico do efeito dos riscos identificados GR-04  

A incubadora desenvolve ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto 

GR-05 
  

A incubadora implementa planos de respostas aos riscos identificados GR-06   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Em relação ao gerenciamento das aquisições, a ITNC se apega ao planejamento e aos 

procedimentos de aquisição do IFRN. A incubadora faz uma previsão dos bens que precisam 

ser adquiridos. Portanto, a incubadora não conduz diretamente as aquisições. 

Aqui dentro do Campus cada departamento faz seu planejamento, então a gente 

também coloca previsão do que a gente imagina. Ah... preciso mais um computador, 

preciso de impressora, então a gente pega nesse planejamento do campus mesmo. A 

gente coloca nossas demandas porque pelo dinheiro dos recursos eu não posso 

comprar nenhum bem. 

 

 Com base no relato do entrevistado, é possível delinear que os processos de 

gerenciamento das aquisições não foram identificados, tal e como se exibe no Quadro 28.  

 

Quadro 28. Gerenciamento das aquisições na ITNC 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES Presença 

A incubadora documenta as decisões de compras do projeto e identifica os potenciais 

fornecedores 
GA-01   

A incubadora seleciona o fornecedor e adjudica os contratos GA-02   

A incubadora monitora o desempenho dos contratos e realiza as mudanças quando necessário GA-03   

A incubadora encerra as aquisições GA-04  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
 

Concernente ao gerenciamento das partes interessadas, a ITNC realiza o processo de 

identificação das partes interessadas chave, destacando SEBRAE, a REPIN, o IFRN, a UFRN, 

a FIERN, o grupo de investidores, e a ANPROTEC.  Segundo relato do entrevistado G1, a 

incubadora “mantém uma política de portas abertas para envolver eles no processo de 

incubação”.  

A incubadora informa sobre o andamento dos projetos a suas partes interessadas 

sobretudo “quando há recursos oriundos da parceria com nossos stakeholders, há uma 

prestação de contas, sendo esse momento oportuno para informar o andamento dos projetos”. 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 



87 

 

 

 

Há uma busca pelo feedback constante com os stakeholders através da comunicação existente 

para que estes tenham informações corretas sobre o andamento dos projetos.  

Outra forma de engajar suas partes interessadas no processo de incubação é convidando 

eles a participarem nas bancas de seleção das empresas, por exemplo, o SEBRAE sempre 

participa na seleção das empresas.  

Mesmo que, a incubadora não tenha definido estratégias de monitoramento das partes 

interessadas, o entrevistado G1 enfatiza que eles “estão bastante envolvidos de modo que 

realmente fazem a diferença nesse ecossistema e só se tem a ganhar”. 

Conforme se verifica no Quadro 29, dos processos relacionados à área de conhecimento 

em gerenciamento das partes interessadas, foi identificado um processo, ao passo que dos 

processos foram parcialmente identificados. Não foi encontrada evidência que demonstre que 

a incubadora realiza o processo de monitorar as partes interessadas. 

 
Quadro 29. Gerenciamento das partes interessadas na ITNC 

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS Presença 

A incubadora identifica suas partes interessadas e documenta as informações relacionadas 

aos seus interesses 
GPI-01 

 

A incubadora desenvolve estratégias de gerenciamento para engajar suas partes interessadas GPI-02   

A incubadora se comunica e trabalha com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas 
GPI-03   

A incubadora monitora os relacionamentos com as partes interessadas GPI-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Com base nas evidências foi possível identificar que a ITNC adota integralmente os 

processos envolvidos nas áreas de gerenciamento da integração, escopo, tempo, comunicações 

e qualidade, ao passo que os processos de gerenciamento de custos e das partes interessadas 

foram parcialmente identificados. Exceção feita ao gerenciamento das aquisições e 

gerenciamento dos riscos, dos quais não se encontrou evidência que indicasse sua adoção no 

processo de incubação. 

 

4.2.2 INOVA METRÓPOLE 

 

Em 2011, a Universidade Federal de Rio Grande do Norte inaugurou o Instituto 

Metrópole Digital, uma iniciativa voltada para a formação de pessoal de nível técnico, superior 

e pós-graduação, assim como ações de pesquisa e inovação tecnológica e incentivo à cultura do 

empreendedorismo. 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Essas ações de incentivo à cultura do empreendedorismo, se concretizaram com a 

criação da Inova Metrópole, incubadora de empresas de base tecnológica que estimula a 

transferência de tecnologias e a transformação de ideias em negócios. 

A Inova Metrópole é uma incubadora de base científica e tecnológica, através de seu 

processo de incubação ajuda a desenvolver empreendimentos orientados para a geração ou uso 

intensivo de ciência e tecnologia da informação. Além do sistema de incubação de empresas, a 

Inova apoia projetos de inovação apresentados por empresas já estabelecidas no mercado. 

 

4.2.2.1 Classificação da incubadora  

 

Em termos de infraestrutura a INOVA tem capacidade física e tecnológica para 

acomodar noventa empresas, cinquenta destas na etapa de pré-incubação e quarenta empresas 

na etapa de incubação.  

Para atender as empresas incubadas a INOVA dispõe de uma estrutura física composta 

por salas individuais de 9, 12 e até 24 metros quadrados, equipadas com mobília; salas de co-

working para uso compartilhado das empresas em etapa de pré-incubação; salas de reunião; 

salas individuais para acomodar empresas associadas, além de espaços de convivências, 

laboratórios e auditórios. 

Além da estrutura física, a incubadora oferece as empresas incubadas serviços de apoio 

negocial nos cinco eixos de negócio: gestão, mercado, tecnologias, capital e empreendedor. 

Para dar suporte a esses cinco eixos a incubadora dispõe de uma equipe de profissionais com 

expertise em cada uma dessas áreas.  

O texto abaixo, retirado de um documento (Edital de incubação, p. 1-2) enumera os 

serviços oferecidos na incubação que de forma geral foram citados por G2. 

  Serviços de estrutura física e tecnológica 

Salas de reuniões e espaços de convivência com uso compartilhado pela incubadora, 

seus parceiros e os participantes de seu sistema de incubação.  

Sala de uso individual, para cada uma das empresas selecionadas para incubação, com 

instalações básicas padronizadas de energia elétrica e de comunicação de dados, além 

de estar equipada com um kit básico de escritório.  

Laboratórios do IMD e demais laboratórios da UFRN. 
Pacote básico para uso do Data Center (disponibilização de servidores virtuais para 

apoio aos projetos de TI 

 

Serviços de suporte empresarial  

Orientação tecnológica para desenvolvimento do produto;   

Orientação sobre propriedade intelectual, registro de patentes e transferência de 

tecnologia; 

 Acompanhamento psicológico;  

Orientação empresarial através de consultorias e assessorias especializadas;  

Capacitação para os empreendedores;   
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Divulgação dos empreendimentos nas diversas mídias utilizadas pela incubadora;  

Apoio à participação em eventos;  

Acesso aos serviços virtuais de Biblioteca da UFRN 

 

Adotando a tipologia de incubadoras de empresas definida por Lalkaka (2001a), Aerts 

et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), apresentada na seção 2.1.3, que classifica as incubadoras 

em diferentes gerações conforme sua proposta de valor, pode-se inferir que a INOVA está 

alinhado como os conceitos de incubadora de segunda geração. Esse tipo de incubadoras 

oferece para as empresas, estrutura física e tecnológica e uma variedade de serviços de suporte 

empresarial. O texto abaixo, tomado da entrevista com G2 e do edital de incubação, reforça tal 

classificação. 

Eu te falei da parte de estrutura física e tecnológica e nós também oferecemos apoio 

negocial para essas empresas. Nós temos um assessor de gestão, um assessor de 

mercado, uma psicóloga para trabalhar o desenvolvimento humano organizacional e 

assessoria tecnológica que é dada pelos professores do instituto. 

 

 

4.2.2.2 Processo de incubação 

 

A INOVA utiliza o termo “sistema de incubação” para se referir aquelas ações 

encaminhadas à transformação de ideias em negócios, assim como ajudar a desenvolver um 

produto ou processo inovador de empresas já constituídas, ou apoiar os processos de pesquisa 

e desenvolvimento de grandes empresas. Quanto a definir esse sistema de incubação o 

entrevistado G2 comentou o seguinte: 

A gente até utiliza como estrutura o propósito da incubadora né?! Que é desenvolver 

e transformar ideias em negócios sustentáveis. Então a incubadora acaba pegando 

tanto aqueles empreendedores que só tem ideias e que testam se de fato aquela ideia 

ela é um negócio até a própria empresa que ela já existe mas precisa avançar de alguma 

forma e aí vem para a incubadora para ter esse apoio né?!, para se tornar de fato 

empresa sustentável. Mas o processo de incubação seria todas essas ações 

relacionadas à transformação de empresas incubadas em empresas sustentáveis, pelo 

menos eu entendo como isso. 

  

O sistema de incubação da INOVA está formado pelas etapas de pré-incubação e 

incubação. Ofertado em duas modalidades de incubação, empresas residentes e empresa não 

residentes. Além disso, existe uma terceira modalidade que é a de empresas associadas.  

Na modalidade de empresas residentes a incubadora oferece serviços de acomodação 

garantindo as empresas incubadas uma sala para sua operação. Já na modalidade não residente, 

as empresas estão localizadas fora da estrutura física da incubadora e recebem os demais 

serviços à distância. 

E na modalidade de empresa associada, a incubadora recebe empresas de grande porte 

que tem interesse em desenvolver pesquisa em parceria com a Universidade. 
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O texto abaixo, retirado de um registro em arquivo (Regimento interno, p.1) corrobora 

as modalidades do sistema de incubação citadas pelo entrevistado G2. 

Empresas residentes – são empresas incubadas que se localizam dentro da 

infraestrutura física da incubadora, dispondo de espaço para uso individual e 

compartilhado. 

Empresas não residente ou incubação à distância – são empresas incubadas que se 

localizam fora da infraestrutura física da incubadora, podendo dispor de espaço para 

uso compartilhado. 

Empresa associada – empresa formalizada que constitui parceria ou vínculo com a 

incubadora, podendo utilizar os serviços por ela oferecidos e a infraestrutura física e 

tecnológica por ela disponibilizada mediante contrapartida. 

 

O sistema de incubação da INOVA está estruturado em três etapas: pré-incubação, 

incubação e graduação. 

Na etapa de pré-incubação, a incubadora apoia ideias inovadoras com o objetivo de 

transformá-las em negócios. O período de pré-incubação tem uma duração de um ano, podendo 

ser prorrogado por mais seis meses, assim evidenciado tanto na fala do entrevistado G2 como 

no regimento interno da incubadora. Nesse período os empreendedores recebem serviços de 

estrutura física e tecnológica e suporte empresarial para validar sua solução. 

Na etapa de incubação, a incubadora apoia empresas formalmente constituídas que tem 

um produto ou processo inovador na área de tecnologias de informação. O período de incubação 

tem uma duração de dois anos, podendo ser prorrogado por mais doze meses. Nesse período as 

empresas recebem serviços de suporte empresarial para aumentar sua competitividade e sua 

sustentabilidade. 

As etapas do sistema de incubação da INOVA foram identificados no seguinte trecho 

da entrevista com G2: 

Eu tenho, dentro da incubação três possibilidades né?! Três momentos: eu tenho uma 

pré-incubação como eu te falei que é para aqueles negócios em fase inicial, de 

concepção, normalmente empreendem uma ideia e fazem daquela ideia de fato em um 

negócio viável, mas é o caso da pré-incubação; eu tenho a incubação que são as 

empresas que já existem, já tem um CNPJ, mas tem um produto inovador, um 

processo inovador e precisam do apoio da incubadora para alavancar, esse seria o 

segundo ponto; e o terceiro ponto seriam as empresas associadas que são empresas 

multinacionais, grandes empresas que querem vir para a incubadora para desenvolver 

pesquisa e desenvolvimento com a UFRN, então são empresas que faturam mais de 

100 milhões. 
 

 Quanto às empresas associadas, a incubadora apoia grandes empresas em relação a 

desenvolvimento de projetos de pesquisa “uma vez que essa empresa ela vem a desenvolver 

pesquisa tecnológica”. O vínculo incubadora- empresa associada se dá por um período de cinco 

anos. No caso, o entrevistado G2 mencionou que “este ano será a primeira vez que a 

incubadora recebe uma empresa associada”.  
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A INOVA gerencia seu processo de incubação a partir das diretrizes do modelo CERNE. 

A gestão inicia com um diagnóstico, a partir do qual se gera o plano de trabalho que inclui as 

ações daqueles aspectos identificados que precisam ser melhorados nas empresas. No caso da 

pré-incubação, a partir do diagnóstico se estabelece um plano de trabalho com o fluxo de 

atividades do que precisa ser feito e este é acompanhado por meio de mentorias.  

Já na incubação, o plano de trabalho com o fluxo das atividades é acompanhado por 

meio de assessorias individuais com as empresas. 

 

4.2.2.3 Áreas de conhecimento em GP  

 

 No que tange ao gerenciamento da integração, o documento oficial que autoriza a 

existência do projeto é o termo de adesão caso dos empreendimentos que participarão da pré-

incubação, e o contrato caso das empresas que participaram na fase de incubação.  

Na pré-incubação eles assinam um termo de participação no sistema, um termo de 

adesão ao sistema de pré-incubação né, na incubação e na empresa associada é um 

contrato, um contrato que é firmado entre empresa, eu e UFRN. 

 

Quanto ao plano de gerenciamento do projeto, o entrevistado G2 comentou que todos 

os processos de incubadora foram mapeados. Assim, para cada processo-chave há uma 

descrição detalhada sobre como é o processo, quem é o responsável. 

Para cada processo chave a gente tem qual é o processo, quem é o responsável, qual 

é a evidencia sobre aquele processo. Ah! Então é um processo de sensibilização, o que 

é que a gente vai fazer na sensibilização? Ah faremos uma palestra no ano, aí a 

evidencia é lista de presentes, e aí a gente daí um modelo da lista de presença a gente 

tem tudo isso documento para os processos da incubadora 
 

Em relação à etapa de pré-incubação, a INOVA desenvolveu um framework para 

trabalhar com os empreendimentos desde a identificação do problema até o empreendedor 

validar a solução, processo ou modelo de negócios inovador. Conforme assegura o entrevistado 

G2 esse framework se aderiu de maneira natural às diretrizes do CERNE 1. 

Construímos um framework, um modo operante para trabalhar com nossas empresas 

pré-incubadas e aí essa é uma coisa que realmente nós fizemos, validamos e até hoje 

está validando né! A gente sempre tem alguns ajustes. 

  

Quanto à etapa de incubação, o entrevistado G2 declara que a incubadora desenvolveu 

um instrumento para identificar em que estágio do ciclo de vida organizacional se encontra a 

empresa em relação aos cinco eixos do negócio. O instrumento definido para tal fim, passou 

por um processo de validação. O entrevistado G2 comenta que “a gente tem um instrumento 

bem mais maduro, com poucos ajustes, mas ele é já um modelo bem mais maduro”. 
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O assessor de gestão monitora o progresso do trabalho utilizando a plataforma trello. 

Esse aspecto pode ser confirmado no seguinte trecho da entrevista: 

[...] aí uma vez por mês o assessor de gestão faz esse acompanhamento com as 

empresas e também acompanhado pelo trello. No trello, ele [EMPREENDEDOR] 

tem as colunas com a lista das atividades previstas do que ele precisa fazer, e o que 

ele está fazendo né, e o que já foi concluído. E aí quando ele [EMPREENDEDOR] 

tem uma dúvida o quer...ah eu já fiz a validação do meu problema eu coloquei lá por 

exemplo, o questionário que eu utilizei para aplicar com os meus clientes, ele vai lá 

no trello e sobe o questionário que ele utilizou para validar e aí o assessor está 

monitorando esse avanço. Fora isso a gente faz seminários periódicos para que as 

empresas apresentem pitch e aí uma banca avalia como é que está a evolução. 

  

 O processo de incubação é encerrado com a graduação das empresas. Os critérios de 

saída são estabelecidos conforme os cinco eixos do negócio estabelecidos no CERNE 1. Ao 

final desse processo se gera um relatório com o histórico da empresa. 

É um processo que tem relatório, relatar qual foi o caminhar da empresa se ela aprova 

ou não aprova, isso gera esse documento, mas não tem por exemplo, a empresa 

terminou, gradou... a gente não entrega para ela, entrega o certificado de graduação, 

mas a gente não entrega um documento formal talvez falando de todo esse passo a 

passo, a gente tem isso para o controle interno nosso 

 

Face o exposto pelo entrevistado G2, foi possível identificar os processos de 

gerenciamento da integração adotados no processo de incubação, conforme o Quadro 30. 

