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RESUMO
A dinâmica do empreendedorismo se aplica a vários segmentos da economia, sendo
a tecnologia é um dos principais pilares de sua evolução. Aplicar tecnologia em
novos empreendimentos se caracteriza por movimentos muito próprios e desafios
que são característicos desse segmento tão intensivo em conhecimento, pesquisa e
investimento. Nesse sentido, esta dissertação teve como objetivo identificar e
analisar os desafios do empreendedorismo tecnológico oriundo de incubadoras de
empresas de base tecnológica, em relação a oportunidade, recursos, equipe e
confiança. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos principais conceitos sobre
empreendedorismo tecnológico, suas características, agentes e fatores de incentivo
e apoio. Dois conceitos teóricos fundamentaram o desenvolvimento do trabalho. O
modelo do processo empreendedor de Timmons e Spinelli (2003), que identifica o
empreendedorismo como um evento situacional no tempo, baseado na busca,
reconhecimento e aproveitamento sistemático de oportunidades de negócios, com a
aplicação adequada de recursos financeiros e não-financeiros através de uma
equipe de alto desempenho. A segunda opção teórica refere-se ao conceito de
confiança e desempenho organizacional, proposto por Zanini (2007), que considera
que, para se obter um alto grau de empreendedorismo, as organizações necessitam
de equipes de alto desempenho trabalhando em um ambiente baseado na
confiança. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema do período de
1999 a 2009 via pesquisa sistemática e uma pesquisa de campo por entrevista
semi-estrutura, sendo que o método de análise aplicado foi a análise de conteúdo. O
estudo conclui que houve significativos avanços na superação dos desafios para
empresas de base tecnológicas oriundas de incubadoras de base tecnológica. A
interação entre empresas e universidades tem sido alavancada pela atuação das
incubadoras de base tecnológica, há maior inserção de conhecimento acadêmico no
meio produtivo, governos têm formatado programas de incentivo ao
empreendedorismo tecnológico, disponibilizando mais recursos para promover o
empreendedorismo tecnológico como base de desenvolvimento e competitividade
nacional. Alguns entraves persistem como dificuldades para inserir produtos no
mercado, o pouco entendimento das questões mercadológicas, dificuldade de
acesso a recursos, a falta de competências gerenciais de empreendedores
tecnológicos, os conflitos culturais entre empresas e universidades, a dificuldade de
se promover a formação de redes de cooperação ainda se constituem desafios a
serem superados de forma mais contundente, tanto quanto novos desafios que se
formaram nos últimos anos, tanto no ambiente interno como no ambiente externo
dessas importantes organizações, como a questão da propriedade da tecnologia
desenvolvida em parceria entre universidades e empresas.

Palavras-chaves: Empreendedorismo tecnológico,
desafios e confiança no processo empreendedor.

processo

empreendedor,

ABSTRACT

The dynamics of entrepreneurship applies to various segments of the economy
considering that technology is a key pillar of its evolution. Applying technology in
new ventures is characterized by very own movements and challenges that are
characteristic of this segment so intensive in knowledge, research and investment.
Thus, this project aimed to identify and analyze the challenges of technological
enterprise come from technology-based incubators companies, for the opportunity,
resources, team and confidence. A literature review of key concepts on technological
entrepreneurship, their characteristics, factors and agents encouragement and
support was performed. Two theoretical concepts based the development of the
work. The model of the entrepreneurial process of Timmons and Spinelli (2003),
which identifies entrepreneurship as a situational event in the time, based on the
search, recognition and systematic exploitation of business opportunities, with the
proper implementation of financial and nonfinancial resources through a high
performing team. The second theorical option refers to the concept of trust and
organizational performance, proposed by Zanini (2007), who believes that to achieve
a high degree of entrepreneurship, organizations need high performance teams
working in an environment based on trust. A literature search on the theme of the
period from 1999 to 2009 through a systematic research and field research on semistructure was conducted, and the method of analysis applied was the content
analysis. The study concluded that there has been significant progress in overcoming
the challenges for technology-based companies come from technology-based
incubators. The interaction between companies and universities have been boosted
by the performance of technology-based incubators, there is greater integration of
academic knowledge in the production middle, governments have formatted
programs of incentive to encourage technological entrepreneurship by providing
more resources to promote technological entrepreneurship as a basis for
development and national competitiveness. Some difficulties persist as barriers to
enter products on the market, little understanding of marketing issues, difficult access
to resources, lack of managerial skills of entrepreneurs in technology, cultural
conflicts between companies and universities, the difficulty of promoting the
formation of networks cooperation are still challenges to overcome in a more forceful,
as well as new challenges that have formed in recent years, both in the internal
environment as the external environment of these important organizations such as
the question of ownership of technology developed in partnership between
universities
and
companies.

Keywords: Technological entrepreneurship, the entrepreneurial process, challenges
and confidence in the entrepreneurial process
.
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1 - INTRODUÇÃO
O empreendedorismo tecnológico sempre contribuiu para o desenvolvimento
humano, com a aplicação de conhecimentos em produtos e serviços desde os
tempos primórdios, buscando a melhoria de condições de vida e o

melhor

aproveitamento dos recursos disponíveis.

Até meados do século XVIII a produção de bens de consumo tinha uma composição
artesanal, sendo esta a primeira forma de tecnologia aplicada na transformação de
matérias-primas em instrumentos para a sobrevivência, alimentação e proteção do
ser humano. Produzia-se primordialmente para a subsistência do lar e o
conhecimento era passado de geração a geração.

A partir do final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial em solo
inglês, esse panorama se modifica. Máquinas como a fiadeira de Hargreaves (1767),
o tear hidráulico de Arkwrigh (1768), o tear mecânico de Cartwright (1785), o barco a
vapor de Robert Fulton (1805), a locomotiva a vapor de Stephenson (1814) são
alguns dos inventos que modificaram de forma definitiva, positivamente ou não, o
mundo empresarial e a forma como as nações se desenvolveram, a partir de sua
aplicação mercadológica (PORTAL BRASIL, 2008).

A introdução dessas novas tecnologias no setor produtivo promoveu mudanças na
sociedade e na ordem econômica vigente, até então baseadas na figura do senhor
de terras. Conhecimentos desenvolvidos em laboratórios e inventos aplicados em
empreendimentos

organizacionais

transformaram

formas

de

produção,

necessidades de consumo, meios de transporte, relações políticas e de poder,
transações econômicas, relações de trabalho e a organização social, e as empresas
se consolidaram como pilares da nova sociedade (SOUZA E GUIMARÃES, 2006).

Neste contexto, o empreendedor se apresentou como o visionário capaz de formatar
empresas a partir da utilização de conhecimentos científicos, tecnológicos ou de
gestão. No âmbito financeiro, os empreendedores, com suas novas organizações,
passaram a ser fontes primordiais de desenvolvimento econômico e social na
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medida em que as empresas promoveram geração de emprego e renda aos
trabalhadores, oportunidades de desenvolvimento humano e, conseqüentemente,
uma nova dinâmica na economia mundial.

No âmbito comportamental, modificaram-se as necessidades profissionais para
atender às novas demandas organizacionais. Comprometimento, confiança e
criatividade são alguns dos fatores que passaram a ser importantes para o
desenvolvimento de equipe empreendedora de empresas competitivas (SOUZA E
GUIMARÃES, 2006).
1.1 – A relevância do estudo

Filion (1999) considera que a velocidade da evolução tecnológica se relaciona
diretamente com a capacidade dos empreendedores para conceber e gerenciar
empresas de forma ágil e criativa.

Como

instrumento

empreendedorismo
aproveitamento

de

de
se

desenvolvimento
baseia

econômico,

num processo

oportunidades

de

social

dinâmico

mercado,

apoio

e

estrutural,

o

de identificação

e

de

uma

equipe

empreendedora, gestão de recursos aplicados no negócio e formação de uma rede
de contatos que contribua com o desenvolvimento organizacional (DORNELAS et
al., 2008; TIMMONS E SPINELLI, 2003).

Muitas são as dificuldades que bloqueiam o surgimento de novos empreendimentos
em território nacional. Posicionamento do aparelho burocrático, marcos regulatórios
e fiscalizadores, em geral, dificultam o nascimento e a sobrevivência de empresas
nascentes que se instalam em setores tradicionais da economia, bem como em
setores de alta tecnologia (SOUZA E GUIMARÃES, 2006).

Considerando suas características, empreendimentos tecnológicos têm como
fundamentos o uso intensivo de conhecimento, a contínua formação de parcerias
para redes de colaboração e a obsolescência acelerada de seus produtos. Seu
processo de criação é mais difícil em função da inovação que geralmente inserem
no mercado (BAÊTA, 1999; ZANINI, 2007; SOUZA E NASCIMENTO JR, 2003).
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Posto que a criação da tecnologia por si só não configura empreendedorismo,
pesquisadores e empreendedores do meio tecnológico necessitam considerar
importantes fatores críticos para o sucesso de negócios baseados em novas
tecnologias. São inúmeros os seus desafios: ausência de infra-estrutura e de canais
adequados para distribuição, qualidade irregular dos produtos, dificuldades de
obtenção de insumos, ausências de padrões e normatização, desconfiança de
parceiros e clientes, incertezas quanto a sua credibilidade (BAÊTA, BORGES E
TREMBLAY, 2006).

A identificação de oportunidades e mercados para negócios baseados em novos
conhecimentos tem maior complexidade em função da inovação de seus produtos.
Mais

do

que

produtos,

é

preciso

muitas

vezes

criar

mercados.

São

empreendimentos que necessitam de grandes aportes financeiros e tempo de
retorno mais longo que em empreendimentos tradicionais. Requerem profissionais
de alta capacitação técnica, científica e gerencial para pesquisa e para
gerenciamento do negócio. Necessitam de um ambiente colaborativo com fluxo
contínuo de conhecimentos e formação de parcerias, como as incubadoras de
empresas (FIATES, 2005; BAÊTA, 1999; BAÊTA, BORGES E TREMBLAY, 2006).

Tais considerações evidenciam que o estudo dos desafios ao empreendedorismo
tecnológico contribui para que empreendedores, pesquisadores, instituições públicas
e privadas, universidades, incubadoras tecnológicas possam criar alternativas de
ação e formular estratégias que permitam a alavancagem do empreendedorismo
tecnológico em solo brasileiro.
1.2 - Pergunta orientadora de pesquisa

Considerando que o empreendimento tecnológico tem características diferenciadas
em relação a negócios de mercados tradicionais, quais desafios são analisados na
literatura acerca do empreendedorismo tecnológico baseado em incubadoras de
base tecnológica?
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1.3 – Objetivos

1.3.1 - Objetivo Geral

Analisar em que medida os desafios do empreendedorismo tecnológico em
incubadoras de empresas tecnológicas são discutidos na literatura, a partir do
modelo do processo empreendedor de Timmons e Spinelli (2003) e do estilo de
liderança para formação de um ambiente de confiança proposto por Zanini (2007).
1.3.2 – Objetivos Específicos
1 – Identificar de que forma a literatura aborda o desafio da oportunidade de
mercado para inserção de produtos baseados em desenvolvimento de tecnologia.
2 – Identificar como estudiosos tem abordado o desafio de acesso a recursos para
atividades de empreendedorismo tecnológico.
3 – Analisar como se apresenta a questão da liderança empreendedora em
empresas de base tecnológica
4 – Analisar como se estabelecem as relações internas e externas de confiança em
empreendimentos tecnológicos.

1.4 - Estrutura do Texto

O texto apresenta, após a Introdução, o segundo capítulo, que contém o referencial
teórico, uma busca de estudos sobre o tema empreendedorismo, especificamente o
empreendedorismo tecnológico nas incubadoras de base tecnológica.

O estudo baseou-se no modelo de processo empreendedor proposto Timmons e
Spinelli (2003), onde se considera que o risco contido no empreendedorismo leva à
necessidade de equilibrar três fatores de sustentação de um novo negócio: a
oportunidade, os recursos e a equipe. Também considerou como marco a influência
do estilo de liderança na formação de um ambiente de confiança em organizações
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de empreendimento de base tecnológica para cooperação interna e externa na
busca de conhecimento e sustentabilidade, como proposto por Zanini (2007).

O terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa. O quarto capítulo
apresenta a análise dos dados da pesquisa. No quinto e último capítulo são
fornecidas as conclusões, contribuições e limitações desse estudo, bem como
sugestões finais para pesquisas futuras.
1.5 - Definição de Termos

Empreendedorismo: envolvimento de pessoas que desenvolvem processos
empresariais, transformando idéias em oportunidades de negócios, através de novas
empresas ou dentro de empresas já estabelecidas. Envolve a capacidade do
empreendedor de iniciar um negócio, utilizando recursos de forma criativa, com
riscos calculados, transformando o ambiente social e econômico onde vive
(DORNELAS, 2005).

Empreendedorismo

tecnológico:

empresa

que

fundamenta

sua

atividade

produtiva em novos produtos ou serviços, oriundos de uma idéia comercial para uma
nova tecnologia, baseada em pesquisa científica ou em uma reinterpretação dos
conceitos já estabelecidos para um produto, material ou serviço que trazem na sua
composição a tecnologia e a inovação (GONÇALVES, 2001).

Incubadoras de empresas: entidades criadas por instituições públicas ou privadas,
ligadas ou não a instituições de ensino e pesquisa, que tem por objetivo abrigar
empresas recém-criadas, durante um período pré-determinado, onde recebem apoio
para gerenciar e desenvolver o negócio (FIATES, 2005).
Incubadoras de base tecnológica:

organizações que abrigam empreendimentos

que se originam de pesquisas científicas e inovadoras, em variados segmentos
como biotecnologia, petroquímica, informática e fontes de energia. Oferecem a
essas empresas um ambiente propício para o planejamento, concepção e
desenvolvimento do negócio, provendo serviços e apoio para alavancar o
empreendimento tecnológico (BAÊTA, 1999).

16

2 - REFERENCIAL TEÓRICO
O empreendedorismo, segundo Schumpeter (1988), está ligado diretamente à
percepção e exploração de novas oportunidades, ao uso de recursos de maneiras
diferentes para criar e recriar continuamente produtos, modos de produção, nichos
de mercados e modelos de eficiência e eficácia. Desse modo, o empreendedorismo
é a essência real do desenvolvimento econômico e social, criando novos fluxos de
produção e novos vínculos nas transações de recursos de ambientes improdutivos
para ambientes de alto desempenho (HASHIMOTO, 2006).
2.1 – Empreendedorismo

Morris

(1998)

apud

Baêta,

Borges

e

Tremblay

(2006)

entende

que

o

empreendedorismo trata de diferentes tipos de criação: de riquezas, empresas,
inovação, mudança, empregos valor e crescimento. Essa definição se reporta a
Schumpeter (1988), que entende que esses fatores e a sua combinação promovem
o

desenvolvimento

econômico

e

social

e

são

inerentes

ao

movimento

empreendedor. De acordo com Souza e Guimarães (2006):
Na visão dos economistas, o empreendedor é visto como motor
econômico, percebendo, segundo Schumpeter (1977), a essência do
empreendedorismo no aproveitamento de novas oportunidades de
negócios, associando esse conceito à inovação. Tal visão leva a uma
tendência dirigida para o crescimento econômico e o sistema de valores
que lhe é peculiar, criando um ambiente voltado para o consumo de
produtos, o lucro, a competitividade, a organização, que nem sempre visam
o homem. (SOUZA E GUIMARÃES, 2006, p.18)

Hashimoto (2006) ressalta que a essência do empreendedorismo reside em três
elementos: inovação, pois é do empreendedorismo o papel de transformar a idéia
em um projeto ou produto de sucesso; o risco ou a imprevisibilidade de resultados; e
a autonomia, poder que o novo negócio dá ao empreendedor de definir caminhos e
objetivos de forma independente e controlada.

Bernardi (2008) destaca que um empreendimento surge da observação, da
percepção e análise de atividades, das tendências na cultura, na sociedade, nos
hábitos sociais e de consumo, nas oportunidades detectadas ou visualizadas,
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racional ou intuitivamente. Essas necessidades e demandas prováveis, atuais e
futuras, e aquelas não atendidas, definem o empreendedorismo.

Para Timmons e Spinelli (2003) o empreendedorismo é um composto paradoxal, que
mistura caos e ambigüidade, por ser altamente dinâmico e fluido, com mudanças
constantes. Os autores exemplificam alguns desses paradoxos:
Uma oportunidade aparentemente com baixo potencial pode ser uma
oportunidade com enorme potencial; para fazer dinheiro, você precisa
primeiro perder dinheiro; para criar e construir riqueza, você deve devolver
riqueza; para ter sucesso, é preciso falhar na primeira experiência;
empreendedorismo requer reflexão, preparação e planejamento, mas é
basicamente um evento não planificável; o plano de negócios geralmente
se torna obsoleto assim que sai da impressora (TIMMONS E SPINELLI,
2003, p.50)

Timmons e Spinelli (2003) consideram o empreendedorismo como uma forma de
pensamento e uma ação holística, cuja principal obsessão é o aproveitamento de
oportunidades que podem resultar em bons negócios, mas com equilíbrio entre
recursos e uma equipe de alta performance. Pode ocorrer não apenas em empresas
iniciantes, mas em qualquer tipo de organização que tenha foco na sua renovação
contínua e na busca de valor para clientes ou usuários finais de seus produtos ou
serviços.

Souza e Guimarães (2006) nos trazem uma reflexão sobre a complexidade da
modernidade contemporânea, com a demanda de novas competências para a
sobrevivência, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento tecnológico
como o grande responsável pelas mudanças do ambiente externo e interno das
empresas. A tecnologia seria a base de criação do espírito empreendedor, com
visões de novas conquistas e vantagens para o indivíduo e para as organizações. A
tecnologia, em seus vários aspectos, seria o vetor de criação ou recriação de
empresas e negócios.

Pode-se então relacionar o ato de empreender com a identificação de oportunidades
reais e consistentes, que agregam valor ao cliente, através de benefícios esperados
ou ainda não descobertos. Um de seus principais vetores é a inovação tecnológica e
organizacional, pois tende a criar novos parâmetros de controle, de processos
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operacionais, de formas de trabalho e relacionamento no ambiente empresarial,
além de novos produtos ou serviços. É uma iniciativa que demanda conhecimentos
e competências das pessoas envolvidas, e insere-se num ambiente social e
econômico favorável ao risco, à invenção e à busca de novos negócios,
considerando questões governamentais, financeiras, legais e culturais.

2.1.1 - O Empreendedorismo Tecnológico

Através do conhecimento e da formação de novos conceitos sobre a vida que nos
cerca é possível inovar e melhorar a condição humana. A aventura de criar novos
negócios exige coragem para assumir riscos, responsabilidades e desafios que,
muitas vezes, não estão no cotidiano do funcionário de empresas já estabelecidas. É
preciso que o empreendedor traga consigo convicções pessoais para a autorealização, do compromisso e comprometimento, liderança e autonomia de decisão,
entre outras características. No caso de empreendimentos tecnológicos, é vital o
entendimento que seu produto ou serviço pode ser inovador para sua empresa e
seus parceiros, mas ainda não o é para o mercado e para o consumidor (BAÊTA,
1999).

Dolabela (1999) pondera que pesquisadores, professores e alunos de universidades
têm

grande

potencial

para

criar

novos

empreendimentos

baseados

nos

conhecimentos advindos de institutos de pesquisas e ambientes acadêmicos. O
desafio é proporcionar condições para a acessibilidade e comercialização das
tecnologias oriundas dessas pesquisas, através de empresas sustentáveis. Por
outro lado, Cozzi et al. atentam que:
As empresas, veículos por excelência para tornar acessíveis ao grande
público os resultados dessas pesquisas, também podem tirar proveito
desses intercâmbios com os pesquisadores, as universidades e seus
ambientes. As descobertas científicas geram um potencial de criação, de
desenvolvimento e de expansão de empresas. Uma tendência é criada a
partir daí: a comercialização dos resultados da pesquisa fornece meios
para se autofinanciar e para continuar a progredir. (COZZI et al., 2008)

Baêta, Borges e Tremblay (2006) destacam que o empreendedorismo tecnológico é
mais difícil que o empreendedorismo tradicional porque, em geral, propõem algum
tipo de inovação, tendo em vista necessidades ainda não conhecidas. Esses
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empreendimentos, invariavelmente, precisam criar o produto, o processo produtivo e
o mercado, se diferenciam pela formação acadêmica de seu empreendedor e pela
grande necessidade de recursos para pesquisa e desenvolvimento.

Uma das bases que exemplifica essa diferenciação é a ocorrência da invenção que
se torna inovação. A invenção é uma idéia para uma nova tecnologia originária dos
resultados de uma pesquisa ou de uma nova interpretação do mundo com
possibilidades de ser comercializada. Entretanto não oferece garantia de sucesso ao
empreendedor e tem um grau de alto risco de retorno para os investidores.
Inventores empreendedores criam empresas para explorar suas inovações, em
áreas como a eletrônica, biotecnologia, mecânica de precisão, software. Participam
do processo inventivo mantendo estreitas relações com organizações empresariais e
têm fortes vínculos com instituições de pesquisa e ensino (BARBIERI, 1999).

O

empreendedorismo

tecnológico

tem

influências

que

o

diferenciam

do

empreendedorismo denominado tradicional, de mercados consolidados e de
produtos já incorporados ao cotidiano da sociedade. Três fatores desse ambiente
tecnológico são importantes para entender a sua dinâmica:

a) A tecnologia, cuja evolução é fundamental a empreendimentos dessa natureza e
se baseia no conhecimento intensivo do empreendedor tecnológico e da sua equipe;
b) A inovação, um fator indissociável da tecnologia e essencial para empresas dessa
natureza, resultado dos esforços da equipe e do empreendedor.
c) A empresa de base tecnológica, com suas características diferenciadas em
termos de conhecimento técnico e necessidades gerenciais;

Esses fatores,

demonstrados na

FIG. 1,

quando

se

conjugam em um

empreendimento tecnológico, proporcionam o desenvolvimento de diferentes
competências para o empreendedor tecnológico e para sua equipe organizacional,
com a disseminação de conhecimentos entre os profissionais. Essa interação gera
um ambiente de confiança e cooperação interna para a concepção de novos
produtos e serviços, além da sustentabilidade do negócio.
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Para Barbieri (1999) o empreendedorismo tecnológico apresenta os mesmos
problemas de qualquer outro empreendimento denominado tradicional: dificuldade
de acesso a financiamento, gestão não-profissional, interferência dos problemas
familiares, baixo poder de barganha na compra de insumos. Todavia, como
acentuam Baêta, Borges e Tremblay (2004), apresenta dificuldades para alavancar
seu crescimento com recursos próprios e ter uma expansão significativa, quando
não contam com suportes institucionais de governos ou instituições de pesquisa e
ensino.
Nesse sentido, ainda de acordo com a FIG. 1, o empreendedorismo tecnológico
busca apoios especializados para se desenvolver. Entre eles:

a) Universidades e instituições de pesquisa, cujas relações com empreendimentos
tecnológicos são fundamentais para a transferência desse conhecimento para o
mercado de consumo, através da concepção de negócios sustentáveis e
economicamente viáveis.
b) Incubadoras tecnológicas, onde tanto a empresa quanto o empresário podem se
desenvolver com mais profissionalismo e tempo adequado para se solidificar para a
competitividade agressiva do mercado de tecnologia e inovação, além da formação
de um ambiente que possibilita a formação de redes de cooperação e conhecimento.
c) Entidades públicas e privadas, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento
do segmento tecnológico, além de disponibilizar linhas de financiamentos para
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pesquisas científicas, e possibilitar o acesso a fontes de investimentos privados para
negócios inovadores.

Esses agentes de inovação proporcionam a esses empreendimentos condições para
interagir com outras iniciativas empresariais, no intuito de disseminar conhecimento
gerencial e tecnológico; para identificar oportunidades potenciais, ajustando
produtos e serviços às necessidades desses mercados; para acessar recursos de
fontes públicas e privadas, que financiem pesquisas e empreendimentos; e para a
formação de um ambiente externo que permita a formação de relações de confiança
entre agentes de inovação, empreendimentos e pesquisadores.
2.1.2 – Fatores e Agentes do Empreendedorismo Tecnológico

Os fatores e agentes de inovação são importantes para promover a inserção do
conhecimento das universidades e centros de pesquisas no cotidiano da sociedade
e da economia. Sua dinâmica está na interação entre ciência e mercado,
conhecimento tecnológico e conhecimento em gestão, visão de governo e visão
empresarial para transformar tecnologia em inovação via empresas de base
tecnológica.
2.1.2.1 - A Tecnologia

A

velocidade

das

transformações

na

sociedade

contemporânea

muda

o

comportamento e as formas de relacionamento nas organizações e na sociedade,
com geração de demandas por produtos e serviços cada vez mais qualitativos e com
maior valor agregado. A tecnologia representa um fator preponderante nessa
transformação. Na era atual, as conveniências proporcionadas por condições como
conectividade, portabilidade, convergência tecnológica, sociedade informacional são
cada vez mais reais para o consumidor, em qualquer parte do mundo.

Nesse sentido, a competitividade e a sustentabilidade das organizações passam
pelo viés do entendimento de como essas novas formas de comportamento e
associação criam necessidades de consumo e inserção social, o que leva ao
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surgimento de oportunidades para o uso da tecnologia como fator de negócios, de
mudanças e de inovação.

Para Roberts e Grabowski (2003) na sociedade contemporânea, as mais poderosas
máquinas de mudanças são a invenções humanas, a inovação e as aplicações do
conhecimento científico. A combinação de processos operacionais e tecnologia do
conhecimento transformam idéias em negócios, sustentabilidade, desenvolvimento
econômico e social.

A tecnologia pode ser considerada como um conjunto de processos físicos,
combinados com processos intelectuais ou de conhecimento, pelos quais materiais
são transformados em outputs via tecnologia mecânica e usados por um subsistema
dentro da organização ou por outra organização.

Essa tecnologia cresce e se consolida através de dois fatores: o primeiro seria o
impulso à alta diversidade, a expansão da tecnologia para atender às demandas
crescentes em determinado momento; o segundo seria um bom composto
econômico, que garante estrutura e recursos para essa alta diversidade e
transformação. Esse composto econômico, demonstrado na FIG. 2, se forma pela
tecnologia mecânica de equipamentos e máquinas, pela tecnologia humana (as
habilidades e competências) e pela tecnologia do conhecimento, em função do
aperfeiçoamento e aprendizado (ROBERTS E GRABOWSKI, 2003).
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A sua capacidade de promover a expansão tecnológica se baseia em produtos e
serviços oriundos de uma adequada convergência de processos, máquinas e
equipamentos, invenções e comportamentos. Esse conjunto impacta no modo de
produção organizacional e de trabalho. Origina-se em eventos diversos dentro e fora
das organizações e se desenvolve em uma realidade econômica e social que provê
condições para o desenvolvimento do conhecimento humano e, por conseqüência, a
diversificação de portfólio empresarial.

Esse conceito é corroborado por Porter (1998), que afirma que tecnologia é um
termo amplo demais para se ater aos aspectos de produtos, ou de ciências. No
sentido mais amplo, engloba também a tecnologia da administração, como
coordenar, constituir e controlar processos e todo o aparato organizacional que
sustenta um empreendimento.
Acredito que toda empresa precisa dominar – ou pelo menos ter
capacidade de assimilar – o leque de tecnologias que afetam o modo como
elas geram valor para os clientes. Eu diria, depois de observar muitas
empresas, que um avanço científico – ou a capacidade de ter o recurso
tecnológico mais sofisticado em um determinado setor – não parece ser tão
importante assim. A vantagem competitiva é mais uma questão de
capacidade de aplicar a tecnologia. E para aplicar a tecnologia é preciso
integrá-la em muitas outras coisas. É por isso que várias e várias vezes
vemos que o primeiro a entrar no mercado com uma nova tecnologia nem
sempre é o vencedor. O vencedor é aquele que decifra como integrar essa
tecnologia ao sistema mais amplo da empresa. (PORTER, 1998, p. 36)

Porter (1998) evidencia que no empreendedorismo tradicional, a aplicação da
tecnologia está baseada no sentido amplo, ou seja, a prática de gestão integra as
várias áreas organizacionais na consecução dos objetivos do negócio.

Já em empreendimentos tecnológicos, a aplicação tecnológica precisa ser
considerada como questão de vantagem competitiva. Um empreendimento
tecnológico precisa visualizar e tratar a tecnologia da ciência como foco de seu
negócio, ter a capacidade de transformá-la em produto ou serviço de valor para o
mercado e se valer da tecnologia de gestão para sustentar essa transformação. Se
ao empreendedor tecnológico faltar uma compreensão científica da aplicabilidade
produtiva de seu conhecimento, ou uma compreensão da tecnologia de gestão, sua
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competência de formar equipe se torna ainda mais preponderante e necessária para
o sucesso do empreendimento (PORTER, 1998).

Segundo estudo organizado por Tegart (2005), um exemplo dessa complexidade é a
aplicação da nanotecnologia. As empresas, que já buscam atuar com essa
esplêndida e revolucionária descoberta, têm inúmeras possibilidades de negócios
nesse campo. Entretanto, para isso, é preciso que boa parte das indústrias
existentes hoje em todo o mundo mude radicalmente a sua forma de gestão e sua
estratégia competitiva. Como as novas descobertas manifestam-se a cada dia, é
preponderante a contínua flexibilização da burocracia, dos processos de decisão e
poder, e da estrutura organizacional interna.
2.1.2.2 - A Inovação

A inovação se insere na mudança, e a mudança se insere no empreendedorismo. O
vínculo simbiótico desses temas compõe um fator de diferenciação da iniciativa
empresarial de sucesso. A inovação se difere da mudança na medida em que a
inovação ―explora‖ a mudança, se faz através dela, cria valor em algo que já existe
ou que já está em processo de mudança (Drucker, 1986). ―Os empreendedores
precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de inovação, as mudanças e
seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito‖
(DRUCKER, 1986, p.25).

Em um ambiente de negócios e de convivência atual, baseado em globalização e
formação das redes empresariais, a inovação se constitui um dos componentes mais
importantes do empreendedorismo. Para o empreendedorismo tecnológico, em
especial, a inovação está inter-relacionada com a questão da competitividade das
organizações e sua sustentabilidade ao longo do tempo (DRUCKER, 1986).

Haschimoto (2006) define que a inovação não deve ser encarada apenas como a
descrição do ato de pensar coisas novas, não é apenas a criação de produtos
tangíveis, a face mais explícita desse processo. É também a formação de uma nova
forma de pensamento, da capacidade de ruptura com o atual paradigma para a
inserção de outra realidade, baseada ou não em tecnologia. Acontece quando há
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duas formas de aprendizado organizacional: primeiro, aprender a fazer algo que não
sabia fazer antes e começar a fazê-lo de uma forma sustentável; e segundo,
aprender a não fazer algo que fazia antes e continuar a não fazê-lo de forma
sustentável. (Schumpeter, 1988) considera a inovação como um desenvolvimento
que repousa sobre o desenvolvimento precedente, que cria os pré-requisitos para o
seguinte.

Toda inovação antecede o produto e possui um valor agregado. Se esse produto
também for viável financeiramente e obtiver a receptividade do mercado, então há
condições para se afirmar que o empreendimento é possível e que se trata de um
produto de verdade (HASHIMOTO, 2006).

Quando se fala de inovação e produto inovador, é imprescindível apresentar a
questão da inovação tecnológica. Segundo Dertouzos (1999), a inovação
tecnológica tem como pilares: o investimento de capital de risco, pois a descoberta
tecnológica sempre é um processo de alto risco e uso intensivo de capital para
pesquisa e desenvolvimento; a infra-estrutura de alta tecnologia, um ambiente
adequado para que o pesquisador, inventor ou cientista e uma equipe envolvida
possam desenvolver suas pesquisas; as idéias criativas, que tenham escopo para se
transformarem em negócios viáveis e empreendimentos auto-sustentáveis; e por fim,
uma cultura empreendedora focada na paixão pelo negócio, que proporcione
motivação para a inovação sistemática e contínua.

De acordo com Dertouzos (1999), a inovação tecnológica ocorre quando as
empresas

buscam

respostas

para

suas

inovações

em

laboratórios

das

universidades. Também acontece quando pesquisadores buscam empresas para a
aplicação de suas descobertas. A inovação tecnológica, invariavelmente, necessita
da convergência de vários tipos de conhecimento, de fatores geralmente ainda não
disponíveis, como o próprio mercado.

As inovações tecnológicas têm um tempo de espera maior que qualquer outro tipo
de inovação. Isso porque existe um espaço de tempo entre o aparecimento da idéia
e da invenção até a sua transformação em tecnologia. Outro espaço temporal ocorre
entre a transformação da tecnologia em produto, processo ou serviços; outro
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intervalo entre a formatação desses produtos ou serviços em vendas efetivas
inseridas em um empreendimento (HASHIMOTO, 2006).

O desafio da inovação tecnológica está no que Hashimoto (2006) define como o
―Gap da Inovação‖, apresentado na FIG. 3. É a capacidade dos pesquisadores de
levarem até o fim o ciclo de desenvolvimento de um novo negócio, desde a idéia até
a invenção, passando pela visão empreendedora para chegar à inovação
propriamente dita e daí, ao produto e vendas. Baêta (1999) corrobora essa
definição, quando constata que ―há uma grande variação quanto ao tempo que vai
da idéia pesquisada até a inovação‖ (BAÊTA, 1999, p. 38).

Nesse caminho, entre invenção e inovação, o processo empreendedor passa pelas
questões de viabilidade mercadológica, a estruturação empresarial, a capitalização
via recursos e investimentos, a gestão da implantação de um projeto empresarial
sustentável e o desenvolvimento do negócio de forma a garantir retorno aos seus
interessados.

Mohanbir, Wolcott e Arroniz (2007) atentam para algumas dimensões da inovação
tecnológica: a inovação em produtos e serviços, nos quais o cliente enxergue valor;
a exploração do poder de compartilhamento de plataformas de produção; a
integração de várias soluções em um só produto ou serviço; novos segmentos ou
negócios a partir da inovação tecnológica; a reavaliação da interface entre empresa
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e cliente; a existência de novos fluxos de receitas na mesma inovação; a mudança
em processos operacionais e organizacionais, na cadeia de fornecimento e no fluxo
de informações; a inserção da empresa em redes de cooperação e conhecimento,
com base num ambiente de confiança; e ainda, valorização criativa da marca
empresarial.

Outro requisito a considerar na inovação baseada em tecnologia é a sua maturidade.
Para ser bem sucedida, uma inovação baseada no conhecimento deve estar
―madura‖. A inovação tecnológica traz mudanças substanciais, cria novos desejos e
experiências. Entretanto não há como antecipar o comportamento, a receptividade
ou a falta dela, pelo mercado e pelo cliente. Nesse jogo, se desconhece as
probabilidades, apesar da realização de estudos e previsões. Acerca de um novo
conceito, nada pode ser inteiramente previsível. Os riscos são maiores nas
inovações baseadas nos conhecimentos da ciência e tecnologia. Eles são
particularmente elevados nas inovações que são atualmente mais demandadas,
como a tecnologia da informação, biotecnologia ou a nanotecnologia (HASHIMOTO,
2006).

Apesar disso, mesmo os riscos de inovações em alta tecnologia podem ser
substancialmente reduzidos, integrando o novo conhecimento como fonte de
inovação dentro da nova organização. Muitas empresas mostram que o risco na
inovação tecnológica pode ser reduzido substancialmente se a administração
empreendedora é aplicada conscienciosamente.
2.1.2.3 - A Empresa de Base Tecnológica

Empresas de Base Tecnológica são organizações que ligam a competitividade de
seus produtos ao processo de aprendizagem, viabilizado pela pesquisa científica
(Baêta, 1999). São empresas que ―operam em nível do processo, do produto e de
serviços onde a tecnologia, considerada inovadora, é o eixo central da estratégia‖
(LEITE, 2002, p.207).

Para a Empresa de Base Tecnológica (EBT), o ambiente de parceria com outros
agentes de inovação como universidades e institutos de pesquisa favorece a
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capacidade de produção de novas tecnologias. Essas são as bases de
empreendimentos na área tecnológica, que proporcionam avanços sociais,
econômicos e comportamentais. É nesse ambiente que as Empresas de Base
tecnológica (EBT) proliferam e se sustentam, através da capacidade de transformar
pesquisa em produto.

Para Schlupp (2001) e Santos (2005), essas empresas surgem, na maioria das
vezes, de um indivíduo pesquisador ou de um grupo deles, empreendedores
potenciais, que se dispõe a correr riscos na concepção de um negócio embalados
por uma inovação. Battini (1981) apud Santos (2005) corrobora essa definição, ao
considerar que:
É comum ser estas empresas criadas por um pesquisador ou grupo deles
ou, mesmo por engenheiros com experiência passada em desenvolvimento
de projetos de tecnologia avançada, ou programas de pesquisa mantidos
por institutos, universidades ou laboratórios de pesquisa. Como
decorrência dos resultados obtidos, esses indivíduos decidem criar uma
empresa que permita levar ao mercado os produtos, processos ou serviços
que desenvolveram enquanto pesquisadores. (BATTINI, 1981 apud
SANTOS, 2005, p.78)

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) conceitua a Empresa de Base
Tecnológica (EBT) ou Pequena Empresa de Base Tecnológica (PEBT) – como um
empreendimento que fundamenta sua atividade produtiva no desenvolvimento de
novos produtos ou processos, baseado na aplicação sistemática de conhecimentos
científicos e tecnológicos e utilização de técnicas avançadas ou pioneiras. A EBT
tem como principal insumo o conhecimento e as informações técnico-científicas
(MCT, 2009).

Baêta (1999) pondera que as empresas de base tecnológica ou de alta tecnologia
têm a maioria de seu pessoal e a razão maior de seus custos relacionados com o
desenvolvimento do conhecimento tecnológico. Baêta (1999) conceitua empresas de
base tecnológica como:
Empreendimentos que incorporam, em seu processo produtivo, um elevado
grau de conhecimento científico e domínio de técnicas complexas,
podendo, desse modo, gerar produtos existentes com grande redução de
custos e de tempo de produção, ou produzir novos produtos necessários à
sociedade, mas que não são trazidos ao mercado pelos processos
tradicionais. (BAÊTA, 1999, p.35)
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Empresas de tecnologia avançada, de alta tecnologia, ou de tecnologia de ponta são
aquelas que têm por características a atuação em setores como informática,
aeroespacial, semicondutores. Podem ser citadas ainda as áreas de nanotecnologia,
biotecnologia, genética, robótica, internet, materiais avançados, energia alternativa,
genômica, biomedicina, entre vários outros campos científicos (SANTOS, 2005).

Empresas de Base Tecnológica são representativas da capacidade de uma
economia em aproveitar o conhecimento científico produzido em seu território. Para
isso, duas tipologias de empresas de base tecnológica podem ser consideradas.

A primeira tipologia é a empresa de base tecnológica start-up. São aquelas
organizações em processo embrionário. São as empresas nascentes, desenvolvidas
a partir da tecnologia desenvolvida e podem ou não estar inseridas em uma
incubadora de empresas. Já desenvolveram e testaram o protótipo de seu produto,
estão em vias de implantação de suas operações produtivas. Nesse estágio, a
empresa pode não ter iniciado a comercialização em massa de seus produtos
(VICENTI, 2006).

Uma segunda tipologia é a empresa de base tecnológica spin-off. Vicenti (2006)
entende spin-offs como empresas geradas no interior de outras empresas ou de
instituições já existentes, por iniciativa de professores, alunos ou pesquisadores. Já
para Söderling (1998) apud Vicenti (2006) o termo spin-off não está limitado a
empresas geradas no interior de outras. Pode também ser considerado para definir
aquelas empresas que são geradas no interior de universidades, institutos de
pesquisa ou mesmo as que são privatizadas por órgãos públicos. As spin-offs
universitárias ou acadêmicas criam mecanismos para transferência de tecnologia,
conhecimentos científicos, resultados de pesquisas e conceitos de gestão de
negócios.

Os benefícios das empresas de base tecnológica são percebidos através de várias
determinantes, como exemplifica Gonçalves (2001): a geração de empregos de alta
qualificação, que implica em demanda de novos conhecimentos e em evolução
acadêmica do país; a produção de bens de alto valor agregado, intensivos em
pesquisa e desenvolvimento, que podem influenciar na pauta de exportação e
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internacionalização dos bens nacionais ofertados aos países parceiros comerciais; a
possibilidade de substituição de importados por similares nacionais, o que impacta
nos números da balança comercial, além da acessibilidade a produtos de preços
mais baixos e com maior facilidade de aquisição pela população; o fomento e
arrecadação de impostos, melhorando a condição de investimento governamental; o
aproveitamento da capacitação científica e tecnológica das universidades e de
pesquisas, motivando o crescimento do número de pesquisadores e novas fontes de
empreendimentos; a possibilidade de atenuar a dependência tecnológica, o que
concorre para a competitividade do conhecimento nacional.

A importância da EBT cresce ainda mais quando a mesma tem como objetivo
estratégico se inserir em um processo de internacionalização, característica do
empreendedorismo internacional. Para tanto, é fundamental a compreensão dos
efeitos da globalização em sua competitividade, além da importância da formação de
redes de cooperação e de conhecimento, que servem de base para o seu
desenvolvimento contínuo, na questão organizacional e tecnológica. Baêta, Borges e
Tremblay (2006) sugerem que muitos estudos enfatizam que a internacionalização é
uma etapa do processo de desenvolvimento do negócio tecnológico. Os autores
citam Oviatt e McDougall (1995) que consideram que algumas empresas já nascem
com a perspectiva e ambição de se tornarem globais, principalmente quando
inseridas em incubadoras de empresas.

2.1.2.4 - O Papel das Universidades e de Instituições Pesquisa

Universidades, centros de pesquisa e empresas são instituições criadas com
objetivos diferentes, mas que têm a necessidade de trabalhar em parceria. Essa
sintonia visa cumprirem um papel em comum: promover o desenvolvimento
econômico e social de um país, contribuindo para a evolução de áreas como a
robótica, genética, informática, microeletrônica, entre outros (BAÊTA, 1999).

Baêta e Vasconcelos (2003) consideram que a velocidade das mudanças
tecnológicas intensifica a obsolescência de produtos e processos. Em função disso,
há uma busca pelo fortalecimento da interação entre instituições de ensino e centros
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de pesquisa com organizações empresariais, com o objetivo de garantir a
capacidade inovativa e competitividade do setor produtivo.

Universidades,

instituições

de

pesquisas

e

empresas

se

relacionam,

essencialmente, para uma troca contínua de informações e comportamentos que
auxiliem os atores envolvidos nessa parceria em seu desenvolvimento, em prol da
inovação e do crescimento econômico e social do país. Esse intercâmbio se dá em
variados contextos, o que torna essa relação mais complexa e importante para a
sociedade (SOUZA E NASCIMENTO JR, 2003).

Souza e Nascimento Jr. (2003) consideram ainda que a cooperação entre a
universidade, instituições de pesquisa e os empreendimentos corporativos traz
benefícios diversos. Para as instituições de ensino e pesquisa é uma das formas de
superar dificuldades de recursos para manter suas pesquisas. Para as empresas é
um importante mecanismo para enfrentar os desafios de formação e conhecimentos
necessários para a inovação.

A formação de parcerias para as universidades se fundamenta na realização de
pesquisas com uma visão mais próxima da realidade e no desempenho de sua
função social, com um olhar para as necessidades sociais e econômicas. Já para as
empresas, uma sintonia nesse nível proporciona acesso a profissionais mais
qualificados, o uso de uma estrutura voltada e preparada para a pesquisa e o
desenvolvimento de novos conhecimentos. A vinculação da empresa com
instituições de pesquisa contribui para uma agregação de valor ao nome da
organização, como também propicia um acompanhamento das inovações na sua
área de atuação (SOUZA E NASCIMENTO JR, 2003).

Baêta (1999) define que o processo produtivo de empresas de base tecnológica está
intrinsecamente condicionado aos resultados da pesquisa científica. E que a troca
entre empresa e universidade é fator primordial de desenvolvimento e inovação da
empresa.

Baêta e Vasconcelos (2003) consideram que um dos fatores primordiais dessa
relação de troca se dá no âmbito do conhecimento. O processo de transferência de
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conhecimento entre empresas, instituições de pesquisa e universidades é como um
fluxo contínuo, que não acontece de maneira fácil ou linear. Alguns conhecimentos
são transferidos para o setor produtivo com maior dificuldade do que outros por
serem mais complexos, ou por estarem vinculados a relações pessoais ou
organizacionais específicos. Para que os benefícios do conhecimento e formação se
configurem em uma realidade cooperativa, é fundamental ultrapassar algumas
barreiras culturais e de valores que caracterizam cada uma dessas entidades,
especificados no Quadro 1.

Baêta, Borges e Tremblay (2004) consideram que os ambientes científicos e
empresariais ainda estão dissociados, com desconfianças mútuas que dificultam o
intercâmbio equilibrado entre essas instituições. Universidades têm a missão de
formar pessoas e realizar pesquisas, são organismos autônomos no direcionamento
dos temas relevantes para sua comunidade acadêmica, de acordo com suas linhas
de pesquisa e formação. Procuram uma divulgação ampla e irrestrita dos resultados
de suas pesquisas que possa lhes conferir credibilidade e confiabilidade em seus
campos de atuação.
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Já as empresas visam o retorno econômico, necessitam remunerar seus
investidores conquistando mercado através do conhecimento, que deve ser mantido
restrito como meio de competitividade e diferenciação no mercado. Sua atuação é
pautada pela racionalidade sobre o potencial e a capacidade do conhecimento de
gerar lucro, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social através da
sustentabilidade empresarial. Trabalham invariavelmente com prazos e objetivos de
curto prazo, que focam sua estrutura organizacional para a consecução dos
planejamentos definidos.

Baêta (1999) salienta ainda que as dificuldades nessa relação se baseiam na
lentidão do processo acadêmico e na visão de que as universidades brasileiras, em
sua maioria de origem pública, são morosas e tem vícios da burocracia
governamental. Em contrapartida, as empresas se posicionam agressivamente em
face dos desafios de competitividade para se inserir e se manter no mercado alvo.

Marcovitch (1999) apud Souza e Nascimento Jr (2003) enfatiza que para tornar
efetiva a relação empresa e universidade, é necessário que dois mitos sejam
combatidos: o mito dos empresários, que visualizam o pesquisador acadêmico como
um ser fora da realidade, que não consegue entender o mundo real de uma
organização corporativa; e o mito dos pesquisadores, de que as empresas
desprezam a ciência, com executivos que não entendem que pesquisa é um evento
com seu próprio tempo e sua própria dinâmica.

As incubadoras proporcionam esse fluxo de transferência na medida em que
favorecem o contato entre empresas incubadas e os agentes de inovação, entre
eles, a universidade. Atuando como instituições independentes, elas podem
minimizar esses fatores de descompasso entre universidades e empresas. Embora
seja uma relação entre instituições com objetivos diferentes, a atuação de uma
incubadora de empresas deve se pautar pela cooperação, visto que o resultado
advindo de laboratórios só tem valor para a sociedade quando é transferido sob a
forma de produtos ou serviços para o seu cotidiano. Será da incubadora o papel de
gerenciar as questões de conflito entre os interesses da universidade, da empresa e
do governo (BAÊTA, 1999; MARCOVITH, 1999 apud SOUZA E NASCIMENTO JR,
2003).
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2.1.2.5 - As Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica

O programa de incubadoras de empresas é oriundo dos Estados Unidos, um
conceito proposto durante a década de 50, na Universidade de Stanford, Califórnia,
através do êxito da região conhecida hoje como Vale do Silício. O formato surgiu
como uma forma de promoção de transferência de conhecimento e tecnologia
desenvolvida pela universidade para novas empresas (INOVATES, 2009).

No Brasil, o programa de incubação de empresas iniciou-se na década de 1980,
com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), órgão
governamental ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a implantação da
Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos, em dezembro de 1984,
começou a funcionar a primeira incubadora de empresas no Brasil e da América
Latina (INOVATES, 2009).
Segundo pesquisa realizada no ano de 2006, a Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC), uma organização
brasileira sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo tecnológico, o número
de incubadoras em território nacional cresceu exponencialmente nos últimos dez
anos (ANPROTEC, 2009).
Smillor (1987) apud Baêta (1999) considera que incubadoras de novos negócios são
instalações planejadas, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de novas
empresas, procurando unir de maneira efetiva o talento, a tecnologia, capital e
conhecimento para alavancar o talento empreendedor.
O Programa Nacional de Apoio a Incubadoras de Empresas (PNI), conceitua as
incubadoras como mecanismos de estímulo à criação e desenvolvimento de micro e
pequenas empresas industriais ou de serviços, de base tecnológica

ou

manufatureira, por meio da formação técnica e gerencial do empreendedor.
Incubação é um processo localizado para promover a inovação dos negócios, num
espaço físico construído especialmente para alojar esses empreendimentos (MCT,
2009).
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Para Baêta, Borges e Tremblay (2006) as incubadoras são mecanismos de apoio
para

a

criação

de

pequenas

e

médias

empresas,

incentivando

o

seu

desenvolvimento e capacitando empreendedores para a maior sustentabilidade dos
negócios. O conceito é corroborado por pesquisas da ANPROTEC (2009), onde se
constata que a sobrevida de empresas oriundas de incubadoras é de 93% em
relação a empresas não incubadas.
Entende-se, portanto, que uma incubadora de empresa é um ambiente de estímulo
ao surgimento de negócios, oriundos ou não de projetos de desenvolvimento de
novas tecnologias, com reais condições de se consolidar no mundo corporativo com
produtos ou serviços de valor agregado para a sociedade, os empreendedores, a
economia, acionistas e investidores, pesquisadores e universidades. O objetivo
dessas instituições é promover a sustentabilidade de novos empreendimentos como
forma de desenvolvimento local, regional e nacional.
Essas entidades são, em geral, ligadas a universidades ou instituições de pesquisa
como forma de transferir para o mercado produtivo a produção de seus laboratórios
educacionais. Ou são conectados a instituições públicas, como governos municipais
e estaduais, que auxiliam no acesso ao mercado e recursos públicos por esses
empreendedores.
Além de um espaço preparado de maneira adequada para atender a pessoas ou
grupos que queiram desenvolver empresas sustentáveis, uma incubadora de
empresas também oferece outros serviços às empresas incubadas: infra-estrutura e
recursos físicos que podem incluir salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios e locais
de uso compartilhado para o funcionamento pleno do empreendimento; assessoria
em gerenciamento nas questões de recursos humanos, serviços de gestão
empresarial, comercialização, exportação, importação, contabilidade, assistência
jurídica, entre outros; serviços de qualificação do empreendedor em cursos,
treinamentos e capacitação; network para o negócio, que pode incluir contatos com
entidades governamentais, investidores, participação em eventos e divulgação das
empresas.
Santos (2005) considera que incubadoras são centros de efetivação do processo de
transferência de tecnologia, por meio do pesquisador, que participa do processo de
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criação da empresa, a partir dos resultados da pesquisa tecnológica que
desenvolveu. Nesse sentido, as incubadoras de empresas de base tecnológica são
importantes agentes na disseminação e transferência de tecnologia para o mercado
consumidor. Criam um ambiente de interação com o mercado, de forma mais
organizada, se tornando um elo eficiente entre os futuros empreendedores, seus
possíveis parceiros de negócios, os pesquisadores e cientistas e as organizações de
apoio ao empreendedorismo tecnológico (Baêta, 1999).
Para o MCT (2009), essas são as incubadoras que abrigam empresas cujos
produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas
aplicadas, onde a tecnologia representa alto valor agregado.
Baêta (1999) considera que as incubadoras tecnológicas são espaços privilegiados
para empresas que desenvolvem produtos ou processos de alto conteúdo
tecnológico em informática, biotecnologia, química fina, mecânica de precisão, entre
outros campos científicos.
Incubadoras tecnológicas são organizações que abrigam empreendimentos
nascentes, geralmente oriundos de pesquisa científica, cujo projeto al.o
implica inovações. Tais organizações oferecem espaço e serviços
subsidiados que favorecem o empreendimento e o desenvolvimento de
produtos ou processos de alto conteúdo científico ou tecnológico. (BAÊTA,
1999, p.30)

Incubadoras tecnológicas, na maioria das iniciativas, são criadas por Governos
Federais,

Governos Estaduais,

Universidades,

Agências

Governamentais e

empresas interessadas em fomentar pesquisas para desenvolvimento de novas
oportunidades de negócios. Baêta (1999) cita o grupo de empresas que criou a
Incubadora Fundação Biominas, em Minas Gerais, com atuação nos campos de
biotecnologia, química fina e software tecnológico. A autora também menciona a
Petrobrás, que possui inúmeras parcerias para pesquisa e desenvolvimento de
soluções para seus processos produtivos. A empresa incentivou a formação de
incubadoras em vários estados brasileiros para atender às suas demanda de
inovação tecnológica contínua e incentivar o desenvolvimento de inúmeros setores
da economia vinculados ao seu principal negócio, a exploração petrolífera.
A Incubadora do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), por exemplo,
ocupa hoje um lugar de liderança mundial no desenvolvimento e fornecimento de
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soluções tecnológicas para a área de tratamento de lixo hospitalar perfurocortante. A
PipeWay Engenharia é a única empresa brasileira que presta serviços de inspeção
de dutos de óleo e gás, está entre as seis existentes no mundo e nasceu em 1998
na Incubadora da Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), com
apoio da Petrobrás. Com cinco anos de operação já faturava cerca de 6 milhões de
reais e com 10 anos de atividade, já colocava os pés no exterior. (ANPROTEC,
2009)

Os resultados apresentados por algumas das principais e mais atuantes incubadoras
tecnológicas brasileiras demonstram a força dessa iniciativa no desenvolvimento de
novos negócios e comprovam como a pesquisa científica pode contribuir para o
aprimoramento empresarial de uma sociedade via parcerias entre entidades públicas
e privadas.

2.1.2.6 - O Papel das Entidades Públicas e Privadas no Empreendedorismo
Tecnológico

O reconhecimento do empreendedorismo como fator de crescimento econômico e
geração de empregos e inovação é uma realidade em instituições de ensino, de
pesquisa, empresas e governo. O grande desafio é desenvolver políticas de apoio
que permitam esse desenvolvimento de forma sustentável. Segundo Greco et al
(2009), são inúmeras as iniciativas, em várias regiões brasileiras, de investimento
em educação empreendedora, pesquisa de novas tecnologias, facilidade de acesso
a capital e melhorias no ambiente regulatório.

Além das instituições de pesquisa e universidades, os programas de apoio e
incentivo ao empreendedorismo tecnológico contam com a atuação de órgãos
governamentais e programas públicos.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) mantém,
desde 1991, o Programa SEBRAE de Apoio a Incubadoras. Seu objetivo é apoiar a
implantação, o desenvolvimento e consolidação empresas incubadas, através de
cursos, treinamentos, programas de qualidade, feiras e rodas de negócios, e
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também através de editais para criação ou fortalecimento de incubadoras por meio
de apoio técnico e financeiro (INOVATES, 2009).

O Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq), que apóia a pesquisa
científica e tecnológica e a formação de recursos humanos para a pesquisa no país,
mantém vários programas de incentivo à pesquisa científica. Entre eles, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBITI), criado para estimular estudantes de nível técnico e superior no
desenvolvimento e transferência de tecnologias e inovação ao setor produtivo,
auxiliando na formação de recursos humanos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação (CNPq, 2008).

O MCT criou o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques
Tecnológicos (PNI) para congregar, articular, aprimorar e divulgar a maioria dos
esforços institucionais e financeiros de suporte ao setor. O intuito é ampliar e
otimizar grande parte dos recursos que deverão ser canalizados para gerar e
consolidar um maior número de micro e pequenas empresas em incubação.

Participam do PNI o MCT, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico
(SETEC), e agências como o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
(CNPq). Outros integrantes do PNI são a Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP), agência vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com
representantes dos setores produtivos, acadêmicos e governamentais; o Ministério
da Indústria, Comércio e Turismo (MICT), por meio da Secretaria de Política
Industrial (SPI) e da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI); a ANPROTEC; o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); e o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) (MCT, 2009).

O MCT conta com o Programa de Apoio a Inovação Tecnológica nas Empresas, que
tem como objetivo contribuir para a construção de um ambiente apropriado para o
processo de inovação no segmento empresarial. Seu objetivo é a inserção de
pesquisadores no setor produtivo via cooperação entre empresas e instituições de
ciência e tecnologia, e a formação de recursos humanos para inovação, levando a
expansão do emprego e renda.
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Fazem parte desse programa ações de apoio financeiro às atividades de pesquisa,
inovação e inserção de pesquisadores em empresas; de apoio para a cooperação
entre empresas e instituições de ciência e tecnologia; incentivo à iniciativa nacional
para a inovação, o Pró-Inova; coes para a capacitação de recursos humanos para
a inovação e a implementação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação
empresariais (MCT, 2009).

Criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o Sistema Brasileiro de Tecnologia
(SIBRATEC) tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico do setor
empresarial através de atividades de pesquisa e desenvolvimento de processos,
produtos ou serviços voltados para a inovação e prestar serviços tecnológicos, de
extensão e de transferência de tecnologia. É composto por representantes de várias
instituições públicas e entidades da sociedade civil.

Entre outras, participam do SIBRATEC o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da
Educação; Ministério das Minas e Energia; Ministério das Comunicações; Núcleo de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, FINEP, CNPq, Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), SEBRAE, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI); Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI); Confederação Nacional da Indústria (CNI); Associação Nacional de
Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras (ANPEI) (MCT,
2009).

2.2 - O Modelo de Processo Empreendedor de Timmons e Spinelli (2003)

Conjugando fatores externos, questões pessoais e uma boa idéia que possa se
traduzir em uma oportunidade viável de negócio sustentável, mais a inserção de
recursos de capital, há condições para o início de um processo empreendedor.
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O primeiro fator é a oportunidade, que deve ser avaliada para que se tome
a decisão de continuar ou não com o projeto. O segundo fator é a equipe
empreendedora, ou seja, quem além do empreendedor estará atuando em
conjunto nesse projeto. Finalmente, o terceiro fator, quais são os recursos,
como e aonde esta equipe irá consegui-los. (DORNELAS, 2005, p. 45)

O modelo de Timmons e Spinelli (2003) se fundamenta no equilíbrio entre esses três
fatores: uma oportunidade, a atuação de um líder empreendedor, que comande uma
equipe empreendedora, e a capacidade de captação e uso de recursos
disponibilizados. Os autores consideram essas forças motrizes como o núcleo
fundamental e dominante do processo empreendedor. E que o sucesso do
empreendedor depende da integração equilibrada e holística desses fatores,
componentes controláveis do processo empresarial que podem ser avaliados,
influenciados e alterados.
O processo empreendedor começa com a oportunidade, não o dinheiro, a
estratégia, a rede, a equipe, ou o plano de negócios. A maioria das
possibilidades reais é muito maior do que qualquer talento, capacidade da
equipe ou dos recursos iniciais disponíveis para a equipe. O papel do
empresário é levar a equipe a lidar com todos os elementos-chave em um
ambiente em mudança. Essa é a natureza dinâmica de uma empresa na
fase inicial. (TIMMONS E SPINELLI, 2003, p.56)

Esse equilíbrio é considerado tênue, em face dos grandes desafios na definição e
desenvolvimento dessa mesma equipe e do risco envolvido no empreendimento
tecnológico. Aqueles que reconhecem os riscos e os desafios gerenciam melhor o
processo empreendedor e captam mais investimentos, o que possibilita maior
retorno (TIMMONS E SPINELLI, 2003).

A FIG. 4 demonstra o Modelo de Processo Empreendedor de Timmons e Spinelli
(2003) onde se destacam os três pilares principais desse processo: a oportunidade
de negócios, os recursos financeiros e não-financeiros, bem como a sua gestão. E a
equipe adequada aos objetivos do empreendimento.
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Sendo a oportunidade um fator dinâmico, há sempre lacunas e ajustes do
planejamento e do gerenciamento ao longo do processo empreendedor, que são
importantes para garantir o equilíbrio dos pilares fundamentais. A questão é atuar
sobre os fatores controláveis, as forças endógenas que atuam no ambiente interno
organizacional, que criam necessidades de mudanças estruturais, comportamentais,
que atuam sobre as atividades diárias, as interações, sentimentos e resultados
(TIMMONS E SPINELLI, 2003).

O modelo considera que, para essa atuação, são primordiais três habilidades: a
comunicação para discutir continuamente o plano de negócios. Segundo os autores,
esse plano fornece o código de linguagem e de comunicação acerca da qualidade
das três forças do modelo, da sua adequação e seu equilíbrio; a criatividade para
buscar soluções em face das mudanças do ambiente; e a liderança para a decisão
de implantação das melhores práticas, considerando uma gestão integrada,
parcimônia no uso de recursos e o direcionamento da equipe aos resultados
esperados.

Timmons e Spinelli (2003) enfatizam que essas habilidades também são
fundamentais na consideração de três fatores não-controláveis do ambiente do
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empreendedor. O primeiro desses fatores é a incerteza da oportunidade, que no
empreendimento tecnológico é acrescida da incerteza quanto à aceitação da
inovação. A tecnologia aplicada ao mercado tende a mudar a visão e
comportamento social, o que pode acarretar dificuldades de aceitação e
comportamentos de ambigüidade em relação a um novo produto. Inovações levam
cada indivíduo a reagir de forma diferente, com base na sua percepção da realidade
e do aprendizado anterior ao empreendimento. Pessoas intolerantes à ambigüidade
percebem fatos não esclarecidos ou inusitados como fonte de desconforto ou
ameaça (CHAPELLE E ROBERTS, 1986 apud SILVA, 2004).

O segundo fator não-controlável dentro do modelo é o contexto do mercado de
capitais. Investidores privados e capitalistas têm critérios muito específicos de
escolha de um investimento, procuram oportunidades de negócios com alto
potencial, equilibrados por uma equipe de desempenho superior. (TIMMONS E
SPINELLI, 2003)

O terceiro fator não-controlável do o modelo se refere à influência dos fatores
exógenos. Forças existentes no ambiente externo, como as novas tecnologias,
mudanças em valores da

sociedade, novas oportunidades ou limitações

econômicas, políticas ou legais. Forças sobre as quais o empreendedor não tem
influência, como fatores regionais, ou oferta e demanda. Ao empreendedor cabe o
seu entendimento para estratégias de aproveitamento, bem como para definir a
proteção do seu negócio, caso eles representem uma ameaça ao seu
desenvolvimento (FURLAN e ALMEIDA, 2004).

Timmons e Spinelli (2003) consideram que um empreendedor deve questionar
profundamente sobre esses fatores primordiais (oportunidade, recursos e equipe),
habilidades destacadas e os fatores não-controláveis, além da sua capacidade de
entendimento dessas forças, se a equação escolhida será um sucesso ou não.
Através desses questionamentos, o empreendedor formula o equilíbrio que possa
favorecer a viabilidade de transformar uma idéia em empreendimento, bem como o
potencial de criação de um saldo positivo entre risco e recompensa do negócio.
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2.2.1 - Oportunidade

Para Filion (2000), a descoberta de oportunidades de negócio é o cerne da atividade
empreendedora e sua descoberta precipita uma avalanche de idéias que
proporciona uma visão de negócio e de empreendimento.

Para Dornelas (2005) a oportunidade surge de um catalisador que leva o
empreendedor a perceber um problema ou um evento sob uma perspectiva
diferenciada e uma ótica particular. O autor afirma que novas idéias e suas possíveis
oportunidades só surgem quando o empreendedor se disponibiliza para experiências
novas, através da atenção ao fator informacional.
Informação é a base de novas idéias. É preciso ainda selecionar a
informação relevante, utilizando de fontes diversas de conhecimento como:
conversar com pessoas de varias faixas etárias e vários níveis sociais, sob
os mais variados assuntos; pesquisar novas patentes e licenciamentos de
produtos; estar atento aos acontecimentos da região, tendências,
pesquisas, preferências da população, mudanças de comportamentos;
visitar institutos de pesquisa, universidades, feiras de negócios; participar
de conferencias e congressos da área, ir a reuniões e eventos de entidades
de classe e associações (DORNELAS, 2005, p.58)

Para Dornelas (2005) o que conta não é ser o primeiro a pensar e ter uma idéia
revolucionária, mas sim ser o primeiro a identificar uma necessidade de mercado e
saber como atendê-la antes que outros o façam. Para o autor, o fato de uma idéia
ser ou não única é irrelevante, o que importa é se a oportunidade é única. ―Uma
idéia isolada não tem valor se não for transformada em algo viável para atender um
público alvo que faz parte de um nicho de mercado mal explorado. Isso é detectar
uma oportunidade‖ (DORNELAS, 2005, p.56).

Filion (2000) atenta que idéias são, em sua maioria, gerais e abstratas,
oportunidades são concretas e levam a uma ação. O autor considera que algumas
pessoas têm inúmeras idéias, mas não visualizam oportunidades de negócios.
Outras têm poucas idéias, mas essas correspondem a uma necessidade não
satisfeita pelo mercado, um produto ou serviço com diferencial para o cliente e se
transformam em fabulosas oportunidades de empreendimento conseguem ver
oportunidades fabulosas.
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Morris (2005) considera que o contexto e os elementos da oportunidade são
definidos por quatro aspectos: primeiro, o problema identificado, com seus desafios,
obstáculos e ameaças, que vão definir o valor e o tipo de oportunidade; segundo, a
escolha, pois definir adequadamente a oportunidade é escolher entre duas ou mais
opções; terceiro, o seu valor, pois as oportunidades escolhidas devem ser capazes
de melhorar o empreendimento com uma solução vantajosa para o público-alvo;
quarto, considerar a restrição do tempo, pois o prazo é limitado para tomar a
decisão, a ―janela do tempo‖ muitas vezes faz a oportunidade escapar para um
concorrente ou simplesmente desaparecer.

Timmons e Spinelli (2003) ponderam que a determinação para reconhecer e
aproveitar uma oportunidade pode fazer uma grande diferença, não existindo para
esse processo tempo ou momento perfeito. ―A maioria das novas empresas foram
geridas antes que pudessem encontrar clientes suficientes e adequados para a sua
grande idéia. A oportunidade é um alvo em movimento‖ (TIMMOS E SPINELLI,
2003, p. 59).

Timmons e Spinelli (2003) entendem que oportunidades são complexas, sutis e
situacionais no tempo, no espaço e no mercado. O processo de reconhecimento, de
verificação de potencial e viabilidade, o exame do saldo entre o risco e a
recompensa, são alguns dos principais fatores de atração para um investidor e para
uma equipe empreendedora. Questões primordiais devem ser discutidas e
avaliadas:
O que há de errado com esta oportunidade? O que está faltando? Que
boas notícias e eventos favoráveis podem acontecer, assim como os
efeitos adversos? O que tem de acontecer para tornar que a
oportunidade se torne atrativa e adequada para o negócio? O mercado,
tecnologia, a competitividade, gestão financeira e os riscos podem ser
reduzidos ou eliminados? O que pode ser alterado para fazer isso
acontecer? Quem pode mudar isso? Quais são os recursos necessários
para fazer crescer o negócio? Esta é a equipe certa? (TIMMONS E
SPINELLI, 2003, p. 64)

As oportunidades que têm as propriedades adequadas se realizam através de
produtos ou serviços que criam ou adicionam valor ao cliente ou usuário final.
Timmons e Spinelli (2003) entendem que essas oportunidades nascem em vários
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contextos, considerando um ambiente em constante mudança. De acordo com a
FIG. 5, esse ambiente se forma no âmbito da tecnologia, do mercado, da sociedade
e de organizações empresariais.