 
Quadro 30. Processos de gerenciamento da integração na INOVA 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO Presença 

A incubadora desenvolve um documento que autoriza a existência do projeto GI-01   

A incubadora desenvolve o plano de gerenciamento do projeto GI-02   

A incubadora orienta e gerencia o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto GI-03   

A incubadora monitora e controla o progresso do trabalho  GI-04   

A incubadora revisa e aprova as solicitações de mudança e gerencia estas GI-05  

A incubadora finaliza as atividades de todos os grupos de processo para encerrar o projeto GI-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  

 

No que tange ao gerenciamento do escopo, a INOVA Metrópole planeja seu processo 

de incubação conforme as diretrizes do modelo CERNE. Atualmente a incubadora está em 

processo de implantação do nível 1 de maturidade do modelo, conforme indica o entrevistado 

G2 “o próximo ano a gente tem que passar pelo processo de certificação”. 

A gente planeja o processo de incubação, eh...A gente se balizou muito nosso processo 

de incubação pelo CERNE né que é o Centro de Referência de incubação de empresas, 

estamos no processo de implantação do modelo CERNE 1 e o próximo ano a gente 

tem que passar pelo processo de certificação.  

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Para obter a certificação no primeiro nível de maturidade do CERNE, a incubadora 

deverá ter sistematizada trinta e três práticas-chave englobadas em oito processos-chave do 

CERNE 1.  Nesse contexto, o entrevistado G2 certifica que “nossas ações acabam sendo 

destinadas ao que o CERNE prega”. 

Os requisitos são coletados a partir dos cinco eixos de negócios, para gerenciá-los a 

incubadora tem desenvolvido instrumentos de diagnóstico, de monitoramento e de 

acompanhamento que verificam a evolução das empresas frente a esses requisitos. 

 A INOVA dispõe de um sistema gerencial, mas não acompanha todo o ciclo de 

incubação através deste. Atualmente, está em processo de desenvolvimento uma funcionalidade 

no sistema que lhes permita ter uma radiografia de cada empresa. Em relação a esse aspecto o 

entrevistado G2 destaca que: “essa funcionalidade ela está em fase de readequação para fazer 

esse alinhamento entre diagnóstico, planejamento e ações de assessoria”. Por enquanto a 

incubadora utiliza trello, planilhas e atas de reunião até chegar a um modelo maduro de seu 

sistema gerencial. 

A tentativa é que a gente chegue a um dashboard que a gente consiga olhar assim: a 

empresa “X”, ela já cumpriu trinta por cento da primeira etapa, tanto por cento da 

segunda etapa, as necessidades dela [EMPRESAS] são essas, essas, essas. A gente 

pensa em um dashboard como esse para o controle gerencial, mas hoje a gente está 

ainda na etapa de estruturação posso dizer. 

 

 Quanto ao controle integrado de mudanças, o entrevistado G2 comentou que as 

solicitação e aprovação de alterações em relação ao tempo de permanência das empresas tanto 

na etapa de pré-incubação como na incubação, é feita uma proposta de alteração e é 

encaminhada ao conselho Deliberativo da incubadora, que finalmente decide conceder ou não 

a prorrogação. 

toda modificação com relação a tempo pelo menos, a tempo de pré-incubação a tempo 

de incubação, custo não, nem tanto, mas com relação a pré-incubação a incubação é 

feita uma proposta de alteração e essa proposta é encaminhada a um conselho, não é 

uma decisão da gerencia executiva, existe um conselho deliberativo na incubadora 

que é composto por professores de outros departamentos, de parceiros, de 

stakeholders que tem também acento nesse conselho deliberativo e essa proposta ela 

é discutida e aprovada em conselho. 

 

Face ao exposto pelo entrevistado G2, é possível afirmar que a INOVA adota processos 

de gerenciamento do escopo, conforme apresenta o Quadro 31. 
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Quadro 31. Processos de gerenciamento do escopo na INOVA 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO Presença 

A incubadora cria um plano de gerenciamento do escopo GE-01   

A incubadora documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas GE-02   

A incubadora desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto GE-03   

A incubadora subdivide o projeto em componentes menores  GE-04   

A incubadora formaliza a aceitação das entregas concluídas do projeto GE-05  

A incubadora monitora o escopo do projeto, do produto e gerenciamento das mudanças GE-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
 

  

Quanto ao gerenciamento de tempo, para cada etapa do sistema de incubação a INOVA 

tem procedimentos detalhados quanto ao prazo de duração, definição e sequenciamento das 

atividades a serem realizadas, assim como mecanismos de monitoramento sobre o andamento 

e progresso das atividades.  

A etapa de pré-incubação, tem uma duração de um ano, prorrogável por mais seis meses 

conforme decisão do Conselho Deliberativo; a incubação tem duração de dois anos prorrogáveis 

por mais um ano segundo decisão do Conselho deliberativo.  

O andamento das atividades e a avaliação de seu progresso é controlado por meio do 

acompanhamento mensal às empresas e monitoramento a cada três meses para ver como a 

empresa está evoluindo em relação às atividades programadas. 

A gente faz o acompanhamento mensal e o monitoramento é trimestral. Cada empresa 

ela tem o seu fluxo de atividades né, do que precisa ser feito e isso é acompanhado 

pelas assessorias que mensalmente se reúnem para discutir cada empresa, então uma 

vez por mês “empresa X”, que foi feito, o que não foi feito, porque não foi feito? E aí 

dispara novas ações com relação a isso. Ela [EMPRESA] conclui o que estava prevista 

para ela, então “vamos agora startup” uma nova ação para essa empresa e aí dispara 

uma nova ação e aí isso é feito mensalmente esse acompanhamento. 

 

Diante do exposto pelo entrevistado G2, verifica-se que todos os processos da área de 

conhecimento em gerenciamento do tempo são adotados no desenvolvimento do processo de 

incubação da INOVA. O Quadro 32 apresenta uma síntese dos resultados. 

 

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 32.Gerenciamento do tempo na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DO TEMPO Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o 

planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do 

projeto 

GT-01 
  

A incubadora identifica e documenta as ações especificas a serem realizadas GT-02   

A incubadora identifica e documenta os relacionamentos entre as atividades GT-03   

A incubadora estima os recursos necessários para realizar as atividades GT-04   

A incubadora estima os períodos de trabalho necessários para terminar as atividades GT-05   

A incubadora analisa a sequencias das atividades, suas durações, recursos e restrições do 

cronograma 
GT-06  

A incubadora monitora o andamento das atividades para a atualização de seu progresso e 

gerenciamento das mudanças 
GT-07   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  

 

 

Quanto ao gerenciamento de custos, a INOVA anualmente faz um planejamento 

orçamentário, que inclui uma estimativa dos recursos necessários para executar as atividades 

que envolvem seu processo de incubação. No entanto, o custo associado a cada empresa, não é 

identificado pela incubadora. Nesse sentido o entrevistado G2 coloca que “a minha operação 

hoje, ela tem um custo e sei quanto é, que envolve aos funcionários, que envolve as 

contratações, isso aí a gente tem, mas por empresa não”.  

 Quanto às despesas derivadas dos serviços relacionados à estrutura física e tecnológica 

a incubadora não gerencia, dado que é a instituição mantenedora quem diretamente assume 

esses custos. 

Em relação aos serviços de capacitação fornecidos às empresas incubadas, se financiam 

por meio das taxas de participação que pagam as empresas incubadas. Já os custos relacionados 

a equipe, alguns deles são pagos diretamente pela UFRN. 

Conforme assegura o entrevistado G2, o assessor contábil da incubadora faz um controle 

orçamentário sobre o fluxo de receitas e despesas da incubadora.  

Nós fazemos um controle orçamentário desde o ponto de vista de entender o que é 

que está entrando e saindo, a gente faz um fluxo de caixa né, e ao final de ano a gente 

faz um planejamento. 

 

Com base no exposto pelo entrevistado G2, foi possível identificar a presença parcial 

dos quatro processos da área de gerenciamento de custos. O Quadro 33 exibe uma síntese desses 

resultados. 
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Quadro 33. Gerenciamentos dos Custos na INOVA Metrópole  

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o 

planejamento, gestão, despesas, e controle dos custos 
GC-01   

A incubadora desenvolve uma estimativa de custos dos recursos monetários 

necessários para terminar as atividades do projeto 
GC-02   

A incubadora agrega os custos estimados em atividades individuais ou em pacotes de 

trabalho 
GC-03   

A incubadora monitora o andamento do projeto para a atualização de seu orçamento e 

gerenciamento das mudanças 
GC-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda 

 

Concernente ao gerenciamento das comunicações, a INOVA utiliza diversos canais 

de comunicação segmentados conforme às necessidades de informação das partes interessadas. 

Com equipe interna e as empresas que participam do sistema de incubação, se utilizam desde 

canais formais como reuniões e e-mail, até meios mais informais como os grupos de WhatsApp. 

Já com as partes interessadas externas utilizam-se outros canais como o website da incubadora, 

palestras, mídias sociais, mailing segmentado por grupo de interesse.  

A incubadora dispõe na sua equipe de serviços profissionais uma assessora de marketing 

responsável por coletar, distribuir, armazenar, monitorar e controlar as informações. Por sua 

vez, o processo-chave de sensibilização e prospecção do CERNE 1, considera que dentre as 

práticas-chave a incubadora desenvolva um plano anual que inclua diferentes mecanismos de 

comunicação para atender as necessidades de informação das partes interessadas, bem como 

manter um acompanhamento sobre os canais de comunicação para determinar quais estão sendo 

mais efetivos. 

O texto abaixo, retirado de um registro em arquivo (Manual de implantação CERNE 1 

e 2, p.21) evidência esses aspectos. 

É importante manter um acompanhamento sobre o canal de comunicação por meio do 

qual os empreendedores passaram a conhecer a incubadora (site, palestra, visita etc.). 

Isso ajuda a equipe da incubadora a otimizar os recursos, investindo mais naqueles 

canais que trazem melhores resultados  
 

 Ante o exposto pelo entrevistado G2, é possível inferir que os quatro processos 

relacionados ao gerenciamento das comunicações são adotados pela INOVA no 

desenvolvimento de seu processo de incubação de empresa. O Quadro 34 exibe uma síntese do 

resultado. 
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Quadro 34. Gerenciamento das comunicações na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES Presença 

A incubadora desenvolve um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades 

de informação das partes interessadas 
GCO-01   

A incubadora cria, coleta, distribui, armazena as informações de acordo com o plano de 

gerenciamento das comunicações 
GCO-02   

A incubadora monitora e controla as comunicações para assegurar que as necessidades de 

informação das partes interessadas sejam atendidas 
GCO-02 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que tange ao gerenciamento dos recursos humanos, a INOVA tem uma equipe 

conformada por onze profissionais que possuem as habilidades requeridas para realizar as 

atividades confiadas sob sua responsabilidade. O texto abaixo, retirado da entrevista com G2 

expõe tal aspecto: 

Para dar suporte a esses cinco eixos nós temos um assessor de gestão; um assessor de 

mercado; uma psicóloga para trabalhar o desenvolvimento humano organizacional; 

uma assessora de mercado e um assessor contável. Além disso, eu tenho dois 

professores envolvidos que são as gerencias, a gerencia executiva e a gerencia 

executiva adjunta, eu tenho a gerente operacional da incubadora e tenho um assistente 

administrativo também para dar apoio, além de 3 bolsistas, no total são 11 pessoas 

que trabalham na incubadora. 

 

Atualmente a incubadora está desenvolvendo um estudo de dimensionamento da equipe 

com relação ao número de empresas apoiadas. O entrevistado G2 explica que com a equipe 

atual conseguem atender o número de empresas incubadas atualmente. Portanto, na expectativa 

de apoiar um número maior de empresas e ocupar sua capacidade completa de estrutura física 

e tecnológica, a incubadora deverá redimensionar a equipe. Sobre tal aspecto o entrevistado G2 

expõe:  

Hoje a gente atende com tranquilidade às empresas... às 50 empresas que nós temos. 

Ehhh! ... no futuro, o estudo de crescimento a gente vai ter que realmente 

redimensionar o pessoal de apoio e de assessoria. 

 

A equipe envolvida no processo de incubação se reúne com frequências semanais e 

mensais para discutir tanto temas operativo como estratégicos, bem como da evolução das 

empresas incubadas. Conforme comenta o entrevistado: 

A gente tem reuniões mensais, a gerencia tem reunião mensal de alinhamento, as 

assessorias têm reunião mensal para discutir as empresas, nós temos reuniões mensais 

para discutir as estratégias e nós temos reuniões rápidas semanalmente, que são 

reuniões de resultados então toda segunda-feira a gente se reúne 15 minutos para falar 

das ações que foram concretizadas referente à semana anterior e isso é partilhado em 

um documento onde todo mundo coloca as ações que vão realizar na semana né?! e aí 

na outra semana a gente discute o que é que foi feito. 

  

Em relação ao desenvolvimento da equipe, a incubadora promove a participação da 

equipe em cursos e treinamentos que visam a melhora de suas competências. Segundo o 
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entrevistado G2 ratifica, o projeto de implantação do CERNE 1, inclui um componente para tal 

atividade, bem como os recursos disponíveis para o desenvolvimento da equipe. Sobre isso ele 

afirma: 

Então sempre que é oportuno está assim levando à equipe para fazer cursos para se 

capacitar, principalmente porque a gente recebeu um recurso do SEBRAE para a 

implantação, então esse recurso a gente utiliza também para desenvolver pessoas, 

então a gente paga esses cursos com esses recursos desse projeto.  

 

Até data de realização desta pesquisa, segundo o depoimento do entrevistado G2, a 

incubadora encontra-se desenvolvendo um manual que incluirá “como é a incubadora; como é 

a hierarquia; como é a distribuição das responsabilidades; qual é o papel de cada, quem e 

quais são as responsabilidades, quais são os processos”.  

Com base no exposto pelo entrevistado G2, foi possível identificar os quatro processos 

da área de gerenciamento dos recursos humanos. O Quadro 35 apresenta uma síntese dos 

resultados. 

 

Quadro 35. Gerenciamento dos recursos humanos na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS Presença 

A incubadora identifica e documenta os papeis, responsabilidades e habilidades 

necessárias da equipe do projeto 
GRH-01   

A incubadora dispõe dos recursos humanos e da equipe necessária para terminar as 

atividades do projeto 
GRH-02   

A incubadora ajuda a melhor as competências da equipe do projeto GRH-03   

A incubadora acompanha o desempenho da equipe GRH-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  

 

 Em relação ao gerenciamento da qualidade, a implantação do modelo CERNE, já é 

um padrão de qualidade que opera na lógica de melhoria contínua. A INOVA tem uma postura 

proativa quanto à satisfação das necessidades das empresas incubadas, para tanto, aplica 

instrumentos para avaliar a qualidade de seus serviços de suporte empresarial, por exemplo, na 

finalização de cada assessoria, o instrumento é aplicado. Quanto aos demais serviços, 

anualmente aplica-se entre as empresas incubadas um instrumento que compreende uma 

avaliação global de todos os serviços fornecidos pela incubadora. Os resultados obtidos servem 

de base para o planejamento do ano seguinte. Sobre isso ele afirma: 

Com relação a incubação a gente tem feito [...] tem monitorado a qualidade de nossos 

serviços, sempre que a empresa recebe uma assessoria, seja uma assessoria nossa ou 

contratada a gente avalia, então recebe uma ficha de avaliação para validar como foi 

aquele serviço e ao final de ano eles [EMPRESAS] também respondem um 

questionário avaliando geral: estrutura física, tecnológica, limpeza, tudo. Isso aí traz 

algumas informações interessantes para a gente melhorar no próximo ano e isso já 

entra no nosso planejamento estratégico anual. A cada quinze dias nós passamos pelas 
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empresas para saber como é que estão as coisas, se tem alguma demanda... então 

sempre que é oportuno a gente está trazendo isso e é uma forma de avaliar nosso 

serviço. 

 

 Com base no manifesto pelo entrevistado G2, pode-se inferir que os três processos de 

gerenciamento da qualidade são adotados pela INOVA. O Quadro 36 apresenta uma síntese 

desses resultados. 

 

 Quadro 36.  Gerenciamento da qualidade na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Presença 

A incubadora identifica os padrões de qualidade do projeto e suas entregas GQ-01   

A incubadora realiza auditoria dos padrões de qualidade e dos resultados das 

medições do controle de qualidade 
GQ-02  

A incubadora monitora e registra os resultados da execução das atividades de 

qualidade para avaliar o desempenho  
GQ-03   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 
 

No que tange ao gerenciamento de riscos, a INOVA não tem definido mecanismos de 

análise e quantificação de riscos “no processo a gente não tem estudo de risco”.  

O entrevistado G2 relata que antigamente tinham uma postura passiva quanto ao 

direcionamento de ações para a captura de clientes, percebendo isso como um risco, o ano 

passado se dispuseram a avaliar o que aconteceria se a incubadora não tiver demanda de 

empresas e isso os levou a fazer um levantamento em relação a essa questão. O seguinte trecho 

da entrevista com G2 evidência esse aspecto: 

Isso despertou um pouco de mudança na nossa postura, a gente era mais passiva no 

ponto de vista de receber demandas hoje a gente se coloca mais ativo nesse processo, 

então a gente fez até um...recentemente a gente conclui uma etapa de funil de vendas 

para identificar empresas de TI no Rio Grande do Norte, que tem menos de cinco 

anos, que estão na área de desenvolver algo inovador, ou seja, eu vou qualificando 

essas pessoas para chegar um perfil e dizer, ah! ... esse perfil tem potencialidade para 

ser uma empresa incubada. E aí a gente faz essa ação de prospecção direta, de marcar 

uma reunião de que explicar como é que funciona, convida para conhecer, faz uma 

ação mais direta. 