Oportunidades podem nascer no mar da tecnologia, através do rompimento, num
movimento de inovação disruptiva que proporciona ciclos evolutivos de produtos e
serviços. Também podem acontecer no mar da mudança radical do mercado, com
interrupções na cadeia de valor, obsolescência de produtos e serviços,
vulnerabilidade organizacional ou na desregulamentação dos mercados mundiais
(TIMMONS E SPINELLI, 2003).

Oportunidades podem, também, nascer nos momentos de mudança radical da
sociedade, na maneira de como o ser humano entende a sua forma de viver,
aprender, trabalhar e atender as suas necessidades de sobrevivência, auto-estima,
autorealização e necessidades sociais. E podem surgir a partir de fatores
empresariais, como a perda de visão de grandes organizações, sua arrogância pela
posição conquistada, o que amortece o seu reflexo em relação a essas mudanças,
abrindo espaço para novos empreendimentos com conceitos diferenciados de
produto e gestão (TIMMONS E SPINELLI, 2003).
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No empreendedorismo tecnológico, o processo empreendedor está acrescido dos
fatores invenção, pesquisa científica e inovação tecnologia. A oportunidade, nesse
caso, se baseia com maior ênfase em dois contextos: o primeiro, em pesquisas
desenvolvidas nos centros científicos, tecnológicos e laboratórios estabelecidos por
empresas já atuantes nos seus mercados. No segundo contexto, pesquisas
efetuadas nas instituições científicas públicas e nas universidades, a partir da visão
de um pesquisador da realidade social ou acadêmica. Portanto, para o
empreendedorismo tecnológico, a oportunidade surge a partir da visão de aplicação
de uma inovação ou tecnologia desenvolvida e ainda não disponível no mercado
produtivo (DERTOUZOS, 1999).

Dornelas (2005) pondera que, na questão de oportunidade no empreendedorismo
tecnológico, é necessário considerar a ―janela do tempo‖, em função do ―Gap de
Inovação‖. O mesmo autor considera outro fator de extrema importância. A questão
do timming da idéia, ou seja, o tempo decorrido entre a idéia gerada até sua
concepção em tecnologia. Esse tempo é crucial para o aproveitamento de uma
oportunidade.

Como a tecnologia evolui muito rapidamente, o ciclo de vida de produtos de base
tecnológica é consideravelmente mais curto que outros produtos, exigem mais
inovação e mais agilidade da equipe para identificar novas oportunidades
(DORNELAS, 2005).

Em relação ao empreendimento tecnológico, Dertouzos (1999) considera que o
processo empreendedor contradiz o pressuposto de que, primeiro há que se ter uma
oportunidade de um mercado consumidor com possibilidades de lucro, para depois
formalizar o plano de negócios, que vai balizar o empreendimento, a captação de
recursos e o gerenciamento do novo negócio. Mas que, dado o processo de
inovação no empreendedorismo tecnológico, a oportunidade continua sendo a base
mais importante, pois é através dela que se inserem novos produtos e serviços no
mercado, através da identificação e análise de necessidades não atendidas ou ainda
não percebidas pelo consumidor.
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2.2.2 - Recursos

Recursos incluem a equipe de gestão, profissionais necessários ao desenvolvimento
do negócio e da oportunidade, a identificação e atração de recursos externos como
consultores, contadores, advogados e investidores. Timmons e Spinelli (2003)
também identificam como recursos os ativos, como instalações e equipamentos. E
os recursos financeiros, recursos monetários, os investimentos financeiros
necessários à sobrevivência do empreendimento.

Timmons e Spinelli (2003) entendem que empresários são tentados a iniciar sua
avaliação de oportunidades pela análise financeira, e não pela definição dessa
oportunidade.

Segundo

esses

autores,

primeiro

é

necessário

focar

nas

características e tamanho da oportunidade, nas necessidades dos recursos não
monetários e somente após, preparar as estimativas financeiras.

Para Timmons e Spinelli (2003) e Dornelas (2005) o excesso de recursos aliado a
uma falta de capacitação para a gestão do negócio podem contribuir decisivamente
para o fracasso do empreendimento tanto quanto a falta de recursos propriamente
dita. As alocações e investimentos incorretos, em áreas não prioritárias e em
momentos não decisivos para o negócio podem criar a percepção da facilidade da
gestão apenas com a distribuição de recursos. Portanto, criando as futuras
dificuldades financeiras. O contrário, a falta total de recursos pode inviabilizar o
negócio, pois a falta do investimento na hora adequada e no setor específico pode
fazer a oportunidade ser perdida.

Dornelas et al. (2008) considera que um dos maiores fatores críticos do sucesso do
empreendimento é a capacidade de solucionar os problemas internos de gestão, o
que inclui o gerenciamento dos recursos financeiros. Pesquisa do SEBRAE
realizada entre os anos de 2003/2005 demonstra que falhas gerenciais, falta de
capital de giro e problemas financeiros estão entre os principais fatores de
dificuldade de gerenciamento e razões para o fechamento de empresas (SEBRAE,
2009).
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Timmons e Spinelli (2003) entendem que a viabilidade de uma oportunidade passa
por uma análise econômica do empreendimento, da sua capacidade de geração de
lucro e retorno do investimento, e do tempo para atingir o ponto de equilíbrio. Os
autores definem que o mais importante não é a posse dos recursos monetários e
não monetários. O fundamental são as atitudes, técnicas e estratégias dos
empreendedores para controlar os recursos mínimos necessários para o exercício
da oportunidade.

Para Dornelas et al. (2008), oportunidades com alto potencial atraem naturalmente
os recursos dos quais necessita. Para Timmons e Spinelli (2003), a identificação
das necessidades de financiamento de uma empresa startup é tarefa primária,
incluindo saber quanto dinheiro a empresa vai precisar, quando e onde aumentá-lo
através de uma gestão eficaz.

São importantes fontes de financiamento de um negócio os recursos próprios do
empreendedor, as linhas de financiamento público e investidores privados. Em se
tratando especificamente, de recursos próprios, pesquisa do SEBRAE de 2003/2005
indica que cerca de 90% das empresas nascentes brasileiras são financiadas
através de empréstimos bancários, por recursos do empreendedor, de parentes ou
de amigos (SEBRAE, 2009)

No âmbito público no Brasil, o Governo Federal e Governos Estaduais têm definido
programas de investimento e incentivo a inovação tecnológica. Uma dessas
iniciativas pode ser exemplificada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), com a finalidade de dar apoio financeiro aos
programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico,
notadamente para implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Esse fundo opera através dos Fundos Setoriais de Ciências e
Tecnologia, que financiam projetos de pesquisa e inovação no país desde 1999
(MCT, 2009).

Para Calvosa e Freitas (2008), uma importante fonte de recursos para o
empreendedorismo tecnológico é o capital de risco, o financiamento da empresa por
investidores que apostam no empreendimento. Para isso, o empreendedor precisa
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investir em pesquisa e desenvolvimento, aperfeiçoar a nova tecnologia, construir o
protótipo, comprovar a viabilidade do projeto, desenvolver um conceito de negócio,
definir um plano de negócio e formas de aproveitamento da oportunidade percebida.

O objetivo primeiro é conseguir o capital semente, ou seed capital. Para Calvosa e
Freitas (2008) e Gonçalves (2004), esse estágio é o mais difícil em termos de se
conseguir investimento privado, em função do alto risco associado às fases
inovativas, o pequeno tamanho das empresas e a dificuldade de oferecer garantias
ao investidor. Apesar disso, os autores concordam que empreendimentos baseados
em tecnologia apresentam possibilidades de altos retornos financeiros, justamente
em função da inovação e do ineditismo de seus produtos, serviços e processos.
2.2.3 – Equipe

Pessoas

são

consideradas

fatores

empreendimento organizacional.

preponderantes

ao

sucesso

de

um

Timmons e Spinelli (2003) entendem os

empreendimentos que não possuem equipe de alto desempenho não estão,
obrigatoriamente, fadados ao fracasso. Mas consideram que em um ambiente com
alto potencial de risco, a ausência de uma equipe empreendedora pode determinar o
insucesso da iniciativa e dificultar o acesso a recursos e investimentos. Dornelas et
al. (2008) definem que:
O aspecto mais importante da descrição do negócio é mostrar que a
empresa possui pessoas qualificadas e comprovadamente experientes nos
níveis de comando. A equipe de gestão é o principal foco dos investidores
quando analisam um plano de negócios. (...) a descrição das pessoas que
decidirão os rumos da empresa assume papel essencial (...) muitos
investidores, ao receberem o plano de negócios, depois de ler o Sumário
Executivo, vão direto para o curriculum vitae da equipe de gestão da
empresa. Isso porque sem uma equipe de primeira linha, qualquer outra
parte do plano de negócios dificilmente se concretizará (DORNELAS et al.,
2008, p.21).

A questão principal é a capacidade do empreendedor de agregar ao seu negócio ou
projeto, pessoas que possuem conhecimentos e técnicas que possam alavancar a
oportunidade identificada, de forma planejada e sustentável. Dornelas et al. (2008),
citam o capitalista John Doerr, que ratifica George Doriot, o pai do capital de risco
americano. Ambos declaram preferir um empreendedor e equipe classe A, com uma
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idéia classe B, em detrimento a uma equipe classe B com uma idéia classe A. Que
há no mundo dinheiro, capital de risco e propensão ao apoio ao empreendedor. A
grande dificuldade é encontrar uma grande equipe, liderada por empreendedor de
alto potencial.

O empreendedor precisa envolver pessoas que contribuam com habilidades
técnicas, gerenciais e características pessoais, que possam modificar o produto,
organizar e gerenciar recursos e as condições de trabalho dentro da empresa.
Considerando o ambiente contemporâneo das organizações, o empreendimento
precisa contar com competências individuais para formar a sua competência
essencial.

Para Timmons e Spinelli (2003), empresas que geralmente conseguem se tornar
grandes tem equipe com algumas características específicas: primeiro, a coesão, a
crença que se a empresa ganha, todos ganham, e se alguém perde, todos perdem;
segundo, o trabalho em equipe, onde não são criados heróis, mas um pensamento
de tornar o trabalho do outro mais fácil; terceiro, a integridade, onde o trabalho deve
ser feito com qualidade, mas sem sacrificar a saúde e os padrões das pessoas
envolvidas; quarto, o compromisso com o longo prazo, pois novos empreendimentos
prosperam de acordo com o nível de comprometimento daqueles que acreditam que
o futuro é construído a partir do presente e, por fim, o compromisso com a criação
de valor, tanto para o cliente como para a equipe, os investidores, fornecedores e
demais interessados no negócio.

Le Boterf (2003) considera que o profissional de hoje atua em situações de alta
complexidade, e por isso carece de múltiplos saberes que possibilitem o
acompanhamento das mudanças ambientais e da transformação da empresa. Esse
é, intrinsecamente, o ambiente do empreendedor tecnológico. A interação dos
saberes individuais proporciona uma troca contínua de informação, bem como
desenvolve a capacidade de trabalhar em equipe. O empreendedor que entende
esse movimento se baseia nas competências dos indivíduos para fomentar as
competências de seu empreendimento.
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Timmons e Spinelli (2003) entendem que uma equipe empreendedora de alto
desempenho é fundamental para o sucesso, bem como a combinação adequada
entre a liderança e a equipe. Um líder empresarial que ensina mais rápido e melhor,
se expõe com integridade, confiabilidade e honestidade, que constrói uma cultura
empreendedora na organização, faz diferença entre o fracasso e o sucesso. E uma
equipe de qualidade, que tenha experiência, empenho, determinação, persistência,
tolerância ao risco, criatividade, adaptabilidade aos desafios da ambigüidade e
incerteza. A existência desses dois elementos comportamentais proporciona a
formação de uma cultura empreendedora na organização.

A liderança empreendedora deve ter, portanto, as competências que vão orientar a
equipe e promover uma interação para que ele possa: aprender e ensinar melhor,
lidar com a dificuldade, ser íntegro, leal e confiável, implantar uma cultura inovadora
para formatar um ambiente propício ao exercício das competências individuais
(FLEURY E FLEURY, 2004).

Timmons e Spinelli (2003) consideram de extrema importância a atuação do líder
empreendedor. Em seu modelo, ele é posicionado como a base de um triângulo
invertido. O líder é a força que, como um pêndulo, proporciona o equilíbrio dos
fatores principais do processo empreendedor, que são a oportunidade, os recursos e
a equipe. Ensinando, orientando e principalmente, direcionando o negócio para o
melhor aproveitamento do potencial da oportunidade, do uso dos recursos e da
formação de equipe adequada aos interesses do negócio em formação.
2.3 – Confiança e Empreendedorismo Tecnológico

Timmons e Spinelli (2003) consideram que o modelo empreendedor somente se
consolida pela integridade nas atividades empreendedoras. Segundo os autores,
não há êxito sem confiança, mas esta não pode ser cega ou depositada em qualquer
um. Confiança é algo que se conquista, em geral de forma lenta e gradual, exige
paciência e muitas experiências no mundo real, repetidas ações de relacionamento
da empresa e da equipe empreendedora.

52

No empreendedorismo tecnológico essas interações e experiências repetidas são
fundamentais para a sustentabilidade em um ambiente como a Nova Economia. Elas
formam base para a cooperação e a disseminação de conhecimentos da empresa
com o mercado e seus parceiros, principalmente dos setores de fronteira.

Para Zanini (2007, p.116) a denominada Nova Economia é um arcabouço
institucional que se caracteriza por ―um novo modo de coordenação das atividades
econômicas, mediante formas organizacionais em rede, uma nova dinâmica do
trabalho humano e a configuração de uma nova dinâmica de negócios.‖

Esse contexto insere no ambiente de negócios virtualidade e novos paradigmas de
concorrência, mercado, estruturas organizacionais, competências e tecnologia. Traz
a convergência/divergência do global e do local para a estratégia de um
empreendimento, num processo dinâmico de compartilhamento de informações,
típico de uma rede de conhecimento e cooperação. Handy (1998) sustenta que:
... as organizações precisam ser centralizadas e descentralizadas ao
mesmo tempo. Precisam ser tanto globais quanto locais. Diferenciadas e
integradas. Rígidas e liberais. Precisam planejar a longo prazo e mesmo
assim mostrar flexibilidade. Seus funcionários devem, por um lado, ter mais
autonomia, e por outro, saber fazer parte de uma equipe (...) temos de
aprender a viver e trabalhar com esses tipos de contradições, de conciliar
os opostos em vez de tentar escolher um deles. (HANDY, 1998, p. 4)

Castells (2006) pondera que, na questão da tecnologia e seus empreendedores, a
realidade das redes é fundamental, visto que o desenvolvimento da sua lógica
organizacional está diretamente ligado a novos parâmetros de conhecimento e sua
capacidade informacional.

A decisão de inserção em algum tipo de rede pode se constituir em um mecanismo
eficiente sob vários aspectos. A busca é por vantagens competitivas para a atuação
em mercados emergentes, com escalas de produção com menor custo e tecnologia
de maior complexidade, o fortalecimento das estruturas para enfrentar o ambiente
econômico de forma global, a flexibilização e inovação de suas unidades de
produção, maior acesso a capitais de investimento, a novos conhecimentos e a
tecnologias

mais

avançadas

e

de

maior

custo,

acesso

desenvolvimento, dentro e fora do ambiente de rede cooperativa.

a

pesquisa

e
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Kanter (2000) apud Silva Júnior (2007) defende que as alianças de sucesso são
aquelas nas quais podem ser identificadas como ―Oito Is‖. A FIG. 6 demonstra esses
oito pontos que, se trabalhados pelos empreendedores, viabilizam a inserção de
uma empresa em alianças estratégicas de sucesso.

De acordo com a FIG. 6, para a inserção numa rede de conhecimento, a excelência
individual é preponderante, pois são as manifestações positivas do empreendedor
que atraem, em geral, parceiros fortes para o seu negócio. Essa excelência inclui a
integridade, baseada num comportamento ético, que possibilita a formação de um
ambiente de confiança mútua entre parceiros e entre equipe, formando um conjunto
de características comportamentais que viabilizam a cooperação.

No âmbito do conhecimento, a importância de definição dos objetivos estratégicos,
que direciona a atuação dos parceiros e da equipe. Esses objetivos, quando
comunicados

em

uma

gestão

informacional

adequada,

formam

um

comprometimento com resultados, permitindo a integração e o compartilhamento
dos vários intelectos envolvidos no empreendimento. No âmbito da estrutura, o
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investimento parte de recursos mútuos, que se complementam e reforçam a
interdependência entre os parceiros e aliados. Essa estrutura se consolida com a
institucionalização, formalização e clareza das responsabilidades e dos limites do
poder decisório de cada participante de uma aliança de sucesso.

Lane (1998) entende que, em um mundo altamente complexo e incerto, a confiança
é o mecanismo mais adequado para a colaboração entre organizações que
necessitam trabalhar juntas em redes de cooperação de longo prazo. A confiança é
a base para uma maior interação do conhecimento entre organizações e equipe,
para a transferência de conhecimento, o aproveitamento de oportunidades de
negócios e o desenvolvimento econômico, social e organizacional.

Entretanto, Zanini (2007) atenta para o fato de que somente a confiança não é
suficiente para garantir um alto desempenho empresarial. O autor considera que há
condições necessárias para que o estilo de gestão adotado leve à alta eficiência da
organização. Esse conjunto de condições denomina-se empreendedorismo.
(...) somente a confiança ou sociabilidade não pode garantir a formação
do capital social corporativo. Há condições necessárias para que estes
estilos de gestão possam estar efetivamente relacionados à alta
eficiência da empresa. Vamos adotar aqui a palavra empreendedorismo
para atender a essa condição. Aqui podemos entender
empreendedorismo como a capacidade que uma empresa possui de: 1.
Reconhecer seu ambiente de negócios; 2. Definir uma estratégia e
objetivos estratégicos através da identificação de oportunidades; 3.
Alinhar a escolha estratégica empresarial que privilegia um determinado
estilo de gestão às oportunidades identificadas; e 4. Gerenciar de forma
eficiente seus recursos e competências distintas para atender a seus
objetivos estratégicos. (ZANINI, 2007, p. 86-87)

Nesse sentido, Zanini (2007) destaca que é necessário, para que exista um espírito
empreendedor, o aprimoramento constante das condições de mercado, das
oportunidades, da estratégia e do estilo de gestão, que vão determinar a formação
de um ambiente de confiança dentro e fora da organização.
2.3.1 – A confiança interorganizacional

Para Mayer et al. (1995) apud Oliveira (2004) confiança interorganizacional é a
prontidão da entrega de bens como conhecimento, reputação e recursos de quem
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confia para a outra parte de uma relação, onde existem variáveis como a
vulnerabilidade, a interdependência e a possibilidade de um comportamento
oportunista, que venha a lesar um dos participantes da relação.

Lane (1998) enfatiza que confiança interorganizacional existe quando uma
organização baseia suas relações na confiabilidade de outras organizações,
considerando um dado conjunto de eventos, comportamentos ou informações. É
uma relação de natureza mútua, podendo se espalhar por toda uma rede ou se
consolidar de forma restrita a duas organizações.

Ring e Van de Ven (1994) apud Cunha e Melo (2006) consideram que os
relacionamentos interorganizacionais cooperativos são formados e estruturados por
ações e interpretações simbólicas dessas ações pelas partes envolvidas.
Comportamentos de negociação e execução influenciam esses relacionamentos e a
motivação para a sua continuação. Esses comportamentos, quando se dão de forma
repetitiva e buscam a eficiência e a equidade da relação, as partes envolvidas
desenvolvem expectativas conjuntas para possíveis investimentos e incertezas
sobre o negócio que venham a empreender em conjunto. Nesse círculo de
repetição, são formadas condições para a confiança nas relações de longa duração,
onde conhecimentos implícitos, confidenciais e organizacionais podem ser
disponibilizados

entre

os

parceiros

cooperativos,

abrindo

possibilidades

e

oportunidades de negócios e empreendimentos.

Empreendimentos tecnológicos estão inseridos em um ambiente organizacional
complexo, onde uma das medidas de sua produtividade e eficiência é medida pela
capacidade de uso do conhecimento, e pela participação do empregado com idéias
e habilidades nos processos de inovação de produtos e processos. Esse movimento
de inovação aumenta a competitividade, porém torna o conhecimento altamente
perecível e incapaz de atender a todas as demandas de mercado e da organização,
surgindo a necessidade da cooperação entre organizações (ZANINI, 2007).

Nesse sentido, sistemas produtivos apoiados em conhecimento intensivo requerem
maior compartilhamento de informação sensível. Desse modo, relações baseadas
em confiança tornam-se uma propriedade altamente desejável, não somente como
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mecanismo implícito de coordenação para as atividades produtivas, mas também
como condição para se alcançar um desempenho superior e um diferencial
competitivo no novo ambiente de negócios (LANE E BUCHMANN, 1998 apud
ZANINI, 2007).
―Cooperação

implica

conhecimento

mútuo,

compartilhamento

de

rotinas,

representações e formas de pensamento. A proximidade entre parceiros será
construída com experiências de cooperação.‖ (Zanini, 2007, p.110). Essa
proximidade

desenvolve

comportamentos

individuais

e

organizacionais

de

interações repetidas, fornecendo informação adicional sobre os parceiros de
cooperação. Essas repetições reduzem a incerteza, estabelecem um grau mínimo
de previsibilidade acerca do comportamento do outro, num comprometimento mútuo
para fins comuns. E ainda contribuem para solidificar a competência organizacional
e uma visão de comportamento intencional de integridade do empreendedor e da
equipe de ser confiável (ZANINI, 2007).

Nesse ambiente, a confiança para o empreendimento tecnológico é fator
preponderante para a formação de parcerias, visto ser crescente a necessidade de
trocas de informações e recursos entre as empresas, investidores e entidades de
apoio ao empreendedorismo tecnológico. Considerando a variabilidade de suas
atividades e a instabilidade desses negócios, são os relacionamentos de cooperação
fundamentais para a formação de um ambiente propício ao empreendedorismo,
baseado na confiança interorganizacional (CUNHA E MELO, 2006).

Entretanto, Lane (1998) considera que, apesar dos aspectos positivos dessa
cooperação, o clima de competição intensa nos negócio global tornou mais difícil o
desenvolvimento e a preservação da confiança entre e dentro das organizações, que
necessitam cooperar cada vez mais entre si.

Apenas formar um ambiente propício à confiança interorganizacional não é
suficiente. A confiança entre organizações é difícil de desenvolver e sustentar. É
investimento de risco, com oportunismos que podem reduzir a eficiência das
transações, e que, portanto, precisam ser monitorados e controlados. Esses
oportunismos seriam comportamentos maliciosos, buscas de auto-interesse, que
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podem perturbar uma relação que se inicia frágil e com conteúdo emocional (LANE,
1998).

Lane (1998) considera ainda que os oportunismos podem se estabelecer através da
traição da confiança e da desconfiança. Essa desconfiança fica visível ao parceiro,
que reage se livrando da obrigação moral de confiar no outro. Isso leva a uma
espiral de comportamentos que podem inviabilizar a cooperação interorganizacional.
2.3.2 – A confiança intraorganizacional

As relações da equipe e do empreendedor em um ambiente de incertezas têm
importância extrema no desempenho organizacional e no êxito empresarial. Para
Zanini (2007), esse ambiente está relacionado com mudanças tecnológicas e
alterações de demanda de mercado afetam consideravelmente a forma como as
tarefas internas são encaradas pela equipe.

Zanini (2007) considera que a maior confiança produz maior satisfação, motivação e
comprometimento dos empregados. Favorece as relações mais informais, com
cooperação mais espontânea e reduzem a necessidade de controle e sanções
formais. Para o autor, em um ambiente de confiança, tarefas mais simples, com
pouca monitoração e conhecimento, dispensam esse quesito. Já as mais complexas
e ambíguas, que envolvem trabalhos de grupo, transferência de conhecimento,
grande criatividade, inovação, com múltiplos agentes envolvidos, necessitam da
confiança para sua eficiência e eficácia.

Zanini (2007) destaca, entretanto, que existem algumas dificuldades na formação do
ambiente de confiança dentro das organizações. Confiança exige maior investimento
na construção de um ambiente de trabalho relativamente estável, mais transparente,
com menor rotatividade. Da mesma forma que a confiança aumenta a produtividade
e cooperação, a sua presença excessiva em equipe de grande autonomia e
autogeridas pode desenvolver uma relação inversa com o desempenho individual,
porque os membros do grupo relutam em monitorar uns dos outros. Nesse sentido, o
ambiente de confiança exige constante monitoração, pois o comportamento
individual é instável, Mesmo em um ambiente favorável, é possível reduzir, mas não
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eliminar a possibilidade de comportamentos oportunistas que possam prejudicar a
formação de um ambiente de confiança entre equipe e empreendedores.

As falhas na confiança são geradas a partir da adoção da forma de liderança e
gerenciamento por parte dos dirigentes empresariais: no modelo proprietáriocontrolado o empreendedor decide, ao empregado reserva-se o direito de atender
aos ditames do proprietário; no modelo funcional vertical reduz-se a confiança e
eficiência pela falta de informação; no modelo divisional, reduz-se a eficácia e
aumentam os custos; no modelo matricial, em função da necessidade de mobilidade
de equipe, a falta da confiança gerencial leva a falta de confiança da equipe (TYLER
e KRAMER, 1996).

Considerando que o empreendedorismo tecnológico se baseia fortemente na
interação do conhecimento de seus muitos agentes internos e externos, um
ambiente de confiança é primordial para a consecução de objetivos empresariais,
para a atração de profissionais capacitados e para a formação de uma equipe
empreendedora, alinhada aos propósitos da organização e da visão do líder
empreendedor e seu modelo organizacional. Aos gerentes e empreendedores cabe
o controle do fluxo de informações e das oportunidades de crescimento e
conhecimento da equipe, em função do modelo organizacional adotado.

Tyler e Kramer (1996) consideram que uma estrutura de confiança organizacional é
resultado das interações da filosofia gerencial e modelos organizacionais adotados
pelos dirigentes e empreendedores. Essas interações vão determinar o nível geral
de confiança e a expectativa dentro de cada equipe. Zanini (2007) define essa
filosofia gerencial a escolha de um determinado estilo de gestão. Essa escolha é
uma opção estratégica pela aplicação de mecanismos sociais, consensuais e
cooperativos ou pela aplicação de mecanismos baseados em monitoramento formal
e coerção. Esses estilos, tão diferentes, podem ser aplicados em diferentes
contextos, podendo levar uma empresa a um desempenho superior no mercado e a
um alto nível de empreendedorismo. A FIG. 7 exemplifica a influência do estilo de
gestão na formação de uma cultura empreendedora e de um ambiente de confiança.
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Organizações com atuação em mercados mais tradicionais, como varejo e finanças,
segundo Zanini (2007), em geral, adotam uma gestão Estilo A, que se baseia nos
valores individuais. A força do desempenho organizacional, neste caso, se concentra
na existência de controles e regras de monitoramento, baixa tolerância ao erro,
poucos investimentos em desenvolvimento humano, remuneração por desempenho
individual.

A opção no Estilo de Gestão A é por estruturas hierárquicas mais formais, onde os
indivíduos agem em interesse próprio em detrimento dos interesses coletivos e a
competitividade entre os pares é estimulada e até mesmo, desejada. Esse estilo de
gerenciamento

gera

maior

possibilidade

de

conflito

e

de

ocorrência

de

comportamentos oportunistas, um baixo grau de sociabilidade e pouca cooperação
espontânea, dado que não há um adequado compartilhamento de valores para a
formação de uma cultura corporativa.

Como esse estilo de gestão está baseado nas virtudes individuais, é condição
primordial o alinhamento das oportunidades de mercado com a estratégia e o estilo
de gestão representa o uso eficiente de recursos, utiliza a competitividade interna
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como um mecanismo de bom desempenho e a meritocracia como método de
seleção e premiação da eficiência. Nesse sentido, como demonstra a FIG. 7, o alto
desempenho individual caracteriza um alto grau de empreendedorismo em
organizações que adotam o Estilo A de gestão.

Quando esse alinhamento não se faz presente, o individuo sente dificuldade de
cumprir as próprias metas e superar os desafios apresentados, com maior pressão
por resultados e maior controle horizontal por parte dos seus pares. O medo por
punição aumenta, as relações hierárquicas se enfraquecem, falta motivação e
satisfação, o que baixa as taxas de desempenho individual. Como conseqüência, a
pouca capacidade de contribuição e a inexistência das virtudes individuais
necessárias à organização definem um baixo desempenho individual e um baixo
nível de empreendedorismo, com baixo desempenho no mercado (ZANINI, 2007).

Em outro extremo, há organizações cuja cultura organizacional privilegia as virtudes
sociais e o desempenho da equipe. São empresas que adotam o Estilo de Gestão B,
que se baseia na associação dos indivíduos para compartilhamento de normas e
valores para beneficio mútuo, na subordinação dos interesses individuais aos
interesses do coletivo. A competitividade individual é inibida, os investimentos visam
retorno a médio e longo prazo, existe alta tolerância ao erro e as medidas de
desempenho individual levam em consideração aspectos objetivos e subjetivos.

Nesse estilo de gestão, as empresas priorizam a qualidade, a criatividade e, apesar
de um mínimo de controle formal ser necessário, o mecanismo principal de controle
é a confiança e as reputações individuais e coletivas. Ele reduz a possibilidade de
ocorrência de comportamentos oportunistas, e os investimentos no desenvolvimento
humano têm como foco a cooperação e a associação para disseminação do
conhecimento, da inventividade e da inovação. De acordo com o exposto na FIG. 7,
o alinhamento entre oportunidade de mercado, estratégia empresarial e o estilo de
gestão facilita a capacidade de associação, cooperação e trabalho em equipe, o que
representa uma competência organizacional distinta,

elevando a taxa de

empreendedorismo na organização e o desempenho no mercado (ZANINI, 2007).
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Entretanto, quando esse alinhamento não acontece, estilos de gestão baseados em
virtudes sociais podem gerar alto grau de socialização mas poucos resultados
efetivos, insuficientes para uma alta performance no mercado. O baixo desempenho
coletivo leva a uma baixa taxa de empreendedorismo, surgindo ameaças à
instabilidade individual, a adoção de estratégias de defesa, associação dos
indivíduos em grupos e feudos informais, permitindo conflitos e desconfianças
mútuas (ZANINI, 2007).

Zanini (2007) esclarece que confiança está relacionada ao estilo de gestão adotado
pela empresa. A escolha por um estilo de gestão baseada em confiança promove a
formação de relações mais consensuais e cooperativas, o que leva ao
desenvolvimento gradual e contínuo da satisfação, motivação e comprometimento
dos empregados. Favorece a mudança e evolução dos processos organizacionais, a
descentralização e agilidade na decisão, o que está em sintonia com as
necessidades de um empreendimento tecnológico. ―Os ganhos com a adoção desse
estilo de gestão estão fortemente relacionados ao estímulo á criação e inovação‖
(ZANINI, 2007, p. 83).

Uma gestão de confiança entre empreendedor e equipe se baseia no
desenvolvimento de virtudes pessoais, privilegia a produção colaborativa, a
cooperação em equipe e a autonomia individual, com investimentos de expectativa
de retorno de longo prazo por parte da equipe e do empreendedor. Um estilo de
gestão baseada em confiança favorece o sentimento de pertencimento ao grupo por
parte de cada indivíduo o que eleva a possibilidade das pessoas apresentarem sua
contribuição ao desenvolvimento do negócio, aumentando a reciprocidade do
conhecimento interno, sem o temor de serem prejudicadas, controladas ou punidas
(ZANINI, 2007).

Para Zanini (2007), a confiança está relacionada

à maior satisfação e

comprometimento dos empregados, melhoria da comunicação entre empregados e
superiores, melhoria da qualidade da informação, ao tipo de liderança e à menor
competição interna. Um conceito que corrobora a questão proposta por Timmons e
Spinelli (2003) e Dornelas et al. (2008) quando estes autores definem que uma
equipe de alto desempenho é primordial para o sucesso de um empreendimento.
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3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 – Caracterização: tipo, métodos de pesquisa e de análise

Considerando o critério de classificação de pesquisa propostos por Gil (2007), tratase, quanto aos objetivos, de uma pesquisa do tipo exploratória, modalidade mais
adequada para esclarecer e explicitar de forma mais aprimorada os atuais desafios
que influenciam o processo empreendedor de base tecnológica, segundo as
publicações estudadas.

Foram utilizados dois métodos de pesquisa. O primeiro método foi a pesquisa
bibliográfica que, segundo Gil (2007), se utiliza de publicações e contribuições
científicas de diversos autores sobre determinado tema, disponibilizadas via
periódicos, que representam atualmente uma das mais importantes fontes
bibliográficas de estudo e entendimento de certa realidade. Para Gil (2007) a
pesquisa bibliográfica permite ao investigador uma cobertura mais ampla de
determinados fenômenos, mas é necessário cuidado e atenção com a qualidade,
pois as fontes secundárias podem apresentar dados coletados ou processados de
forma equivocada. Para o autor, essa desvantagem pode ser reduzida,
assegurando-se das condições em que os dados foram obtidos, uma análise
profunda das informações para descobrir possíveis contradições ou incoerências
nas publicações analisadas.

A pesquisa bibliográfica baseou-se em 56 (cinqüenta e seis) produções acadêmicas
sobre o tema em foco e relacionados no Apêndice 2, publicados no período de 1999
a 2009, apresentados e ratificados em simpósios, congressos, encontros e revistas
de administração, bem como anais do Encontro da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD).

No segundo momento, foi utilizado o método de pesquisa de campo. Segundo Gil
(2007), o estudo de campo aprofundar as questões propostas, focalizando uma
comunidade de estudo. No intuito de norteamento das conclusões oriundas dos
estudos analisados na pesquisa bibliográfica, foi realizada uma entrevista baseada
em roteiro semi-estruturado com um gerente de incubadora de base tecnológica, o

63

Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) localizado na cidade de Aracaju, Estado de
Sergipe.

Criado em 1998, o ITP tem como missão desenvolver, promover, incentivar,
fomentar, acompanhar e avaliar atividades de pesquisa em ciência e tecnologia no
Estado de Sergipe e Região Nordeste. Suas ações buscam a interação, cooperação
e transferência de tecnologia e conhecimentos em produtos e serviços para a
sociedade, setores produtivos e interface com outros institutos de pesquisas e
universidades. O ITP conta com importantes parcerias, como o CNPq, SEBRAE,
FINEP, Petrobrás, Banco do Nordeste, ANPROTEC e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Vinculado ao Instituto de Tecnologia e
Pesquisa da Universidade Tiradentes, disponibiliza capacitação, orientação e
acompanhamento, acesso a mercados e recursos para empresas de base
tecnológica. Conta com 16 (dezesseis) laboratórios para atividades de pesquisa e
educação continuada em áreas como biotecnologia, meio ambiente, tecnologias
sociais e energia, tendo atualmente cerca de oito empresas em processo de
incubação (ITP, 2010).

Atuando como Diretor Administrativo e Gerente do ITP, Cleverton de Santa Rita,
entrevistado para esse trabalho, atuou na elaboração do planejamento estratégico
do ITP e atualmente desenvolve atividades de Coordenação do Núcleo de Negócios
da incubadora (ITP, 2010).

O método de análise de dados aplicado foi a Análise de Conteúdo, um recurso de
interpretação de dados para a busca de idéias e opiniões dos autores das
publicações estudadas, a partir de material dado. Constitui-se em um método formal
para a análise qualitativa de dados, para a compreensão de sentido da comunicação
através de categorias de variáveis precisas. A análise de conteúdo se organiza em
três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento de resultados (BARDIN,
2006, GOULART, 2006).
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3.2 – Método de Coleta de Dados

O método de coleta de dados foi executado de acordo com modelo proposto por
Bardin (2006). A primeira fase, de pré-análise, iniciou-se com a escolha do material
para uma pesquisa bibliográfica que tenha como objetivo a análise de conteúdo.
Esta seleção considerou três critérios: a sua representatividade, nesse caso reduzir
o próprio universo e alcance da análise; a homogeneidade, onde as publicações
devem obedecer a critérios precisos de escolha; a pertinência, em que as fontes das
informações devem ser adequadas à análise proposta. Em função dos critérios
propostos por Bardin (2006), foi definida uma estrutura de pesquisa sistematizada
das publicações, como demonstrado na FIG. 8.

A estrutura sistematizada de pesquisa, proposta na FIG. 8, permitiu a escolha das
publicações conforme os objetivos determinados, demarcando e constituindo um
―corpus do trabalho, o conjunto de documentos para serem submetidos aos
procedimentos analíticos‖ (BARDIN, 2006, pág. 122).
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1– Processo Empreendedor Baseado em Relações de Confiança
Em função do modelo teórico de processo empreendedor proposto por Timmons e
Spinelli (2003), dos desafios do empreendedorismo tecnológico identificados por
Baeta (1999), da relação entre confiança e desempenho organizacional considerado
por Zanini (2007), bem como das publicações analisadas, o presente estudo propõe
um modelo do processo empreendedor baseado em ambiente de confiança,
apresentado na FIG. 9. Focando a análise em empreendimentos tecnológicos, mas
passível de ser extrapolado para outras modalidades organizacionais.

O modelo construído parte da mesma premissa de Filion (2000), que são as idéias o
ponto inicial de um processo empreendedor baseado na formação de uma visão de
negócio para aproveitamento de uma oportunidade percebida, de uma necessidade
de mercado não atendida ou de uma necessidade ainda não percebida.

O

aproveitamento dessa oportunidade se baseia em quatro pilares; redes, recursos,
líderes e equipes.
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A formação de redes de cooperação, disseminação de conhecimentos, formação de
parcerias

e

inovações,

dado

um

contexto

globalizado

de

negócios

e

empreendimentos. Redes baseadas em cooperação são mais fortes e aproximam
agentes de inovação que incentivam e fomentam o empreendedorismo através de
investimentos e financiamentos. O acesso a esses recursos e redes se dá em um
ambiente de confiança entre agentes de inovação, através de comportamentos
repetitivos de cooperação e inovação, com benefícios e ampliação das fronteiras de
conhecimento e atuação das instituições envolvidas.

Por outro lado, a atuação do líder empreendedor impacta diretamente na formação,
atração, retenção e desenvolvimento de uma equipe de alto desempenho. As
competências gerenciais de um empreendedor proporcionam condições para
definições de metas, objetivos globais e setoriais, estratégias e uso de ferramentas
de gestão para a sustentabilidade organizacional. Líderes com atuação baseada em
competências de relacionamento baseadas em coordenação, níveis adequados de
controle e estímulo a cooperação proporcionam a formação de um ambiente de
confiança intraorganizacional, propício para a disseminação de conhecimento entre
membros da equipe, criatividade e motivação para novas idéias, o que leva a
inovação de processos e produtos.

A combinação desses quatro fatores proporciona o desenvolvimento de um
ambiente organizacional de alto desempenho, num movimento cíclico e contínuo de
novas idéias, visões e oportunidades. Esse ambiente se faz necessário para o
fortalecimento de novos empreendimentos, em especial para negócios atuantes em
áreas de alta tecnologia e inseridos em mercados de excessiva competitividade,
levando a melhor interação entre os agentes para transferência de conhecimento do
meio acadêmico para o meio produtivo, através de produtos e serviços inovadores,
bem como ao desenvolvimento econômico e social, função primordial dos agentes
de inovação e objetivo final da cultura empreendedora.
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4.2 – Indicadores de Análise dos Desafios do Empreendedorismo Tecnológico

Para fundamentar a interpretação final, foi elaborado um conjunto de indicadores de
análise dos desafios do empreendedorismo tecnológico, demonstrado na FIG. 10.
Considerando que a análise dos resultados foi realizada conforme método proposto
por Bardin (2006), essa definição de indicadores finalizou a primeira fase do método
de análise.

Para

definição

do

conjunto

de

indicadores

de

análise

de

desafios

do

empreendedorismo tecnológico, representado na FIG. 10, foram consideradas 04
(quatro)

categorias

de

condições

primordiais

ao

desenvolvimento

do

empreendedorismo tecnológico. Oportunidade, recursos e equipe são destacados
por Timmons e Spinelli (2003) e a confiança é citada por Zanini (2007) como fator de
competitividade para empreendedores focados em negócios baseados em
conhecimento intensivo.

Cada categoria foi alinhada a desafios caracterizados por Baeta (1999), que definiu
a transferência de tecnologia para o mercado, o acesso e gestão de recursos, a
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capacitação gerencial e a formação de redes como fatores de competitividade para
empreendimentos tecnológicos e de suma importância para a sustentabilidade
desse segmento no cenário nacional. Em seguida, procedeu-se a execução da
segunda fase da análise de conteúdo, focada na exploração do material,
operacionalização

da

leitura,

codificação,

decomposição

do

material

e

caracterização das fontes bibliográficas (BARDIN, 2006).
4. 3 – Características das Fontes Bibliográficas

As publicações analisadas aplicaram suas pesquisas em empresas de base
tecnológica

atuantes

nos

mais

diversos

setores

como

biotecnologia,

telecomunicações, mecânica, automação industrial e comercial, química fina,
petróleo e gás, cosméticos, alimentos, internet, eletroeletrônica, energia, ótica,
informática, tecnologia da informação, novos materiais, aeroespacial, autopeças,
hematologia, radiologia, geoprocessamento, hardware e software, borracha e
plástico, minerais não-metálicos, metalurgia básica, nutrição clínica, tecnologia
automotiva, tecnologia ambiental, biologia molecular, biomedicina, tecidos térmicos,
agronegócio, locomoção, calçados, ortopedia, aeronáutica, mecânica de precisão,
mídia, instrumentos médicos e odontológicos, fármacos, laser, revestimento
acústico, fibra ótica.

O GRÁF. 1 demonstra que as fontes de pesquisa bibliográfica têm relativa variação
temporal, sendo que 80% (oitenta por cento) das publicações analisadas se
concentram entre os anos de 2004 e 2008, sendo mais representativos os anos de
2006, contribuindo com 23% do total das publicações escolhidas e o ano de 2005,
que constitui 21% das fontes. A variação temporal também permite considerar que
os estudos acerca do empreendedorismo tecnológico baseado em incubadoras de
base tecnológica no Brasil vêm crescendo de forma consistente, dada a importância
do tema para os meios acadêmicos e produtivos do país. Essa inferência corrobora
a justificativa da relevância do presente estudo.
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GRÁFICO 1: Distribuição por ano de publicaçao
FONTE: Pesquisa realizada (2010)

O conjunto de fontes apresentou uma diversificação na tipologia das publicações. O
GRÁF. 2 demonstra que 18% (dezoito por centro) das publicações analisadas são
dissertações de mestrado, 4% (quatro por cento) teses de doutorado e 78% (setenta
e oito por centro) são artigos de periódicos e anais de encontros.
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Dos artigos estudados, 39% (trinta e nove por cento) são oriundos dos anais do
Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração
(EnANPAD). Revistas diversas da área de gestão contribuem com 25% (vinte e
cinco por cento) do total dos artigos, sendo os demais distribuídos por outras
modalidades de periódicos (GRAF.3).
Aspecto também importante para a validação das publicações analisadas é a sua
distribuição por área da federação. O GRÁF. 4 demonstra que 50% (cinqüenta por
cento) são de instituições acadêmicas da Região Sudeste e da Região Sul. Essas
duas áreas geográficas contribuíram com 86% (oitenta e seis por cento) de toda as
fontes estudadas. Pesquisa da ANPROTEC (2009) relaciona que existem cerca de
70 (setenta) incubadoras de base tecnológica no país, em vários estágios de
desenvolvimento, sendo que 74% (setenta e quatro por cento) delas estão
instaladas nas Regiões Sul e Sudeste, corroborando a validade da concentração da
de publicações analisadas nesse estudo.

As fontes foram, majoritariamente, publicadas por pesquisadores e acadêmicos de
instituições dos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, explicitando uma concentração de estudos sobre empreendedorismo
tecnológico na mesma região de atuação da maior parte das incubadoras de base
tecnológica. O fato possibilita a inferência de que a atuação de incubadoras de base
tecnológica contribui para a produção de pesquisas sobre os desafios do
empreendedorismo tecnológico (GRÁF. 5).
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A demonstração no GRAF. 6 das instituições que mais contribuíram para esse
trabalho também corrobora a concentração dos estudos sobre o empreendedorismo
tecnológico. Instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Faculdades de Pedro Leopoldo (FPL) e Universidade de São
Paulo (USP) representaram 36% (trinta e seis por cento) conjunto de publicações
estudadas. É importante ressaltar, porém, que há uma disseminação do estudo
empreendedor e da prática de incubação tecnológica em instituições públicas e
privadas das demais regiões geográficas do país, o que pode concorrer para maior
participação futura desses organismos em estudos similares. Esse fato se comprova
pela contribuição de publicações oriundas da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), semelhante a instituições dos Estados mais referenciados.
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4.4 – Análise e Tratamento de Dados

O conhecimento e a caracterização das fontes de dados fundamentaram a execução
da terceira fase da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2006), com o
tratamento dos dados, inferências e interpretações dos resultados obtidos. A análise
foi elaborada de acordo com as categorias de desafios indicadores propostos no
modelo apresentado na FIG. 9.
4.4.1 – O desafio da oportunidade

A visão de uma oportunidade de negócio é essencial ao empreendedorismo, em
qualquer segmento da economia. No empreendedorismo tecnológico, o desafio se
centra na capacidade de transferência de tecnologia para o mercado, originários de
conhecimentos desenvolvidos em ambientes acadêmicos e de pesquisas científica e
aplicada.

Para entender como agentes de inovação tem se posicionado frente a esse desafio,
é primordial analisar o atual estágio das relações entre universidade e empresas,
importante fonte de cooperação para que essa transferência, bem como fatores que
influenciam

a

definição

de

produtos

baseados

em

conhecimentos

e

o

desenvolvimento ou reconhecimento de mercados para esses produtos inovadores.

Dentre as 56 (cinqüenta e seis) publicações analisadas, 32 (trinta e duas)
encontram-se relacionadas no Apêndice 3, visto que destacaram as relações
universidade-empresa e o desenvolvimento de produtos e mercados de forma
relevante e com representatividade para o empreendedorismo tecnológico.

Concernente às relações universidade-empresa, segundo Zen, Possas e Santini
(2006), essas ocorrem entre agentes de inovação a partir de motivações, barreiras
ou dificuldades, facilitadores e dos resultados auferidos desse processo. Nesse
sentido, Zen, Possas e Santini (2006) consideram que a interação ocorre quando as
organizações obtêm ganhos unilaterais, numa troca de ativos, onde apenas um lado
amplia seus limites de conhecimento e atuação, enquanto que a outra parte adquire
essencialmente ativos organizacionais ou financeiros. Mancini e Lorenzo (2006)
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citam Plonski (1999) para definir que a interação pode ser pontual, uma parceria
estratégica onde projetos específicos são concebidos na medida em que a relação
progride.

Por outro lado, a cooperação é caracterizada como uma relação de ganho bilateral,
com desenvolvimento de competências essenciais dos participantes envolvidos,
benefícios mútuos e prática conjunta e contínua para o crescimento das
organizações e, em conseqüência, promovendo a transferência de conhecimento.
(ZEN, POSSAS e SANTINI, 2006)

Mancini

e

Lorenzo

(2006)

destacam

que

cooperação

ou

interação

são

caracterizadas pela diversidade das organizações envolvidas, considerando o
caráter público ou privado da instituição de ensino, o foco da sua especialização, a
dispersão ou concentração territorial, a cultura de cooperar ou não com o setor
produtivo e a existência ou não de instrumentos institucionais para a formalização da
cooperação.

Por parte das empresas, o porte e o ramo de atividade das organizações são fatores
condicionantes para cooperar ou interagir com uma universidade, bem como a
existência de áreas da estrutura organizacional que detenha competências para
direcionar a relação de cooperação aos objetivos e propósitos da empresa
(MANCINI E LORENZO, 2006).

O estudo das publicações destacou alguns fatores que, atualmente, motivam os
agentes e caracterizam essa relação de cooperação e/ou interação, tais como:


A inserção da empresa em uma incubadora ligada a uma universidade
favorece a cooperação e/ou interação, alinha a linguagem entre universidade
e empresa.



A aproximação de equipe empresarial com alta capacitação tecnológica,
experiência em pesquisa científica e capacidade de engenharia de produto
com a mão-de-obra especializada e bons laboratórios universitários promove
a concepção de pesquisas conjunta.
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Empresas que cooperam possuem setor de P&D em sua estrutura
organizacional, processo de tomada de decisão formalizado, baseiam na
importância estratégica do produto e oferecem suporte ao decisor.



EBTs

com

maior

parcela

de

mercado

tendem

a

cooperar

mais

pronunciadamente do que aquelas com posições mais frágeis.


Ligações fortes de cooperação e/ou integração potencializam o crescimento
das EBTs em nichos específicos de mercado, enquanto que ligações fracas
permitem foco restrito em superação de problemas estruturais internos.



Interação

ocorre

com

maior

freqüência

do

que

cooperação,

com

investimentos na fase ―vale da morte‖ sendo mais freqüentes nas relações de
cooperação.


A transferência de conhecimento se faz, em geral, de maneira informal, não
sistematizada,

por

meio

de

contatos

profissionais,

pessoais,

entre

funcionários, de forma individualizada e não planejada, sem a intervenção
institucional.

Baêta (1999) destacou a questão da informalidade, baseada na pessoalidade entre
os pares como uma característica dessa relação. A análise de publicações do
período de 1999-2009 demonstrou que essa informalidade e pessoalidade das
relações persistem, com pouca ou nenhuma sistematização dos contados
universidade-empresa, caracterizando uma ausência significativa da intervenção
institucional acadêmica e empresarial para cooperação e/ou interação entre os
atores. (ZEN, POSSAS e SANTINI, 2006, GAIO, 2007, PEREIRA e MUNIZ, 2006;
BAÊTA e VASCONCELOS, 2003)

Baêta (1999) também considerou a burocracia e lentidão do processo acadêmico, a
dissociação de objetivos e a diferença cultural como alguns dos fatores que
dificultam a efetiva transferência de conhecimento. As publicações analisadas
consideraram que existe a continuidade de barreiras para a cooperação ou a
interação, tais como:


Escritórios de contrato ou transferência de tecnologia das universidades,
quando existem, não têm papel definido na estratégia de pesquisa
acadêmica.
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Universidades e institutos de pesquisa são pouco orientados para a pesquisa
empresarial, por sua própria natureza institucional.



Resistência de cientistas quanto a pesquisa aplicada em detrimento da
pesquisa básica.



Universidades ainda têm integrantes que mantém a visão de que não é papel
da academia interagir ou cooperar com o setor produtivo.



Pouca flexibilidade e dinamismo da universidade para relações de
cooperação, com diferença nos ritmos de velocidade e objetividade no
desenvolvimento dos projetos.

Do lado das empresas, o estudo das publicações destacou como dificuldades
dessa relação:


As empresas, em geral, não procuram a universidade para resolução de
problemas.



Empreendedores visualizam as universidades como burocráticas, morosas
nas suas decisões, de difícil comunicação para os parceiros, com diferenças
culturais de valores, objetivos e tempos muito distintos (as empresas buscam
soluções relacionadas às suas práticas produtivas e a universidade busca
desenvolver pesquisas e conhecimentos avançado).



A maioria vê a universidade não como parceira, mas como cliente ou centros
de testes para seus produtos, sendo passivas nessa busca.

Importante observar que algumas das publicações analisadas destacaram um novo
desafio no contexto atual dessa relação universidade e empresa, centralizado na
questão da propriedade da tecnologia. Atualmente, universidades têm se
interessado na propriedade dos resultados das pesquisas desenvolvidas em regime
de cooperação e tem se movido juridicamente nesse sentido, mesmo quando a
empresa é a financiadora do projeto. Esse novo fator de conflito deriva, para vários
dos autores analisados, de acordos não claros para a empresa ou para a
universidade sobre a apropriação dos resultados da cooperação ou mesmo de
interação. (CORTES et al., 2005, ZEN, POSSAS e SANTINI, 2006, PEREIRA e
MUNIZ, 2006, NOVELLI, 2006, SANTANA e PORTO, 2007)
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Em relação a definição de produto e mercado, Baêta (1999) considerou que o
empreendedor tecnológico tem dificuldade para definir os seus produtos a partir da
tecnologia desenvolvida, bem como identificar adequadamente o cliente e o
mercado alvo, dado o seu perfil altamente técnico e sua pouca experiência nas
questões gerenciais e mercadológicas.

A análise das publicações do período de 1999-2009 permitiu concluir que essas
dificuldades continuam presentes para os atuais empreendimentos tecnológicos. Os
autores estudados apontaram que aspectos mercadológicos, como a identificação
de um nicho de mercado, o processo de desenvolvimento do produto e a sua
divulgação adequada para o público alvo ainda são desafiantes para a empresa de
tecnologia, mesmo quando inseridas em incubadoras de base tecnológica.
(PEREIRA, 2007; ANDINO et al.,2004; MARCHELLI e CORCETTI, 2004).

O estudo das publicações apontou dificuldades mercadológicas fatores como:


A definição adequada do produto, a partir de requisitos de clientes.



Alguns pesquisadores/empreendedores têm dificuldade em transformar a
tecnologia em um produto de boa aceitação no mercado e viável
comercialmente, em função da falta de familiaridade com o mercado.



A exploração de nichos de mercado se concentra em setores com menores
barreiras de entrada. A maioria das empresas declara controlar menos de
25% de seu mercado.



O público-alvo pode não ter a cultura de inovação, com potenciais clientes
que não valorizam o serviço prestado ou sentem insegurança em abandonar
a opção atual para aderir a um novo produto;



Entraves com burocracia e a lentidão de órgãos reguladores absorvem
grande esforço dos empreendedores.



Dificuldade em constituir ou participar de sistemas amplos de distribuição e
construir e sustentar marcas reconhecidas. O gargalo de desenvolvimento do
produto pode estar ligado a uma busca de estratégia de distribuição
adequada.
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Pereira (2007) relata que entrar no mercado é apontado como um processo difícil,
com certa resistência por parte do consumidor em aderir a uma nova tecnologia ou
produto e em função de uma divulgação não efetiva da tecnologia. A análise das
publicações apontou que a falta de atenção e de um plano estruturado para o
marketing levam a respostas restritas de mercado. Empreendedores consideram o
composto de marketing (técnicas de atendimento a clientes, definição de preço,
previsão de vendas, distribuição, pós-venda) como muito importante, mas
reconhecem que necessitam do auxilio das incubadoras para pesquisas e inserções
de mercado.

Para o Gerente da Incubadora de Base Tecnológica entrevistado nesse trabalho:
“a maior dificuldade reside na ausência de recursos financeiros próprios
que permita a contratação de profissionais que auxilie na construção
bons planos de marketing. As empresas necessitam do apoio da
incubadora e nem sempre esta possui os recursos humanos, materiais e
financeiros capazes de auxiliar nesta tarefa”.

Em relação ao produto oriundo da pesquisa tecnológica, os estudos apontaram que
os empreendedores têm dificuldades para a definição de requisitos, do foco do
produto ou serviço, em função de projetos de pesquisa que acenam com inúmeras
oportunidades, que nem sempre se demonstram como viáveis em termos de
negócio e para dominar o ciclo produtivo. A tendência dos empreendedores é de
querer ―aproveitar‖ todas as possibilidades dos resultados de uma pesquisa.
(PEREIRA, 2007; SANTA RITA, 2007; MARCHELLI e CORCETTI, 2004).

O Gerente da Incubadora de Base Tecnológica que contribuiu em entrevista percebe
que:
“normalmente, os empreendedores enxergam os aspecto de diferencial
técnico que o seu produto ou serviço possui. Porém, sabem muito pouco
de estratégias, os passos para conseguir conquistar mercado. Para isso,
são quase totalmente dependentes de apoio das incubadoras e das
instituições que compõem a rede de contatos da mesma, como o
SEBRAE e outros parceiros locais.”.
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4.4.2 – O Desafio dos Recursos

Esse desafio se relaciona à questão da viabilização de pesquisas e empresas, em
função de três categorias: o financiamento público via atuação governamental, a
participação de investimentos de risco no segmento tecnológico e o acesso ao
chamado capital semente (seed money) para início do empreendimento.

O acesso a recursos financeiros já se configurava como um desafio para as
empresas, incubadoras, novos empreendedores da área tecnológica, financiadores
públicos e investidores privados para Baêta (1999). A autora já atentava também
para a dependência acentuada de recursos governamentais pelas empresas e para
a falta de atuação do setor financeiro privado em empreendimentos de base
tecnológica.

Dentre as 56 (cinqüenta e seis) publicações analisadas, 25 (vinte e cinco) foram
relacionadas no Apêndice 4, pois trataram questões como financiamento e
capitalização das empresas de base tecnológica de forma significativa e relevante.

No âmbito do financiamento público, o estudo possibilitou observar que houve um
considerável aumento no esforço do governo federal e de governos estaduais na
definição de linhas de financiamento que possam fomentar o empreendedorismo
tecnológico. Entretanto, a análise das publicações analisadas observou que os
empreendedores, ainda hoje, se ressentem com a falta de capital e a burocracia
para ter acesso aos recursos disponíveis. (SOUZA e NASCIMENTO JR, 2003;
CHAVES e SILVA, 2004).

O estudo destacou que alguns fatores ainda dificultam o financiamento e
investimento de empreendimentos tecnológicos, tais como:


Resultados mais visíveis das políticas de fomento as EBTs exigem menos
definição de novos instrumentos e mais efetividade dos já existentes.



Necessidade de aumentar a capilaridade desses programas, com a adoção
pelas instituições responsáveis de uma postura proativa de divulgação da
informação e identificação de oportunidades.
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Empresas com rede de relações mais ricas, ou inseridas em incubadoras,
podem se posicionar melhor na disputa por recursos provenientes de
instituições públicas.



Ressalta-se que a maioria das empresas desconhece programas específicos
de fomento a inovação tecnológica



No modelo brasileiro, o empresário cientista tende a ser fortemente avesso a
risco com uma clara preferência por financiamentos públicos ou efetivamente
nenhum financiamento.



Apesar do desenvolvimento de várias EBTs com captação de recursos
públicos,

o

volume

de

recursos

é

considerado

insuficiente

pelos

pesquisadores empreendedores.


Empresas relatam que fontes de financiamento como a FINEP disponibilizam
editais com recursos excessivamente elevados, com valores mínimos na
ordem de 200.000 reais, o que acaba por inviabilizar a habilitação das
empresas menores. Essas organizações, em sua maioria, têm projetos que
normalmente necessitam de uma fração desse valor, em torno de 10 a 20%.
Por conseqüência, grandes corporações são contempladas pelos editais, ao
passo que micro e pequenas empresas permanecem a descoberto.

O estudo das publicações constatou que várias são as iniciativas atuais para
fomento do empreendedorismo de base tecnológica no Brasil, através do
fortalecimento

das

incubadoras

e

do

considerável

aumento

no

esforço

governamental.

Iniciativas como do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que por meio da
FINEP lançou em novembro de 2008 um edital para estimular empresas do Norte,
Nordeste e Centro-oeste, no valor de R$ 80 milhões (oitenta milhões de reais). O
objetivo é inserir novas regiões do país no Programa de Apoio à Pesquisa na
Pequena Empresa (PAPPE), que seleciona propostas para obtenção de apoio
financeiro

não-reembolsável

(subvenção

econômica)

para

pesquisa

e

desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores. (MCT, 2009)
(Corder, 2004) (Souza e Nascimento JR ,2003) Chaves e Silva (2004)

80

Em relação ao PAPPE, consideração interessante vem da entrevista com o Gerente
da Incubadora de Base Tecnológica que colaborou com esse trabalho, quando
pondera ―que os nossos empreendedores são resistentes a contrapartidas
financeiras. São mais atraídos por outros programas que permitem a utilização de
bolsistas totalmente financiados pelo CNPq.‖ Nessa modalidade, o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) distribuiu através de seus
editais 30 bolsas de iniciação científica no período de agosto/2008 a julho/2009 e 05
(cinco) bolsas no período de outubro/2008 a julho/2009. Se a preferência de
empreendedores-pesquisadores

se

confirma

para

essa

modalidade

de

financiamento, os recursos realmente são escassos e muito disputados. (MCT,
2009; CORDER, 2004)

A FINEP disponibiliza ainda outras formas de financiamento, como o Fundo Setorial
para Tecnologia da Informação (CT-INFO) para estimular empresas nacionais a
desenvolver pesquisas, produtos e serviços nas áreas de informática e automação.
Outra iniciativa da mesma instituição é o Fundo Verde-Amarelo (CT-VERDE
AMARELO) que objetiva estimular a interação entre universidades e empresas para
a inovação, intensificar a cooperação tecnológica entre universidades, centros de
pesquisa e o setor produtivo em geral, como também apoiar ações e programas que
consolidem a cultura empreendedora e de investimento de risco no país. Parte de
seus recursos vem da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e
recursos da Lei de Informática (MCT, 2009; CORDER, 2004; SOUZA E
NASCIMENTO JR, 2003; CHAVES E SILVA, 2004).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Sociedade
Brasileira para Promoção da Exportação de Software (SOFTEX) renovaram o
Programa de Desenvolvimento na Indústria Nacional de Software e Serviços de
Tecnologia da Informação (PROSOFT). Esse programa tem validade até 2012, com
recursos para investimentos, planos de negócios, comercialização, exportação de
softwares produzidos no país e atua com empresas que já estejam no mercado há
pelo menos cinco anos e já tenham exportado seus softwares. O Programa BNDES
Automático disponibiliza recursos financeiros investimentos para aquisição de
equipamentos de fabricação nacional ou importação de maquinários novos, sem
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similar nacional e capital de giro, exigindo garantias reais e pessoais dos
empreendedores que queiram acessar seus recursos (MCT, 2009; CORDER, 2004).
Para o Gerente da Incubadora de Base Tecnológica entrevistado nesse trabalho:
―as principais fontes de financiamento público atuais são a FINEP, o
SEBRAE e as agências estaduais de pesquisa ( as Fundações de
Aparo a Pesquisa (FAPs). As Faps e o SEBRAE atuam mais em
âmbito local, diferindo em intensidade. Estados com Fap forte têm
bastante recurso, Estados com Fap fraca tem recurso escasso ou
inexistente.”

Umas das atuais iniciativas governamentais acerca de recursos para empresas de
base tecnológica é o lançamento, em novembro de 2008, do Programa Primeira
Empresa Inovadora (PRIME), voltado especificamente para empresas inovadoras
nascentes inseridas em incubadoras de empresas. O governo selecionou 17
(dezessete) incubadoras-âncoras, que devem receber propostas de empresas com
até dois anos de vida, que possam concorrer aos recursos disponibilizados.
Entretanto, o PRIME não contempla empresas que ainda não estão operantes. Seu
foco são organizações que já estejam em desenvolvimento nas incubadoras. (MCT,
2009; CORDER, 2004)

O Programa Juro Zero objetiva estimular o desenvolvimento de micro e pequenas
empresas nos aspectos gerenciais, comerciais e de produto, atendendo em alguns
Estados do país e com linhas empresariais específicas. Seu foco são empresas que
já tenham uma receita bruta em torno de R$ 300 mil (trezentos mil reais). (CORDER,
2004)

Segundo o MCT, em Relatório de Resultados do Plano de Ação 2007-2010 de
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional, 462 empresas
foram beneficiadas entre 2006 e 2007por recursos da Lei do Bem, com incentivos
fiscais à inovação na ordem de R$ 5,10 bilhões, que foram aplicados em pesquisa e
desenvolvimento em 2007, R$ 0,52 bilhão com investimentos em bens de capital.

Já o Pró-Inovação é um programa de crédito com garantias reais para projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como para a capacitação tecnológica
de médias e grandes empresas O programa atendeu 47 projetos em 2007 com
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recursos na ordem de R$557,8 milhões. Em 2008, foram 35 projetos e recursos na
ordem de R$ 584,4 milhões. (MCT, 2009; CORDER, 2004)

Em entrevista para esse trabalho, o Gerente da Incubadora de Base Tecnológica
esclarece que:
“algumas fontes de recursos públicos tem se configurado como bastante
relevantes, a exemplo do programa de subvenção econômica da FINEP
e alguns editais do SEBRAE. Contudo, estes processos são cada vez
mais disputados, exigindo da empresa alta capacidade inovativa.. Em
resumo, as dificuldades são de recursos escassos, concentrado nas
agências federais”.

Quanto ao capital de risco, Baêta (1999) constatou a quase inexistência desse
capital no Brasil. O estudo das publicações do período de 1999-2009 constatou que
a presença do capital de risco no país ainda é muito pequena se comparado com
outras nações. Também possibilitou concluir que uma das barreiras para acesso a
esse tipo de financiamento é a falta de capacitação do empreendedor para
conhecer, entender e se aproximar dessa forma de financiamento. Lopes et al.
(2006) esclarecem que:
(...) há um desconhecimento, chegando a uma ignorância, por parte dos
empreendedores do que venha a ser o capital de risco das instituições
privadas de financiamento, como por exemplo, quem são essas instituições
e de que forma obter financiamentos; o que demonstra haver uma lacuna
entre aqueles que realmente detêm o capital daqueles que o necessitam.
Além disso, verifica-se também que o montante investido pelo capital de
risco ainda é muito pequeno comparado a outros países, sendo investido,
majoritariamente, em empresas não-tecnológicas e já estabelecidas no
mercado. (LOPES et al., 2006, p.18)

.
A análise das publicações destacou que, no caso do capital de risco:


Não existe política adequada de incentivo ao capital de risco no Brasil, com o
sistema de capital de risco ainda sendo tímido no país.



Ausência quase que completa de capitalistas de e pessoas físicas que
exercem o mesmo papel, geralmente chamadas anjos.



Instituições privadas de capital de risco investem preferencialmente em
empresas que estejam constituídas, sendo que a maioria investe mais nos
profissionais da empresa que no produto ou serviço, dando preferência para
empresas que possuem patentes ou registros.
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Há, no Brasil, crescente apoio ao surgimento de fundos de investimentos em
empresas potencialmente lucrativas (fundos de venture capital). Sabe-se,
todavia, que estes mecanismos só são atraídos por empresas que já se
encontram em estágios mais avançados em seu ciclo de vida.



As experiências do sistema de venture capital não lograram, ainda, êxito em
atender pequenas empresas de base tecnológica. O acesso ao financiamento
é difícil e de custo excessivo para o pequeno empresário.

Em entrevista para esse trabalho, o Gerente de Incubadora de Base Tecnológica
constata que:
“os agentes privados começam a conhecer as pequenas empresas
incubadas. Mas, ainda trabalham com os mesmos princípios, ou seja,
exigem-se garantias patrimoniais, capacidade de geração de caixa,
juros, etc.(...) De maneira geral, há grande interesse de investidores em
empresas de cunho tecnológico. Porém, o acesso a eles não é tão fácil e
nem rápido.”.

Corder (2004) entende que o mercado de risco continua enfrentando problemas no
país, com desinteresse para os estágios iniciais dos empreendimentos. A autora
destaca que, na verdade, o que se tem no Brasil é o private equity, o investimento
para expansão das empresas, já que os investidores têm clara preferência por
empresas consolidadas, de maior porte e que representem menor risco.

Já na questão do denominado capital semente, Baêta (1999) constatou o capital
próprio como hegemônico enquanto fonte de recursos para início da inovação e do
empreendimento, devido à falta de linhas para financiar a iniciação da empresa.

Observou-se nas publicações analisadas do período de 1999-2009 que as pequenas
empresas de base tecnológica ainda se encontram desprovidas de linhas para
capital semente. Sua principal fonte inicial continua sendo o capital próprio, de
parentes ou empréstimos pessoais. Estes recursos não são, em geral, suficientes
para garantir todo o processo de pesquisa e definição de produto até o mercado, o
que caracteriza também a dificuldade de recursos para a fase definida como o ―gap
da inovação‖, onde suas despesas de desenvolvimento ultrapassam seu
faturamento (SANTA RITA, 2007).
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Dentre os fatores que dificultam o acesso a esse tipo de capital, as publicações
analisadas destacaram:


Micro e pequenas empresas dispõem, em sua maioria, de conhecimento
técnico, capacidade de aglutinar outros indivíduos, mas são literalmente
desprovidos de recursos financeiros iniciais ou capital semente (seed money).