 

 Como base no depoimento do entrevistado G2, pode-se inferir que os processos de 

gerenciamento de riscos não são adotados no processo de incubação da INOVA. O Quadro 37 

mostra uma síntese dos resultados. 
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Quadro 37. Gerenciamento dos riscos na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS Presença 

A incubadora define como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto GR-01   

A incubadora determina os riscos que podem afetar o projeto GR-02  

A incubadora realiza a priorização dos riscos para a análise GR-03  

A incubadora realiza uma análise numérico do efeito dos riscos identificados GR-04   

A incubadora desenvolve ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto 

GR-05 
  

A incubadora implementa planos de respostas aos riscos identificados GR-06   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que se refere ao gerenciamento das aquisições, a INOVA faz um planejamento 

anual, no entanto, todo o processo de compra é conduzido pela mantenedora “como a gente 

acessa a recursos pela universidade a gente não pode pegar o dinheiro e comprar e trazer a 

nota fiscal, a gente tem que comprar via a universidade”. Diante esse cenário, a incubadora 

fica pendente dos períodos quando a UFRN abre os pregões para compras. Sobre esse assunto 

ela acrescenta: 

Nosso assessor contábil acompanha os períodos de abertura disso e aí nesses já faz... 

já tem feito um levantamento de quanto a gente usa meia por ano e ele já pede nessas 

oportunidades, geralmente é de um ano para o outro. Então por exemplo, a gente 

planejou o final do ano material publicitário, a gente ainda tem material publicitário, 

mas vai precisar no outro ano, então a gente planeja com um ano antes, porque a gente 

vai depender de licitação, pregão então isso demora um pouco.  

 

Conforme se retrata no Quadro 38, dos processos relacionados ao gerenciamento das 

aquisições, não foi encontrada evidência que demonstre que a incubadora realiza os processos 

correspondentes a esta área de conhecimento.  

 

Quadro 38. Gerenciamento das aquisições na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES Presença 

A incubadora documenta as decisões de compras do projeto e identifica os potenciais 

fornecedores 
GA-01   

A incubadora seleciona o fornecedor e adjudica os contratos GA-02  

A incubadora monitora o desempenho dos contratos e realiza as mudanças quando necessário GA-03  

A incubadora encerra as aquisições GA-04 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Quanto ao gerenciamento das partes interessadas, a INOVA identifica às suas partes 

interessadas, dentre os quais destaca o Sebrae, a Federação de indústrias, a Rede de Incubadoras 

Potiguar, Anjos do Brasil, outros setores da Universidade, as empresas de TI, a ANPROTEC e 

o MCTIC. 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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A INOVA utiliza estratégias genéricas de construção de uma arquitetura de valor que 

inclui diferentes formas de comunicação que ocorrem através de canais explícitos que envolvem 

a participação tanto de seus stakeholders internos como externos.  

Quanto ao engajamento das partes interessadas, a gerente afirma que eles são bem 

presentes. Por sua vez a incubadora também recebe muitas demandas “para participar de 

outros espaços do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, então a gente participa de 

bancas”, e isso é uma coisa que favorece ao engajamento das partes interessadas.  

Já em relação ao monitoramento dos stakeholders a INOVA não possui uma estratégia 

específica. Existem casos pontuais em que se montam estratégias de prospecção, mas isso não 

é tomado como rotina. 

Conforme se exibe no Quadro 39, dos processos relacionados ao gerenciamento das 

partes interessadas, encontrou-se evidência que a incubadora realiza o processo de identificar 

às suas partes interessadas, ao passo que os processos de planejar o gerenciamento e gerenciar 

o engajamento destas, foram parcialmente identificados. Não foi encontrada evidência que 

demonstre que a INOVA monitora o engajamento das partes interessadas.  

 

Quadro 39. Gerenciamento das partes interessadas na INOVA Metrópole 

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS Presença 

A incubadora identifica suas partes interessadas e documenta as informações 

relacionadas aos seus interesses 
GPI-01   

A incubadora desenvolve estratégias de gerenciamento para engajar suas partes 

interessadas 
GPI-02   

A incubadora se comunica e trabalha com as partes interessadas para atender às 

suas necessidades/expectativas 
GPI-03   

A incubadora monitora os relacionamentos com as partes interessadas GPI-04 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
 

Ante as evidências, infere-se que a INOVA adota as áreas de conhecimento em GP no 

seu processo de incubação, com destaque do gerenciamento da integração, escopo, tempo, 

comunicações, recursos humanos e qualidade, ao passo que os processos de gerenciamento de 

custos e das partes interessadas foram parcialmente identificados.  Não se detectou existência 

dos processos de gestão dos riscos e gestão das aquisições.  
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4.2.3 EMPREENDE UnP 

 

A EMPREENDE forma parte do Centro de Empreendedorismo da UnP -Universidade 

Potiguar- o qual visa estimular a capacidade empreendedora dos seus alunos e egressos, 

fornecendo ferramentas, experiências e serviços.  

A EMPREENDE constitui-se como a primeira incubadora privada do Rio Grande do 

Norte. Foi fundada em 2014 com o objetivo de estimular e apoiar o empreendedorismo e a 

geração de negócios inovadores de diferentes áreas de conhecimento, tais como: ciências 

exatas, comunicação, direito, educação, engenharias, gestão e negócios, hospitalidade e saúde. 

 

4.2.3.1 Classificação da incubadora  

 

Em termos de estrutura física a EMPREENDE tem capacidade máxima de atender doze 

empresas na etapa de pré-incubação na modalidade de não residentes, e quatro empresas na 

etapa de incubação, duas na modalidade de empresa residente e duas na modalidade de 

empresas não residentes. Até a data de realização desta pesquisa a incubadora encontrava-se 

com nove empresas em etapa de pré-incubação e quatro empresas na etapa de incubação. 

 A EMPREENDE oferta as empresas incubadas estrutura física composta por duas salas, 

cada sala é compartilhada por duas empresas, uma sala de recepção, uma sala para reunião e 

um espaço de co-working, e acesso a toda a rede infraestrutura da UnP incluindo seus 

laboratórios. 

Os empreendimentos pré-incubados podem utilizar todos os laboratórios, salas de 

reunião e salas de aula mediante agendamento. A sala de co-working também é de livre acesso, 

entretanto, para acessar as salas faz-se necessário passar para o processo de incubação 

propriamente dito. 

O texto abaixo, retirado de um registro em arquivo (Edital de incubação, p.2) corrobora 

a fala de G3 sobre os serviços de estrutura física oferecidos pela incubadora durante seu projeto 

de incubação. 

Salas de reuniões e espaços de convivência para uso compartilhado pela própria 

Incubadora, seus parceiros e pelos participantes de seu sistema de incubação. Sala 

para uso privativo de cada uma das empresas selecionadas com instalações básicas 

padronizadas de energia elétrica e de comunicação de dados, além de estar equipada 

com um kit básico de escritório descriminado em contrato. 
 

Além da estrutura física a Empreende oferece para as empresas, mentoria, capacitação 

e acesso aos professores de diferentes áreas para validação de processos, serviços, produtos ou 

ideias, bem como facilidade de acessar a toda a rede de contatos da UnP.  
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 O texto abaixo, retirado de um registro em arquivo (Edital de incubação, p.2) corrobora 

a fala de G3 quanto aos serviços de suporte empresarial oferecidos pela incubadora no seu 

projeto de incubação. 

Orientação para desenvolvimento do produto;  

Orientação sobre propriedade intelectual, registro de patentes e transferência de 

tecnologia;  

Orientação empresarial através de consultorias e assessorias especializadas;  

Capacitação para os empreendedores;  

 

Segundo a tipologia geracional de incubadoras de empresas definida por Lalkaka (2001 

a), Aerts et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), apresentada na seção 2.1.3 e ilustrada na Figura 

6, pode-se inferir que a EMPREENDE está alinhada com os conceitos de incubadora de 

segunda geração. Esse tipo de incubadoras oferece para as empresas, infraestrutura física e 

serviços de suporte empresarial. O texto abaixo, retirado das falas do entrevistado G3, reforça 

essa escolha. 

A gente oferece mentoria, a gente oferece capacitação, a gente oferece acesso a toda 

a rede a infraestrutura da UnP, sala de aulas, acesso a laboratórios, acesso a nossos 

professores para validação de processos, serviços, produtos ou ideias. 

A gente procura ampliar a participação de mercado deles e para isso a gente utiliza 

toda a rede da UnP para facilitar eles [EMPREENDEDORES] a participação de 

mercado e participação em eventos visibilidade de uma forma geral. 

 

 

4.2.3.2 Processo de incubação 

 

A EMPREENDE adota o termo “projeto de incubação”, reconhecendo na incubação três 

características comuns a projetos: a incubação tem um escopo definido que é graduar as 

empresas; tem um orçamento definido para consegui-lo; e tem um tempo definido para as 

empresas se graduarem. O entrevistado G3 afirma: 

A gente entende que é um projeto de incubação, então a gente não entende que é um 

processo, porque todos eles [EMPREENDIMENTOS] têm data para acabar. Agora, é 

um projeto com vários processos, então quais são esses processos: o conjunto de 

capacitações que a gente desenvolve e as mentorias que são controladas também, a 

gente sabe quanto tem, quanto tempo durou e qual é o resultado de cada uma dessas 

mentorias. 

 

O projeto de incubação da EMPREENDE é oferecido unicamente a estudantes ativos e 

egressos da UnP, está conformado pelas etapas de pré-incubação e incubação nas modalidades 

de empresa residente e empresa não residente.  

O Programa Asas engloba cada uma das fases que envolvem tanto a pré-incubação como 

a incubação. A pré-incubação é dividida em quatro fases que são: a ideia; o produto; o negócio 

e escala. Já na incubação essas fases são: decolagem; estabilização; cruzeiro e órbita. 
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A etapa de pré-incubação, conforme certifica o entrevistado G3 “é da ideia à primeira 

nota fiscal”, tem duração de um ano com estágios de três em três meses. Nesse período a 

incubadora foca suas atividades em ajudar aos empreendedores na formatação e maturação da 

ideia; à validação do produto; à definição da estrutura organizacional da empresa e à estratégia 

de escalabilidade. Ao final do período de pré-incubação as empresas deverão ter emitido sua 

primeira nota fiscal.  

A etapa de incubação de acordo com o entrevistado G3 é “maiores e melhores notas 

fiscais”, tem uma duração de dois anos com estágios de seis em seis meses, nesse período a 

incubadora destina suas atividades a apoiar as empresas na comercialização de seus produtos 

ou serviços. 

Quanto ao gerenciamento a EMPREENDE utiliza metodologias ágeis de projeto e O 

trello para dar seguimento às atividades. Na pré-incubação se definem Sprint de três em três 

meses, e na incubação de seis em seis meses. Esses ciclos de trabalho correspondem ao fluxo 

de atividades estabelecidas em cada etapa. Para cada um desses ciclos de trabalho existem 

métricas estabelecidas, até porque a incubadora por ser de caráter privado é cobrada por isso. 

Sobre isso o entrevistado G3 comenta: “então as nossas métricas, outra característica em 

termos de gestão é o Lean, métrica para tudo o que a gente tem, e métrica de acordo com o 

stakeholder”. 

 

4.2.3.3 Áreas de conhecimento em GP identificadas 

 

No que tange ao gerenciamento da integração, o documento que autoriza a existência 

do projeto é o contrato com as empresas. Os contratos uma vez assinados, tem vigência limitada 

de seis meses para a pré-incubação e um ano para a incubação. Conforme a evolução mostrada 

pelas empresas o contrato é renovado, caso contrário é cancelado e a empresa é desligada do 

projeto.  

Eu não faço contratos de longo prazo. Meu contrato para pré-incubação por exemplo, 

é semestral não anual, embora o processo seja anual meu contrato é semestral, na 

incubação o contrato é anual, não é de dois anos.  
 

A estrutura para gerenciar o projeto foi montada no trello, com sprint definidos. Dessa 

forma todo o trabalho é orientado nessa plataforma, bem como o controle do seu progresso. 

É o trello, a gente utiliza metodologias ágeis de gerenciamento e utiliza um sistema 

na nuvem chamado trello, aí eles [EMPRESAS] recebem todos os desafios por lá né, 

todos os deveres de casa e tem que preencher os resultados por lá e aí são validados 

por lá. 
 

Segundo o entrevistado G3, poucas mudanças são realizadas no projeto de incubação.  



105 

 

 

 

É o dashboard pelo PNL, mas é assim, por exemplo, tem um controle de mudança... 

que também a gente é tão amarradinho, então assim, os eixos já estão definidos pelo 

CERNE, eu sei o que eu quero medir a cada três meses, meu orçamento é anual, o 

escopo está muito claro, precisa de empresas na pré-incubação que passem para a 

graduação. Essas mudanças são documentadas por e-mail principalmente. 

 

 O projeto de incubação é finalizado com a graduação das empresas, conforme 

depoimento do entrevistado G4 a EMPREENDE ainda não graduou nenhuma empresa. No 

entanto, a incubadora tem definido os critérios para as empresas se graduar. 

 

O encerramento da incubação a gente ainda não fez, mas eu também tenho um 

instrumento, tenho um gráfico que mostra e evolução... e esse gráfico é a minha 

medida é indicadores mercadológicos e indicadores financeiros né, aí eu vou 

acompanhando vejo como é que está o faturamento, como é que está o lucro de cada 

um de meus incubados. 

 

Ante o exposto pelo entrevistado G3, foi possível identificar os processos de 

gerenciamento da integração adotados no processo de incubação de empresas, conforme se 

mostra no Quadro 40. 

 

Quadro 40. Processos de gerenciamento da integração na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO Presença 

A incubadora desenvolve um documento que autoriza a existência do projeto GI-01   

A incubadora desenvolve o plano de gerenciamento do projeto GI-02   

A incubadora orienta e gerencia o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto GI-03   

A incubadora monitora e controla o progresso do trabalho  GI-04   

A incubadora revisa e aprova as solicitações de mudança e gerencia estas GI-05  
A incubadora finaliza as atividades de todos os grupos de processo para encerrar o projeto GI-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Em relação ao gerenciamento do escopo, a EMPREENDE divide o projeto em 

componentes menores, o trabalho a ser realizado tanto na fase de pré-incubação como na 

incubação é dividido em sprint ou pacotes de trabalho conforme os estágios do programa 

ASAS.  

Eu tenho meu planejamento com os meus sprint trimestrais na pré-incubação, meus 

sprint semestrais na incubação. Então a gente planeja assim, com conteúdo específico 

para que naquele sprint ele [EMPRESA] consiga fazer as entregas né, e ter aquele 

processo consolidado. 

 

Ao finalizar cada pacote de trabalho ou sprint, o conselho da incubadora se reúne para 

avaliar a situação de cada empresa, em relação ao andamento e o progresso das atividades que 

compreendem os cinco eixos do negócio. Em conformidade com o progresso mostrado pelas 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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empresas quanto as atividades estabelecidas nos sprint, a incubadora toma decisões em relação 

a ações que precisam ser mudadas para melhorar áreas específicas dessas empresas, bem como 

a decisão da continuidade ou delas não, no projeto de incubação.  

Ela [GERENTE DE PROJETOS] vai debatendo a situação de cada uma [EMPRESA], 

comigo e o presidente da EMPREENDE, aí a gente chega a um consenso né! Esta 

[EMPRESA] aqui está fora, esta [EMPRESA] daqui continua; esta [EMPRESA] aqui 

tem que focar mais no mercado; esta [EMPRESA] aqui tem que achar um 

desenvolvedor, essa aqui [EMPRESA] tem que conseguir um sócio, por aí vai. 

 

   

Face ao exposto pelo entrevistado G3, conseguiu-se identificar processos de 

gerenciamento do escopo na EMPREENDE, conforme apresenta o Quadro 41. 

 

Quadro 41. Processos de gerenciamento do escopo na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO Presença 

A incubadora cria um plano de gerenciamento do escopo que documento tal e como será 

definido, validado e controlado 

GE-01 
  

A incubadora documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas GE-02   

A incubadora desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto GE-03   

A incubadora subdivide o projeto em componentes menores  GE-04   

A incubadora formaliza a aceitação das entregas concluídas do projeto GE-05  

A incubadora monitora o escopo do projeto, do produto e gerenciamento das mudanças GE-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Em relação ao gerenciamento de tempo, para cada etapa do projeto de incubação a 

EMPREENDE utiliza sprint ou pacotes de trabalho que são definidos para os diferentes estágios 

do Programa Asas, tanto na pré-incubação como na incubação. 

Na etapa de pré-incubação, cuja duração é de um ano, os pacotes de trabalho com as 

atividades e sua sequência são divididos nos estágios de: maturação da ideia, validação do 

produto, estrutura do negócio e estratégia de escala. Para cada um desses estágios a 

EMPREENDE estabeleceu um período de três meses, assim totalizando o ano de pré-incubação.  

Já na etapa de incubação, cuja duração é de dois anos, os pacotes de trabalhos com as 

atividades e sua sequência são divididos nos estágios de: decolagem, estabilização, cruzeiro e 

órbita. Para cada um desses estágios a EMPREENDE estabeleceu um período de seis meses, 

assim totalizando os dois anos de incubação. 

O controle do cronograma é realizado no trello. Os pacotes de trabalho, assim como 

suas respectivas atividades são gerenciadas por meio dessa plataforma. 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Diante do exposto pelo entrevistado G3, foi possível identificar a presença de todos os 

processos de gerenciamento do tempo no desenvolvimento do processo de incubação da 

EMPREENDE, conforme mostra o Quadro 42.  

 

Quadro 42. Gerenciamento do tempo na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DO TEMPO Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto 
GT-01 

  

A incubadora identifica e documenta as ações específicas a serem realizadas GT-02   

A incubadora identifica e documenta os relacionamentos entre as atividades GT-03   

A incubadora estima os recursos necessários para realizar as atividades GT-04   

A incubadora estima os períodos de trabalho necessários para terminar as atividades GT-05   

A incubadora analisa a sequencias das atividades, suas durações, recursos e restrições do cronograma GT-06 
 

A incubadora monitora o andamento das atividades para a atualização de seu progresso e gerenciamento 

das mudanças 
GT-07  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que tange ao gerenciamento de custos, a incubadora se baseia no P&L -Profit & 

Losses- que é o modelo orçamentário da Laureate. O planejamento do orçamento para a 

execução do projeto de incubação é realizado anualmente.  

A incubadora atualiza mês a mês na planilha de seu modelo de custos, os recursos que 

já foram executados, com base nisso, há um controle do executado versus o planejado. Para 

acompanhar o cumprimento do orçamento são realizadas revisões trimestrais entre a incubadora 

e a sua mantenedora (UnP). 

[...] e aí faço forecasting trimestrais com a minha mantenedora para saber se eu estou 

em linha ou não. 

[...] eu sou regulado pela legislação Americana e pela legislação daqui. Como nós 

somos uma multinacional o meu orçamento ele é fechado no ano anterior, assim como 

todas as outras [INCUBADORAS], mas isso é muito amarradinho, eu não tenho 

opção de extrapolar, então para você entender, isso também é importante para 

entender no contexto de projetos 

 

Conforme o relato do entrevistado G3, foram identificados todos os processos de 

gerenciamento de custos. No Quadro 43, mostra-se uma síntese desses resultados. 

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 43. Gerenciamento dos custos na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

gestão, despesas, e controle dos custos 
GC-01   

A incubadora desenvolve uma estimativa de custos dos recursos monetários necessários para 

terminar as atividades do projeto 
GC-02   

A incubadora agrega os custos estimados em atividades individuais ou em pacotes de trabalho GC-03   

A incubadora monitora o andamento do projeto para a atualização de seu orçamento e 

gerenciamento das mudanças 
GC-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Em relação ao gerenciamento das comunicações, a EMPREENDE tem desenvolvido 

um plano de comunicações que utiliza diferentes canais para a divulgação da informação 

relacionada ao projeto de incubação, em vista a atender as necessidades dos diversos 

stakeholders, sejam estes: a equipe interna, as empresas incubadas, os tomadores de decisão e 

os formadores decisão. 

Na comunicação com a equipe interna utilizam-se diversos meios de comunicação 

como: reuniões, e-mail, WhatsApp e telefone. A cada três meses se envia um release para todos 

os executivos da rede.  

Na comunicação com os executivos da Laureate utiliza-se um dashboard que é 

atualizado mensalmente; e um newsletter divulgado com frequência trimestral para os 

formadores de opinião.  

Eu tenho esse newsletter, não é da incubadora é de todo o centro de 

empreendedorismo. Uma vez a cada três meses eu mando isso aqui para o 

superintendente do SEBRAE, eu mando para FAPERN. 

 
[...] eu tenho um dashboarding na nuvem onde os executivos da rede Laureate no 

Brasil conseguem acessar aos nossos resultados eu tenho um dashboarding na nuvem 

onde os executivos da rede Laureate no Brasil conseguem acessar aos nossos 

resultados. 

  

Dois professores da UnP são responsáveis pela redação das comunicações, e duas 

estagiárias sob a coordenação destes se encarregam de toda parte das comunicações que tem a 

ver com a sensibilização e prospecção de empresas, tal e como estabelece o CERNE. 

Eu tenho duas estagiárias de comunicação, por exemplo, todo o processo de 

sensibilização do CERNE é feito por esses estagiários a partir de atividade do próprio 

EMPREENDE, eu tenho dois professores específicos de comunicação que trabalham 

toda a parte de redação, e outro que trabalha a parte de criação que assessora os meus 

estagiários.  
 

 Com base no exposto pelo entrevistado G3, é possível indicar que a EMPREENDE 

adota no seu processo de incubação todos os processos de gerenciamento das comunicações. O 

Quadro 44 exibe uma síntese dos resultados. 
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Quadro 44. Gerenciamento das comunicações na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES Presença 

A incubadora desenvolve um plano de comunicações do projeto com base nas 

necessidades de informação das partes interessadas 
GCO-01   

A incubadora cria, coleta, distribui, armazena as informações de acordo com o plano 

de gerenciamento das comunicações 
GCO-02   

A incubadora monitora e controla as comunicações para assegurar que as 

necessidades de informação das partes interessadas sejam atendidas 
GCO-02   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
 

 Quanto ao gerenciamento dos recursos humanos, a EMPREENDE dispõe de uma 

equipe de profissionais formadas pela gerente de projetos que tem dedicação exclusiva, quatro 

consultores por área do CERNE. Além disso, há uma parte da equipe que é compartilhada com 

o centro de empreendedorismo, sendo estas, duas assistentes administrativas, duas estagiárias 

de comunicação que trabalham o processo de sensibilização; dois professores de comunicação 

que trabalham a parte de redação e criação respectivamente.  

Com relação ao desenvolvimento da equipe, a incubadora não possui um plano de 

capacitação para melhorar as competências técnicas da equipe. Entretanto, trabalha os aspectos 

comportamentais da equipe, para tanto aplicam uma ferramenta de mapeamento DISC que 

possibilita a análise comportamental das pessoas a partir de quatro fatores: Dominância, 

influência, estabilidade e conformidade. 

Eu trabalho com eles [EQUIPE] muito essa questão comportamental e todo o processo 

seletivo foi baseado não só nas competências técnicas, também nas atitudinais. 
 

[...] a gente trabalha o relacionamento baseado nisso, em coaching, então por 

exemplo, dentro do DISC temos pessoas com diferentes perfis comportamentais, mas 

a gente entende que essas diferenças são nossas forças. 

 

A gerente de projetos realiza o acompanhamento do desempenho da equipe e por sua 

vez, o coordenador do Centro de Empreendedorismo a cada seis meses realiza uma rodada de 

conversas com as empresas incubadas para ter um feedback sobre como eles valoram o serviço 

da equipe de assessores. 

A gerente de projetos faz avaliações quinzenais com eles [EQUIPE]. E eu sento com 

eles [Equipe] uma vez a cada seis meses para conversar um pouco sobre como é que 

está o trabalho, como é que está o processo e se a equipe es 
  

O Quadro 45 apresenta uma síntese dos processos de gerenciamento dos recursos 

humanos adotados pela EMPREENDE. Conforme o relato do entrevistado percebeu-se que a 

incubadora não tem desenvolvido um plano de capacitação para a melhoria das competências 

técnicas de sua equipe, mas sim das competências comportamentais. 
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Quadro 45. Gerenciamento dos recursos humanos na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS Presença 

A incubadora identifica e documenta os papeis, responsabilidades e habilidades necessárias 

da equipe do projeto 
GRH-01   

A incubadora dispõe dos recursos humanos e da equipe necessária para terminar as 

atividades do projeto 
GRH-02   

A incubadora ajuda a melhor as competências da equipe do projeto GRH-03  

A incubadora acompanha o desempenho da equipe GRH-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que se refere ao gerenciamento da qualidade, a incubadora desenvolveu o modelo 

RPP (Report Project Performance) de avaliação de desempenho que lhe permite identificar as 

áreas de melhora em cada empresa. O modelo estabelece métricas e indicadores para medir os 

resultados alcançados pelas empresas tanto na pré-incubação como na incubação, “[...] então 

as nossas métricas, outra característica em termos de gestão é o Lean, métrica para tudo o que 

a gente tem, e métrica de acordo com o stakeholder”.  

Para analisar a evolução do projeto de incubação, a incubadora tem estabelecido uma 

linha de base, que é resultado do diagnóstico inicial chamado de T0, este diagnóstico é realizado 

antes da entrada formal da empresa ao projeto de incubação, e o T1 (final) que avalia a situação 

da empresa à finalização do projeto. Os resultados obtidos a partir da aplicação do modelo RPP 

são documentados 

 O texto abaixo, retirado de um registro em arquivo (avaliação de desempenho de 

empresas) ratifica a utilização de uma ferramenta de avaliação de desempenho que lhe permite 

a incubadora gerenciar a qualidade de seu projeto de incubação. 

A ferramenta é utilizada pela Incubadora para estabelecer objetivos: avaliar 

desempenho e mensurar resultados, assim como documentar resultados. Já para os 

empreendedores, a ferramenta permite a verificação do desempenho com base em 

indicadores. 

Ante o exposto pelo entrevistado G3, pode-se inferir que os processos de gerenciamento 

da qualidade são adotados pela EMPREENDE no seu processo de incubação. O Quadro 46 

mostra a síntese desses resultados. 

 

Quadro 46.  Gerenciamento da qualidade na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Presença 

A incubadora identifica os padrões de qualidade do projeto e suas entregas GQ-01   

A incubadora realiza auditoria dos padrões de qualidade e dos resultados das medições do 

controle de qualidade 
GQ-02   

A incubadora monitora e registra os resultados da execução das atividades de qualidade para 

avaliar o desempenho  
GQ-03   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quanto ao gerenciamento dos riscos, a EMPREENDE tem identificado dois riscos 

que podem afetar o projeto de incubação, o primeiro está relacionado à qualidade da equipe 

das empresas incubadas; e o segundo é relacionado ao processo de entrega do produto ou 

serviço pelas empresas. Tais aspectos podem ser constatados no trecho de texto abaixo, 

retirado da entrevista com G3. 

Eu avalio muito duas coisas, muito, muito mesmo: 

A qualidade da equipe: O maior risco é esse... o maior disparadamente! O pessoal 

disse assim, se minha equipe é boa eu posso botar na tormenta que for e eles vão a 

superar. Então a gente acompanha isso muito de perto. 

E, como eu sou incubadora de mercado, eu acompanho qual é a percepção do cliente 

com relação ao que eles [EMPRESAS] fazem. 

 

A incubadora tem desenvolvido ações que incluem respostas específicas para minimizar 

os riscos identificados. No que se refere ao risco associado à equipe das empresas, o 

entrevistado G3 destaca que no diagnóstico inicial (T0) é aplicado o instrumento DISC, que lhe 

permite a incubadora traçar um perfil comportamental de cada empreendedor. A partir dessa 

análise a incubadora orienta suas ações para ajudar aos empreendedores a desenvolver aquelas 

características que são necessárias na orientação empreendedora. 

Quanto ao risco associado o processo de entrega dos produtos ou serviços pelas 

empresas incubadas, comenta o entrevistado G3, que ele pessoalmente entra em contato direto 

com os clientes das empresas e levanta as percepções deles em relação à entrega dos produtos 

ou serviços e a partir dessas informações se discutem as ações de melhoria com cada empresa. 

Então o gerenciamento do risco é a qualidade da equipe e o processo da entrega, 

porque tudo isso tem que ser finalístico, não adianta avaliar o risco do processo eu 

tenho que avaliar o risco do resultado do impacto né, baseado no impacto 

 

Como base no exposto pelo entrevistado G3, encontrou-se evidência da presença parcial 

de três processos de gerenciamento de riscos, como exceção feita ao processo de análise 

qualitativo e quantitativo dos riscos. O Quadro 47 apresenta os resultados.  
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Quadro 47.  Gerenciamento dos riscos na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS Presença 

A incubadora define como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto GR-01   

A incubadora determina os riscos que podem afetar o projeto GR-02   

A incubadora realiza a priorização dos riscos para a análise GR-03   

A incubadora realiza uma análise numérico do efeito dos riscos identificados GR-04  

A incubadora desenvolve ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto 

GR-05 
  

A incubadora implementa planos de respostas aos riscos identificados GR-06   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que tange ao gerenciamento das aquisições, a EMPREENDE planeja suas 

aquisições, mas é diretamente a sua instituição mantenedora que conduze o processo. Segundo 

o entrevistado G3, a incubadora tem um ERP nacional através do qual solicita as aquisições. 

Com relação a isso relatou que “todas as minhas compras, todas minhas aquisições de 

produtos, serviços são feitas por lá, cotação eu não me meto, eu dou a requisição e recebo o 

presente”. 

Em relação aos investimentos em estrutura física, por exemplo, aquelas destinadas a 

melhoria das condições das salas de incubação, o entrevistado G3 comenta que deve apresentar 

um projeto com o cálculo da relação custo-benefício para que os executivos valorem a 

viabilidade ou não de tal aquisição, e isso deve ser feito até com um ano de antecipação. 

Este aqui um orçamento para CAPEX né, para investimento de climatização que a 

gente estava fazendo aqui, para validar um projeto tem que ter justificativa, se é de 

manutenção e investimento, a categoria, qual é o risco envolvido, como isso vai 

repercutir em termos de operação, por exemplo, eu vou a investir, isso aí vai aumentar 

minha receita ou vai aumentar meu custo. 

 

O Quadro 48, exibe os processos de gerenciamento das aquisições, conforme o exposto 

pelo entrevistado G3 não foi encontrada evidência que demonstre que a EMPREENDE adota 

esta área no desenvolvimento do seu processo de incubação. 

 

Quadro 48. Gerenciamento das aquisições na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES Presença 

A incubadora documenta as decisões de compras do projeto e identifica os potenciais 

fornecedores 
GA-01   

A incubadora seleciona o fornecedor e adjudica os contratos GA-02   

A incubadora monitora o desempenho dos contratos e realiza as mudanças quando necessário GA-03   

A incubadora encerra as aquisições GA-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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No que concerne ao gerenciamento das partes interessadas, a EMPREENDE realiza 

o processo de identificação das partes interessadas chave, destacando, a REPIN, a Laureate, a 

FIERN, a FAPERN, a Endeavor e o SEBRAE.   

Quanto a se comunicar e trabalhar com as partes interessadas, a EMPREENDE participa 

em diversos fóruns de governança como: no conselho estadual de ciência de tecnologia; no 

núcleo de apoio a gestão de inovação da FIERN; na REPIN. Nesses espaços a incubadora 

proporciona informação sobre o andamento dos projetos e os planos da incubadora. 

Institucionalmente, faz uso de um dashboard para se comunicar com os tomadores de decisão, 

e um newsletter na difusão das informações para os formadores de opinião. 

A incubadora desenvolve estratégias e comunicações criativas para engajar a esses 

stakeholders, como exemplo o entrevistado G3 coloca que uma estratégia para engajar aos 

alunos da área da saúde, de educação, de serviço social, de direito, são os seminários de 

empreendedorismo chamados SEMPRE. 

[...] com comunicações criativas e eficientes, por exemplo, engajar ao aluno, palavra 

empreendedorismo ela é chata, é difícil, é comprida, difícil até de falar entendeu. Na 

área de gestão está de boa, mas como é que vou falar isso para o cara da saúde, como 

é que vou falar isso para o cara do serviço social para o cara de psicologia, aí eu tenho 

estratégias de infiltração, por exemplo, eu faço eventos que são seminários de 

empreendedorismo que aí eu tiro a palavra empreendedorismo e fica SEMPRE. O que 

são o SEMPRE, eu falo de empreendedorismo em eventos sem dizer que é 

empreendedorismo, então teve o SEMPRE SOCIAL, o SEMPRE NEGÓCIOS, a 

SEMPRE EDUCAÇÃO. 

 

Com base no relato do entrevistado G3, verifica-se que três dos processos de 

gerenciamento das partes interessadas são adotados pela incubadora, com exceção feita ao 

controle do engajamento das partes interessadas, pois não foi encontrado indício de ações 

quanto ao monitorar o engajamento das partes interessadas. O Quadro 49 apresenta uma síntese 

desses processos. 

 
Quadro 49. Gerenciamento das partes interessadas na EMPREENDE 

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS Presença 

A incubadora identifica suas partes interessadas e documenta as informações relacionadas 

aos seus interesses 
GPI-01   

A incubadora desenvolve estratégias de gerenciamento para engajar suas partes interessadas GPI-02   

A incubadora se comunica e trabalha com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas 
GPI-03   

A incubadora monitora os relacionamentos com as partes interessadas GPI-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Constatou-se que as áreas de conhecimento em GP são adotadas pela EMPREENDE, 

com maior destaque do gerenciamento de tempo, custos, comunicações, recursos humanos, 

qualidade e partes interessadas, ao passo que os processos de gerenciamento de risco foram 

parcialmente identificados.  Não se detectou presença de gerenciamento das aquisições. 