As maiores dificuldades dizem respeito ao investimento em novos
equipamentos, capital de giro e negociação com fornecedores.



Empreendedores optam pela capitalização própria pela escassez de capital
empreendedor disponível, mas também pela falta de informação sobre
mecanismos de capitalização empresarial.



Falta de apoio para o desenvolvimento da empresa de base tecnológica na
fase inicial, o chamado ―vale da morte‖, ou gap da inovação, onde suas
despesas de desenvolvimento ultrapassam seu faturamento.

O estudo publicado por Santa Rita (2007) constatou que, neste aspecto, a maioria
das incubadoras não consegue se posicionar como agentes financiadores, pois não
disponibilizam de recursos para tanto. ―Há uma carência de investimentos nas fases
iniciais, fazendo-se muito importante a participação do setor público e dos pequenos
investidores privados para viabilizar as empresas nesses estágios‖ (CORDER, 2004,
p.214).
4.4.3 – O Desafio da Equipe

Este desafio está relacionado às questões de competências gerenciais para a
atuação e liderança do empreendedor tecnológico, bem como a formação desse
empreendedor para gerenciar e liderar equipes de alto desempenho. Nesse sentido,
Baêta (1999) constatou que a qualificação dos empreendedores tecnológicos é, em
sua grande maioria, de nível superior, sendo que as empresas de base tecnológica
agrupam profissionais com qualificações fortemente centradas nas questões
técnicas.

Das 56 (cinqüenta e seis) publicações analisadas do período de 1999-2009, 32
(trinta e duas) foram relacionadas no Apêndice 5 por enfatizarem que incubadoras
têm em seu arcabouço de atuação a formação empresarial para os pesquisadores
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que empreendem a partir de uma tecnologia. Necessário destacar que o estudo dos
trabalhos analisados verificou que os programas de capacitação das incubadoras
estão, em geral, centrados no desenvolvimento de competências estratégicas e
operacionais, resolução de problemas, inovação continuada e valorização do
trabalho em equipe, como forma de garantir a competitividade dessas empresas
(PAIVA JÚNIOR et al., 2006; RAUPP E BEUREN, 2006; PALETTA, 2008).

Entretanto, a análise das publicações analisadas apontou alguns desafios na
atuação

gerencial

desses

empreendedores/pesquisadores,

persistentes

na

atualidade brasileira, tais como:


Falta de estimulo à formação de empreendedores na universidade.



O processo de aprendizado organizacional é mais de natureza experimental,
por meio de ensaio e erro, onde o comportamento empresarial se ajusta a
eventos imediatos, com mostras de conhecimento baseado no senso comum
decorrente da experiência direta.



Os treinamentos oferecidos possuem, em geral, pouca correlação com a
performance das empresas. Para alguns empreendedores, incubadoras tem
exercido papel pouco significativo na transferência e/ou aquisição de
conhecimentos gerenciais às empresas incubadas.



Receio dos empreendedores em delegar controle do negócio e da gestão de
projetos, o que ocasiona atrasos no desenvolvimento e ações reativas sob
demandas do ambiente.



Necessidade de alavancar a qualificação em: aspectos legais como legislação
da microempresa, trabalhista e registro de produtos, marketing e vendas,
finanças e custos, recursos humanos, gestão da informação, gestão da
qualidade, gestão de projetos, gestão da produção e planejamento
estratégico.



O foco em perfis mais técnicos faz com que surja uma deficiência em
competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento da empresas.



Na questão da equipe, desenvolvimento de competências relacionado às
tecnologias e ao nível individual, com transferência de conhecimento tácito
em explícito. Quando o conhecimento individual é transformado em expertise
da equipe, há o aprendizado coletivo de grupos. A última etapa é o
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compartilhamento, onde o conhecimento da equipe, a sua expertise é
transformada em capacidade organizacional e o conhecimento aplicado em
competências específicas.

Empreendedores

tecnológicos,

cujos

negócios

se

originam de

pesquisas,

reconhecem que o ato de conduzir a própria empresa vai além do conhecimento
técnico. Há uma percepção geral desses empreendedores sobre o próprio
despreparo para gerenciar um negócio, para lidar com clientes e equipe, além de
todo o arcabouço mercadológico e estratégico que envolve um empreendimento.
São destacadas necessidades de conhecimento na área gerencial, de marketing e
vendas, para a formação de preço, controle de custos, finanças e área jurídica
(BOAVA, MACEDO & LOPES, 2006; PEREIRA, 2007; PAIVA JÚNIOR et al., 2006;
RAUPP e BEUREN, 2004; PALETTA, 2008).

O Gerente da Incubadora de Base Tecnológica que contribuiu com esse trabalho
pondera, em entrevista, que:
―as dificuldades residem em sua maioria no aspecto da necessidade de
complementação gerencial, pois os empreendedores tecnológicos
possuem excelente domínio técnico, mas raro conhecimento gerencial.
Aqui freqüentemente oferecemos treinamento nas mais diversas áreas
da administração. Auxiliamos a participação em eventos externos,
técnicos ou administrativos, como congressos, feiras, etc. Também
participamos de eventos em conjunto com parceiros como o SEBRAE.”

O estudo realizado nas publicações analisadas evidenciou que há uma disparidade
entre o que as incubadoras oferecem e a percepção de necessidade dos
empresários. Algumas dessas instituições, segundo análise dos documentos, não
contam com programas de formação empreendedora sistematizados, que sejam
capazes de trabalhar competências como a identificação de oportunidades,
iniciativa, criatividade, resolução de problemas, valorização de equipe, tomada de
decisões, gestão por objetivos e monitoramento do negócio. Outra capacidade
empresarial ausente é de análise de variáveis externas como forma de antecipação
de cenários para o melhor desempenho do negócio, especialmente em relação a
quatro forças macro ambientais: as político-legais, as econômicas, as tecnológicas e
as sociais (MARTINS et al., 2005; RAUPP e BEUREN, 2005; GALLON et al, 2008,
PALETTA, 2008).
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4.4.4 – O Desafio da Confiança

O desafio da confiança está relacionado a duas questões centrais: a formação e
manutenção de um ambiente de confiança no âmbito interorganizacional, em função
da necessidade de redes entre empresas e parceiros externos; e a confiança no
ambiente intraorganizacional, considerando a importância do estilo de gestão
adotado pelo empreendedor e sua influência no desempenho da equipe. Empresas
de base tecnológica estão inseridas no contexto denominado Nova Economia, que
tem por característica o trabalho conjunto de parceiros internos e externos e que
pressupõe a contínua transferência de conhecimento.

Baêta (1999) já considerava que, face ao desafio da complexidade do processo de
inovação, as empresas inseridas em incubadoras necessitam de uma rede de
comunicação e parceria como forma de reduzir incertezas, agilizar acesso a
recursos escassos, minimizar riscos e acessar informações e conhecimentos de
difícil disponibilidade para empresas.

Entre as 56 (cinqüenta e seis) publicações estudadas, 17 (dezessete) foram
relacionadas no Apêndice 6 por destacarem a questão da formação de redes e da
confiança como forma de transferir conhecimento e tecnologia.

Segundo Cunha e Melo (2006), a cooperação e/ou interação entre os agentes de
inovação, envolvendo particularmente empresas, incubadoras e universidades, é
condição primordial para a consecução de objetivos em um ambiente complexo
como o da alta tecnologia. Os autores destacam que a confiança está no âmago da
formação e desenvolvimento de acordos cooperativos.

Entretanto, o estudo das publicações analisadas apontou dificuldades existentes
para a formação desse ambiente de confiança, tais como:


O

intercâmbio

não

inclui,

necessariamente,

compartilhamento

de

conhecimento tecnológico, estando mais freqüentemente ligado a troca de
conhecimentos em termos de administração, sendo que isso também ocorre
de maneira informal.
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As EBTs estão inseridas em redes pouco densas, já que relações com outras
empresas, concorrentes, fornecedores e empresas de consultoria são
parcerias menos existentes. Em conseqüência, o nível de informação e troca
de conhecimentos para a inovação que circula na rede fica limitado, em
conteúdo e em acesso, o que tem impacto negativo sobre a dinâmica
inovativa das empresas



Dificuldade de gerenciar o conhecimento inerente às atividades de pesquisa e
no cumprimento dos prazos, fatores alheios a vontade de pesquisadores e
gestores.



Internamente, a transformação de conhecimento tácito em explicito via
documentação de procedimentos operacionais, treinamento formal, acesso a
dados, informações e conhecimentos em processos.

A análise das publicações focadas nesse estudo corroborou Baêta (1999), ao
demonstrar que a atuação de incubadoras proporciona a formação de redes de
relacionamentos que facilitam a troca de informações, dão sentimento de identidade
e pertencimento à empresa e ao empreendedor, desenvolvem noções de
cooperação e ampliam contatos:
Nas incubadoras, observou-se que há uma preocupação em gerar, difundir
e sobretudo, compartilhar informações e conhecimentos. Isto para que as
empresas incubadas tenham condições, em um curto período
relativamente curto de tempo, vir a se tornarem empresas capazes de
competir com outras empresas do mesmo ramo, setor ou atividade
(RAUPP e BEUREN, 2002, p.14).

A análise das publicações estudadas permitiu concluir que a presença da
incubadora fortalece o estabelecimento de parcerias e redes mais complexas,
levando a comportamentos de confiabilidade, com integridade na interação social,
percepção de retidão, comprometimento, a capacidade de resolução de conflitos,
credibilidade, benevolência e sustentabilidade do empreendedor nas redes. Por
outro lado, as mesmas a análise proporcionou o entendimento que há formação de
redes por afinidades pessoais, que promovem esforços na solução de problemas
sem os constrangimentos e limitações impostos pelas burocracias. Mas a sua
natureza é bastante fluída, pois ao basear-se na intimidade compartilhada pelos
indivíduos tem uma abrangência e limites mal definidos, com contribuições pontuais
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e individuais (VERSIANI E GUIMARÃES, 2003; BAÊTA E VASCONCELOS, 2003;
CÔRTES et al., 2005; GAIO, 2007; MENDES, 2008).

O estudo possibilitou visualizar que há necessidade de organização interna das
empresas como forma de proporcionar condições para a formação da confiança
intraorganizacional

que

favorece

um

clima

organizacional

de

alegria,

companheirismo, descontração, colaboração e espontaneidade, com uma linguagem
comum para estruturar o conhecimento, o que não implica, necessariamente, em
transferência de conhecimento tecnológico dentro da organização ou da rede em
que esta se insere (PALLETA, 2008).

O

desenvolvimento

de

relações

interogranizacionais

mais

efetivas

passa

obrigatoriamente pelo aprimoramento dos sistemas de gestão envolvendo o
planejamento de longo prazo, gestão de marcas, desenvolvimento de competências
essenciais, formação de alianças estratégicas, adoção de mecanismos de controle e
coordenação mais sofisticados, aprimoramento dos sistemas de proteção, como a
justiça e a legislação e fortalecimento da confiança nas relações intraorganizacionais
(PAIVA JÚNIOR, FERNANDES & ALMEIDA, 2006; VASCONCELOS et al., 2006;
CUNHA E MELO, 2006; PALETTA, 2008).
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5 – CONCLUSÕES E CONSIDERACOES FINAIS
O empreendedorismo é um fator preponderante do desenvolvimento econômico e
social de uma economia, em função da sua importância como estratégia de
disseminação de conhecimento e por permitir a transferência de tecnologia do
ambiente de pesquisa para o ambiente produtivo. Um dos fatores importantes nesse
processo, sem dúvida, é a atuação e a consolidação das incubadoras de base
tecnológica.

Essas

são

reconhecidas

como

vetores

de

transferência

de

conhecimento e tecnologia da universidade para o setor produtivo e de formação do
empreendedor tecnológico. Sua relevância é destacada por pesquisadores de todo o
país e reconhecida pelos órgãos governamentais, sendo expressivo o crescimento
do número de incubadoras de base tecnológica no país, bem como a sua
disseminação nas variadas regiões do país. Em sua interação com universidades, as
incubadoras têm proporcionado uma aproximação maior do ambiente acadêmico
com o ambiente produtivo para que a sociedade em geral se beneficie das
pesquisas científicas por meio da viabilização de empresas de base tecnológica.

As atuais políticas públicas, as iniciativas de universidades e entidades de apoio ao
segmento têm proporcionado um avanço na temática da inovação tecnológica, no
incentivo às atividades de pesquisa e inserção de pesquisadores em empresas,
além do desenvolvimento conjunto de conhecimentos e produtos, proporcionando
ganhos mercadológicos para as organizações e ganhos de reconhecimento
acadêmico para as universidades.

Através do estudo proposto e da análise da literatura, foi possível concluir que o
empreendedorismo tecnológico tem características próprias, que o diferenciam do
empreendedorismo tradicional. Essa modalidade empresarial depende de redes
fortes para a busca de recursos necessários, financeiros e não financeiros,
geralmente propõe algum tipo de inovação em produtos, processos ou em
mercados. Necessita tanto de conhecimentos técnicos, relacionados à pesquisa e
desenvolvimento de produtos, quanto gerenciais, para garantir a consolidação de
negócios sustentáveis. São importantes na produção e comercialização de bens de
maior valor agregado, podem influenciar questões estratégicas como a valorização
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da balança comercial do país, em função de conteúdos inovadores, e seu ambiente
é complexo, com necessidades de relações contínuas para o seu desenvolvimento e
investimento.

Na categoria de desafio oportunidade, a relação universidade-empresa para
cooperação e/ou interação, apesar de avanços significativos com a atuação das
incubadoras, ainda apresenta entraves como a existência de profissionais
resistentes para a cooperação dentro da academia, a burocracia acadêmica, a
diferença

cultural

acerca

de

pesquisa

básica

e

pesquisa

aplicada,

o

desconhecimento e desinteresse das empresas quanto às práticas e estudos do
meio acadêmico, a visão empresarial sobre o papel das instituições de ensino na
área de pesquisa e desenvolvimento.

Uma das mais importantes características desse tipo de empreendimento é o seu
relacionamento com instituições de ensino e pesquisa, sejam públicos ou privados.
Nesse sentido, o relacionamento pessoal entre pesquisadores acadêmicos,
empresários e empreendedores dota de maior flexibilidade o fluxo de informações e
de

conhecimento

entre

os

agentes

de

inovação.

Entretanto,

pesquisadores/empreendedores que estão fora do ambiente acadêmico têm
dificuldades de cooperação e/ou interação, em função da falta de parâmetros e
mecanismos para busca do conhecimento e compartilhamento.

Em relação à oportunidade, a pesquisa levou à conclusão que empreendedores
tecnológicos ainda enfrentam dificuldades para definir, inserir e adequar produtos ao
mercado, identificar nichos de atuação, captar clientes, diversificar sua atuação
mercadológica, divulgar produtos, participar de sistemas de distribuição, constituir e
sustentar marcas reconhecidas, administrar o gargalo de desenvolvimento do
produto, licenciar e proteger conhecimentos e novos produtos.

De modo geral, em negócios de mercados tradicionais, primeiro se detecta uma
oportunidade para depois se efetivar um planejamento do negócio, o que facilita o
entendimento de suas características e necessidades. No empreendimento de base
tecnológica, entretanto, a aplicabilidade da tecnologia pode ocorrer somente após o
desenvolvimento de um produto para então se identificar o seu mercado, fato que
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torna a oportunidade ainda mais complexa para esse tipo de empreendimento. Para
superação dessas dificuldades, o apoio da incubadora é considerado imprescindível,
seja para acessar recursos financeiros e não financeiros como para alinhar
conhecimentos.

No que se refere à categoria do desafio recursos, especificamente para as empresas
de base tecnológica, o setor público e as entidades de apoio ao empreendedorismo
têm considerado o empreendedorismo tecnológico como fator primordial de
desenvolvimento, disponibilizando recursos para financiar e promover o processo de
inovação como forma de sustentabilidade do crescimento do país, com o
fortalecimento da atuação do governo federal em novos programas e dos governos
estaduais com a atuação fundações estaduais de apoio e amparo a pesquisa e ao
empreendedor.

Apesar disso, o empreendedor tecnológico ainda se percebe com dificuldade de
acessar recursos para viabilizar novos negócios. O volume não é considerado
suficiente, há descompasso entre os recursos disponibilizados e a real necessidade
das empresas de base tecnológica. Empreendedores muitas vezes desconhecem os
mecanismos de financiamento apropriados e como acessá-los. Outro fator de
dificuldade é a preferência do empreendedor tecnológico por recursos de bolsas de
pesquisa, sem o incômodo de contrapartida financeira. Todavia, os recursos para
bolsistas, não são suficientes para todos os empreendimentos tecnológicos no país
e a dificuldade de acessá-los é ainda maior.

Quanto ao investimento privado, o capital de risco ainda é de pequena atuação no
país. O empreendedor tecnológico não tem visão do funcionamento dessa forma de
recurso, a incubadora necessita de mecanismos de aproximação desses
investidores e pesquisadores.

Investidores de risco preferem, em geral, empresas

inovadoras, já consolidadas, com patentes reconhecidas e estrutura organizacional
propensa à cooperação e com competências para a pesquisa e para a gestão, o que
deixa à margem da capitalização de riscos as pequenas empresas de base
tecnológica inseridas em incubadoras ligadas a universidades, em especial, aquelas
em fase de iniciação e desenvolvimento de produtos e definição de mercados.
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Nessa fase, os empreendimentos tecnológicos em incubadoras ainda tem grandes
dificuldades para financiar o ―vale da morte‖ ou o ―gap da inovação‖. A maioria dos
recursos disponíveis não considera esse momento, tanto os públicos quanto
privados. Em função disso, os empreendedores contam, em sua maioria, apenas
com recursos próprios para iniciar suas atividades, que geralmente são insuficiente
para todas as necessidades de uma empresa de base tecnológica iniciante..

Como a nova empresa tem poucos recursos para programas de marketing eficientes
e para desenvolvimento de uma visão mercadológica que auxilie na consolidação da
empresa, os empreendedores tecnológicos esbarram na fluidez da oportunidade
que, como preconizado pelo modelo de Timmons e Spinelli (2003) é situacional no
tempo e se realizam apenas através de produtos que adicionam valor ao cliente.

Em relação a recursos, públicos ou privados, a pesquisa levou a concluir que os
desafios para o empreendedorismo tecnológico extrapolam as fronteiras das
empresas e das incubadoras. Os estudos atentaram para a necessidade de
reformulação e/ou fortalecimento de programas já existentes, o que poderia alterar
significativamente a condição de acesso, inclusive de capital inicial, bem como a
avaliação da forma como entidades públicas têm atuado no fomento a esses
empreendimentos. No âmbito privado, a literatura apontou que governo federal e
entidades que regulamentam o mercado de capital de risco necessitam avançar na
formulação de políticas e legislações que proporcionem condições mais adequadas
para a introdução e crescimento do mercado de investidores de risco no segmento
de base tecnológica.

Na questão da categoria de desafio equipe, a conclusão refere-se à importância da
capacitação dos empreendedores através de programas de formação das
incubadoras de base tecnológica, bem como uma dificuldade no alinhamento entre
esses programas com as necessidades do empreendedor e seu mercado.
Observou-se que, ao contrário do pensamento da universidade, a diferença do nível
de conhecimento entre acadêmicos e equipe organizacional é considerada como um
evento facilitador pelas empresas para a cooperação e/ou integração, em função do
caráter complementar desses distintos conhecimentos para empresa. Já o discurso
corrente de que a dificuldade de definir custo e prazo prejudica ou limita a existência
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de cooperação universidade-empresa também é contrariado, quando se trata de
empresas preparadas e dispostas a cooperar mais do que interagir.

É importante ressaltar, no que se refere à formação do empreendedor, que o ensino
do empreendedorismo ainda não encontra o devido espaço nas instituições de
ensino. Segundo Lahorgue (2005), empreendedorismo ainda é tratado como uma
disciplina isolada, não como uma formação comportamental. Conhecimentos sobre
mercado de capitais, habilidades e competências gerenciais, desenvolvimento de
negócios podem ser alavancados através do fortalecimento do ensino do
empreendedorismo em todos os níveis de formação escolar, disseminação do
conceito de universidade empreendedora e do fortalecimento de programas de
capacitação das incubadoras.

Portanto, o desafio de formar líderes empreendedores com capacitação gerencial e
relacional engloba os vários agentes de inovação, numa atuação coordenada e
focada

nas necessidades do

empreendedor,

mas que

contribua

para

o

fortalecimento das incubadoras como vetor de integração entre entidades envolvidas
no processo empreendedor.

Com relação à categoria de desafio confiança, Timmons e Spinelli (2003)
consideram como bases do relacionamento empreendedor a liderança, a criatividade
e comunicação. A dificuldade de delegar do empreendedor tecnológico foi destacada
no estudo das publicações analisadas, impactando diretamente na atuação da
equipe, dificultando esses componentes e fomentando a atuação individual de
relacionamento em detrimento da relação grupal. Se os empreendimentos
tecnológicos estão inseridos na denominada Nova Economia, a formação de redes
fortes é imprescindível para sua sustentabilidade. Para isso é necessário ao
empreendedor ser capaz de delegar, comunicar, liderar e permitir a criatividade no
ambiente interno, utilizando sua competência relacional para formar redes fortes e
confiáveis dentro e fora da organização.

As competência de relacionamento foram assinaladas em vários estudos em função
da importância das redes ainda fluidas no ambiente de alta tecnologia. A
predominância da interação, em detrimento da cooperação, explica-se em função da
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fluidez e pessoalidade das redes. Nesse sentido, o maior desafio para a
consolidação de ambientes de confiança estaria na formação de redes fortes
baseadas em confiança dentro e fora da empresa. Redes que possam permitir a
efetiva

cooperação

baseada

em

institucionalização,

excelência

individual,

integridade, importância, informação, integração, investimento e interdependência.
Para cooperação de fato, o fator confiança é primordial, com troca de conhecimento
para a inovação e não apenas para gerenciamento.

Destaca-se que, ao analisar quais são os atuais desafios do empreendedorismo
tecnológico, a conclusão é que esses não estão apenas nas empresas e em suas
dificuldades para implantar um processo empreendedor. Também não se aplica
exclusivamente nas mudanças de cultura e comportamento de instituições de ensino
e pesquisa. O ambiente externo a esses dois agentes tem fatores que se constituem
também desafios ao empreendedorismo tecnológico, que transcendem a sua própria
concepção. O entendimento da importância desse segmento para a economia
nacional, por parte de setores públicos e privados, tem proporcionado grandes
avanços na consolidação do empreendedorismo tecnológico.
5.1 – Contribuições da pesquisa

A pesquisa revisitou autores que trataram do tema empreendedorismo tecnológico,
fornecendo bases textuais para a conceituação dos seus principais termos. A análise
explorou um conjunto de publicações que trouxe a percepção de pesquisadores,
gerentes de incubadoras e empreendedores tecnológicos de várias partes do país
sobre a evolução do empreendedorismo de base tecnológica no Brasil.

A busca de uma visão de um gerente de incubadora de base tecnológica, inserido
no dia a dia do movimento, proporcionou um contraponto entre a pesquisa
documental e a visão real do tema. A contribuição do entrevistado enriqueceu a
análise dos documentos e as conclusões do trabalho.

Ao

identificar

alguns

dos

desafios

que

persistem

no

movimento

de

empreendedorismo tecnológico, espera-se que esse trabalho sirva de instrumento
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na consulta para estudantes, professores e academia em geral, contribuindo para
iniciativas de enfrentamento desses desafios, por parte de agentes de inovação.

Uma das mais importantes contribuições, entretanto, foi a construção, por parte da
autora, de um modelo de análise de processo empreendedor considerando a
formação de relações de confiança como uma das bases de sustentabilidade de
novos negócios, bem como de um conjunto de indicadores que permite mapear
desafios ao empreendedorismo. Apesar do desenvolvimento do modelo ter sido
focado no empreendedorismo tecnológico, a sua aplicação pode ser extrapolada
para outras modalidades de empreendimentos.
5.2 – Limitações da pesquisa

Considerando

que

o

presente

trabalho

foi

executado

com

foco

em

empreendedorismo tecnológico, é importante salientar que outros tipos de
empreendedorismo têm seus respectivos desafios. Dessa maneira, a investigação
do estudo não permite que as suas considerações se traduzam em uma avaliação
generalizada como desafios de outras áreas do empreendedorismo convencional. O
trabalho também não esgota as discussões e pesquisa sobre o tema.

As 56 (cinqüenta e seis) publicações analisadas nesse estudo não contemplam a
totalidade das pesquisas efetuadas no período de 2001-2009. O conjunto analisado
foi resultado de uma definição de fontes bibliográficas em função da estrutura
sistematizada de busca representada na FIG. 8, que direcionou a seleção do
material, o que pode ser considerado mais como resultado de uma metodologia
adotada do que uma limitação.

Necessário destacar a limitação do método de pesquisa utilizado, definido por Gil
(2007), em relação a um conjunto de publicações que constituem uma base de
análise secundária. Essas podem apresentar coleta ou processamento de dados de
forma equivocada. Para reduzir essa limitação e o risco de incorreções, procurou-se
assegurar que as publicações analisadas tivessem fonte reconhecidamente
acadêmica.
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5.3 – Sugestões para futuras pesquisas

Em função das várias formas de empreendedorismo, sugere-se ampliar a
identificação dos desafios de oportunidade, recursos, equipe e confiança para outras
modalidades de empreendedorismo, como o cultural e o cooperativo, incluindo os
empreendedores e as incubadoras atuantes nesses segmentos.

Interessante abordagem sugere buscar a visão dos desafios do empreendedorismo
tecnológico, baseado no mesmo modelo focado nesse trabalho, mas para empresas
não inseridas em incubadoras tecnológicas e fora âmbito de influência de
universidades ou centros de pesquisa.

Na

questão

dos desafios do empreendedorismo

tecnológico inserido em

incubadoras, a ampliação da gama de fatores que influenciam o desenvolvimento
das empresas de base tecnológica brasileiras podem se constituir em relevante
contribuição futura, como a proteção do conhecimento com registros de patentes no
país e no exterior, a inserção desses empreendimentos no mercado internacional e
a formação empreendedora no âmbito das instituições de ensino superior brasileiras.
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pequenas empresas do segmento médico – odontológico do município de Araraquara

Biomateriais

Mancini e Lorenzo

ENEGEP

UNIARA (SP)

Centro Universitário de
Araraquara

2006

32

Cooperações tecnológicas universidade-empresa em parques tecnológicos: estudo de casos múltiplos
no Tecnopuc

TI

Novelli

Dissertação de Mestrado

UFPR (PR)

Universidade Federal do
Paraná

2006

33

Orientação empreendedora, incubação e redes de empresas vis-à-vis competências mercadológicas e
desempenho: um estudo em empresas de base tecnológica

Informática, biotecnologia,
design, eletro/eletrônica,
telecomunicação,
mecânica/automação

Neto e Cordeiro

EnANPAD

UFPE (PE)

Universidade Federal de
Pernambuco

2006

34

Contribuição da competência de relacionamento para o desenvolvimento de capital social da empresa
de base tecnológica

TI

Almeida e
Fernandes

EnANPAD

UFPE (PE)

Universidade Federal de
Pernambuco

2006

35

A confiança nos relacionamentos interogranizacionais: o campo da biotecnologia em análise

Biotecnologia

Cunha e Melo

RAE

UNIHORIZONT
ES (MG)

Faculdades Novos
Horizontes (MG)

2006

36

O quê os empreendedores buscam e os investidores esperam no financiamento do capital de risco em
empreendimentos de base tecnológica

Não informado

Lopes et al

CONTECS

FEA-USP (SP)

Faculdade de Economia,
Administração e
Contabilidade da
Universidade de São
Paulo (FEA USP).

2006

37

Percepções de empresários incubados face ao contexto empreendedor

TI, Biotecnologia

Boava, Macedo e
Lopes

EnANPAD

UEL (PR)

Universidade Estadual
de Londrina

2006

38

O suporte das incubadoras brasileiras para potencializar as características empreendedoras nas
empresas incubadas

Não informado

Raupp e Beuren

RAUSP

UFSC (SC)

Universidade Federal de
Santa Catarina

2006

39

A contribuição das competências empreendedoras para a formação de dirigentes em sistemas de
incubação

TI

Paiva Júnior et al

ENEGEP

UFPE (PE)

Universidade Federal de
Pernambuco

2006

40

O Capital social da empresa de base tecnológica expandida pela relacionalidade do empreendedor

TI

Paiva Júnior,
Fernandes e
Almeida

ENEGEP

UFPE (PE)

Universidade Federal de
Pernambuco

2006

41

Criação e evolução de novos negócios de base tecnológica: mobilizando relacionamentos e
acessando recursos

Revestimento acústico, TI

Vasconcelos et al

EnANPAD

UFRGS (RS)

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

2006

42

O investimento anjo como fomentador do empreendedorismo

Não informado

Calvosa e Freitas

SEGeT

USP (SP)

43

Tudo o quê você sempre quis saber sobre os empresários, mas teve medo de perguntar: a
cooperação tecnológica das empresas com a universidade no setor de EMHO

Equipamentos médicos,
hospitalares e odontológicos

Santana e Porto

EnANPAD

FEA-USP (SP)

Universidade de São
Paulo
Faculdade de Economia,
Administração e
Contabilidade da
Universidade de São
Paulo (FEA USP).

2007

2007

44

Processo empreendedor de spin-offs universitárias: principais fatores determinantes

Biotecnologia

Barros Pereira

Dissertação de Mestrado

UFMG (MG)

Universidade Federal de
Minas Gerais

2007

45

Financiamento da inovação: uma estratégia competitiva

Biotecnologia

Baêta, Baêta-Lara e
Melo

MADE

FPL (MG)

Faculdades Pedro
Leopoldo

2007

46

Percepções da passagem da invenção à inovação de empreendedores tecnológicos de base
universitária no setor de bens de capital.

Sensores de fibra ótica,
petróleo e gás

Gaio

Dissertação de Mestrado

PUC-RJ (RJ)

Pontifícia Universidade
Católica do Rio de
Janeiro

2007

47

O papel das incubadoras de base tecnológica no desenvolvimento regional: "moda" ou "realidade"?

TI, eletrônica, biotecnologia

Santa Rita

Dissertação de Mestrado

FPL (MG)

Faculdades Pedro
Leopoldo

2007

48

Tecnologia da informação, inovação e empreendedorismo: fatores críticos de sucesso no uso de
ferramentas de gestão em empresas incubadas de base tecnológica

TI, biotecnologia,
eletroeletrônico, medicina e
Saúde, meio ambiente

Paletta

Tese de doutorado

USP (SP)

Universidade de São
Paulo

2008

49

Processos de comunicação em cooperações tecnológicas universidade-empresa: um estudo de
múltiplos casos

Petróleo, energia

Kato

Dissertação de Mestrado

UFPR (PR)

Universidade Federal do
Paraná

2008

50

Ensilagem e aprendizagem em incubadora tecnológica: um estudo de caso na incubadora tecnológica
de Caxias do Sul.

Automação industrial e eletroeletrônico

Beltrame

Dissertação de Mestrado

UCS (RS)

Universidade de Caxias
do Sul

2008

51

Conhecimentos e habilidades do empreendedor para ingresso em uma incubadora de EBTs

Não informado

Gallon et al.

SIMPOI

UFSC (SC)

Universidade Federal de
Santa Catarina

2008

52

Incubadoras de empresas no Brasil: quadro a partir das avaliações realizadas no período de 20002007

Não informado

Lahorgue

ANPROTEC

UFRGS (RS)

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

2008

53

As relações de confiança nas organizações: o caso das incubadoras de empresas de base
tecnológica - IEBTs

Biotecnologia, química fina,
informática aplicada , meio
ambiente, biologia molecular, TI

Mendes

Dissertação de Mestrado

FPL (MG)

Faculdades Pedro
Leopoldo

2008

54

O papel da incubadora de empresas no processo de transferência de conhecimento/tecnologia: o caso
da Universidade Federal Fluminense.

Telecomunicação, petróleo e
gás, automotiva, biomedicina,
tecnologia ambiental, hardware
e software, construção civil, TI

Remiro et al.

Congresso Nacional de
Excelência em Gestão

UFF (RJ)

Universidade Federal
Fluminense

2008

55

Dimensões da orientação empreendedora e seus diferentes impactos no desempenho de empresas
instaladas em incubadoras tecnológicas da Região Sul do Brasil

Não informado

Zanardo dos Santos
e Alves

EnANPAD

UNISINOS
(RS)

Universidade do Vale
dos Sinos

2009

56

Capital de Risco e Financiamento ao empreendedorismo inovador

Não informado

Santos, Marinho e
MacAllister

Desenbahia

UFBA (BA)

Universidade Federal da
Bahia

2009

APÊNDICE 03: O DESAFIO DA OPORTUNIDADE
Relações Universidade Empresa
Relação com a universidade mais no nível de interação e não de cooperação. Pouco envolvimento da universidade com empresas e incubadora, sem alteração nos programas de graduação.
Para a empresas, o beneficio ficou restrito à exposição da empresa para os estudantes. Há relação entre a formação profissional na universidade e o ingresso de alunos e estagiários nas
empresas, sendo que a maior parte da busca por profissionais é realizada pelas empresas, não pela incubadora ou pela universidade. Não são observados trabalhos específicos de produção
1

Wolffenbüttel

acadêmica que considerem a incubadora tecnológica ou as empresas de base tecnológica, considerando mestrado e doutorado. Em relação a conhecimento para as empresas incubadas, são
focados a qualificação para desenvolvimento de novos produtos, para gerenciamento da empresa, prospecto de novos clientes. A interação é considerada baixa. Empresas com maior tempo na
incubadora interagem mais com as atividades de ensino e pesquisa da universidade. A pesquisa mostra que quanto maior o número de a lunos, ex-alunos e professores, menor é a interação da
empresa com a universidade. Também demonstra que quanto maior o número de relações externas (parceiros externos), menor é a interação com a universidade. Na dimensão ensino, portanto,
as interações são consideradas incipientes. E na dimensão extensão, essas interações estão muito aquém do desejado.

2

Machado et
al.

Confirmando a hipótese gerada, a maior parte da tecnologia é oriunda do relacionamento do empres ário com a universidade (47%), o qual se dá durante a formação do empresário. Em segundo
lugar encontram-se as tecnologias próprias, desenvolvidas em fundo de quintal, com 36%. Os spin-off de empresa representam apenas 13%.
Existe transferência do conhecimento tecnológico e científico entre universidade-empresa via pesquisador empreendedor, mas que, ainda hoje, a maior parte dessa transferência ocorre de

3

Baêta e
Vasconcelos

maneira informal. O fluxo de informações e conhecimento é intenso, mas não é sistematizado nem documentado. Não foram identificados mecanismos para codificar o conhecimento e o
compartilhamento entre os parceiros. A informalidade é um fator que favorece em termos de rapidez no intercambio, mas também dificulta para pesquisadores que não tem uma inserção na
universidade, em um centro de pesquisa ou que se encontram fora da universidade, pois não há parâmetros que orientem a busca de conhecimento na universidade acesso do pesquisador ser
da equipe da universidade; existência de linguagem comum entre universidade e empresa; a empresa ser residente em uma incubadora favorece a transferência.
O relacionamento pessoal entre a empresa e a universidade, envolvendo diretores e dirigentes que haviam sido professores na universidade, a contratação de profissionais f ormados pela
universidade certamente facilitou a relação universidade-empresa privada e a execução de trabalhos conjuntos, seja pelo nível técnico existente no ambiente desta, seja pela facilidade ainda
maior de transferir os resultados da pesquisa envolvida. A concepção da pesquisa foi resultado de uma interação com a universidade por meio de um processo conjunto que, utilizando
metodologias de planejamento estratégico e de prospecção tecnológica, definiu uma carteira de projetos prioritários; a empresa abrigava uma equipe de alta capacitação tecnológica (e mesmo
experiência em pesquisa científica), além de possuir capacidade de engenharia de produto para, a partir do resultado da pesquisa (o primeiro protótipo), chegar ao produto desejado; o alto grau

4

Dagnino e
Gomes

de complementaridade das capacidades dos parceiros decorria da familiaridade dos professores da universidade, pouco usual nes se meio, com o ambiente empresarial; apesar do ambiente da
universidade e seu modo de operação serem conhecidos dos dirigentes da empresa e de a equipe do projeto estar familiarizada com o ambiente empresarial, ocorreu certo irrealismo na fixação
dos prazos, que não foram cumpridos à risca pela universidade (embora seu desempenho tenha sido avaliado positivamente pela empresa). Adicionalmente, ―não há uma clara definição do papel
dos escritórios [de contratos] na estratégia de pesquisa da universidade, e não há consenso sobre quais tarefas estes devem desempenhar‖. De fato, na opinião dos professores da Unicamp, é
bastante tímido o desempenho dos mecanismos institucionais de enlace. A cooperação universidade–empresa não se deve ficar restrita às atividades de pesquisa propriamente ditas. Consultoria,
prestação de serviço e outras atividades aparentemente ―menos nobres‖ também representam oportunidades de interação, ao mesmo tempo em que ressaltam a complexidade dos processos de
interação; inclusive porque delas derivam, muitas vezes, projetos de pesquisa de caráter institucional e mais duradouros. Para alguns dos professores, para que a ciência produzida na
universidade possa ser utilizada e transformada em tecnologia nas empresas, é necessário maior estímulo governam ental para que instituições de pesquisa e as empresas se inter-relacionem.

Dentre os aspectos facilitadores os empresários destacam a credibilidade que a ―grife‖ UnB proporciona, o cumprimento das regras contratuais, o acesso a resultados de pesquisa, o acervo
técnico-científico e cultural da Universidade. Os principais fatores inibidores são: a falta de capital e a dificuldade de consegui-lo por meio da UnB, falta de investimento em recursos humanos nas
áreas de gestão do Programa e o alto custo operacional da incubação. Dentre os fatores facilitadores identificados nos discursos dos entrevistados pode-se citar: o cumprimento das cláusulas
Souza e
5

contratuais; o suporte técnico administrativo proporcionado pela universidade; os recursos advindos das ações do Programa; as experiências desenvolvidas com outras empresas e com

Nascimento

diferentes unidades acadêmicas da Universidade; as interações dos empresários com os gestores do Programa, considerados amist osos e disponíveis; o acervo técnico cultural da Universidade;

Jr

o plano de negócio elaborado pelas empresas com o apoio da UnB; a clareza quanto as normas adotadas pelo Programa. Outro fator positivo da relação das empresas com a Universidade foi a
credibilidade e a visibilidade que a ―grife‖ UnB proporciona as empresas, enfatizando alguns empresários que a marca UnB é um fator facilitador no fechamento de negociações, propiciando
credibilidade e sendo uma forma de divulgar a empresa. pode-se inferir que as empresas desligadas tiveram dificuldades para o desenvolvimento dos produtos, não conseguindo chegar a fase
final do processo. Isso é atribuído à falta de apoio da UnB

Wolffenbüttel, Empresas com mais tempo de estadia na incubadora foram as que mais interagiram com a Universidade considerando atividades de ensino, bem como foram as empresas que mais geraram
6

Fracasso e
Bignetti

produtos a partir dessas interações. A partir dos dados investigados, o processo de interação universidade-empresa representado pela incubação de empresas no âmbito da incubadora está
tendo sucesso no que tange ao seu impacto sobre as empresas.
A decisão de cooperação é racional, e as incertezas mais relevantes são associadas à busca de um mecanismo de coleta e análise das informações. Em organizações que cooperam, é
permitido a todos os envolvidos o acesso as informações, com espaço para críticas e opiniões, o que contribui para que a dec isão final ocorra de forma bem fundamentada, visando o alcance dos
objetivos listados quando da elaboração do contrato e/ou convênio com a universidade. Pode-se dizer que as empresas que cooperam, possuem área de P&D formalizada em sua estrutura
organizacional; empresas que cooperam com a universidade apresentam um processo de tomada de decisão mais formalizado, com parâmetros que limitam a autonomia do decisor e com maior
suporte por parte das suas áreas de apoio em subsidiar o decisor; custo e prazo não distinguem a decisão de cooperação, o qu e contraria de certa forma o discurso corrente de que a dificuldade
em definir custo e prazo prejudica ou mesmo limita a existência de cooperação entre a empresa e a universidade. Assim, com maior ou menor dificuldade as empresas têm conseguido superar a

7

Porto

dificuldade, de estabelecimento dos custos da pesquisa e do tempo necessário para o término do projeto. Empresas que apresentam menor formalização em seu processo decisório apresentam
uma menor incidência de projetos em cooperação com a universidade. Empresas que não cooperam, disponibilizaram aos decisores pouco ou nenhum suporte; os parâmetros que mais limitam
a autonomia do decisor, em empresas que cooperam, são a importância estratégica do projeto, enquanto que para aquelas que não cooperam é o valor do projeto e a importância estratégica do
projeto para a corporação como um todo. Pode-se dizer quem coopera ressalta como incertezas mais freqüentes : a) Concretização dos projetos com o alcance dos resultados previstos no
contrato e/ou convênio; b) A cooperação com a universidade como resultado de um processo decisório analítico e não intuitivo, onde são ponderados os aspectos positivos e negativos sobre a
decisão a ser tomada; c) A decisão de cooperação é resultante da análise das informações pertinentes ignorando informações consideradas irrelevantes ou secundárias; d) As pessoas
comunicam aos seus pares os seus interesses e preferências a respeito da decisão a ser tomada.

8

Marchelli e
Corcetti

A localização da incubadora no campus favorece a inovação, o intercâmbio com a instituição de ensino, facilita acesso a novos conheci mentos e infra-estrutura para o desenvolvimento de
produtos/serviços. Outro forte agente de desenvolvimento é a parceria que as empresas realizam com outra empresa, ou com outras universidades, ou com instituições nacionais de pesquisa,
havendo poucas parcerias com empresas estrangeiras, dificultando a transferência de tecnologia nacional.

Universidades e os institutos de pesquisa são, destacadamente, os agentes que mais figuram como parceiras das EBTs. Isso indica, primeiramente, que tais empresas procuram preservar uma
relação importante para o acesso a recursos fundamentais para sua dinâmica (informação, pessoal, serviços especializados...). De outra parte, sabe-se que universidades e institutos de pesquisa
9

Côrtes et al..

são, por sua própria natureza institucional, são pouco orientados para P&D empresarial, em seu sentido mais estrito. O problema, por assim dizer, não está no forte relacionamento com as
instituições acadêmicas, mas no seu grande peso em comparação com outros tipos de parceria. A proporção de empresas envolvidas em cooperação, cujos fundadores de EBTs são oriundos de
instituições acadêmicas, universidades e/ou institutos de pesquisas, é significativamente maior do que aquelas formadas por empreendedores provenientes de outras empresas.

Brambilla,
10

Lionço e

As atividades das empresas estão relacionadas com a formação técnica dos empreendedores em seus cursos de graduação, o que representa a importância das instituições de ensino no
fomento ao desenvolvimento regional e na profissionalização dos empreendedores.

Francisco
11

Júdice e

No ramo da biotecnologia, a maioria das empresas possui relações informais ou formais com universidades e centros de pesquisas como forma de rede de apoio a pesquisa.

Baêta
Pela resposta dos empresários, as variáveis internas com as quais a incubadora não contribui ou pouco contribui são: ferramentas de controle fin anceiro, pesquisa, desenvolvimento de novos
produtos, participação em missões nacionais e internacionais, participação em programas de controle de qualidade e participação dos funcionários em treinamentos específicos. todas ficaram

12

Schmitt

abaixo de 37,5%, o que demonstra que a incubadora não contribuiu ou contribuiu pouco com as variáveis relativas à identificação das empresas concorrentes, desenvolvimento de pesquisa de
mercado, atualização constante sobre a entrada de novas empresas no mercado, negociação com fornecedores, alianças com fornec edores, atualização constante quanto ao desenvolvimento de
novas tecnologias, identificação de novos clientes e aliança com clientes.
A interação incubadora-universidade se dá por meio de: participação em feiras, semanas acadêmicas e utilização dos espaços da Universidade A percepç ão dos empreendedores é de que a

13

Luzzardi

interação entre a incubadora e a Universidade, incluindo aqui as empresas incubadas, não ocorre de forma eficiente. É inclusive, apontada como uma def iciência do processo de incubação até o
momento.
Na assimetria de conhecimento, a universidade se reconhece como detentora de conhecimento. Entretanto, o discurso de que o conhecimento acadêmico acumulado deve ser transferido para a
sociedade se baseia na contrapartida de que os recursos financeiros oriundos dessa transferência auxiliam a própria universid ade a manter e melhorar o ensino acadêmico de seus alunos. A
interação ocorre de maneira formal ou informal. Entre as dificuldades apontadas para a interação estão as questões culturais, tanto por parte das empresas quanto do lado da Universidade, esta
última tendo dificuldade de se ver como firma que pode ter relações de cooperação com o setor privado; o não reconhecimento institucional de que a Universidade pode ampliar seus limites,
obtendo recursos pela interação. Parte do quadro funcional ainda mantém a visão que o Estado tem que fornecer todos os recursos e que interagir com o setor produtivo não é a função da

14

Zen e Santini

universidade. As empresas, em geral, não têm o hábito de procurar as universidades para resolverem seus problemas. A aproximação tem características específicas: relação antiga entre os
acadêmicos envolvidos na pesquisa e a empresa parceira; Muitas empresas se deparam com o problema da falta de flexibilidade e dinamismo da universidade na construção de uma relação de
cooperação. Dificilmente as empresas investem na fase conhecido como ―vale da morte‖ adquirem tecnologias desenvolvidas na universidade após esse período crítico de incerteza.
Investimentos nessa fase intermediária têm sido realizados quando as relações são de cooperação, não de interação, entre universidade e empresas. No começo da década de 90, as relações da
universidade com as empresas limitavam-se a pesquisa e desenvolvimento conjunto e transferência de tecnologia com base numa relação pessoal entre o professor pesquisador e o gestor da
empresa, com alto custo de transação para incorporar a percepção das necessidades do mercado. Nesse sentido, a criação da figura de um "mediador" familiarizado com a rotina do pesquisador
e com as demandas do mercado, o que permitiu um avanço nos limites e uma postura mais pró-ativa em buscar identificar no mercado empresas que demandem as tecnologias que desenvolveu.

O perfil da tecnologia é uma questão determinante para a geração de spin-offs. Conforme relatado pelos entrevistados, não se gerou spin-off porque havia a necessidade destas tecnologias
serem exploradas por uma estrutura de grande porte, devido ao alto investimento necessário. Por outro lado, a falta de capital de risco (seed-capital) também pode ser levada em consideração
como um determinante desta questão. A imaturidade do sistema de inovação brasileiro foi mencionado por um dos pesquisadores. Este respondente afirmou que com base em suas experiências
internacionais, no caso brasileiro a infra-estrutura tecnológica é insuficiente para a geração de inovação. Aliado a isso, não há políticas claras para a indução da inovação. Este mesmo
15

Pereira e
Muniz

entrevistado mencionou a Lei de Inovação, mas disse que a universidade ainda não adaptou sua estrutura conforme a lei. Ques tões como a limitação de recursos, a burocracia rígida da
universidade e uma restrita rede de contatos foram mencionados na pesquisa como obstáculos à geração de spin-offs e portanto, para a transferência de tecnologia. A qualificação do corpo
técnico dos escritórios de transferência de tecnologia universitários também foi mencionada. Segundo os respondentes este departamento é muito imp ortante para o processo de proteção
intelectual e para fazer uma ponte entre a universidade e a empresa. Empresários citam que este setor ocasionou atrasos, perdas de contratos e até prejuízos devido a descobertas
desprotegidas. Também se menciona a resistência dos cientistas em produzir pesquisa aplicada, à cultura acadêmica tradicional e ao imperativo publish or perish. Os pesquisadores/inventores
sofrem muitas críticas pelo fato de terem um baixo número de publicações, uma vez que eles estavam envolvidos em pesquisa aplicada.
Nas relações da universidade com o setor produtivo, há condições essenciais para a sustentação de atividades em cooperação: de um lado, o estoque e o fluxo de conhecimentos; do
outro, a existência de uma estrutura legal, capaz de fornecer o apoio formal e uma base administrativa para a ges tão de projetos e contratos de cooperação – no caso, a FAEPO. Apenas

16

Mancini e
Lorenzo

uma empresa respondeu possuir algum tipo de cooperação formal com a universidade. A maioria das empresas entrevistadas vê as universidades (no caso, a Faculdade de Odontologia
da UNESP e também da UNIARA) enquanto clientes para seus produtos e com capacidade de realizar ensaios de produtos, não como parceiras para o desenvolvimento de inovações. As
empresas encontram dificuldade também com outros agentes públicos e privados, pela falta de conhecimento dos de ambas as partes de seus projetos e/ou programas. Por ser um campo
pulverizado e disperso, as empresas não valorizam que, atuando em conjunto, as interlocuções com a faculdade e outros agentes seria facilitada.
Grande passividade das empresas no que se refere à busca de um relacionamento com a universidade, assim como na execução de ações que possam solver as diversas barreiras que impedem
(ou dificultam) tal relacionamento. As empresas entrevistadas demonstram interesse nas competências de pesquisa da universidade, mas desconhecem quais são essas competências ou sobre o
quê a universidade vem desenvolvendo em termos de pesquisa e tecnologia. As empresas não dispõem de práticas formais estrutur adas de prospecção de conhecimento dentro das
universidades, o que provoca um conhecimento incompleto do que é desenvolvido pela universidade e uma avaliação equivocada das possibilidades de utilização das competências acadêmicas.
As buscam conhecimentos de maneira informal, não via instituição, mas nas relações pessoais, pelos próprios funcionários, em atitudes individuais e pró-ativas, não planejadas, não
institucionais e pontuais. Mesmo assim, tais atividades – relações pessoais informais – podem ser consideradas como uma das modalidades de interação entre universidade e a empresa. Os

17

Santana e
Porto

empresários possuem uma visão bastante negativa do estágio atual da cooperação das empresas com a universidade. Dificuldades: 1) A busca de conhecimento, por parte do pesquisador
universitário, que vai além do que é necessário para o desenvolvimento do projeto. As empresas têm que convergi-los para o foco nos objetivos do projeto. (2) Dissociação entre o que as
universidades pesquisam e o que as empresas precisam. (3) Barreiras culturais no direcionamento que geralmente se dá às pesquisas realizadas, uma é mais voltada para a pesquisa básica, a
outra realiza primordialmente a pesquisa aplicada. (4) O interesse da universidade em manter a propriedade da tecnologia desenvolvida. mesmo a empresa financiando o projeto . (5) A
desvinculação dos ritmos de trabalho da universidade e da empresa, em velocidade e à objetividade, pois a aplicação das tecnologias parece não ser prioridade dos pesquisadores. (6) O caráter
multi-projetos da universidade, o que a impede de priorizar o projeto de uma empresa em particular, fato que é de difícil compreensão e gerenciamento nas empresas. ( 7) A universidade deveria
viabilizar a comunicação com a indústria, pois existem projetos bastante interessantes dentro de seus domínios que poderiam ter sucesso no mercado. Segundo os entrevistados, tal fato não
acontece devido à falta de mecanismos universitários para fazer esse repasse. Quanto ao processo de transferência de tecnologia: (1) A universidade possui mão-de-obra especializada e

competente, além da existência de bons laboratórios em determinadas áreas. (2) A participação da empresa em algumas partes do processo. Barreiras para a transferência de tecnologia: (1) A
inexistência de um órgão que direcione o empresário dentro da universidade, situando-o sobre onde procurar informações referentes a possibilidades de transferência de tecnologia. (2) A falta de
pró-atividade da universidade em promover encontros para verificar com os empresários as suas demandas, f azendo um mapeamento de suas necessidades, resultando em um diagnóstico que
serviria como um direcionador para o planejamento das atividades dos pesquisadores universitários. (3) A burocracia, sempre presente na universidade, implica em dificuldade se firmar os
convênio; (4) A falta de comprometimento da universidade em não desenvolver para outras organizações produtos equivalentes aos desenvolvidos para uma empresa específica.
O gap de informação não foi citado diretamente, mas pôde ser evidenciado durante a entrevista com os empreendedores. O fato de as equipes empreendedoras estarem vinculadas à
universidade (PUC-Rio), que proporciona a participação em congressos, seminários e encontros científicos, onde são trocadas valiosas informações, mostra-se fundamental para o
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reconhecimento de uma área de estudos promissora comercialmente. Além disso, a experiência com programas de apoio à pesquisa acadêmica permitiu que os empreendedores tivessem
acesso aos recursos para o desenvolvimento tecnológico disponibilizados pelo governo brasileiro. Outra questão importante, já colocada anteriormente, foi o papel dos exemplos de
empreendedores da universidade que estavam progredindo. E por fim, já dentro da incubadora Gênesis, os empreendedores destac aram o suporte dado pela equipe do instituto, as informações
e orientações que recebiam.
Dificuldade de transferir tecnologia por meio de empresas já estabelecidas, pois estas declaram que a transferência de tecnologia por intermédio da universidade deixava a desejar, devido as
restrições legais que instituições publicas possuem para executar contratos de transferência (morosidade do processo publico de transferência de tecnologia). Segundo os empresários, há falta de
leis apropriadas para reger o processo de transferência de tecnologia e de desenvolvimento de pesquisa. A agilidade necessária nesses processos não é conseguida devido aos tramites
burocráticos aos quais a universidade está sujeita. Na perspectiva dos informantes, a universidade ainda é resistente a pesquisa aplicada, sob pretexto de que a pesquisa não deve se misturar
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com o mercado. Pesquisadores das empresas relatam que encontraram resistência no ambiente universitário nas atividades iniciais de pesquisa e fomento ao empreendedorismo. Segundo eles,
na universidade o pesquisador é mal visto quando procura abrir uma empresa para explorar a tecnologia desenvolvida, com uma c lara falta de flexibilidade e de abertura ao novo. Falta de apoio
da universidade no desenvolvimento empreendedor dos pesquisadores. Os benefícios que sua pesquisa aplicada gera não são valorizados.Os três pesquisadores empreendedores relatam que a
obrigatoriedade de exercer atividades docentes também tem sido um gargalo para sua atividade empreendedora. Dificuldade de estrutura para promover a transferência de tecnologia, com
processos longos, burocráticos e desgastantes.
A disposição para cooperar partiu da empresa, de grande porte da área petrolífera brasileira, através do conhecimento de um estudo da universidade. que, especificamente, atendia suas
necessidades. A empresa buscou por um maior potencial de desenvolvimento, resolver a escassez de estudos sobre o tema focado do projeto em questão, acesso a apoio técnico e a recursos da
universidade para a aquisição de conhecimentos novos, o aproveitamento de conhecimento interno brasileiro para realização de estudos na área em questão e a inexistência de profissionais
qualificados na empresa para a execução do estudo envolvido. A empresa sabia o que precisava e buscou conhecer qual universidade poderia lhe atender. Interesses da universidade: suprir o
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laboratório em termos de financiamento para suas atividades, dificuldade sempre presente em seu meio, especialmente as federais. Conforme o coordenar dor do laboratório, os programas do
governo são muito burocráticos e pouco efetivos, fato esse que faz com que as empresas sejam uma alternativa mais viável. Considera-se ainda a infra-estrutura criada para o estudo, a
concessão de bolsas de estudo para estudantes, uma maior capacitação para professores e estudantes, maior conhecimento do laboratório pelo meio empresarial, bem como a aplicação prática
daquilo que é abordado dentro da universidade.E a participação em congressos nacionais e internacionais, a partir dos resultados da pesquisa conduzida em cooperação com a empresa. Ainda
houve compra de equipamentos, cursos e treinamentos para os técnicos do laboratório universitário. A cooperação possibilitou: desenvolvimento e aplicação de uma nova metodologia de
trabalho na prática empresarial; produções cientificas, disseminando o conhecimento, contato com consultores externos nacionais e internacionais para a empresa e a universidade; bolsas de

iniciação cientifica para formação de novos mestres e doutores na área; aumento da estrutura do laboratório universitário, compra de vários equipamentos modernos, capacitando o laboratório
para mais analises do interesse da empresa, cursos e treinamentos para os técnicos do laboratório universitário; apoio da empresa para dois projetos sociais de graduação e extensão
universitária. Para a empresa, desenvolvimento de profissionais qualificados para suas futuras atividades e o conhecimento adquirido com o projeto foi essencial para desenvolver o pensamento
estratégico da empresa no assunto. A colaboração com a universidade possibilitou ainda a formação de um centro de pesquisa continua para a empresa. Dificuldades envolvidas: diferença de
linguagem entre universidade e empresas, dificuldade de acesso a informações. O desenvolvimento de acordos, para sanar as dificuldades, partiu, em todos os casos, de uma iniciativa da
empresa, diante de um problema prático ou oportunidade de negócio.
Facilitadores: As empresas são motivadas a cooperar por causa do acesso a pessoas qualificadas ou especializadas, a novos conhecimentos, para redução de custos e riscos e o acesso a
estrutura da incubadora e da universidade, pela localização e proximidade geográfica entre empresa-universidade, e por um novo produto para seu mercado. Para a universidade, pela geração
artigos e patentes, pelo acesso a relatórios técnicos e agenda de pesquisa das empresas, acesso a equipamentos da empresa, doações de equipamentos e/ou capital para realização de
pesquisa, envolvimento de estudantes em projetos das empresas, bolsas de pesquisa oferecidas pelas empresas, estágio de curta duração nas empresas. A diferença do nível de conheci mento
foi considerada como facilitador pelas empresas, em função do caráter complementar desses distintos conhecimentos para empres a. Barreiras: O conflito na propriedade de patentes, na medida
em que a universidade tem se interessado em obter parte dos resultados das pesquisas desenvolvidas em regime de cooperação e se tem movido juridicamente nesse sentido. No caso estudado,
o acordo feito, via instituição financiadora, não deixa claro para a empresa ou para a universidade como se dará a apropriação dos r esultados da cooperação. Em casos de financiamento via
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empresa, o acordo sobre os resultados é feito no contrato, que envolve um termo aditivo acerca da cooperação tecnológica U-E a ser realizada. A duração dos projetos pode ser visto como
barreira ou facilitador. Em um financiamento por parte de uma empresa privada, este é alto, a duração pode ser considerada b arreira; no financiamento governamental, a duração do projeto não
influencia tanto. Outra barreira, do lado da universidade, é a diferença do nível de conhecimento, em função da falta de envolvimento direto da empresa com a cooperação e à ―falta de cultura de
pesquisa‖. Os diferentes objetivos ainda são considerados barreira, devido às diferentes expectativas da universidade e da empresa. Outra barr eira seria a burocracia da universidade.
Resultados: impacto no pensamento estratégico da empresa e aumento seu no know-how, acesso a eventos e missões, mudança estratégica em ensino e pesquisa, mudanças curriculares e em
recursos didáticos. O maior número de ligações informais, tanto gerais quanto para desenvolvimento tecnológico, por meio de c ontatos pessoais com empresários, reforça a análise de que a
informalidade é relevante no relacionamento dos parceiros, mesmo quando esses acordos são pactuados formalmente por meio de c ontratos de cooperação, através de participação e/ou
estabelecimento de contratos de pesquisa e de pesquisa conjunta.
Considerando-se os baixos índices de spin offs identificados na incubadora, bem como a baixa interação com a universidade relatada pelos entrevistados, verifica-se a insuficiência das relações
mantidas entre a incubadoras e suas empresas com a Universidade. Essa situação suscita diversos questionamentos , mas dois assumem destacada relevância. O primeiro diz respeito ao
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desenvolvimento de pesquisa por parte da universidade que encontre viabilização mercadológica, atendendo as demandas do ambiente, bem como gerando novas necessidades. Aparentemente
o histórico da universidade não é profícuo nessa faina, fato que acaba por clamar pela participação efetiva da universidade no desenvolvimento econômico na região na qual se insere. Outro fator
é a pouca importância dada e o distanciamento da universidade da incubadora de empresas de base tecnológica, configurando pouco relacionamento das empresas com a universidade, em
função desse distanciamento da incubadora.

Há diferentes percepções dos empreendedores no que tange ao fato de não terem muita clareza para identificar as principais modalidades de transferência oferecidas pela Universidade, como:
consultorias, utilização de bolsistas da instituição, palestras, cursos, publicaç ões, conversas informais, relações interpessoais, entre outras, que se realizam de forma sublinhar, ao acontecerem
espontaneamente, sem ritos formais, uma vez que essas modalidades de conhecimento são inerentes ao meio acadêmico/científico. Levando-se em consideração a análise feita a partir do s
dados levantados na pesquisa, na visão dos empreendedores, as principais dificuldades que ocorrem no processo de interação da Universidade com as empresas incubadas são:
inerentes à cultura da instituição;
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frágil apoio institucional; burocracia; demora nas tomadas de decisão;

dificuldades de comunicação entre os parceiros;

na visão dos empresários que as vantagens para as empresas se manterem incubadas, identificadas em ordem de prioridade são:
da universidade ou centro de pesquisa;

acesso a financiamentos; aquisição de competência gerencial;

dificuldades

dificuldades na empresa. Verifica-se

nome da universidade como selo de qualidade;

proximidade

aquisição de compet ência tecnológica; infra-estrutura adequada. Levando-se em

consideração a análise feita, pode-se concluir que ocorre transferência de conhecimento/tecnologia da instituição para as empresas incubadas, porém não ocorre d e forma institucionalizada. Esta
transferência não está formalizada, nem mapeada. Como se pode observar, as dificuldades encontradas referem-se às diferenças culturais existentes entre a universidade e as empresas que
possuem valores, objetivos e tempos muito distintos, cada qual com sua dinâmica e lógica próprias: as empresas buscando soluções relacionadas às suas práticas produtivas e a universidade
buscando desenvolver suas pesquisas e conhecimentos avançados.
Os programas destinados a incentivar a interação entre instituições e as empresas parecem frágeis para cumprir seus propósitos, até porque não existe uma cultura local que favoreça esse
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relacionamento. Observou-se que boa parte dessa fragilidade está na própria formatação do incentivo, fortemente orientada por critérios e procedimentos acadêmicos, o que dificulta a
participação mais efetiva das empresas.

Mercado e produto
1

2

3

Machado et Dificuldade em constituir ou participar de sistemas amplos de distribuição e de construir e sustentar marcas reconhecidas. O espaço de atuação destas empresas fica restrito, por conseqüência, aos
al.
Gonçalves

produtos intermediários, que exigem menos em termos de custos e infra-estrutura de marketing.
A origem de pequenas empresas de base tecnológica é geralmente associada ao reconhecimento de uma oportunidade tecnológica para transformar uma descoberta científica de pesquisa em um
produto comercializável. Dessa forma, exploram nichos de mercado onde as barreiras às entradas são menores.

Versiani e

As maiores dificuldades na colocação das empresas no mercado estão relacionadas ao fechamento do primeiro grande contrato, a falta de credibilidade da empresa, dificuldade para entendimento

Guimarães

da lógica de funcionamento do mercado e para o desenvolvimento de relações com os distribuidores.
O empreendedor é responsável por levar a tecnologia para o mercado em forma de produtos, mas nem sempre segue as regras de um processo estruturado previam ente. Em alguns momentos, as

Cheng,
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decisões são mais baseadas nas experiências passadas dos empreendedores que nas informações obtidas e coletadas. A escolha de protótipos, por exemplo, seguiram mais critérios tecnológicos,
dominados pela equipe técnica, que nas informações de mercado, ainda obscuras no inicio dos trabalhos. O simples indício de um bom número de consumidores para um produto ou a solicitação
de um possível cliente, por exemplo, bastava para o inicio de seu desenvolvimento em laboratório - as decisões muitas vezes ocorriam em paralelo ao processo de pré-incubaçao definido em
conjunto com a equipe.

5

Andino et
al.

Para a incubadora uma das dificuldades das empresas é não conseguir identificar o nicho de mercado para seus produtos, sendo que este fator parece estar fortemente relacionado ao perf il
técnico de seus gestores. O principal problema é a falta de parceria na parte de marketing e distribuição, e o gargalo de desenvolvimento do produto está ligado a uma busca de uma estratégia de
distribuição adequada. A idéia do produto nasceu da percepção de um lacuna no mercado em relação a necessidade de clientes e ausência de produto adequado no mercado.

Um ponto critico para a incubadora apoiar as empresas é o desenvolvimento de estratégias para alavancar com maior rapidez os negócios, pois o tempo para dominarem o ciclo produtivo tem se
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mostrado mais longo que os parâmetros utilizados como referencia. O problema está em administrar um processo que é fundamentalmente de produção tecnológica, consubstanciado em pesquisa.
E esse domínio requer prazos que precisam ser planejados e previstos pelo Plano de Negócios. É necessário formular estratégias de marketing de produtos e serviços de base tecnológica
diferentes das abordagens tradicionais de oferta e venda de produtos de baixa tecnologia.
A cooperação está positivamente relacionada com o market share do principal produto de cada empresa. A maioria declara controlar menos de 25% de seu mercado. As EBTs com maior parcel a de
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mercado tendem a cooperar mais pronunciadamente do que aquelas com posições mais frágeis. Ligações fortes potencializaram o crescimento das EBTs em nichos específicos de mercado,
enquanto ligações fracas permitiram que elas superassem o problema do travamento estrutural. Isso posto, o fato de as empresas entrevistadas es tabelecerem poucas relações de parceria pode
indicar dificuldade em explorar novos segmentos.
Constatou-se que houve vínculos (I) de inovação inter-empresas pós-incubação. O espaço compartilhado entre as empresas na incubadora e os eventos promovidos propiciaram um ambiente
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favorável ao relacionamento inter-empresas graduadas, viabilizando acordos comerciais futuros com fornecedores e distribuidores no mercado externo. Desenvolveu produtos sob encomenda e o
desenvolvimento deste produto foi definitivo para a empresa dar continuidade em suas atividades em um momento de retração de mercado.
Em termos de mercado, a Iniciação de empresas é dificultada quando o foco de atuação está fora da região onde se instalada, que não se caracteriza pela produção tecnológica. A diferenciação de
produtos e da empresa está na customização do produto conforme a necessidade do cliente, sendo que o principal produto da empresa foi encomendado pelo cliente, não por uma oportunidade
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visualizada no mercado. Não houve estudo de viabilidade do negócio na sua implantação. Um dos problemas apresentados é a falta de atenção ao marketing, não se buscando clientes,
dependendo da indicação dos atuais clientes. A área empresarial da organização pesquisada menos desenvolvida é a comercial, pelo alto custo para investir em vendas e o fato da empresa ter um
produto de valor mais caro para o mercado foco, em função dos serviços agregados. Da mesma forma que a empresa não é pró-ativa em relação ao marketing, a atuação referente ao surgimento
de novos produtos é reativa, surgem da evolução natural dos anteriores, ou na maioria das vezes, originam-se devido à necessidade dos clientes que procuram a empresa e questionam sobre a
possibilidade de desenvolver alguma solução. Há clara falta de preocupação com a área comercial, por estarem focados em desenvolvimento de produto, mas pouco focados em mercado.
No que tange às principais dificuldades identificadas nas empresas incubadas, os gestores apontam para a definição do produt o. Na maioria dos casos, não há o foco num determinado produto ou
serviço, até por se tratar de empresas de base tecnológica, os projetos desenvolvidos acenam inúmeras oportunidades e a tend ência dos empreendedores é de quererem ―atacar‖ a todas.
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Identifica-se uma dificuldade muito séria em definir qual produto que eles têm na mão, porque às vezes desenvolvem um projeto que podem ser várias coisas. Para complementar, ―como é um
processo de inserção no mercado, não é um processo rápido; então o que acontece com os empresários é que eles ficam muito inseguros e querem andar de acordo com as possibilidades que
estão acenadas para ele‖.
O composto de marketing, técnicas de atendimento a clientes, definição de preço, previsão de vendas, a distribuição, o pós-venda, entre outros, os empresários definem como muito importante, e a
atuação da incubadora é considerada importante e satisfatória na percepção dos empresários. No desenvolvimento de novos produtos, a maioria considera muito importante. Na identificação de
concorrentes, diz respeito à empresa estar ciente dos concorrentes diretos e indiretos que já existem no mercado ou que podem surgir ao longo do tempo. A incubadora deveria poder dar esse
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auxílio para a empresa, na identificação desses concorrentes, mostrando como se faz uma pesquisa de mercado e, principalmente, conscientizando a empresa dessa necessidade. Ela tem meios
de auxiliar as empresas quanto à pesquisa de mercado. Esse fato reforça a idéia de que a incubadora está deixando a desejar em alguns itens considerados importantes pelas empresas e poderia
proporcionar atividades que integrassem as empresas e potenciais clientes, facilitando, assim, a identificação de novos clientes. A maior parte das empresas inicia seu desenvolvimento com recurso
financeiro advindo de uma empresa parceira.