 

4.2.4 inPACTA  

 

 

A Incubadora de Processos Acadêmicos, Científicos e Tecnológicos Aplicados da 

Escola de Ciência e Tecnologia -inPACTA-  é uma incubadora de startup e de economia 

criativa cuja a missão é criar talentos em empreendedorismo tecnológico de forma sistêmica e 

metodológica. Foi constituída em 2014 pela Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN com o 

objetivo de estimular, apoiar e promover a transferência de tecnologias, a transformação de 

ideias em negócios e apoiar empresas inovadoras, orientadas para a geração de startups. 

A inPACTA emergiu como uma proposta inovadora, quanto à forma de direcionar o seu 

processo de incubação, primeiro, porque este é voltado para a incubação de ideias com potencial 

de se tornarem em projetos prontos para ser incubados, no modelo tradicional de incubação de 

qualquer outra incubadora da UFRN; segundo, porque o processo de incubação está atrelado ao 

curso do bacharelo de Ciências e Tecnologia e ao Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia 

e Inovação. 

 

4.2.4.1 Classificação da incubadora  

 

Em termos de infraestrutura a inPACTA tem capacidade máxima de acomodar nas suas 

instalações dez empresas, “mas a gente está partindo para um processo de quase co-working, 

então as empresas vão ficar alocando espaço de acordo com a demanda”. O entrevistado G4 

ressaltou que “todo o processo de incubação vai ser virtualizado”, para tanto, a incubadora 

está desenvolvendo uma plataforma virtual que lhe vai permitir atender um maior número de 

empreendimentos. 

Para atender aos empreendimentos, a inPACTA possui uma estrutura física para 

acomodar até dez empresas. Além disso, oferece aos empreendimentos pré-incubados, acesso 

aos laboratórios da ECT e aos demais laboratórios relacionados às áreas de Tecnologias da 

UFRN, bem como capacitações destinadas à melhoria da gestão do negócio e da qualidade dos 

processos e produtos. 
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O texto abaixo, retirado de um documento (Edital de Pré-incubação, p.1-2) resume os 

serviços ofertados aos empreendimentos que de forma geral foram citados por G4. 

Serviços de infraestrutura 

Salas de reuniões e espaços de convivência como uso compartilhado pela incubadora, 

seus parceiros e os participantes de seu sistema de incubação 

Laboratórios da UFRN 

A utilização da infraestrutura física e tecnológica da ECT obedecerá a prioridades, 

critérios e requisitos estabelecidos pela Gerência Executiva da incubadora, observadas 

as respectivas disponibilidades e assegurada igualdade de oportunidades 

 

Serviços de apoio ao desenvolvimento do empreendimento 

Planejamento e acompanhamento do empreendimento;  

Modelagem da Proposta de Valor;  

Capacitações;  

Mentorias;  

Assessoria para captação de recurso através Apoio à participação em eventos, 

incluindo o 1º SEED Fórum inPACTA 

Articulação com os atores locais (FIERN, SEBRAE) 

Articulação com os potenciais clientes e parceiros;  

Acesso aos professores da ECT;  

Acesso aos serviços Articulação com os laboratórios da UFRN;  

Divulgação dos empreendimentos nas diversas mídias utilizadas pela incubadora;  

Uso da marca da inPACTA.  

 

Conforme o relato do entrevistado e o documento do edital de incubação, pode-se 

classificar a inPACTA segundo a tipologia geracional de incubadoras definidas por Lalkaka 

(2001a), Aerts et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), está alinhada com os conceitos de 

incubadora segunda geração.  

 

4.2.4.2 Processo de incubação 

 

O entrevistado G4 coloca que, o processo de incubação da inPACTA é diferente em 

relação às outras incubadoras em três sentidos: i) a incubação está sendo atrelada tanto ao 

programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Inovação como ao curso de engenharia 

de negócios “ [...] então a gente tem a pós-graduação muito ligada, e o curso de engenharia de 

negócios que está sendo montado”; ii) a incubadora não está mais preocupada com a questão 

de oferecer espaço físico as empresas, mas sim com a orientação e empowerment das pessoas 

em relação aos processos e a como fazê-los; iii) o processo de incubação da inPACTA considera 

exclusivamente a etapa de pré-incubação, “A gente está só chamando de pré-incubação”.  

A inPACTA ela é diferente como? Ela vem preocupada com as pessoas, então a gente 

não está mais preocupada com a estrutura. A estrutura é a questão de organização e 

de processos, então a gente não precisa mais de espaço físico o que a gente precisa é 

orientar as pessoas como fazer, como tocar o processo e aí a gente vê que incubação 

não é estrutura é processo você pode incubar até em casa, até em sua própria empresa 

desde que tenha lá um espaço físico aí configura tal coisa. Então aí a gente está indo 

muito nessa linha de processo, começando em zero com zero de recursos e transformar 

isso em uma coisa viável. 
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O texto abaixo retirado de um documento (Planejamento estratégico da inPACTA, p.3) 

corrobora o relato do entrevistado G4 em relação aos aspectos acima citados:  

[...] a inPACTA pretende gerar um ecossistema de inovação e de empreendedorismo 

junto com a ênfase de engenharia de negócios da ECT (em implantação) e com o 

Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação (em proposta) da 

colaboração entre o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e a ECT.  

 

O tempo de permanência dos empreendimentos pré-incubados, é de até dezoito meses, 

“[...] a gente acabou com o processo tradicional de seis meses de pré-incubação”. Uma vez 

finalizado esse período, as empresas já terão amadurecido sua ideia de negócios e podem seguir 

dois caminhos: atuar no mercado ou participar no processo de incubação em outras incubadoras 

da UFRN. 

[...] a gente fala está pronta inclusive para incubar, então se a empresa quiser seguir, 

podem ir se incubar e já chegam em uma categoria de incubada, pois passaram por 

nosso processo, já chegam madura, então é nessa linha que a gente trabalha. 

 

O texto retirado de um registro em arquivo (Planejamento estratégico, p.3) confirma os 

aspectos que de forma geral foram citados pelo entrevistado G4. 

[...] a inPACTA se propor a acolher propostas selecionadas para pré-incubação de 

outras incubadoras e fornecer projetos maduros a ser incubados por estas. A principal 

expectativa com essa metodologia é promover a conectividade da comunidade da ECT 

como todos os saberes da UFRN, com vistas a transbordar o conhecimento produzido 

na instituição na economia norte-rio-grandense. 

 

Em relação a como a incubadora gerencia o processo de pré-incubação, as novas 

diretrizes da inPACTA estabelecem que os alunos do mestrado deverão criar uma startup.  Os 

empreendimentos serão selecionados via edital e serão divulgados na ECT com a intenção de 

os alunos de graduação se somarem a esses projetos, ou, para incentivá-los a criarem seu próprio 

empreendimento. Os projetos selecionados são tratados sob o regime de projetos de extensão 

da universidade. Nesse contexto, o entrevistado G4 enfatiza que os negócios não devem ser 

legalmente vinculados à Universidade. 

[...] todo o processo agora ele é visto, ele é colocado na categoria de projeto de 

extensão. São projetos de extensão e com isso aí a gente desvincula, aí não há um 

vínculo assim legal do ponto de vista contratual, então sendo um processo de extensão 

que acontece, a gente não quer mais incubar, a gente chama só de pré-incubação 

embora leve o nome de incubação, mas que a gente tem um período de 12 a 18 meses 

de o início até o final da maturação 

 

Os empreendimentos selecionados para participar no processo de pré-incubação vêm de 

dois públicos: um público interno, sendo estes os alunos de graduação e mestrado, funcionários 

e professores da escola de C&T; e um público externo que são pessoas ou grupos da sociedade, 
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sendo um requisito para estes, estar associado a um dos atores da Escola de Ciências e 

Tecnologia. 

Hoje a gente está com o edital por duas frentes. Então fizemos o edital interno para 

forçar os alunos de mestrado a criarem startups, múltiplos empreendimentos. Vamos 

agora abrir um edital externo, que é para toda a comunidade, e aí a gente vai colocar 

esses dois empreendimentos, empreendimentos internos e externos, vamos a formatar 

isso e expor para a comunidade para ver quem quer fazer parte desses 

empreendimentos ou criar seus próprios. 

Os projetos selecionados são acompanhados e assessorados por profissionais expert em 

diversas áreas de negócios. Além de serem capacitados nas diferentes disciplinas que formam 

parte da grade curricular do curso de bacharelado que focam na gestão de negócios 

tecnológicos.   

 

4.2.4.3 Áreas de conhecimento em GP 

 

 

Nesta seção se mostram os resultados da inPACTA quanto às áreas de conhecimento 

em GP identificadas no processo de incubação. 

A parceria entre a incubadora e as empresas é estabelecida através do projeto de 

extensão, com um professor responsável pelos projetos, conforme consta na resposta do 

entrevistado G4. 

[...] a empresa entrou aqui ela ganha um número de projeto de extensão e tudo o que 

é feito, tudo processo, todo contrato de ação, vai para a extensão. Então cada professor 

é responsável por alguns projetos de extensão. 

 

 

Em relação ao gerenciamento da integração, o documento que autoriza o início da fase 

de pré-incubação é o projeto de extensão.  

 Até a data de realização da coleta dos dados desta pesquisa, a inPACTA encontrava-se 

reestruturando todo o processo de incubação. Assim, o entrevistado G4 expressou que algumas 

questões de planejamento estavam sendo definidas conforme expressou o entrevistado G4.  

 Um desses temas diz respeito ao do desenvolvimento de um plano de gerenciamento de 

projetos, nas palavras do entrevistado sobre esse aspecto foram: “ainda não fechamos este 

documento” . Portanto, considera-se nesta pesquisa como não identificado esse processo. 

 A pesar de não ter definido o plano de gerenciamento do projeto, o entrevistado colocou 

que todo o trabalho é orientado e controlado na plataforma trello, “então gestão de projetos 

virtuais que a gente está acompanhando a cada uma das empresas”. 
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Segundo depoimento do entrevistado G4, a inPACTA “finaliza o projeto de extensão e 

dá uma declaração de que concluiu o processo de incubação. Esse documento é valido na 

INOVA metrópole caso a empresa pretenda passar pela fase de incubação”. Mas cabe destacar 

que esse processo era estabelecido nas diretrizes anteriores da incubadora. 

Ante o exposto pelo entrevistado G4, foi possível identificar três dos processos de 

gerenciamento da integração adotados pela inPACTA no processo de incubação, conforme 

mostra-se no Quadro 50. 

 
Quadro 50. Gerenciamento da integração na inPACTA 

GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO Presença 

A incubadora desenvolve um documento que autoriza a existência do projeto GI-01   

A incubadora desenvolve o plano de gerenciamento do projeto GI-02   

A incubadora orienta e gerencia o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto GI-03   

A incubadora monitora e controla o progresso do trabalho  GI-04   

A incubadora revisa e aprova as solicitações de mudança e gerencia estas GI-05  

A incubadora finaliza as atividades de todos os grupos de processo para encerrar o projeto GI-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que tange ao gerenciamento do escopo, mesma situação, o entrevistado G4 

comentou que vários temas estão sendo redefinidos conforme o novo contexto de atuação da 

incubadora. Assim, o plano de gerenciamento do escopo está em andamento. 

 Uma descrição do projeto encontrou-se no documento de planejamento estratégico. O 

projeto se divide em componentes menores, sendo estas: validação da ideia como proposta de 

valor; desenvolvimento e implementação; teste de mercado; validação do modelo de negócios 

e escalabilidade e viabilidade. Para cada componente do trabalho tem sido estabelecida 

entregas, o trecho retirado da entrevista com G4 evidencia tal aspecto: 

1. A Proposta de Valor (PV) deve ser concluída em 30 dias. Caso ela não se 

demostre viável, poderá ser pivotada, tendo mais 30 dias para nova apresentação. Se 

falhar, o empreendimento sai do processo de pré-incubação. 

2. PV implementado de modo funcional. Tem de estar funcionando para ser testado 

por clientes Beta. Ou seja: tem-se que ter um Produto minimamente testável. 

3. MVP no Mercado para coleta de impressões. 

4. MVP gerando nota fiscal 

5. Avaliação de negócio utilizando viabilidade do negócio em planilha projetada 

para 05 anos. Todas as receitas e custos lançados em valor presente. 

  

Perante o exposto pelo entrevistado G4, foi possível identificar parcialmente a adoção 

do gerenciamento do escopo no processo de incubação inPACTA, conforme se mostra no 

Quadro 51.  

 
  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 51. Gerenciamento do escopo na inPACTA 

GERENCIAMENTO DO ESCOPO Presença 

A incubadora cria um plano de gerenciamento do escopo que documento tal e como será definido, 

validado e controlado 

GE-01   

A incubadora documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas GE-02   

A incubadora desenvolve uma descrição detalhada do projeto e do produto GE-03   

A incubadora subdivide o projeto em componentes menores  GE-04   

A incubadora formaliza a aceitação das entregas concluídas do projeto GE-05  

A incubadora monitora o escopo do projeto, do produto e gerenciamento das mudanças GE-06  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

No que se refere ao gerenciamento do tempo, o entrevistado G4 coloca que, o tempo 

máximo de pré-incubação é de dezoito meses. O gerenciamento do cronograma, bem como as 

atividades são controladas e validadas no trello.  

A inPACTA estabeleceu “[...] pontos de verificação que a gente vai balizar por projeto 

[...]”, para monitorar a evolução dos empreendimentos pré-incubados, para tanto, alguns 

indicadores ancorados no modelo CERNE foram definidos. O intervalo de tempo estabelecido 

para monitorar esses indicadores é de um mês e os resultados obtidos são discutidos em reuniões 

presenciais. 

Então a gente criou alguns itens, alguns indicadores, não são fechados, mas são 

estruturas que elas servem, ancoradas um pouco no CERNE, aquela questão de redes, 

de como é que está o negócio. Feito isso, a cada mês tem um encontro presencial e a 

gente cobra como é que está. 

 

Ante o exposto pelo entrevistado G4, percebe-se que a InPACTA adota todos os 

processos de gerenciamento de tempo. O Quadro 52 mostra esses resultados. 

 

Quadro 52. Gerenciamento do tempo na inPACTA 

GERENCIAMENTO DO TEMPO Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto 
GT-01 

 

A incubadora identifica e documenta as ações especificas a serem realizadas GT-02   

A incubadora identifica e documenta os relacionamentos entre as atividades GT-03   

A incubadora estima os recursos necessários para realizar as atividades GT-04   

A incubadora estima os períodos de trabalho necessários para terminar as atividades GT-05   

A incubadora analisa a sequencias das atividades, suas durações, recursos e restrições do 

cronograma 
GT-06  

A incubadora monitora o andamento das atividades para a atualização de seu progresso e 

gerenciamento das mudanças 
GT-07   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Com relação ao gerenciamento de custos, as despesas derivadas dos serviços 

relacionados a estrutura física, são assumidas pela UFRN que é a instituição mantenedora da 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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incubadora. O entrevistado G4 coloca que a inPACTA “tem um aporte também da ECT, então 

o material de consumo a ECT fornece”. 

Ao ser uma dinâmica diferente de pré-incubação, os serviços de capacitação formam 

parte da grade curricular do bacharelado e do mestrado, assim, já são inclusos na estrutura de 

custos fixos da UFRN. Segundo afirma o entrevistado G4, para desenvolver o processo de 

incubação utilizam-se apenas recursos internos e recursos obtidos das taxas de inscrição.  

[...] a gente só faz com recursos internos, como a gente não tem ainda... a gente está 

esperando o novo marco legal regulamentado tal vez a gente possa regulamentar como 

agencia, sendo assim pode inclusive submeter a editais e pegar recursos, mas essa é 

uma outra visão a gente só faz com recursos internos, como a gente não tem ainda... 

a gente está esperando o novo marco legal regulamentado tal vez a gente possa 

regulamentar como agencia, sendo assim pode inclusive submeter a editais e pegar 

recursos, mas essa é uma outra visão.  
 

Ante o exposto pelo entrevistado G4, não foi possível identificar os processos de 

gerenciamento de custos na inPACTA, conforme mostra o Quadro 53. 

 

Quadro 53. Gerenciamento dos custos na inPACTA 

GERENCIAMENTO DOS CUSTOS Presença 

A incubadora estabelece as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, 

gestão, despesas, e controle dos custos 
GC-01   

A incubadora desenvolve uma estimativa de custos dos recursos monetários necessários para 

terminar as atividades do projeto 
GC-02   

A incubadora agrega os custos estimados em atividades individuais ou em pacotes de trabalho GC-03   

A incubadora monitora o andamento do projeto para a atualização de seu orçamento e 

gerenciamento das mudanças 
GC-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 
 

Quanto ao gerenciamento das comunicações, a inPACTA está em processo de 

desenvolvimento de um website guarda-chuva para gerenciar os empreendimentos pré-

incubados virtualmente, bem como para a difusão das informações relacionadas aos processos 

dos negócios tecnológicos. 