Dificuldades para gerenciar o empreendimento foram citadas pelos pesquisadores em casos que a geração de spin -offs foi concretizada. Nestes casos, as spin-offs enfrentaram também
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dificuldades mercadológicas, tais como: estado de ―confusão‖ (ou as vezes desconfiança) por parte dos clientes, consumidores e capitalistas e dificuldades de obtenção de matérias primas e
componentes. Atrasos e transtornos para obtenção de regulamentação nos órgãos pertinentes tem sido um grande impedidor para o estabelecimento desta spin-off no mercado, uma vez que a
comercialização do serviço torna-se muito difícil sem o aval do ministério pertinente.
Existe uma leve tendência nas EBTs pesquisadas em ―partirem na frente‖ de seus concorrentes. Por sua vez, a variável ―pioneirismo‖ especifica a intensidade na introdução no mercado de novos
produtos, serviços, técnicas administrativas e tecnologias por parte da empresa. Os resultados encontrados sugerem uma tendência geral ao pioneirismo. A identificação de tal tendência corrobora
a noção de que as EBTs estudadas atuam em um ambiente dinâmico e fortemente competitivo. A primeira variável (risco dos proj etos) visa avaliar a inclinação da empresa para a realização de
projetos de alto risco (com taxas de retorno bastante elevadas e incertas) ou de baixo risco (menores escores). De modo geral, existe uma leve inclinação das EBTs em realizarem projetos de alto
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risco. Com relação a isso, vale destacar que os empreendedores que atuam com alta tecnologia lidam constantemente com o imprevisível e que o empreendiment o de base tecnológica é
necessariamente de alto risco. A segunda variável (exploração do ambiente) sinaliza a intenção das empresas explorarem gradualmente seu mercado, assumindo um comportamento tímido e
incremental (menores escores) ou manifestando ações ousadas e de amplo alcance - necessárias para atingir os objetivos organizacionais. Enquanto a abordagem mercadológica clássica
reconhece que a chave para se alcançar os objetivos organizacionais consiste em determinar as necessidades dos clientes -alvo e proporcionar, reativamente, as satisfações desejadas de forma
mais eficaz do que os competidores, as empresas estudadas não necessariamente guiam suas atividades pela consulta ao público-alvo. Observou-se que a produção/oferta das empresas
estudadas é mais fortemente guiada pelas tendências do setor, isto é, predomina a decisão estratégica do setor (qual tecnologia vigorará como padrão, por exemplo) em detrimento da consulta
exclusiva à vontade atual do mercado

14

Mancini e
Lorenzo

Embora este seja um setor que envolva uma enorme variedade de produtos, pode se observar que há uma tendência da maioria das empresas em se especializarem em alguns produtos,
considerados carro-chefe da empresa. Com relação ao desenvolvimento dos principais produtos, a maioria das empresas desenvolveu internamente a partir de cópias de produtos dos
concorrentes.
Os empreendedores aqui apresentados nos mostram que a idéia que norteou a criação da empresa foi fruto de uma busca deliberada. Ambos d esenvolveram equipamentos para as operações de
uma empresa petrolífera brasileira, tendo esta como principal cliente, ao menos, em um primeiro momento. Em ambos os casos estudados, observa-se que o processo empreendedor é fruto,
principalmente, do ambiente empreendedor criado e fomentado na universidade e das relações sociais estabelecidas entre os emp reendedores das diferentes empresas, que reconhecem e têm
acesso a outras fontes de informação dentro da mesma região, exemplificando o caráter local desse fenômeno. Pode-se ilustrar essa característica local pela proximidade entre a incubadora e os
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laboratórios e departamentos da universidade e do Centro de Pesquisas da empresa petrolífera. Essa conjunção de fatores tornou a travessia do Vale da Morte menos assustadora para esses
empreendedores. Além disso, ambos desenvolveram seus produtos tendo a empresa petrolífera cliente como princip al foco e principal cliente. Em um segundo momento, enquanto o licenciamento
e as vendas para a petroleira não aconteciam, decidiram por diversificar sua atuação, captando recursos para o desenvolvimen to de outros produtos ou serviços. A idéia era atuar não apenas no
setor de petróleo e gás, mas em outros setores onde sua tecnologia pudesse ser aplicada, como, por exemplo, energia, infra-estrutura civil, aeroespacial, naval e meio ambiente. Por fim, parceria
comercial e tecnológica como parte de sua estratégia de desenvolvimento.
A maioria das incubadoras e das empresas da pesquisa não dispõe de um programa consolidado de ações efetivas que facilitem o acesso aos mercados para as suas empresas. As iniciativas são
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pontuais e se fortificam na medida em que a incubadora amadurece e consegue projetar sua marca por meio dos concursos nacionais, fazendo com que o merc ado passe a conhecê-la e procurála. No âmbito da competição internacional, verifica-se que não há nenhuma ação planejada nas incubadoras ou das empresas visitadas.

APÊNDICE 04: O DESAFIO DOS RECURSOS
O volume necessário de financiamento para pesquisa e desenvolvimento está acima do que realmente é gasto, o que ilustra a discrepância do que realmente é gasto em P&D,que
1

Gonçalves

possivelmente reflete a carência de volume e linha de financiamento adequados. Evidencia-se a hipótese que empreendedores usam outros mecanismos para enfrentar restrições financeiras,
além do ambiente de custos reduzidos da incubadora. Usam a produção de bens com menor conteúdo tecnológico, em relação ao produto principal, para criar receita que é aplicada como fonte
de recursos para P&D do produto principal.
As empresas estudadas foram constituídas basicamente por capital próprio (94%), em apenas 7% das empresas contaram com algum tipo de financiamento. Os citados foram: pequeno
empréstimo de capital de giro na Caixa Econômica, BNDES para construção do prédio e FINAME para a compra de equipamentos. Ou tra restrição crítica reside na falta de sistemas de
financiamento. O sistema de Venture Capital, tem demonstrado ser um eficiente meio para o encaminhamento desta questão. O mec anismo do Venture Capital, além do financiamento das
atividades de criação e desenvolvimento das empresas. Os dados da amostra estudada indicam que o capital inicial, com raras exceções, tem origem no patrimônio próprio do empreendedor.
Após o desenvolvimento do produto e a demonstração de sua viabilidade econômica, observa-se algum tipo de financiamento externo, de fonte, preponderantemente governamental, via FINEP

2

Machado et
al.

ou BNDES. O financiamento privado, no Brasil está completamente ausente. Algumas tentativas têm sido implementadas para emular o sistema de Venture Capital. Todavia, tais experiências
não lograram atender pequenas empresas de base tecnológica. No Brasil, a grande restrição ao mecanismo de Venture Capital reside na falta de liquidez do mercado de capitais. É ainda
pequeno o número de empresas com capital aberto e com ações negociadas diariamente. Observa-se, também, uma grande ineficiência na intermediação dos negócios com ações e a
inexistência de um mercado secundário para debêntures, por exemplo. Os altos custos de corretagem, por outro lado, viabilizam apenas as operações com grandes volumes de ações ou
debêntures de grandes empresas. Todavia, alguns avanços estão sendo propostos, como a institucionalização de um ―mercado de balcão‖, integrado via rede eletrônica. O Brasil tem hoje
alguns programas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico como a Lei 8661 de 1993 e Lei 8248 de 1991. Estes dispositivos, por princípio, são para empresas já constituídas, muitas vezes
estimulando e financiando atividades tecnológicas já em curso. Verifica-se, portanto, uma lacuna com relação ao financiamento de novos empreendimentos. Em outras palavras, pode-se
vislumbrar um redirecionamento dos recursos para fazer frente a esta lacuna.
Deficiência de mercado de capitais, insuficiência de capacitação gerencial e falta de estimulo à formação de empreendedores na universidade, precariedade relativa do sistema nacional de
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inovação. A obtenção de resultados mais visíveis das políticas de fomento as EBTs exija menos a definição de novos instrumentos do que a busca de maior efetividade dos já existentes. neste

Pinho e

sentido, é necessário aumentar fortemente a capilaridade desses programas, com a adoção pelas incitações responsáveis de uma postura proativa de divulgação da informação e identificação

Fernandes

de oportunidades. e fundamental promover maior coordenação entre os agentes envolvidos no apoio as EBTs. Ainda que existam mecanismos de capacitação gerencial e instrumentos de
suporte financeiro, as agencias de financiamento apontam as precariedades de ordem administrativa como uma restrição básica a ampliação do numero de empresas apoiadas..
Das fontes de recursos financeiros das empresas, 76,9% advém de recursos próprios, seguido da prestação de serviços com 53,8% . Observa-se que somente 3,8% delas se sustentam a partir
de empréstimo junto a bancos privados. Outros problemas foram abordados pelos empreendedores, como pouco acesso a recursos financeiros para desenvolvimento do negócio, falta de apoio
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financeiro por parte da incubadora, falta de propostas de financiamento, falta de contribuição dos parceiros da incubadora para patrocinar campanhas publicitárias, pouca divulgação da
incubadora para com a comunidade e distância dos grandes centros de compra de software. Quando questionados se falta à incubadora oferecer algum serviço que melhoraria o desempenho
da empresa, os empreendedores relacionaram diversos. Auxílios contábeis e jurídicos foram os mais solicitados pelos empreendedores. Outros serviços citados foram: acesso a linhas de
crédito e financiamentos, integração com uma rede de relacionamentos pós-incubação, auxílio jurídico, planejamento estratégico, consultoria em precificação dos produtos desenvolvidos na
empresa, mais oportunidades de empréstimos junto a instituições bancárias, mais investimento na área de publicidade, treinamento de mercado, e apoio em marketing.

Apos o período de incubação, empresas enfrentam dificuldades de auto-sustentarão, devido ao fato de não conseguirem incluir os novos custos ao preço de seus produtos. A incubadora serve
5
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de ponte, de organismo facilitador entre empresas e órgãos financiadores do governo para obtenção de recursos financeiros, estando na incubadora dá vantagem no acesso a financiamentos
destinados a consolidação de empresas de base tecnológica. entretanto, a ajuda é tímida e muito burocrática. Mas houve aumento da capacidade financeira, através de acesso a linhas de
financiamento.
Apesar de a incubadora possibilitar contatos e parcerias, ainda existem algumas dificuldades a serem enfrentadas como a quase inexistência de um mercado de capital, já que foi observado
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que as empresas são iniciadas e mantidas com recursos próprios dos empreendedores. Isso acontece porque não existe política adequada de incentivo ao capital de risco no brasil. Outra
dificuldade é o acesso ao financiamento e o excessivo custo do capital para o pequeno empresário. Empresas com rede de relações mais riscas podem se posicionar melhor na disputa por
recursos provenientes de instituições públicas. Empresa que não foram apoiadas por políticas públicas aparentemente inclinam-se bem menos vigorosamente para a cooperação..
Em relação ao financiamento, nessa fase, o aporte de capital semente é aquele que melhor responde às necessidades da empresa emergente, pois, além de viabilizar a focalização no
desenvolvimento do produto ou processo, compartilha o risco inerente ao estágio de criação da empresa. A FINEP lançou recentemente o programa Inovar Semente , cujo objetivo é o de suprir
essa lacuna no financiamento das EBTs. O Inovar Semente deverá investir R$ 300 milhões em 25 fundos de cidades ―com vocação tecnológica no interior do país‖ ao longo de seis anos. Cada
fundo local apoiará entre 12 e 15 empresas com recursos da ordem de R$ 500 mil a R$ 1 milhão. As ações desenvolvidas no âmbito do Fundo Verde-Amarelo, em cumprimento aos seus
objetivos, e de outros fundos setoriais são igualmente fontes de financiamento da fase de desenvolvimento. Enquadra-se igualmente nesse caso a ação do sistema SEBRAE. A maior
efetividade das FAPs estaduais, reforçando instrumentos como o Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (PAPPE) , é requerida para potencializar os mecanismos de apoio instituídos no
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país, principalmente nesta década. EBTs na fase de maturação exigem recursos financeiros em volumes substancialmente mais altos do que nas fases anteriores. As linhas de financiamento
dos bancos de desenvolvimento e das agências financiadoras precisam atender as necessidades peculiares das EBTs em relação a prazos, condições e garantias. Já houve alguns avanços,
como o fundo de aval, por exemplo, mas há uma larga margem de adequações e sintonias a serem feitas, iniciando pelas taxas de juros. O financiamento via sistema financeiro é tão mais
importante que o sistema de capital de risco é tímido no país. A medida dessa timidez e dificuldade de crescer é dada pela elação entre os valores investidos e o PIB: nos países da OCDE, o
capital de risco variou entre 0,2% e 1,2% do produto entre 1999-2001, enquanto que no Brasil sua participação não passou de 0,002% . O projeto INOVAR , com suas várias ações, tem
auxiliado o melhor conhecimento dos benefícios desse tipo de financiamento da atividade empreendedora, mas a trajetória esse sistema não tem sido ascendente. Iniciativas complementares e
coordenadas no nível dos estados poderão impulsionar esse mecanismo tão importante para as EBTs. Finalmente, tendo em vista, que os recursos serão s empre escassos, seria importante
integrar nas decisões o conceito de empresa com alto potencial de crescimento, de modo a potencializar o impacto dos investimentos realizados, sobretudo os de origem pública.

Brambilla,
8

O capital inicial das empresas é de origem própria, de pessoas envolvidas no negocio. As maiores dificuldades dizem respeito ao investimento em novos equipamentos, capital de giro,

Lionço e

negociação com fornecedores. Na questão financeira, apos os investimentos iniciais verifica-se dificuldades para acrescimento de mais capital próprio no negocio e acesso a linhas de credito

Francisco

que ofereçam condições favoráveis para a captação destes recursos e incrementos às ações da empresa.
Necessidade generalizada de recursos, por parte das empresas de todos os portes. Apenas 3 empresas foram capitalizadas por in vestidores venture, algumas com passagem em diversas
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etapas de capitalização.. Registra-se que a questão do financiamento e capitalização foi percebida como o mais importante entrave ao crescimento do ponto de vista dos entrevistados.. É
praticamente inexistente a cultura de investimentos venture em empresas de biotecnologia brasileiras, o que é parcialmente explicável pela ausência desse ator no cenário por um longo tempo
no brasil. Apenas no final de 1990 e inicio de 2000 surgiram os primeiros fundos com tal natureza. No modelo brasileiro de bioindústria, o empresário cientista tende a ser fortemente avesso a
risco, ou avesso a venture, com uma clara preferência por financiamentos públicos ou efetivamente nenhum financiamento. Uma pequena parte acessa recursos financeiros externos.

inexistência de alternativa cultural venture, motivada pela ausência desse tipo de investimento no pais resulta no desconhecimento e na resistência da bioindústria brasileira ao importante papel
de tal ator na profissionalização gerencial, no impulso a rotinizacao produtiva e comercial de empresas baseadas em conhecimento, nascidas de empreendedores intelectuais e cientistas, sem
formação ou gosto gerencial e motivados primordialmente pela excitação da pesquisa.
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Dificuldade para ter o investimento inicial, o capital semente da empresa. Recursos nao-reembolsáveis pela Finep, para desenvolver novo produto, após algum tempo de cooperação. Antes,
buscava-se recursos em bancos, com altas taxas de juros. Esta foi uma vantagem da inserção na incubadora, pois anteriormente os sócios não conheciam os benefícios oferecidos por FINEP e
SEBRAE e, tão pouco, sabiam como acessá-los.
Quanto à fonte de capital para iniciar o negócio ou mesmo para expandi-lo, observa-se, na tabela 3, que estes empresários têm uma assistência direta da família ou de amigos próximos. A

Gonçalves
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grande maioria registra (79,7 %) declara que a origem de investimento para geração de seu empreendimento advém de recursos pr óprios e, de acordo com a expansão do negócio, o

e Paiva

crescimento da firma já vem a ser financiado com os resultados provenientes da própria atividade empresarial. Esse fato demonstr a a ausência quase que completa (4,3 %) de figuras que

Junior

predominam nesse tipo de atividade em outras regiões do mundo, que são as pessoas jurídicas investidoras em aventuras empreendedoras, denominadas capitalistas de risco e as pessoas
físicas que exercem o mesmo papel, geralmente chamadas anjos.
Tendo em vista a alocação de recursos, a incubadora auxilia as empresas incubadas participando de editais do SEBRAE, do FINEP e do CNPq, de fomento às empresas e à

12

Luzzardi

incubadora: na área de comercialização, de estruturação da empresa ou recursos para participação em feiras. No caso de ser contemplada, a incubadora divide os recursos de forma
igualitária, considerando as especificidades de cada uma. A partir dessas iniciativas, identifica-se que o objetivo da incubadora não é simplesmente de repassar os recursos para as empresas
incubadas, mas sim de possibilitar o acesso a estes recursos para que sejam utilizados no desenvolvimento de suas capacidades e competências.
Existe um desconhecimento, chegando a ignorância, por parte dos empreendedores do que venha a ser Capital de Risco das instituições privadas de financiamento, quem são essas
instituições e de que forma obter financiamentos, o que demonstra uma lacuna entre quem realmente detém o capital daqueles que o necessitam. Por outro lado, o montante de capital risco
investido no Brasil ainda é muito pequeno comparado com outros países, e estão majoritariamente em empresas não tecnológicas já estabelecidas no mercado, contribuindo pouco para o
desenvolvimento das EBTs brasileiras. Na pesquisa nenhuma empresa se utilizou de capital de risco para financiar o empreendimento. A obtenção de capital de giro é o principal motivo para a
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busca de financiamento pelas empresas incubadas, pois a falta de capital para o fluxo de caixa da empresa é uma das principais dificuldades para a condução dos negócios.Tb buscam para
equipamentos, ampliação da produção, desenvolver projetos, iniciar a produção, bolsas e patentes. As principais fontes de financiamento conhecidas são instituições publicas de financiamento
como o CNPQ, FINEP E BNDES, sendo que instituições privadas como bancos e investidores de capital de risco foram pouco citados, sendo sequer mencionados algumas vezes. Confusão
entre os empreendedores que indicam o SEBRAE como fonte de financiamento.. Instituições privadas de capital de risco investem preferencialmente em empresas que já existam e já
constituídas, a maioria investe mais nos profissionais da empresa que no produto ou serviço, dão preferência para empresas que possuem patentes ou registros. Entretanto há interesse de
capitalistas de risco em investir em EBTs.
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Apenas 10 empresas (17%) declararam receber ou já terem recebido algum tipo de incentivo fiscal e 53 (90%) afirmaram que o capital para a criação da empresa foi constituído exclusivamente
por recursos dos próprios fundadores.
Vale ressaltar que a maioria das empresas desconhecem programas específicos de fomento a inovação tecnológica tais como: o Projeto Inovar executado pela FINEP (Financiadora de
Estudos e Projetos), os programas PIPE (Programa de Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas) e PITE (Parceria para Inovação Tecnológica) da FAPESP (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo), entre outros.

Baêta,
16
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O capital de risco é uma forma inovadora e adequada de investimento em micro e pequenas empresas e, além de aportes financeiros, os capitalista de risco fornece uma estrutura de apoio
completa as empresas investidas, principalmente para a capacitação gerencial e acesso a rede de relacionamentos.

e Melo
Financiamento de investidor anjo ainda é incipiente no Brasil. A obtenção de capital semente representa uma dificuldade muito grande. Embora os fundos de Venture Capital - mercado formal
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de venture capital - sejam considerados como fontes para negócios com alto potencial, raramente financiam esse capital inicial, restando para o mercado informal de venture capital - os
chamados investidores anjo - o interesse e o investimento em projetos ainda nas suas fases iniciais. O termo anjo para investidor ainda é pouco conhecido no Brasil. sua participação, no
entanto, está em fase de crescimento, tendo em vista um ambiente onde o setor de pequenas empresas possui dificuldades de ang ariar investimentos em função da falta de carteiras solidas de
clientes e pouca experiência gerencial
O gap financeiro pode ser colocado como o mais importante do SNI brasileiro, mais importante do que os gás de pesquisa e informação, sendo talvez a grande barreira à inovação no Brasil.
Dado que o capital de risco ainda não é uma prática difundida no Brasil, essa fenda torna-se ainda mais difícil de ser superada. No entanto, o governo brasileiro tem oferecido apoio ao
desenvolvimento de inovações com ações, como a Lei da Inovação. Com o apoio governamental foi possível , por exemplo, o desenvolvimento de incubadoras que não só são uma opção barata
de início de vida das empresas, mas também fonte de informações, de infra-estrutura e de difusão da cultura empreendedora. O capital empregado pelo governo, através da FINEP, do BNDES
ou de outras instituições, mesmo nos projetos que fracassam comercialmente, deixa um lastro de conhecimento que será utilizad o por futuros empreendedores. Mas não só o apoio do governo
ou do capital de risco são soluções para a falta de recursos financeiros. Além dos próprios recursos e de empréstimos, que dependem das condições de crédito favoráveis à atividade
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empreendedora, existem as parcerias e as associações com outras empresas. Em relação à fenda financeira, a ação governamental apresentou-se muito mais forte do que a de qualquer outro
agente. Através do financiamento proporcionado por instituições como a FINEP, o desenvolvimento de produtos tornou -se possível. A ação dessas instituições propiciou, quando necessário, a
instalação de infra-estrutura laboratorial de forma não-reembolsável. Essa possibilidade aumenta a chance de novos players no Vale da Morte, de novos empreendedores decidirem
desenvolver projetos – apresentando-os a instituições de apoio à inovação. Desse modo, destaca-se o papel principal desempenhado pelo governo federal no empreendedorismo tecnológico
brasileiro ao reduzir o gap financeiro do Vale da Morte. Esse papel contrasta com o que foi difundido na literatura, em geral relatando casos de empreendedorismo americano, em que o capital
de risco ou os investidores-anjos se destacam. O capital de risco, principalmente nos estágios iniciais, ainda não se desenvolveu o suficiente no Brasil para compará-lo ao americano. Deve-se
destacar que o acesso das empresas envolvidas nesta pesquisa aos recursos financeiros necessários deveu-se a sua condição de PEBT de origem universitária. Se não estivessem nessa
condição,
Percebeu-se, também, que a carência financeira inicial das empresas constitui-se numa das maiores barreiras para o seu desenvolvimento, pois micro e pequenas empresas são quase que
unanimemente originárias de empreendedores que tentam concretizar suas organizações a partir de sonhos, dispondo, em sua mai oria, de muita disposição, conhecimento técnico, capacidade
de aglutinar outros indivíduos, mas são literalmente desprovidos de recursos financeiros iniciais ou capital semente (seed money). Os empreendedores iniciantes contam normalmente com o
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auxílio dos familiares ou de recursos próprios. Estes geralmente não são capazes de acompanhar as necessidades evolutivas da empresa. Aliado a isto, está o fato de o acesso ao crédito no
Brasil ainda ser difícil e culturalmente amedrontador, sendo nossos empreendedores totalmente avessos ao endividamento e não sabem lidar com os mecanismos de alavancagem financeira.
Neste aspecto, a maioria das incubadoras não consegue ser os agentes financiadores, pois não se disponibilizam recursos para tanto. Há, no Brasil, crescente apoio ao surgimento de fundos
de investimentos em empresas potencialmente lucrativas (fundos de venture capital). Sabe-se, todavia, que estes mecanismos só são atraídos por empresas que já se encontram em estágios
mais avançados em seu ciclo de vida e o problema maior está justamente na necessidade de apoiar financeiramente as empresas nascentes ou start ups. Para fazê-las superar as dificuldades

bem iniciais, quando ainda não têm receita alguma que lhes possibilite arcar com investimentos básicos como mobiliário, funci onários, equipamentos em quantidades adequadas e melhoria em
sua infra-estrutura de atendimento aos clientes. Estes recursos são fundamentais para que se materialize o projeto dos empreendedores. Iniciativas-piloto já existem no sentido de propiciar
esse acesso facilitado ao capital fundador, citando-se os programas de linhas de crédito do BNDES, com liberação de pequenas quantias a taxas bem abaixo do mercado tradicional e sem a
exigência de garantias. Há também o programa ―Juro Zero‖, outra iniciativa piloto, proporcionada pela da FINEP, que possibilita financiamentos com parcelamento em longo prazo (100 vezes)
e sem cobrança de juros, mas este se encontra em fase de testes somente em algumas regiões do país.
Dificuldade de recursos financeiros para inicio do negocio de spin-off universitária, a partir de resultados de pesquisa em laboratório universitário. Desconhece fontes de capital empreendedor
no Brasil. Acredita que esta é uma boa alternativa de capitalização de empresas, mas que a spin off teve de optar pela capitalização própria pela escassez de capita empreendedor disponível.
Os pesquisadores não conhecem capitalistas de risco que poderiam investir na empresa. Essa falta de informação constitui-se em uma barreira, o que os fez optar por recursos próprios para
iniciar a empresa, em detrimento dos recursos externos. Na segunda empresa avaliada, percebe-se a presença de instituições financiadoras como fornecedoras de recursos para a compra de
20
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equipamentos e insumos, e para o incremento do produto. Destaque para a FINEP, que por meio de editais públicos, teve participação no processo de pesquisa e desenvolvimento do spin off.
Igualmente, menciona-se programa do SEBRAE para apoio de implantação de tecnologia em pequenas empresas, cujos recursos foram utilizados no desenvolvimento de métodos e
equipamentos para aumentar a produtividade. Como não possuía recursos próprios e nem condições de conseguir financiamento, a spin off contou com as fontes públicas. A captação de
recursos teve como principal fonte, nos três casos, as instituições financiadoras de pesquisa, com recursos para bolsas de pesquisa, compra de insumos e equipamentos, e montagem de
laboratórios, com citação para a FINEP, Fapemig, CNPq e SEBRAE. Apesar das instituições citadas, o volume de recursos foi considerado insuficiente pelos pesquisadores empreendedores,
com grande escassez de capital semente para a modalidade de empreendimento de spin off tecnológico.
Empresas nascentes de base tecnológica, que muitas vezes, necessitam de recursos reduzidos, porém estratégicos, que não encontram eco junto aos capitalistas de risco tradicionais. O
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financiamento da etapa do desenvolvimento do produto ou do processo a ser colocado no mercado depende da capacidade do novo empreendimento de atrair capitais privados e de concorrer a
fundos públicos.
Dentre as principais justificativas apresentadas pelas empresas pelos baixos índices de investimento em P&D, destacam-se as dificuldades de obtenção de recursos. Estes recursos escassos
manifestam através da indisponibilidade de tempo por parte dos empreendedores para dedicação a pesquisa, ou na dificuldade de contratação e de manutenção de pessoal técnico necessário,
o que de certe forma, pode ser traduzido como falta de recursos financeiros para aplicação em P&D. A propósito de recursos financeiros, algumas empresas relatam que fontes de
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financiamento como a Finep, disponibilizam editais com valor excessivamente elevados, com valores mínimos na ordem de 200.000 reais, o que acaba por inviabilizar a habilitação das
mesmas, visto que seus projetos normalmente necessitam de uma fração de desse valor, em torno de 10 a 20%. Por conseqüência,, observam-se grandes corporações contempladas pelos
editais, ao passo que micro e pequenas empresas permanecem a descoberto. Paralelamente, empresas que foram contempladas por editais, como os da FINEP, relatam que, em função de
normalmente estar associadas a alguma universidade, entram dificuldades operacionais para a gestão dos recursos, pois os mesmos são repassados às universidades, que controlam todos os
gastos. De tal forma que as empresas ficam sujeitas a estrutura lenta e burocrática da universidade, especialmente devido à m orosidade dos departamentos de compras.

Santos,
23

Marinho e
MacAllister

As informações coletadas permitiram perceber-se a importância do capital de risco para o financiamento de negócios inovadores, uma vez que muitos empreendedores não possu em garantias
reais para conseguir financiamento nas fontes tradicionais, e o capital de risco disponibiliza recursos tendo como contrapartida a participação no capital social da empresa investida. No Brasil
ainda faltam negócios estimulantes e viáveis a serem financiados. Em parte, isso é devido ao fato de, no país, quase metade d as pessoas que empreendem o fazem por necessidade e não por
oportunidade, o que, na maioria das vezes, não interessa aos capitalistas, pois estes buscam propostas que possam dar um alto retorno. Isso, geralmente, só é conseguido por meio de

negócios inovadores, que introduzam um novo produto/serviço ou aperfeiçoem algo já existente. Além disso, fatores como baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, taxa de juros alta,
excessiva carga tributária e restrições trabalhistas, interferem na oferta de investimentos de Private Equity e Venture Capital no país, haja percebe-se que a disponibilidade de capital de risco no
Brasil é tanto um problema de demanda como de oferta e ambos têm ligação com o fato de muitos empreendimentos brasileiros ser em motivados por necessidade e não por oportunidade.
Assim, geralmente, não surgem tantas propostas viáveis que estimulem os capitalistas de risco a aumentarem o montante destinado a novos empreendimentos.
Zen e
24

Santini

Na assimetria de conhecimento, a universidade se reconhece como detentora de conhecimento. A interação formal ou informal. Aproximação por relação antiga entre os acadêmicos envolvidos
na pesquisa e a empresa. Investimentos na fase ―vale da morte‖ têm sido realizados quando as relações são de cooperação, não de interação, entr e universidade e empresas.

O credito a CT&I no Brasil está disponível nas seguintes modalidades: credito padrão, basicamente credito público oferecido p ela FINEP e BNDES, que financiam mais fortemente a P&D e a
modernização para inovação do setor privado, além do Programa Prosoft, voltado para empresas emergentes produtoras de software; e o credito com juro reduzido, instrumento
operacionalizado pela FINEP, com Bse na Lei 10.332/01. O crédito padrão apenas cobre parte da P&D do setor privado e da pesquisa cooperativa e a exigência de garantias inviabiliza a sua
utilização para as fases iniciais da empresa. Apesar dos aperfeiçoamentos institucionais e regulatórios, este mercado de risco continua enfrentando problemas no país, como o desinteresse dos
investidores nos estágios iniciais dos investimentos, assim como os problemas dos empreendedores no momento do desinvestiment o (saída dos investidores). Pode-se dizer que no Brasil
quase não há capital de risco, o que se tem é private equity, ou seja, investimento na fase de expansão das empresas. Isso porque os investidores preferem empreendimentos mais
25

Corder

consolidados, de maior porte e menor risco que, por definição, não correspondem às fases iniciais de um projeto inovador, nem muitas vezes o perfil das EBTs. (...) Quanto ao desinvestimento,
a presença de um mercado de capital com volume pequeno de negociações, baixa liquidez e centrado em poucas grandes empresas c onsiste numa enorme restrição para abertura do capital
das empresas. Outra questão é a falta de um mercado de acesso para elas, que tragam menos custos e maiores facilidade de ingresso. (...) Apesar os esforços do BNDESPAR e da CVM para
estabelecer um mercado de balcão organizado, parecido com o NASDAQ, muito pouco se alcançou para ampliar o mercado de capitais no Brasil. (...) Sobre recursos não reembolsáveis, podese dizer que os principais instrumentos, as bolsas, financiam a pesquisa acadêmica e não a inovação. Os instrumentos de subvenção, como a Lei 10.332/01, assim como os demais fundos
setoriais não apresentam critérios claros para a concessão de recursos. Essa indefinição foi intencional, para que não fossem vinculações muito restritivas para o uso do dinheiro, cabendo aos
órgãos competentes definir sua alocação. Se essa flexibilidade tende a ser positiva, por sua vez, dificulta a ação da FINEP.