Como a gente está... na verdade a gente está em um ecossistema, então você tem aí 

esse site. O site guarda-chuva vai ter todos os nossos processos... esse guarda-chuva 

que é negócios tecnológicos. 

 

As necessidades de informação das partes interessadas internas são atendidas em 

reuniões sistemáticas, bem como por meio de e-mail, WhatsApp. Externamente as 

comunicações são gerenciadas por meio do site COMC&T, que uma das principais plataformas 

de divulgação dos projetos da ECT. 

Além disso, o entrevistado G4 afirma que anualmente se realiza o SEED fórum onde os 

empreendimentos pré-incubados são apresentados para investidores internos “e aí nesse SEED 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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fórum as empresas elas vão a ser ...vamos dizer assim, vão ser balizadas por investidores 

externos”. 

Com base no revelado pelo entrevistado, foi possível identificar a presença de todos os 

processos de gerenciamento das comunicações, uma síntese desses processos é mostrada no 

Quadro 54. 

 

Quadro 54. Gerenciamento das comunicações na inPACTA 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES Presença 

A incubadora desenvolve um plano de comunicações do projeto com base nas necessidades de 

informação das partes interessadas 
GCO-01   

A incubadora cria, coleta, distribui, armazena as informações de acordo com o plano de 

gerenciamento das comunicações 
GCO-02   

A incubadora monitora e controla as comunicações para assegurar que as necessidades de 

informação das partes interessadas sejam atendidas 
GCO-02   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 Em relação ao gerenciamento dos recursos humanos, a inPACTA dispõe de uma 

equipe de professores da UFRN que possuem expertise nas áreas de tecnologias e negócios. A 

estrutura organizacional da incubadora está distribuída em cinco áreas, sendo estas, a gerência 

financeira, TI, gestão legal, operações e novos negócios, criatividade e melhoria continua.  

Além disso, apoiam dois bolsistas, um consultor de projetos, e dois assessores jurídicos. 

[...] então temos cinco professores que seriam responsáveis pela diretoria, e bolsistas, 

agora tem em torno de 3 bolsistas. A gente pode incluir um secretário que ele trabalha 

nos Pós-graduação, mas faz de tudo. 

 
A gente não fala só sobre uma incubadora, mas sim de um sistema de incubação, bem, 

então esse sistema tem pessoal que mexe com administração, pessoal que mexe com 

ensino e pessoal que mexe com a pesquisa. 

 

Em relação a desenvolvimento dessa equipe, o entrevistado G4 comenta que por serem 

todos eles professores da Universidade, cada um se especializa por conta própria no seu tema 

de interesse. Todas as capacitações são direcionadas a ajudar a desenvolver os 

empreendimentos pré-incubados. Da mesma forma o entrevistado G4 enfatiza que: 

[...] cada um [EQUIPE] se voluntaria para apreender as coisas. A gente só investe 

capacitação para os incubados. Entre nós não é assim, cada quem se especializa no 

tema de seu interesse. 
 

Com base no revelado pelo entrevistado, foi possível identificar a presença três 

processos de gerenciamento dos recursos humanos, com exceção feita ao desenvolvimento da 

equipe do projeto. Uma síntese do resultado é exibida no Quadro 55.  

 

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 55. Gerenciamento dos recursos humanos na inPACTA 

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS Presença 

A incubadora identifica e documenta os papeis, responsabilidades e habilidades necessárias da 

equipe do projeto 
GRH-01   

A incubadora dispõe dos recursos humanos e da equipe necessária para terminar as atividades do 

projeto 
GRH-02   

A incubadora ajuda a melhorar as competências da equipe do projeto GRH-03   

A incubadora acompanha o desempenho da equipe GRH-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

Quanto ao gerenciamento da qualidade, o entrevistado G4 destaca que por estar a 

incubadora em um processo de reconfiguração, alguns temas não têm sido totalmente definidos, 

e a qualidade é um desses. No esquema anterior, a incubadora possuía indicadores, “mas a 

gente viu que o que a gente escolheu como indicador estava errado”. 

 

Com base no relato do entrevistado G4, não foi possível identificar a presença de dos 

processos de gerenciamento da qualidade, conforme mostra o Quadro 56.  

 

Quadro 56. Gerenciamento da qualidade na inPACTA 

GERENCIAMENTO DA QUALIDADE Presença 

A incubadora identifica os padrões de qualidade do projeto e suas entregas GQ-01   

A incubadora realiza auditoria dos padrões de qualidade e dos resultados das medições do 

controle de qualidade 
GQ-02   

A incubadora monitora e registra os resultados da execução das atividades de qualidade para 

avaliar o desempenho  
GQ-03   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 

No que se refere ao gerenciamento de riscos, o entrevistado G4 enfatiza que quando 

se cria uma startup o risco “é inerente e não a forma de prevê-lo, mas sim de minimizá-lo”. 

Nesse contexto, há um reconhecimento que a natureza própria dos negócios envolve risco, mas 

a incubadora não realiza nenhuma ação para o gerenciamento destes. 

O risco é inerente, se você não tem risco você não tem uma startup. Então se você não 

tem risco você não tem um começo e a gente quer criar um empreendedorismo 

inovador. O risco é inerente e a gente não tem como prever o que pode é minimizar. 

Todo risco vem com oportunidade e olhar para adentro pegar tudo aquilo que veem e 

transformar isso em oportunidade. Mas o risco é inerente e incontrolável. 

 

 Com base no exposto pelo entrevistado G4, não se encontrou evidências que 

permitissem identificar a presença dos processos de gerenciamento de riscos na inPACTA. O 

Quadro 57 apresenta uma síntese do resultado.  

 

  

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Quadro 57. Gerenciamento dos riscos na inPACTA 

GERENCIAMENTO DOS RISCOS Presença 

A incubadora define como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos do projeto GR-01   

A incubadora determina os riscos que podem afetar o projeto GR-02  

A incubadora realiza a priorização dos riscos para a análise GR-03  

A incubadora realiza uma análise numérico do efeito dos riscos identificados GR-04   

A incubadora desenvolve ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos 

objetivos do projeto 

GR-05 
  

A incubadora implementa planos de respostas aos riscos identificados GR-06   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda: 

 

 

O gerenciamento das aquisições, é realizado diretamente pela UFRN. O entrevistado 

G4 comenta que a incubadora não tem intenções de criar dependência de recursos pelas 

empresas, pelo o contrário, desde o início, estimula-se o investimento em seus próprios 

negócios. O trecho abaixo, retirado da entrevista com G4, ratifica tal aspecto. 

[...] quando tem que fazer uma coisa com hardware ele têm que pagar um insumo, ele 

paga de sua bolsa, então é uma forma de mostrar para ele que a gente não quer é 

paternalista. A gente não quer dar todo o recurso.  

[...]milhares de empresas começaram de zero e eles tem que mostrar que querem... se 

você não está disposto a tirar o dinheiro de seu bolsa, então porque alguém vai querer 

investir em você. 

Diante o exposto pelo entrevistado G4, não foi possível identificar a presença dos 

processos de gerenciamento das aquisições na inPACTA, conforme mostra o Quadro 58. 

 

 

Quadro 58. Gerenciamento das aquisições na inPACTA 

GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES Presença 

A incubadora documenta as decisões de compras do projeto e identifica os potenciais 

fornecedores 
GA-01 

 

A incubadora seleciona o fornecedor e adjudica os contratos GA-02   

A incubadora monitora o desempenho dos contratos e realiza as mudanças quando necessário GA-03   

A incubadora encerra as aquisições GA-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  

 

No que concerne ao gerenciamento das partes interessadas, a inPACTA realiza o 

processo de identificação destas, destacando a FIERN, o SEBRAE, o cerne (centro de 

estratégias em recursos naturais & energia), o SENAI, a UFRN e a EJECT - Empresa júnior da 

Escola de Ciencia e Tecnologia-.   

Com algumas partes interessadas a relação é de muita proximidade, a exemplo disso o 

entrevistado G4 destacou que há uma comunicação muito direta entre a ECT e a FIERN, “com 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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os professores da ECT e da produção, então há um vínculo muito forte”. A comunicação com essas 

partes interessadas tanto internas como externas, tambem acontece por meio de um grupo 

chamado integração NATA que agrupa mais de setecentas pessoas que estão envolvidas com a 

inovação, “esse grupo congrega todo mundo que mexe com inovação”. Com outras 

incubadoras da UFRN, a comunicação também é muito estreita, já que “todos os professores 

que gerenciam essas incubadoras fazem parte do mestrado, então todos os gestores estão 

dentro do mesmo mestrado, então a comunicação é direta”. 

Com relação ao engajamento desses stakeholders o entrevistado G4 comentou  que “a 

marca UFRN é forte! A gente tem uma mídia do próprio Metrópole Digital muito forte, e aí o 

pessoal quando vê alguma coisa de inovação vem a Universidade quase que voluntariamente”. 

Com base no exposto pelo entrevistado foi possível identificar que a inPACTA tem 

identificado as suas partes interessadas e que que adota de forma parcial os processos de 

desenvolvimento de estratégias para engajar as partes interessadas e o processo de se comunicar 

e trabalhar com estas, ao passo que não monitoram o relacionamento com estas, conforme 

mostra o Quadro 59. 

 

Quadro 59.  Gerenciamento das partes interessadas na inPACTA 

GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS Presença 

A incubadora identifica suas partes interessadas e documenta as informações relacionadas aos 

seus interesses 
GPI-01   

A incubadora desenvolve estratégias de gerenciamento para engajar suas partes interessadas GPI-02   

A incubadora se comunica e trabalha com as partes interessadas para atender às suas 

necessidades/expectativas 
GPI-03   

A incubadora monitora os relacionamentos com as partes interessadas GPI-04   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  
 

Com base no relato do entrevistado G4, foi possível identificar que a inPACTA adota 

integralmente os processos de gerenciamento de tempo, recursos humanos e comunicações, ao 

passo que os processos de gerenciamento da integração, do escopo e das partes interessadas 

foram parcialmente identificados. Não se encontrou evidência sobre a adoção dos processos de 

gerenciamento de custos, qualidade, risco e aquisições.  

 

4.3 ANÁLISE INTERCASOS 

 

De acordo com Einsenhardt (1989, p. 541) as “táticas de pesquisa de casos cruzados 

aumentam a probabilidade de o pesquisador capturar novos achados que podem existir nos 

dados”. Assim, esta seção visa apresentar os resultados da análise cruzada dos casos das quatro 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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incubadoras de empresas estudadas, buscando identificar semelhanças e diferenças entre os 

casos.  

A seguir, torna-se necessário para responder à questão norteadora desta pesquisa – como 

as incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo de incubação à luz 

da gestão de projetos–, apresentando os resultados dos casos de forma conjunta. Cabe destacar 

que a análise intercasos segue a mesma ordem dos objetivos específicos. 

 

4.3.1 Classificação das incubadoras na tipologia geracional 

 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa buscou classificar as incubadoras de 

empresas na tipologia geracional de incubadoras de empresas. Tendo como base a tipologia 

geracional definida por Lalkaka (2001a), Aerts et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), constata-

se que as incubadoras estudadas, segundo os serviços que oferecem encaixam na proposta de 

valor “acelerar a curva de aprendizado das empresas incubadas”, portanto, classificam-se como 

incubadoras de empresas de segunda geração. 

O Quadro 60 apresenta uma síntese dos serviços ofertados pelas incubadoras, levantados 

por meio das entrevistas e de documentos, que permitiram classificá-las na tipologia de segunda 

geração. 

 

Quadro 60. Comparativo dos serviços ofertados pelas incubadoras que permitem caracterizá-la na tipologia 

geracional

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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No Quadro 60 se comparam os serviços oferecidos pelas incubadoras durante seu 

processo de incubação. Quanto aos serviços de estrutura física e tecnológica, a ITNC, a INOVA 

e a EMPREENDE, oferecem as empresas incubadas serviços semelhantes. Uma diferença diz 

respeito ao número de empresas que podem ser apoiadas considerando a estrutura física e 

tecnológica disponibilizada pelas incubadoras. Destacando o caso da INOVA que possui 

capacidade para acomodar até noventa empresas, quando comparadas com as treze empresas 

que pode acomodar a ITNC, e as quatro empresas que pode acomodar a EMPREENDE, e as 

dez empresas em espaço compartilhado que pode atender a inPACTA. 

Diante disso, a EMPREENDE reconhece que hoje um de seus principais gargalos é 

quanto a sua reduzida capacidade de estrutura física para acomodar empresas. Entretanto, já 

estão em marcha os planos para abrir outras incubadoras dentro das unidades educativas da rede 

que operam em Natal e em Mossoró. Ao passo que a ITNC e a inPACTA, para superar essa 

limitação estão considerando abrir uma modalidade de incubação virtual com a finalidade de 

apoiar um maior número de empresas.   

Quanto aos serviços de suporte empresarial, evidenciou-se que a ITNC, a INOVA e a 

EMPREENDE, oferecem serviços semelhantes, sendo mentorias, assessorias e consultorias 

especializadas em negócios. Uma diferença em relação às outras incubadoras, encontrou-se na 

inPACTA, uma vez que os empreendimentos são abrigados ao longo da formação dos alunos 

no curso de bacharelado de ciência e tecnologias e no mestrado, os serviços de suporte 

empresarial são entregues em forma de disciplinas integradas na grade curricular.  

No que se refere aos serviços de networking, confirmou-se que as ações promovidas 

pelas quatro incubadoras ainda são incipientes e passivas quanto à prestação desse serviço. 

Tanto na ITNC como na INOVA este serviço é limitado a apoiar as empresas para participar 

em eventos. Já a EMPREENDE e a inPACTA promovem outras atividades como a organização 

de visitas de investidores e realização de fórum. 

As evidências algumas mostram que as quatro incubadoras oferecem as empresas 

incubadas serviços de estrutura física e tecnológica e serviço de suporte empresarial. Diante 

disso, é possível classificá-las conforme a tipologia geracional definida por Lalkaka (2001a), 

Aerts et al. (2007) e Bruneel et al. (2012), em incubadoras de empresas alinhadas com os 

conceitos de segunda geração. Esse resultado é coerente com a afirmação de Lalkaka (2001 

a) que este modelo de incubadoras de empresas ainda prevalece nos países em desenvolvimento.  
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4.3.2 Processo de incubação 

 

Os resultados que serão apresentados a seguir correspondem ao segundo objetivo 

específico desta dissertação, que é identificar como as incubadoras de empresas desenvolvem 

o seu processo de incubação de empresas.  

Em síntese, o processo de incubação de empresas compreende um período de tempo 

preestabelecido, no qual os empreendedores são apoiados com uma variedade de serviços que 

os auxiliem a melhorar suas competências de gestão e a desenvolver seu negócio. Assim, esses 

empreendimentos passam por diferentes etapas ou fases até sua consolidação e graduação.  

Em relação a como as incubadoras estudadas desenvolvem o seu processo de incubação 

de empresas, evidenciou-se que, a ITNC, a INOVA e a EMPREENDE, apresentam 

semelhanças na estruturação das etapas que formam parte de seu processo de incubação, sendo 

as etapas a pré-incubação, incubação e graduação. Apenas a inPACTA mantém seu processo 

de incubação em uma etapa só, sendo a pré-incubação. 

Algumas diferenças percebidas nas quatro incubadoras dizem respeito ao objetivo final, 

sobretudo da etapa de pré-incubação; ao tempo de duração de cada etapa; ao público alvo e à 

modalidade de incubação.  

Assim, o objetivo final do hotel de projetos na ITNC é o desenvolvimento de modelos 

de negócios economicamente viáveis, ambientalmente corretos e socialmente responsáveis. O 

objetivo final da INOVA em relação à pré-incubação é a validação da ideia de negócios; e na 

EMPREENDE é a geração da primeira nota fiscal, tendo forte ênfase na comercialização da 

empresa. A inPACTA, por sua vez, trabalha sua pré-incubação em duas frentes, a primeira, 

criar as startups e a segunda, amadurecer empreendimentos que logo possam ser incubados em 

qualquer outra incubadora da UFRN.  

Quanto à duração das etapas do processo, a INOVA e a EMPREENDE tem estabelecido 

os mesmos tempos de duração tanto para a pré-incubação como para a incubação, sendo estes 

de doze e vinte e quatro meses, respectivamente. Ao passo que na ITNC o hotel de projeto tem 

duração de seis meses e a incubação de trinta meses, e na inPACTA a pré-incubação tem 

duração entre os doze e os dezoito meses. 

Cabe destacar que das quatro incubadoras em questão, a INOVA é a única que considera 

a opção de prorrogação do tempo de permanência das empresas conforme decisão de seu 

Conselho deliberativo, o qual pode ser de até seis meses na pré-incubação e até doze meses na 

incubação. 
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No que tange ao público alvo, pelo fato das quatro incubadoras estar vinculadas a 

instituições de ensino, existe um público interno, que no caso são os alunos e os professores e 

funcionários que desenvolvem pesquisa associadas à inovação.  

A ITNC segmenta seu público alvo de acordo com as etapas de seu processo de 

incubação, isto é, o hotel de projeto ou pré-incubação é restrito para alunos do IFRN campus 

de Natal, já na incubação é aberto para empreendedores individuais e micro e pequenas 

empresas que possuam um CNPJ.  

A INOVA, por sua vez, atende em todo o seu sistema de incubação empreendedores 

individuais, empresas associadas e empresas privadas de TI estabelecidas formalmente e 

empreendedores da comunidade acadêmica de forma geral. A inPACTA atende um público 

interno de estudantes, professores ou funcionários da ECT, e um público externo que a 

comunidade empreendedora em geral.  

Em vista que, a EMPREENDE é a única incubadora vinculada a uma instituição de 

ensino privado, seu público alvo é restrito a alunos e egressos dos cursos de graduação e pós-

graduação da UnP. 

Quanto à modalidade de incubação, deparou-se que na etapa de pré-incubação a ITNC 

e a EMPREENDE apenas oferecem vagas na modalidade de empresas não residentes, já na 

incubação, ambas as incubadoras disponibilizam às empresas a modalidade de residência. Ao 

passo que, a INOVA para todas as etapas de seu sistema de incubação oferece a modalidade de 

empresa residente. A inPACTA oferece vagas na modalidade de empresa residente e não 

residente. Outra particularidade da inPACTA, é está se preparando para virtualizar todo o seu 

processo de incubação. 

Por fim, no que tange ao gerenciamento do processo de incubação, três das quatro 

incubadoras indicaram que utilizam o modelo CERNE, sendo a ITNC a primeira em obter a 

certificação no primeiro nível de maturidade; a INOVA por sua vez, encontra-se na etapa de 

implantação e em espera de certificação em 2018. A EMPREENDE está implementando 

parcialmente o modelo, segundo o entrevistado G3 não participaram nos editais de implantação 

do modelo porque na época não tinham maturidade, mas de forma quase natural acabaram 

adotando os processos e práticas-chave no seu projeto de incubação. A inPACTA, segundo 

depoimento do entrevistado também está utilizando alguns elementos do CERNE, mas 

principalmente seu processo de incubação é conduzido com um modelo de gestão próprio. 
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O processo de incubação da A ITNC, a INOVA e EMPREENDE se corresponde com o 

modelo genérico de incubadoras de empresas proposto por Costa-David, Malan e Lalkaka 

(2002) e o modelo CERNE. 

No Quadro 61 são sintetizadas as informações relacionadas ao desenvolvimento do 

processo de incubação, levantadas por meios das entrevistas e os documentos. 

 

Quadro 61.  Aspectos do processo de incubação  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Em relação a como as incubadoras de empresas desenvolvem o seu processo de 

incubação, os resultados mostram que as incubadoras estudadas utilizam o mesmo modelo de 
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gestão e não apresentam diferenças significativas quanto à forma de desenvolver o seu processo 

de incubação. 

Ao menos três dos entrevistados indicaram que as ações da incubadora acabam sendo 

destinadas ao que o modelo CERNE prega, portanto, ratifica-se nesta pesquisa que o modelo 

está se tornando o modelo de gestão padrão das incubadoras estudadas. 

Na seção anterior, as incubadoras de empresas estudadas foram classificadas na 

tipologia de segunda geração, portanto, cabe nesta seção retomar esse resultado, visto que 

explica e justifica a adoção do modelo CERNE, pelas incubadoras, para desenvolver o seu 

processo de incubação, lembrando que o modelo foi desenvolvido com o intuito de 

disponibilizar boas práticas de gestão e ajudar às incubadoras de empresas de Brasil a se alinhar 

com o conceito de incubadoras de terceira geração (ANPROTEC, 2016). 

 

 

4.3.3 Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos identificadas  

 

Os resultados apresentados nesta seção correspondem ao terceiro e último objetivo 

específico desta dissertação, que buscou identificar as áreas de conhecimento em gerenciamento 

de projetos (integração, escopo, tempo, custo, comunicações, recursos humanos, qualidade, 

aquisições risco e partes interessadas) adotadas pelas incubadoras de empresas no 

desenvolvimento do seu processo.  

No que tange ao gerenciamento da integração, foi possível identificar que a ITNC, a 

INOVA e a EMPREENDE adotam a maioria dos processos de incubação os processos desta 

área de conhecimento em GP. Enquanto a inPACTA adota parcialmente esta área de 

conhecimento, vale a pena ressaltar que a incubadora está em processo de reestruturação de sua 

forma de operação segundo expressou o entrevistado G4 muitos dos processos estavam sendo 

definidos à data de realização desta pesquisa. 

No que se refere ao gerenciamento do escopo, confirmou-se que a ITNC, a INOVA e 

a EMPREENDE adotam os processos desta área de conhecimento. As incubadoras têm adotado 

os processos-chave: sensibilização e prospecção; seleção; planejamento do negócio; 

qualificação; assessoria e consultorias; monitoramento das incubadas; graduação e 

relacionamento com as graduadas. Dessa forma o gerenciamento se realiza conforme as 

diretrizes do modelo. No caso da inPACTA, os processos concernentes a esta área de 

conhecimento foram parcialmente identificados. 
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Em relação ao gerenciamento do tempo, foi possível identificar que as quatro 

incubadoras de empresas pesquisadas adotam no seu processo de incubação todos os processos 

desta área de conhecimento em GP. Conforme o depoimento dos entrevistados G1, G2, G3 e 

G4, o trello é a plataforma que utilizam para o acompanhar o andamento e a validação das 

atividades, bem como os tempos de duração estabelecidos para a execução destas. 

Algumas diferenças foram encontradas em relação a duração das etapas do processo de 

incubação, destacando os casos da ITNC que determina um tempo máximo de incubação de 

trinta meses; a INOVA de vinte e quatro meses podendo se ampliar até trinta e seis meses; e 

EMPREENDE que estabeleceu como tempo limite dois anos para a incubação e a inPACTA 

que estabeleceu um tempo máximo de dezoito meses para a pré-incubação. 

De forma geral, constatou-se que todos os processos de gerenciamento de tempo são 

adotados no processo de incubação das quatro incubadoras de empresas analisadas. Esses 

resultados são compatíveis com os resultados do estudo de Caulliraux e Valadares (2005) que 

também indicaram que durante a implementação da modelo todas as incubadoras conseguiram 

implementar esta área de forma integral. 

No que se refere ao gerenciamento de custos, verifica-se que das quatro incubadoras, 

a EMPREENDE é a única em adotar de forma integral todos os processos desta área de 

conhecimento no seu processo de incubação, o qual pode ser explicado porque é a única 

incubadora de Universidade privada, tal fato foi evidenciado quando o entrevistado G3 colocou 

que seu patrocinador exige da incubadora métricas para todo o relacionado à sua operação. 

Tanto na INOVA como na ITNC foi possível identificar parcialmente esta área de 

conhecimento em GP, conforme os relatos dos entrevistados G1 e G2 evidenciou-se que ambas 

as incubadoras desenvolvem uma estimativa dos custos e fazem um planejamento 

orçamentário, porém, não todos os custos relacionados ao processo de incubação são estimados 

e conhecidos pela incubadora, ao exemplo os custos dos serviços da estrutura física. Ambas as 

incubadoras desconhecem os custos associados a este serviço, já que é a mantenedora que 

assume diretamente essas despesas. Ao passo que não foram encontradas evidências que 

permitissem identificar a adoção desta área de conhecimento no processo de incubação da 

inPACTA.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa quanto ao gerenciamento de custos, são 

coincidentes com os achados de Caulliraux e Valadares (2005) que identificaram a dificuldade 

das incubadoras de gerenciar os custos, considerando essa área como parcialmente adotada 

pelas incubadoras que adotaram o modelo de gestão de projetos. 
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 No que tange ao gerenciamento das comunicações, foi possível identificar que as 

quatro incubadoras de empresas adotam de forma integral esta área de conhecimento no seu 

processo de incubação. 

Visto que, a ITNC, a INOVA e a EMPREENDE utilizam como modelo de gestão o 

CERNE, um dos processos chave estabelece que a incubadora deve manter um processo 

sistematizado de comunicações explicitando como a incubadora promove a difusão do 

empreendedorismo e da inovação, portanto, infere-se que o gerenciamento das comunicações é 

uma das áreas de conhecimento em GP melhor desenvolvidas pelas incubadoras. Esses 

resultados podem ser complementares ao estudo de Caulliraux e Valadares (2005) que 

destacaram que apenas uma parte dessa área foi implantada pelas incubadoras. 

No que tange ao gerenciamento dos recursos humanos, as evidências permitem 

identificar que as quatro incubadoras estudadas adotam os processos desta área de 

conhecimento. Apenas uma consideração pode ser feita na inPACTA em relação se a 

incubadora ajuda a melhorar as competências da equipe, conforme relato do entrevistado G4, 

os membros de sua equipe possuem os conhecimentos requeridos, e quando há necessidade de 

expertise adicional em alguma área, é realizado por conta própria. Portanto, esse processo foi 

marcado como parcialmente identificado. 

Em relação ao gerenciamento da qualidade, com base no depoimento dos 

entrevistados G1, G2 e G3, foi possível identificar que esta área de conhecimento é adotada 

integralmente pela ITNC, a INOVA e a EMPREENDE. Exceção feita na inPACTA que não se 

encontrou evidência que corroborara a adoção dessa área de conhecimento no desenvolvimento 

de seu processo de incubação.  

Quanto ao gerenciamento dos riscos, as evidências apontam que as incubadoras 

pesquisadas não adotam os processos de gerenciamento de riscos, exceção feita à 

EMPREENDE que adota de forma parcial alguns dos processos dessa área de conhecimento. 

Em contrapartida a ITNC e a INOVA, segundo relato dos entrevistados G1 e G2 comentaram 

que avaliam algumas premissas e hipóteses que caso aconteçam podem afetar o seu processo 

de incubação, mas que não é uma ação que realizam formalmente. Perante isso, infere-se que o 

gerenciamento dos riscos é uma área negligenciada no âmbito de incubadoras de empresas.  

Quanto a gerenciamento das aquisições, encontrou-se que as incubadoras 

desenvolvem apenas o processo de planejar as aquisições.  As quatro incubadoras por estarem 

vinculadas a instituições de ensino dependem dos processos de aquisições de sua mantenedora. 

As incubadoras planejam suas aquisições, mas não conduzem nem monitorem o desempenho 
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diretamente, dado que seguem os procedimentos internos de suas mantenedoras. Esses 

resultados são consistentes com o estudo de Caulliraux e Valadares (2005) que apontou que 

valia a pena avaliar a aplicabilidade desta área de conhecimento, já que as incubadoras possuem 

processos de compras mais bem desenvolvidos que os sugeridos pelo PMI. Sobre tal afirmação, 

cabe aqui esclarecer que não são propriamente as incubadoras que possuem os processos de 

aquisições bem definidos senão suas mantenedoras, ou seja, as Universidades às que pertencem. 

Tendo em consideração que para alcançar outros níveis de maturidade na sua gestão as 

incubadoras deverão ser mais independentes de suas mantenedoras, isso implica que deverão 

estabelecer seus próprios procedimentos de aquisições, portanto, pode-se inferir que nesse 

contexto faz-se possível a aplicabilidade dessa área de conhecimento em GP. 

No que se refere ao gerenciamento das partes interessadas, com base no depoimento 

dos entrevistados é possível afirmar que as quatro incubadoras de empresas analisadas, adotam 

o processo de identificar às suas partes interessadas, mas não documentam as informações 

relacionadas aos interesses destas. No que diz respeito a desenvolver estratégias o 

gerenciamento das partes interessadas foi parcialmente identificado nas quatro incubadoras. 

Além disso, constatou-se que as quatro incubadoras mantem comunicação e trabalham 

com as suas partes interessadas, mas não monitoram os relacionamentos com estas.  

Para fechar a análise do terceiro e último objetivo específico – identificar as áreas de 

conhecimento em GP adotas pelas incubadoras -  os resultados consolidados que confirmam a 

presença integral, parcial ou a não presença são exibidos no Quadro 62.  

Para fins de ponderar como identificadas as áreas de conhecimento em gerenciamento 

de projetos, consideraram-se os seguintes critérios: 

i) Se mais do 50% dos processos de cada área de GP tivessem sido marcados como 

"Identificada" [   ], a área será considerada como “identificada”. 

ii) Se os processos de cada área de GP tivessem sido marcados como "identificada" 

[   ] e "Parcialmente identificada" [   ] e juntos correspondem ao 50%, tal área 

será considerada "Parcialmente identificada". 

iii) Nos casos restantes se os processos de cada área de gerenciamento de projetos 

tivessem sido marcados como "Não identificada" [   ] tal a área será considerada 

como "Não identificada".  
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Quadro 62. Áreas de conhecimento identificadas nas quatro incubadoras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Legenda:  

 

Nesta pesquisa, encontrou-se evidência que as incubadoras adotam práticas de 

gerenciamento de projetos, destacando gerenciamento da integração, escopo, tempo, 

comunicações, qualidade e recursos humanos. Os resultados mostram que as quatro 

incubadoras adotam de forma parcial o gerenciamento de custos e o gerenciamento das partes 

interessadas. Em relação ao gerenciamento de riscos e gerenciamento das aquisições, não se 

encontrou evidência que permitissem identificar a adoção destas áreas de conhecimento na 

ITNC, na INOVA e na inPACTA, mas sim foi parcialmente identificada na EMPREENDE. 

Identificada Parcialmente identificada Não identificada 
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Face o anterior, infere-se que os resultados obtidos nesta pesquisa são complementares 

a estudo de Caulliraux e Valadares (2005, p.18), tendo em vista que em seu estudo, os autores 

indicaram que “uma possibilidade de avanço está ligada à implantação das demais áreas de 

conhecimento”. 

A aplicabilidade das áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos no âmbito de 

incubadoras de empresas faz-se possível com a implantação do modelo CERNE. No decorrer 

desta pesquisa identificaram-se aspectos que permitem estabelecer a relação entre o modelo 

CERNE 1 e os processos de gerenciamento de projetos, conforme ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7. Relação entre os processos de GP e os processos-chave do CERNE 1. 

 

Fonte: Adaptado do PMBOK (PMI, 2013) e do Manual de implantação do CERNE 1. 

 

Conforme mostra a Figura 7, a relação entre ambos se estabelece visto que o grupo de 

processos-chave do CERNE 1, são equivalentes com o grupo de processos de gerenciamento 

de projetos. Tendo assim, que os processos de sensibilização e prospecção e seleção são o 

equivalente do grupo de processos de iniciação em gerenciamento de projetos; o processo de 

planejamento dos negócios nos cinco eixos e o correspondente do grupo de processos de 

planejamento; os processos de qualificação, consultoria e assessoria representam ao grupo de 

processos de execução; o processo de monitoramento nos cinco eixos do negócio equivalem ao 

grupo de processos de monitoramento e controle; o processo de graduação e relacionamento 

com as incubadas constitui o encerramento do projeto. 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões e recomendações da presente 

pesquisa.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os capítulos anteriores forneceram uma explicação dos processos adotados na 

realização desta pesquisa e também mostraram como isso proporcionou uma compreensão 

sobre como as incubadoras de empresas desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão 

de projetos. Este último capítulo apresenta reflexões gerais e principais resultados da pesquisa, 

bem como as suas limitações. Posteriormente, as contribuições teóricas e as implicações 

práticas são apresentadas. E, por fim, a pesquisadora indica as recomendações para pesquisas 

futuras. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

   

 Esta pesquisa contribui teoricamente no campo de estudo de incubadoras de empresas e 

na disciplina de gerenciamento de projetos. Antes de apresentar as contribuições da pesquisa, 

será oferecida uma reflexão geral sobre o desenvolvimento da pesquisa. Nesta seção, a visão 

geral da pesquisa de mestrado é realizada em dois aspectos: em primeiro lugar, o processo de 

pesquisa geral é revisado e em segundo lugar, os resultados são brevemente reconsiderados. 

 

5.1.1 Reflexões da pesquisa 

 

Esta pesquisa baseou-se na abordagem qualitativa, adotou a estratégia de estudo de 

casos múltiplos através da técnica de entrevista semiestruturada e documentos para coletar os 

dados. Todas as entrevistas foram gravadas utilizando um gravador digital para preservá-las e 

transferi-las em transcrições textuais. Os dados coletados foram analisados por codificação 

manual. A maioria dos processos da pesquisa foi conduzida bem. Porém, algumas áreas 

causaram dificuldades para o gerenciamento da pesquisa, especialmente por ser uma 

pesquisadora inovadora. A seguir serão discutidas essas dificuldades, bem como a forma de 

solucioná-las. 

 Em primeiro lugar, obter acesso aos informantes da pesquisa é uma dificuldade 

frequente para a maioria dos pesquisadores novatos. Apesar desse tipo de dificuldade, 

conseguiu-se acesso as organizações estudadas e consequentemente, selecionar e especificar os 

entrevistados adequados. Esta etapa constituiu-se como uma das tarefas mais importantes para 

melhorar a qualidade dos dados da pesquisa. Conforme indicado no capítulo da metodologia de 
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pesquisa, os entrevistados selecionados foram os gerentes de incubadoras. Com base em suas 

experiências, eles ofereceram informações úteis para compreender como desenvolvem o seu 

processo de incubação à luz da gestão de projetos. Assim, a escolha dos sujeitos sociais da 

pesquisa foi um passo essencial para inicia-la. 

 Em segundo lugar, o uso de entrevistas semiestruturadas tem a vantagem de permitir 

que os participantes da entrevista se concentrem em tópicos e se sintam à vontade para 

participar da pesquisa. Apesar dessas vantagens, foram encontradas algumas dificuldades para 

gerenciar as entrevistas no sentido de se equilibrar entre ouvir a conversa dos participantes e 

liderar as conversações.  

 Em terceiro e último lugar, no processo de análise dos dados, houveram algumas 

dificuldades em relação à transcrição das entrevistas por falta de domínio total do léxico 

português.  

 

5.1.2 Principais resultados 

 

 Uma revisão da literatura no campo de estudos de incubadoras de empresas mostrou que 

estudos de gerenciamento de projetos nesse âmbito são relativamente escassos e limitados. Isso 

é evidente em comparação com outros tópicos em estudos de incubadoras de empresas, como 

estudos que cobrem a sua definição e classificação, estudos que descrevem as melhores práticas, 

estudos sobre o estabelecimento de métricas para avaliar o impacto dos programas de incubação 

e assim por diante. Com base na revisão da literatura existente, esta pesquisa explorou como as 

incubadoras de empresas desenvolvem seu processo de incubação à luz da gestão de projetos. 

A fim de cumprir o objetivo da pesquisa, o estudo adotou uma abordagem qualitativa através 

de uma estratégia de estudo de casos múltiplos. As técnicas de coleta de dados utilizados foram 

documentos e entrevistas semiestruturadas com os gestores de quatro incubadoras de empresas. 

Através dessa estratégia e técnicas de coleta de dados, esta pesquisa pretendeu fornecer uma 

compreensão do estado atual de gerenciamento de projetos no domínio de incubadoras de 

empresas. 

Os principais resultados desta pesquisa podem ser resumidos da seguinte maneira: 

 Os dados da pesquisa mostram que as incubadoras estudadas se classificam na 

tipologia de incubadoras de empresas de segunda geração. A oferta de serviços 

destas incubadoras se resume em serviços de estrutura física e tecnológica e serviços 

de suporte empresarial e algumas atividades de networking. Poucas diferenças foram 
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encontradas entre as quatro incubadoras de empresas, portanto, infere-se que estas 

são homogêneas quanto à sua proposta de valor e os serviços oferecidos. Esses 

resultados são coerentes com a afirmação de Lalkaka (2001 a) em relação a que este 

modelo de incubadoras de empresas ainda prevalece nos países em 

desenvolvimento. 

 Esta pesquisa, corroborou que as incubadoras de empresas desenvolvem seu 

processo de incubação conforme as diretrizes do modelo CERNE. Os dados da 

pesquisa ratificam que as incubadoras estudadas são homogêneas em relação ao 

modelo de gestão utilizado. Esses resultados explicam e justificam a adoção do 

modelo CERNE, pelas incubadoras, para desenvolver o seu processo de incubação, 

lembrando que o modelo foi desenvolvido com o intuito de disponibilizar boas 

práticas de gestão e ajudar às incubadoras de empresas do Brasil a se alinhar com o 

conceito de incubadoras de terceira geração. 

 Os dados da pesquisa confirmam que as incubadoras adotam as áreas de 

conhecimento em gerenciamento de projetos, destacando gerenciamento da 

integração, escopo, tempo, comunicações, qualidade e recursos humanos. Foram 

parcialmente identificadas o gerenciamento de custos e das partes interessadas. 

Exceção feita ao gerenciamento de riscos e gerenciamento das aquisições que de 

forma unânime não se encontrou evidência que permitissem identificar a adoção 

destas áreas de conhecimento nas incubadoras estudadas.  

 

Face ao exposto, pode-se concluir que o objetivo geral desta pesquisa – Compreender 

como as incubadoras de empresas de base tecnológica desenvolvem seu processo à luz da gestão 

de projetos -  foi atingido.  

E, por fim, os resultados obtidos permitem confirmar como verdadeira a declaração 

teórica desta pesquisa que afirma que as incubadoras de empresas de base tecnológica adotam 

as áreas de conhecimento de projetos para desenvolver seu processo de incubação de 

empresas, isto até porque o modelo CERNE adotado por três das incubadoras tem aderência a 

gerenciamento de projetos, essa relação foi mostrada nos principais resultados. 
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5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O objetivo desta pesquisa foi compreender como as incubadoras desenvolvem seu 

processo de incubação à luz da gestão de projetos. Adotou-se a estratégia de estudo de casos 

multiplos e a técnica de entrevistas semiestruturada e documentos para coletar informações 

diversas dos participantes no seu entorno real. Apesar das vantagens com o uso da estratégia de 

estudo de caso, houve uma restrição de tempo estrita para finalizar a pesquisa de mestrado. 

A primeira e máxima limitação foi acumulada a partir do aspecto metodológico de 

pesquisa. Haviam poucos trabalhos antecedentes, adotando a estratégia de estudo de caso no 

domínio da pesquisa de gerenciamento de projetos em incubadoras de empresas, o único estudo 

localizado não foi propriamente um estudo de caso com o seu devido rigor acadêmico, foi  o 

relato dos resultados da construção e implantação de um modelo de gestão que tem como um 

de seus pilares a gestão de projetos. Outra questão metodológica diz respeito à não utilização 

de softwares de análise de dados assistido por computador  (CAQDAS) na análise da evidência 

do estudo de caso. Apesar disso, Yin (2015, p.139) enfatiza que “a maioria dos estudiosos 

expressam objeções sobre o uso de ferramentas auxiliadas por computador quando se trata de 

lidar com dados de estudos de caso”. 

Além disso, houveram algumas barreiras linguísticas, pela fato da pesquisadora ter 

como idioma natural o espanhol e os participantes terem como idioma natural o português. As 

conversas foram direcionadas em português, isso  significou algumas dificuldades em conseguir 

se equilibrar entre ouvir a conversa dos participantes e liderar as conversações, limitando a   

coleta de dados mais sensíveis dos participantes. No entanto, contactou-se por e-mail alguns 

dos participantes para aprofundar sobre questões que não foram aprofundadas durante as 

entrevistas. Também foi exigida uma maior atenção e dedicação de tempo à transcrição das 

entrevistas. Portanto, as diferenças de idioma devem ser consideradas.  

Em seguida, são apresentadas as contribuições teóricas e práticas decorrentes desta 

pesquisa. 

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

A primeira e mais importante contribuição teórica desta pesquisa é ter identificado um 

segundo enfoque da gestão de projetos no contexto de incubadora de empresas. O estudo de 

Caulliraux e Valadares (2005) propôs que as etapas do processo central de incubação de 

empresas podem ser estruturadas e gerenciadas com um projeto, uma vez que as características 
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desse processo se correspondem com as três grandes características dos projetos: início e fim 

definido, único e transitório.  

Nesta pesquisa foram encontradas evidências que permitiram sugerir um segundo 

enfoque da gestão de projetos no contexto de incubadoras. Ao ter identificado a relação entre o 

modelo CERNE e a gestão de projetos, ilustrada na Figura 7, faz possível estabelecer um 

segundo enfoque da gestão de projetos em incubadoras de empresas, isto é, tratar processo de 

incubação conforme seu ciclo de vida, levando em consideração que na maioria dos casos se 

começa com a pré-incubação, a incubação como fase intermediária, e finaliza com a graduação 

das empresas. 

Esse aporte teórico pode ser complementar aos estudos de Caulliraux e Valadares 

(2005). A seguir são sintetizados esses enfoques: 

 Tratar cada etapa do processo de incubação como um projeto; 

 Tratar o processo de incubação conforme o seu ciclo de vida, que começa com 

a pré-incubação, tem com fase intermediária a incubação e finaliza com a 

graduação das empresas.  

Acrescenta-se a essa contribuição que esta pesquisa supre uma lacuna teórica no campo 

de estudos de incubadoras de empresas, visto que, na literatura existente os estudos de 

gerenciamento de projetos nesse âmbito são relativamente escassos e limitados 

Em relação à contribuição prática, o estudo proporciona elementos que servem como 

base para orientar à gerência das incubadoras ao respeito do uso das áreas de conhecimento em 

gerenciamento dos projetos, visto que, os resultados deste estudo fornecem um diagnóstico do 

estado atual sobre a utilização das áreas de GP que estão sendo desatendidas pela incubadora e 

à sua adoção representa uma importante área de melhoria na gestão da incubadora, ao exemplo, 

o gerenciamento de riscos. Embora a adoção desta área de conhecimento possa estar sendo 

desatendida pelas incubadoras, uma maior atenção será dada na medida que se demande 

maiores níveis de maturidade e eficiência na gestão das incubadoras. 

  

5.4 ESTUDOS FUTUROS  

 

O campo de estudo de gerenciamento de projetos no contexto de incubadoras de 

empresas ainda é incipiente, assim foi evidenciado na literatura, de fato, os poucos estudos 

identificados sobre o tema têm sido desenvolvidos no Brasil. Assim, recomenda-se que outras 

pesquisas sejam realizadas com incubadoras que atendem empresas de outros setores 
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econômicos (tradicionais, mistos, design), a fim de aprimorar os resultados da pesquisa e uma 

maior aplicabilidade. 

A adoção do CERNE como modelo padrão de gestão das incubadoras brasileiras abre 

várias possibilidades de estudos, um tema que deverá ser investigado é como o CERNE irá 

abordar o gerenciamento de riscos nas incubadoras de empresas. 

Em virtude dos múltiplos stakeholders das incubadoras, seria interessante desenvolver 

um estudo sobre como as incubadoras equilibram as demandas das diferentes partes 

interessadas.  

Outro estudo interessante seria identificar incubadoras de empresas alinhadas com os 

conceitos de terceira geração e analisar como estas gerenciam seus projetos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista n._____ Data: ___/___/___  

Horário: _____h Duração: _________ 

 

Dados do entrevistado 

1. Nome: ....................................................................................................................................  

2. Função: .......................................................................   

 
PARTE I – CLASSIFICAÇÃO DA INCUBADORA 

As incubadoras 

estão alinhadas 

com os conceitos 

de última geração? 

1. Quantas empresas tem capacidade de acomodar nas instalações da 

incubadora?  

2. Poderia me descrever, como se configura a infraestrutura da incubadora? 

3. Poderia me descrever, o que a incubadora oferece as empresas em 

processo de incubação? 
PARTE II -PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE EMPRESA 

PERGUNTAS 

DE PESQUISA 

PERGUNTAS DE ENTREVISTA 

Como a incubadora 

desenvolve seu 

processo de 

incubação de 

empresas? 

 

4. Quais as fases do processo de incubação adotado pela incubadora? 

5. Qual o tempo médio de permanência das empresas incubadas em cada 

fase do processo de incubação? 

6. Você poderia me descrever como a incubadora gerencia seu processo de 

incubação? 

PARTE III -  ÁREAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS ADOTADAS NO PROCESSO DE INCUBAÇÃO 

DE EMPRESAS 

Esta seção tem como objetivo identificar as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos 

adotadas no processo de incubação de empresas. Para tanto, e de acordo ao referencial teórico, as 

perguntas foram elaboradas considerando as áreas de conhecimento em GP estabelecidas no PMBOK 

(2013). 

  

As incubadoras de 

empresas adotam 

áreas de 

Gerenciamento de 

Projetos para 

desenvolver seu 

processo de 

incubação de 

empresas? 

AREAS DE CONHECIMENTO 

 

Gerenciamento da integração 

 

7. O início do processo de incubação é documentado de alguma forma? O 

documento possui um nome específico? 

8. Como a incubadora documenta as informações relacionadas ao 

planejamento do processo de incubação (entregas, custos, tempo e 

aquisições)? O documento possui um nome específico? 

9. A incubadora desenvolve um documento onde especifica todo o trabalho 

que deve ser realizado para conduzir o processo de incubação, desde o 

início até sua finalização? Caso positivo, que nome recebe esse 

documento? 

10. Quando há necessidade de realizar modificações no processo de 

incubação, especialmente, de tempo e custo, como a incubadora registra 

esse controle dessas mudanças?  

11. Como é realizado o encerramento do processo de incubação? 

 

Gerenciamento do Escopo 
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12. Você poderia me relatar, como a incubadora planeja seu processo de 

incubação de empresas? 

 

13. Como a incubadora determina os requisitos para desenvolver seu 

processo de incubação de empresas, e como os gerencia? 

 

Gerenciamento do Tempo 

14. Como a incubadora gerencia o tempo do processo de incubação? 

15. Como a incubadora controla que o processo de incubação de empresa seja 

realizado segundo os prazos planejados? 

 

Gerenciamento dos custos 

16. Como a incubadora gerencia o orçamento relacionado ao processo de 

incubação,  

17. Como a incubadora controla que este se desenvolva dentro do orçamento 

aprovado? 

 

Gerenciamento das comunicações (GCOM) 

18. Como a incubadora planeja, gerencia e controla as comunicações entre a 

equipe e as partes interessadas? 

 

Gerenciamento dos Recursos humanos (GRH) 

19. Como a incubadora gerencia a equipe envolvida no processo de 

incubação? 

20. Como a incubadora ajuda a desenvolver a equipe envolvida no processo 

de incubação? Participam de treinamento formal? 

 

Gerenciamento da Qualidade (GQUA) 

21. Como a incubadora garante que o processo de incubação se desenvolva 

conforme os critérios ou padrões de qualidade estabelecidos? Quando 

estes não são cumpridos que ações toma a incubadora? 

 

Gerenciamento dos Riscos (GRI) 

22. Como a incubadora identifica e analisa os riscos associados ao processo 

de incubação. E como controla esses riscos? 

 

Gerenciamento das Aquisições (GAQ) 

23. Como a incubadora define seu processo de aquisições? E como a 

adequada utilização destas? 

 

Gerenciamento das Partes Interessadas (GPI) 

24. Como a incubadora se comunica com as partes interessadas? 

25. Como a incubadora consegue engajar aos stakeholders no processo de 

incubação? 
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APÊNDICE B – CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA 

 

Ao <nome da incubadora> 

 

Prezado (os) Srs (as) 

 

Eu, Rebeca Isabel Guillén Cruz aluna regular do curso de Mestrado em Administração 

da Universidade Federal de Rio Grande do Norte (UFRN – PPGA), solicito obter autorização 

para realizar a pesquisa intitulada “Processo de incubação de empresas à luz da gestão de 

projetos”, sob a orientação do Professor Manoel Veras. 

Para efetivar a pesquisa, pretendo entrevistar aos gestores da incubadora. Os dados e 

materiais obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, 

não tendo finalidade de avaliar a instituição nem muito menos estes entrevistados.  

Desde a perspectiva da contribuição social da pesquisa está pode servir de base para 

orientar à gerencia da incubadora quanto à forma de gerenciar seu processo de incubação de 

empresas e consequentemente contribuir à melhoria de sua gestão. Sendo assim, disponho-me, 

desde já, a compartilhar os resultados desta pesquisa com a incubadora. 

Finalmente, por meio desta carta comunico minhas intenções de pesquisa e mais uma 

vez solicito autorização (com assinatura ao final deste documento) para realizar minha pesquisa, 

bem como sua valiosa colaboração neste processo. 

 

Atenciosamente, 

Rebeca Isabel Guillén Cruz 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Este é um convite para a senhora participar da pesquisa: Processo de incubação de empresas de base 

tecnológica à luz da Gestão de Projeto, que tem como pesquisador responsável Rebeca Isabel Guillén Cruz. 

A pesquisa tem como objetivo: Compreender como as incubadoras de empresas de base tecnológica 

desenvolvem seu processo de incubação de empresas à luz da Gestão de Projeto.  

A pesquisa será realizada com uma abordagem qualitativa e uma estratégia de estudo de caso (casos 

múltiplos). A fim de cumprir o objetivo metodológico, os dados serão coletados através de entrevista junto aos 

Gestores de Incubadoras de empresas e documentos. 

Caso você aceite este convite será necessária sua participação em uma entrevista com duração de 1 

hora, para tanto, solicita-se sua autorização para gravar a entrevista  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Rebeca Isabel Guillén 

Cruz e telefone 84-998133184. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nós fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 Após ter sido esclarecido sobre o objetivo e modo de coleta deste estudo, além de saber os benefícios 

e desconfortos para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar do projeto 

intervenção Processo de incubação de empresas de base tecnológica à luz da Gestão de projeto, e autorizo a 

divulgação para fins acadêmicos (congressos e/ou publicações científicas) desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 Natal, 2017 

 

 

 

 

Assinatura do participante 
da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Processo de incubação de empresas de base tecnológica 

à luz da Gestão de Projeto, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, 2017 

 

 

Rebeca Isabel Guillén Cruz 

 

Para possíveis esclarecimentos pode-se comunica ao Telefone do Programa de Pós-Graduação em 

Administração: 32153536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