APÊNDICE 05: CAPACITAÇÃO GERENCIAL E EQUIPE EMPREENDEDORA
1

Gonçalves

A alta qualificação da equipe que conduz o processo de pesquisa e produção está intimamente relacionada com a capacidade de aprendizado da organização e, por conseguinte, com a
possibilidade de introduzir inovações bem-sucedidas tecnicamente.
As competências básicas necessárias para o desenvolvimento de novas tecnologias, são lastreadas em capacitações d e alto nível técnico, com focalização nas disciplinas de engenharia ou

2

Machado et
al.

ciências exatas. Este fenômeno resulta em uma menor capacitação em administração e marketing, que deve ser buscada externamente às pequenas empresas, uma vez que desenvolvê-las
internamente pode gerar custos incompatíveis com a escala destas empresas. Um dos principais problemas das pequenas empresas de base tecnológica, como já mencionado reside na
pouca competência gerencial e de marketing, que deve ser buscada externamente. Para superação desta restrição, as instituições de apoio desenvolveram sistemas para a geração e o
acompanhamento de planos de negócio e marketing. A incubadora CELTA é um exemplo a ser mencionado.
De forma geral, os resultados apontam para o fato de que o processo de aprendizado subjacente à estruturação das empresas é de natureza experimental, baseado em tentativas de ensaio e
erro, onde o comportamento empresarial apenas se ajusta aos eventos imediatos. Também foi constatado que as incubadoras de empresa possuem um papel pouco significativo enquanto
agentes de transferência e/ou aquisição de conhecimentos gerenciais às empresas incubadas. O conhecimento gerencial, na percepção dos entrevistados, não foi propiciado pelo período na
incubadora. Os treinamentos oferecidos pela incubadora contribuíram, mas de maneira marginal. Há uma evidente sobreposição entre a necessidade de organizar o negócio, de identificar
potenciais clientes, de controlar o fluxo financeiro, concomitantemente com as demandas técnicas do produto. O empreendedor-pesquisador é o ator central e centralizador de todo o processo
técnico e gerencial. As práticas gerenciais adotadas pelos empresários de informática ainda são rudimentares e amadoras. Tam bém não foi observada nas entrevistas, a apropriação

3

Versiani e

sistematizada de conceitos relativos ao gerenciamento de empresas. Há mostras de um conhecimento baseado no senso comum, decorrente da experiência direta. O comportamento gerencial

Guimarães

dos de ambos os grupos parece ser guiado para a resolução de eventos críticos. Cabe ressaltar que, em todos os casos, os empresários não foram capazes de explicitar os conhecimentos
gerenciais, levando-nos a concluir que eles permanecem latentes, em sua natureza eminentemente intuitiva e direcionada a contextos específicos. Até mesmo, os treinamentos oferecidos
demonstraram não possuir forte correlação com a performance das empresas. As empresas ainda não nutrem preocupações no suport e aos processos de inovação, pois não houve indicações
de que elas estivessem incorporando um corpo técnico sólido capaz do desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento dos produtos existentes. Tamb ém não se processou de forma definitiva a
migração do empresário-pesquisador para as funções estratégicas, mas já aparece de maneira preponderante o seu engajamento nas atividades de promoção do produto. Não obstante, esse
engajamento, os empresários demonstram forte identificação com os aspectos técnicos do produto. O seu encantamento e fascínio estão mais nessa inovação, do que a sua auto- realização
enquanto empresário.

Wolffenbütt
4

el,
Fracasso e
Bignetti

O item com a média mais baixa de escolhas foi ―aspectos legais‖, que contemplava a parte de legislação da microempresa, legis lação trabalhista e registro dos sistemas. A título de ilustração,
constata-se que apenas cinco dos 22 novos produtos desenvolvidos pelas empresas tiveram algum tipo de registro. Três outros itens tiveram uma média de indicações abaixo de dois (média
capacitação) foram: marketing e vendas, finanças e custos e gestão de recursos humanos. Por outro lado, os itens com a mais alta média de indicações foram: características pessoais para o
exercício do cargo de gestor, gestão da informação e planejamento estratégico. A análise desse resultado confirma o aspecto educativo da consultoria. Segundo os entrevistados, a área em
que as empresas mais receberam consultoria foi justamente planejamento estratégico.
Para medir a formação gerencial oferecida pela incubadora, foram perguntados os fatores mais relevantes para o desempenho profissional dos empreendedores. Relacionando esses fatores

5

Chaves e
Silva

em grau de importância, chegou-se à conclusão de que o fator mais importante mencionado, citado como primeiro lugar na escala de importância foi o oferecimento de consultoria, com 30,8%
das respostas, seguido pelos cursos gerenciais oferecidos, com 38,5% dos respondentes. O fator menos importante, citado como último lugar na escala de importância é o apoio à legalização

do negócio, indicado por 50% dos empreendedores. Foi perguntado aos empreendedores o que a incubadora agregou em conhecimentos gerenciais. Dentre as respostas, destacam -se:
conhecimentos de mercado, gestão do negócio e custos, visão ampla do mercado regional e nacional, parceria com o SEBRAE, exper iência com gerência de negócios, participação em rodadas
de negócios com empresas européias e latino-americanas, capacitação especifica para desenvolvimento de software, participação em eventos internacionais com modelos para qualidade,
apoio para apresentação e desenvolvimento de propostas ao CNPq e FINEP, desenvolvimento da habilidade de negociação e relacionamento comercial, maior c onhecimento gerencial nas
áreas de marketing e vendas e administração financeira. Para alguns empreendedores, a incubadora não agr egou conhecimentos gerenciais.
Cheng,
6

Drummond

Características importantes: a vontade de empreender (motivação) é fundamental uma vez que atividades não relacionadas ao desenvolvimento tecnológico (principal competência da equipe)
normalmente exige muito esforço. A mentalidade da líder empreendedora, o foco em planejamento e a consciência do papel socioeconômico da universidade.

e Mattos
Capacidade gerencial desenvolvida através de conversas informais referentes aos problemas das empres as incubadas, cursos e treinamentos com especialistas de áreas como marketing,
7

Andino et
al.

jurídico, financeiro, recursos humanos. Foco no perfil muito técnico faz com que surja uma falta de competências gerenciais necessárias para o desenvolvimento da empresas. Com auxilio da
incubadora, os aspectos em que os empresários sentem maior capacitação são finanças e custo, gestão de produtos e serviços e características de liderança. Onde se sentem menos
capacitados: gestão da qualidade e aspectos legais.

8

Werneck et
al.

Os resultados sugerem que: (i) a idade relativamente mais avançada não limita o desenvolvimento de inovações; (ii) o fato de uma empresa ser jovem pode acelerar a evolução de seus
processos de aprendizagem, como no caso da PipeWay. Em ambos os casos, as evidências sugerem que a introdução desses processos decorre da emergência de uma visão empreendedora,
materializada em esforços deliberados em processos de aprendizagem.
Como resultado desta pesquisa pode-se verificar que em 60% dos empreendedores residentes na Incubadora Tecnológica de Santa Maria situaram-se entre os tipos ESTJ e ISTJ, que
apresentam as características: orientação para resultados, comprometimento, agressividade, planejamento e necessidade de cont role o que demonstra uma grande semelhança entre os

Mallmann,
9

Borba e
Ruppenthal

mesmos. Entretanto é importante ressaltar que características importantes aos empreendedores, como criatividade, inovação, originalidade e flexibilidade, ue normalmente são detentoras
dessas qualidades chegou a meros 6,66% da população apresentaram-se em poucos residentes, visto que os tipos ESTP, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, ENFP e o ENTP. É compreensível a maior
concentração nos tipos que apresentam as características mais relacionadas a capacidade de realização, pois grande parte do processo seletivo depende do plano de negócios, também
chamado de estudo de viabilidade técnica. É claro que o foco nos resultados obtidos nos projetos é muito importante, entretanto torna-se importante a reflexão sobre as características
importantes aos empreendedores de sucesso, visto que a medida que o empreendimento desenvolve-se outras caracteristicas empreendedoras tornam-se também necessárias.

10

Martins et
al.

A incubadora nao possui um programa de capacitacao gerencial estruturado, que contemple as diferentes fases fases do processo de incubacao e boa parte dos incubados afirmam que tal
programa pouco ou nada contribui para a eficiencia da gestao da empresa. os empresasrios delcaram que alguns elementos do programa de capacitacao gerencial, tais como cursos, palestras,
consultorias externas e orientacao da equipe da incubadora ocorrem com pouca frequencia. Mas na incubadora B há um programa estruturado com menor dissonancia
Os empreendedores possuem um maior conhecimento do significado das variáveis economicas e de seus potenciais impactos sobre a empresa, entretanto, afirmaram nao utilizar esse

11

Camargo e
Pereira

conhecimento para monitorar e analisar essas variáveis, como forma de antecipar cenários e possibilitar um melhor desempenho para seu negócio, no sentido de maximizar oportundiades e
minimizar as ameaças do ambiente externo.. Em geral, empreendedores de empresas graduadas possuem uma maior compreeensao das variáveis econômicas e um melhor grau de
entendimento, demonstrando que a percepçao é maior quando o empreendimento atinge um estagio mais avançado, o que evidencia a necessidade de maior apoio da incubadora para superar
algumas dificuldades que restringem o desenvolvimento das EBTs. Variáveis consideradas: 1) PIB - Produto Interno Bruto; 2) Taxa de Juros; 3) Taxa de inflaçao; e 4) Taxa de Cambio.

Brambilla,
12

Lionço e

Os empreendedores conhecem o desenvolvimento tecnico de seus produtos e serviços, apresentando dificuldades na gestao do empr eendimento e falta de dominio das tecnicas
administrativas, que sao mininizadas pelas incubadoras com cursos e treinamentos em parceira com o SEBRAE.

Francisco
Gonçalves
13

e Paiva
Junior

Dentre as bases comportamentais de processo decisório, a intuição representa base na formas de tomada de decisão, bem como , o esforço de interpretação de planejamento — concretizado
nesse contexto pela realização e execução do plano de negócio que dá início ao empreendimento pela prática de elaboração dess e instrumento de planejamento empresarial. Essas evidências
podem representar sinais de que a tarefa empreendedora tende a recorrer às ferramentas de gestão para auxiliar na busca de sobrevivência e crescimento de negócios que envolvem risco
econômico-financeiro, inovação e competitividade empresarial
A maior dificuldade relatada pelos empreendedores é a gestao de projetos, em funcao da ingerencia sobre o andamento das taref as. Como consequencia, a empresa sofre grandes atrasos no
desenvolvimento, agindo conforme as demandas vao aparecendo. Com a incubadora, redefiniçao da atuacao, elaboraçao do plano de negócios, analise de mercado, elaboracao de

14

Zanardo
dos Santos

estratégicas, desenvolvimento da área de P&D. Dificuldade nas questões de administração, notadamente com a gestão de pessoal, a divisão de responsabilidades e autoridade dentro das
organizações. Pensamento da organização de forma sistêmica, dando importância para a área comercial, que não é muito desenvolvida nas empresas de base tecnológica. receio dos
empreendedores de delegar o controle do negócio. Ambientes geralmente flexíveis, abertura e transparência, sem hierarquia bem definida. Cursos de formação empreendedora pela incubadora
como forma de formar competências gerenciais.
Muito importante ter ou procurar desenvolver características empreendedoras, como: persistência, criatividade, planejamento, visão, entre outras, para que sua empresa atinja o sucesso
desejado. Pode-se perceber que não foram unânimes quanto à atuação da incubadora, que concluíram que a incubadora contribuiu ou contribuiu muito para a efetivação dessa variável.

15

Schmitt

Consideram importante ou muito importante participar de programas de qualidade ou de alguma certificação como as ISO´s. A incubadora possui alguns cursos referentes à elaboração de
planos de negócios e outros em áreas como finanças, marketing, planejamento estratégico, vendas, produção/serviços. Para os empres ários, 100%22 consideram importante ou muito
importante esse tipo de curso para competitividade da empresa. E quanto à incubadora, 87,5% consideram bom o trabalho desenvolvido nesse quesito pela incubadora.

16

Almeida e

Empreendedores ou pessoas chave de determinada organização que não tiverem os atributos da competência de relacionamento, cabe uma reflexão sobre as formas humanizadas desses se

Fernandes

reeducarem e treinarem para aprender esse traço de comportamento.

Boava,
17

O ato de gerir a própria empresa é visto como uma oportunidade de aprendizado e conhecimento, não como obstáculo

Macedo e
Lopes

18

Raupp e

As características mais importantes em empresas tecnológicas incubadas são identificação de novas oportunidades, resolução de problemas e valorização do trabalho em equipe.

Beuren
A competência de maior representatividade no estudo é a competência de relacionamento, o que sugere a importância da criação e do fortalecimento de uma imagem de confiança junto aos

19

Paiva

atores de incubação como forma de acesso a novos recursos e mercados para garantir o êxito e a sustentabilidade do negocio. Isso reforça a importância da incubadora como ambiente

Júnior, et

catalisador das praticas de redes de negócios. As competências conceituais e administrativas tem o reconhecimento da importância das habilidades tanto de observar oportunidades do

al.

ambiente e os aspectos internos da organização quando de ser eficaz na alocação de talentos e recursos físicos, financeiros e tecnológicos. Raciocinar criativamente, inovar e ter vontade de
aprender, refletem a prevalência do pensamento subjetivo, do saber ser e agir. As competências administrativas emergem de processo organizativo, liderança, planejamento e controle de

atividades e recursos, cuja escassez é recorrente, que quando não estão disponíveis, os empreendedores articulam redes de modo a captá-los. Corrobora para a efetividade desse processo, a
liderança das equipes de trabalho ao promover o consenso entre seus membros e descentralizar a tomada de decisões. Isto requer mecanismos de planejamento e controle que direcionem as
ações e permitam correções de rumo para garantir a boa gestão dos processos. As competências estratégicas estão ligadas ao planejamento estratégico e ao posicionamento do
produto/negocio no mercado, adoção de praticas corretivas antecipatórias por meio da inovação que permitam a essa empresa ou por duto não são se manter no mercado mas se tornar
competitiva. Consideradas relevantes exercidas pelos empreendedores de empresas graduadas. As competências comprometimento e equilíbrio trabalho/vida pessoal tiveram os menores
índices, o que não implica a falta dessas competências, mas pode estar relacionado a alta demanda por trabalho e ao grau de maturidade da empresas. Metodologias de inovação, faz vontade
de aprender, capacidade de visualizar problemas por ângulos diferentes, absorção de oportunidades tb são práticas que dinamizam a capacidade empresarial sustentável dos potenciais
empreendedores.
Em 43 empresas a direção fica por conta dos proprietários e em 25 delas, a tomada de decisão é totalmente concentrada nas mãos de poucos indivíduos, de modo que a empresa é centrada
na figura do(s) fundador (es). Pelo que pode ser observado na Tabela 4, de um modo geral, as EBTs pesquisadas possuem deficiências em algumas competências de marketing, tais como
―efetividade de propaganda‖, ―alocação de recursos a departamento de marketing‖, ―controle e avaliação das atividades de marketing‖ e ―processo de planejamento de marketing‖. Verifica-se
também uma tendência geral das empresas mais proativas a possuírem graus mais elevados de competências em marketing. Em 19 dos 20 itens analisados elas apresentam médias maiores
20

Neto e
Cordeiro

do que as detentoras de um grau de proatividade moderado ou baixo e em cinco desses itens (conhecimento dos clientes, conhec imento da concorrência, conhecimento das tendências do
setor, processo de planejamento de marketing e integração das atividades de marketing) a diferença entre as médias são estatisticamente significantes. Por fim, constata-se que as empresas
mais propensas ao risco tendem a possuírem graus mais elevados de competências em marketing. Em 14 dos 20 itens analisados elas apresentam médias maiores do que as detentoras de
um grau de propensão ao risco moderado ou baixo, embora em apenas um desses itens (processo de desenvolvimento de novos serviços) a diferença entre as médias seja estatisticamente
significante. Os resultados sugerem um maior destaque, em termos relativos, atribuído à competência ―Qualidade dos serviços e ofertas‖ em todas as empresas que não foram classificadas
como detentoras de um forte grau em qualquer uma das três dimensões analisadas da Orientação empreendedora.
A sustentabilidade do empreendedor nas redes é perpassada pelo desenvolvimento de alianças, obtidas por meio de formas de i ntegridade na interação social, que pressupõe a criação de
vínculos sociais duradouros. Reforçando a nossa tese de que a competência de relacionamento é critica para o sucesso das parcerias que o empreendedor de base tecnológica

Paiva
21

Júnior,
Fernandes
e Almeida

estabelece no seu ambiente direto e além de suas fronteiras. A competência relacional utilizada para construir relações de confiança gera credibilidade que sustenta a expansão do
empreendimento a partir da fidelidade, gerando relações duradouras que fortalecem o empreendimento e proporcionam vantagens competitivas por meio da diferenciação com capacidade
de geração de novos negócios. Os relacionamentos de cooperação requerem relações de confiança, acordos sobre os movimentos , sentimento de pertencimento e de destinos ligados,
equilíbrio de poderes, troca de informações transparentes e compartilhamento de valores. Logo, os empreendedores têm que conhecer os parceiros com quem dialogam. Para que essas
parcerias sejam efetivas, a escolha de parceiros com credibilidade, valores e objetivos comuns é um aspecto relevante. Os aspectos ligados ao entendimento do outro como tomada de
perspectiva e sensibilidade interpessoal também assumem destaque. Se os empreendedores ou as pessoas chaves dentro de alguma organização não tiverem os atributos da competência de
relacionamento, cabe uma reflexão sobre formas humanizadas desses se reeducarem e treinarem para aprender esses traços de comportamento.

22
23

Mancini e
Lorenzo
Baêta,

Pode-se dizer que este setor além de ser intensivo em capital, é também em tecnologia, contando em seu quadro de pessoal com elevado número de profissionais com capacitação técnica.
Vale ressaltar que esta capacitação, na maioria das empresas, é realizada internamente.
Os empreendedores lidam com dificuldades nos aspectos gerenciais, considerando que possuem alta qualificação na área específica, em termos de formação, mas não necessariamente de

Baêta-Lara
e Melo

experiência profissional em gestão. Por esta razão, micro e pequenas empresas de biotecnologia enfrentam algumas dificuldades por usa incapacidade de lidar com o complexo regime
regulatório e com os custos da propriedade intelectual.
Os conhecimentos sobre o aspecto técnico do negocio e a escolaridade do empreendedor, seguidos pela formação complementar, são considerados os mais importantes pela incubadora. As

Gallon,
24

Gargioni e
lezana

habilidades de aquisição de informações, - a que apresentou maior pontuação nesse trabalho - identificação de novas oportunidades e valoração de oportunidades e pensamento criativo,
também figuram entre as mais importantes. De forma geral, as habilidades para a entrada na incubadora têm maior relevância do que conhecimento. A experiência em empresas, a experiência
na área comercial e a vivencia com situações novas são as mais pontuadas entre as informações sobre o empreendedor, porém no conjunto são os conhecimentos que soa menos levados em
conta para inserção no processo incubador. as habilidades de comunicação persuasiva, negociação e, principalmente, resolução de problemas também apresentam menores pontuações,
embora sejam consideradas determinantes como características de empreendedores de sucesso.
Os respondentes informaram também a inabilidade empresarial, importante gargalo na criação da empresa. Faltou preparo para negociar com o cliente e para organizar a empresa. De modo
geral, disseram que o processo gerencial do empreendimento é difícil. No segundo caso, no estagio inicial, a pesquisadora/empreendedora admite não possuir conhecimento e habilidade para

25

Pereira

definir estratégia de mercado. Inabilidade gerencial da pesquisadora da Vet-brasil, e desconhecimento de como definir estratégias para melhor defender o produto no mercado alvo. No caso da
terceira empresa, o inicio do negocio foi marcado pela busca de conhecimento de dois dos sócios na questão de acumulação de experiência gerencial e empreendedora. Os empreendedores
pesquisadores citam que, como tem formação técnica, se sentiam despreparados para gerenciar o negocio, e sentiram falta de assessoria empresarial apropriada para empreendimentos de
biotecnologia que entendesse do setor e que pudesse ajudá-los no planejamento estratégico e mercadológico.
Os empreendedores colocaram que suas equipes estavam motivadas em desenvolver uma tecnologia que seria a solução de um determinado problema, que seria escolhida em detrimento de
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outras já existentes por apresentar mais vantagens e em ter seu próprio negócio. deve-se colocar que tanto os empreendedores da Gávea Sensores, quanto os da Ativa estavam preparados
para desenvolver seus projetos; com equipes empreendedoras compostas de doutores, mestres, enfim, de pesquisadores qualificad os às suas proposições. Para aumentar a capacidade de
transformar suas idéias em inovações, as duas empresas incubaram-se no Instituto Gênesis, composto por profissionais que dão suporte aos empreendedores.
A maioria delas não conhece todos os programas de capacitação e apoio que ainda lhes serão proporcionados. todos eles. Sabe-se da intensa carga tributária que não poupa, de maneira
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alguma, as empresas em incubação, a escassez de recursos para auxiliar as empresas start ups sob a forma de capital semente, a competição intensa em âmbito regional e global, a escassez
de mão-de-obra qualificada, entre outros desafios que todas as empresas, e em especial as MPMES, têm que enfrentar cotidianamente. Neste sentido, as incubadoras s ão uma opção para o
enfrentamento coletivo dessas dificuldades, mas, sobretudo, são uma alternativa estratégica e não a solução ass egurada.
Quando questionadas em relação às principais competências necessárias para ingresso no mercado, as empresas salientam em prim eira instância questões técnicas referentes aos seus
produtos. Em menor freqüência (A, C, E F), destacam habilidades gerenciais. Diante disto, o empreendedor D assevera: ―a gente é bem forte na área de desenvolvimento de sistemas, mas a
gente ainda está aprendendo muita coisa em relação à área comercial‖. Desenvolvimento de competências está relacionado às tecnologias e ao nível individual, onde acontece a transferência
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de conhecimento tácito em explícito. A partir de então, quando o conhecimento individual é transformado em expertise da equi pe, ocorre o aprendizado coletivo no nível de grupos. A última
etapa é o momento do compartilhamento, onde o conhecimento da equipe é transformado em conhecimento organizacional, a expertise da equipe é transformada em capacidade
organizacional e o conhecimento aplicado em competências específicas. Contemplando o desenvolvimento de competências tecnológicas, a percepção das empresas incubadas em relação ao
apoio da incubadora é de uma ajuda pouco significativa. Em muitos casos, foi salientado pelos empreendedores a idéia de que a incubadora trata desses conhecimentos técnicos como um prérequisito a cada um dos empreendedores, de forma que não são identificados nenhum mecanismo de complementação e/ou desenvolvi mento dessa tecnologia por parte da incubadora.

A

partir das entrevistas, pode-se identificar que não existe um mecanismo, por parte da incubadora, de desenvolvimento de complementação dos conhecimentos e competências necessários para
definição ou implementação das estratégias, pelo menos, não formalizado. Inclusive, de forma unânime, as empresas identificam a carência de um sistema de acompanhamento de suas ações,
e em alguns casos (B, D e E) os empreendedores indicam certo distanciamento entre a gerência da incubadora e as atividades gerenciais da empresa.
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As principais necessidades de qualificação, segundo empresários encubados, são: com supremacia, a questão gerencial, seguida de marketing e vendas, formação de custos e preços,
financeiro, jurídico, gerencia de projetos e propriedade intelectual. As maiores dificuldades então se encontram nas áreas gerenciais e de marketing.
Grahic line: os itens com menor índice na empresa 1 de conhecimentos são marketing, vendas, finanças e custo, gestão de recursos humanos e aspectos legais. Moviesoft: os menores índices
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são finanças, custos e gestão de recursos humanos. Na Pontiac o menor índice de capacitação para a Gestão da qualidade. Prima/Zapmania: aspectos com menor índice são aspectos legais e
gestão da produção e de serviços. RAISE; marketing e vendas.
As médias de concordância com as frases apresentadas indicam maior desenvolvimento da dimensão de inovação (5,71), seguida de autonomia (4,93) e pró-atividade (4,83). Iniciativas
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relacionadas à tomada de risco (4,45) e agressividade competitiva (3,50) foram menos mencionadas. Tais dados sugerem que os empresários da região trabalham com uma postura um pouco
mais conservadora e endógena do que poderia se esperar de uma orientação empreendedora. A influência positiva do número de f uncionários para as dimensões comportamento inovador,
pró-atividade e agressividade competitiva foi outro aspecto importante de ser ressaltado. Isso pode demonstrar que quanto maior o número de funcionários, maior o faturamento, gerando mais
investimento e inovação.
Da análise dos resultados no que se refere a abertura de capital, podemos concluir que somente 40% das empresas pesquisadas utilizam práticas de gov ernança, fato que representa ameaça
para a estratégia de crescimento da empresa incubada de base tecnológica. Constata-se que o uso de ferramentas de gestão cresce à medida que as empresas passam para um alto estágio
de desenvolvimento.. A utilização das ferramentas de gestão por empresas em estágio inicial e avançado de desenvolvimento, verifica-se que as ferramentas pesquisa de mercado,
gerenciamento da relação com o cliente, estratégia de crescimento, gestão de marcas, remuneração por desempenho e gestão de mudanças estão no foco da atenção de empresas em estagio
avançado de desenvolvimento, mostrando que as empresas estão olhando para fora de si mesmas para crescer e inovar. Figuram como ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento e
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planejamento do negocio as ferramentas de planejamento estratégico, plano de negócios, gestão de processos e tecnologia da informação. As empresas estão concentrando esforços em
utilizar ferramentas que permitam conhecer seus clientes para melhor atender suas necessidades. Destacam-se nesta categoria o uso de ferramentas como CRM, pesquisa de mercado e
segmentação da base de clientes, mas a pesquisa demonstra que essas ferramentas são utilizadas de forma ampla, em virtude de necessidades reais, mas não conseguem produz ir resultados
efetivos, com baixo índice de satisfação, indicando a necessidade de apoiar o gestor da empresa incubada visando otimizar o uso das ferramentas em busca de melhores resultados.Há
ferramentas incipientes, com baixo nível de utilização e baixo nível de satisfação como a governança, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, balanced scorecard, estratégias de
crescimento e gestão de mudanças, indicando a necessidade de uma maior atenção e suporte ao gestor da empresa incubada que permita a ele se preparar para competir em um cenário
global utilizando instrumentos essenciais para o crescimento sustentável e a internacionalização da empresa.

APÊNDICE 6: CONFIANÇA
É consenso, entre os entrevistados, que a incubadora propicia a formação de uma rede de relacionamentos dentro do setor, o qu e facilita a troca de informações e a participação em eventos
que contribuem para sua formação pessoal e profissional. Outra contribuição importante da incubadora para o processo de aprendi zado das incubadas é a promoção de redes de
relacionamento que não só dão aos empresários o sentimento de identidade, como desenvolvem as noções de cooperação e parceria. Essa habilidade parece ser a grande contribuição das
1
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incubadoras enquanto agentes do empreendedorismo. Sabe-se que as redes por afinidades pessoais conseguem promover esforços na solução de determinados problemas, sem os

Guimarães

constrangimentos e limitações impostos pelas burocracias. Mas a sua natureza é bastante fluída, pois ao basear-se na intimidade compartilhada pelos indivíduos tem abrangência e limites mal
definidos. As contribuições são pontuais e individuais. Já as redes de caráter mais institucional tais como aglomerações de empresas, ou associações de empresas especializadas, somente
para citar algumas, permitem relacionamentos mais estáveis e geram externalidades para o sistema como um todo, o que contribui de forma mais eficaz à permanência e aumento dos negócios
das empresas nascentes.
Interorganizacional: a incubadora cria uma rede de relações que favorece a troca de conhecimentos, com intenso fluxo de informações entre universidades, outras empresas do setor, agencias

Baêta e
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de fomento, SEBRAE, ONGs e outros, ampliando contatos e a aprendizagem gerencial e tecnológica. Porém, o intercambio não inclui, necessariamente, compartilhamento de conhecimento
tecnológico, estando mais freqüentemente ligado a troca de conhecimentos em termos de administração, sendo que isso também ocorre de maneira informal. Intraorganizacional: transformação
de conhecimento tácito em explicito via procedimentos operacionais (POP), treinamento formal, acesso a dados, informações e conhecimentos em processos. O que não implica em
transferência de conhecimento tecnológico. O que favorece um clima organizacional de alegria, companheirismo, descontração, colaboração e espontaneidade, com uma linguagem comum
para estruturar o conhecimento.
A estreita ligação com a incubadora pode auxiliar no desenvolvimento de novas pesquisas para lançamentos de novos produtos/processos e aperfeiçoamento dos produtos/processos já
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existentes, favorecendo parcerias com outras empresas incubadas ou até mesmo o surgimento de spin offs. O networking permite que a empresa busque recursos complementares sem a
necessidade de utilização de uma estrutura interna de empregos permanentes, além de proporcionar a busca de novos clientes, coletar informações sobre o mercado e sobre os concorrentes.
O maior problema apontado pelos empreendedores é o pouco relacionamento com outras empresas incubadas, seguido do preconceito do mercado, e falta privacidade para conversar assuntos
estratégicos dentro da empresa.
Empreendedores mobilizam relacionamentos para acessar recursos simples e complexos na fase de criação de novos negócios. Na f ase de evolução, entretanto, que a mobilização desses
relacionamentos é contingente ao grau de complexidade dos recursos. Ou seja, relacionamentos são mais utilizados para acessar recursos mais complexos. Recursos mais simples são
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principalmente obtidos por meio de relações de compra e venda. Esses relacionamentos sofrem transformações na fase de evolução de negócios. Sugere-se que os relacionamentos são
mantidos e/ou aprofundados se fornecem, principalmente, recursos complexos, tais como organizacionais e sociais. Relacionamentos interorganizacionais proporcionam acesso a recursos
físicos, sociais, conhecimentos tácitos, organizacionais e financiamentos, fundamentais para a etapa inicial do negócio, principalmente considerando o apoio para acesso a recursos financeiros
pela incubadora. esses recursos foram obtidos somente nas fases de pré-incubaçao (físicos, financeiros, sociais e organizacionais) e incubação (relacionamentos forneceram somente recursos
de natureza social). Na fase de graduação, o status e reconhecimento, planejamento do negocio e o conhecimento do setor de atuação.

As EBTs estão inseridas em redes pouco densas, já que relações com outras empresas, concorrentes, fornecedores e empresas de consultoria são parcerias menos existentes. Em
6
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conseqüência, o nível de informação e troca de conhecimentos para a inovação que circula na rede seja limitado, tanto em termos de conteúdo como de acesso, o que tem impacto negativo
sobre a dinâmica inovativa das empresas.
A rede de relacionamento dá forma ao capital social e possibilita ao empreendedor encontrar recursos que possibilitem a expansão e institucionalização de seu empreendimento. Esse tipo
de capital pressupõe que o conhecimento, a confiança e as redes de relacionamentos geram condições para o alc ance de oportunidades e adicionam riquezas às organizações. Como se
pode observar, a variável assertividade foi a mais freqüente, e pode ser explicada pelo simples fato de que a seleção dos parceiros é um ponto crítico no estabelecimento das
relações. Elementos como credibilidade, reciprocidade e competências complementares são importantes para o sucesso das alianças. A competência instrumental é uma característica
intrínseca das relações de cooperação . A variável dominação foi menos freqüente , fato explicado pela natureza da ação coletiva onde o princípio da eqüidade é fundamental. Pela
definição, parceria é uma configuração de negócio no qual as partes trabalham de forma colaborativa e compartilham as responsabilidades gerenciais (solução conjunta dos problemas).
Conseqüentemente, se um dos sócios mostrar uma tendência à dominação o outro sócio perceberá isso de forma negativa. No que diz respeito à competência mantenedora de
relacionamento a variável sensibilidade interpessoal foi a mais presente ao longo dos diálogos e está relacionada à tomada de perspectiva. Ambas hab ilitam os parceiros a enxergar a
partir da realidade do outro facilitando as interações, pois é mais fácil lidar com o que nós entendemos. A confiança é realçada no estabelecimento das parcerias; a troca de informações
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verdadeiras e a percepção de retidão estão diretamente relacionadas à consolidação da parceria. Para a manutenção da quali dade do relacionamento a variável mais importante é o

Júnior,

comprometimento e se refere à qualidade do relacionamento. A capacidade de resolução de conflitos (já que este é elemento constante das alianças devido à natural interdependência das

Fernandes

partes, e o modo como resolvem os conflitos têm influência direta no sucesso do relacionamento) explica a importância desse item quando atrela sua ef etividade ao

e Almeida

comprometimento para com o outro, argumento reforçado pelos outros elementos destacados como credibilidade e benevolência. A sustentabilidade do empreendedor nas redes é
perpassada pelo desenvolvimento de alianças, obtidas por meio de formas de integridade na interação social, que pressupõe a criação de vínculos sociais duradouros. Reforçando a nossa
tese de que a competência de relacionamento é critica para o sucesso das parcerias que o empreendedor de base tecnológic a estabelece no seu ambiente direto e além de suas
fronteiras. A competência relacional utilizada para construir relações de confiança gera credibilidade que sustenta a expansão do empreendimento a partir da fidelidade, gerando relações
duradouras que fortalecem o empreendimento e proporcionam vantagens competitivas por meio da diferenciação com capacidade de geração de novos negócios. Os relacionamentos de
cooperação requerem relações de confiança, acordos sobre os movimentos, sentimento de pertencimento e de destinos ligados, equilíbrio de poderes, troca de informações transparentes
e compartilhamento de valores. Logo, os empreendedores têm que conhecer os parceiros com quem dialogam. Para que essas parcerias sejam efetivas, a escolha de parceiros com
credibilidade, valores e objetivos comuns é um aspecto relevante. Os aspectos ligados ao entendimento do outro como tomada de perspectiva e sensibilidade interpessoal também assumem
destaque. Se os empreendedores ou as pessoas chaves dentro de alguma organização não tiverem os atributos da competência de relacionamento, cabe uma reflexão sobre formas
humanizadas desses se reeducarem e treinarem para aprender esses traços de comportamento.

A assertividade emerge como dimensão fundamental para se iniciar um relacionamento de parceria seguida de competência relacional, que leva a escolha dos melhores parceiros para se
relacionar. A sensibilidade interpessoal se refere a manutenção dos relacionamentos, já que numa parceria ver o mundo pela perspectiva do outro pode contribuir para a tomada de decisão
mais acertada para ambas as partes. O comprometimento é outra variável de percepção para um relacionamento de qualidade, quando o parceiro percebe que o outro está empenhado em
manter laços saudáveis, este se esforça para responder a altura, desenvolvendo características de benevolência e credibilidade. Esse argumento reforça a capacidade de busca conjunta de
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soluções de problemas, já que ambas as partes estão dispostas a ceder por acreditar que o outro está comprometido com a manutenção da cooperação. No que se refere ao comportamento
comunicativo, a qualidade e troca de informações são importantes, assim como a oportunidade, utilidade e credibilidade que farão com que os parceiros tomem decisões de forma mais
adequada. Da mesma forma, o intercambio de informações estratégicas propicia as partes a possibilidade de alcançar um desempenho individual superior, e conseqüentemente contribui de
forma efetiva para a coletividade. A competência relacional utilizada para construir relações de confiança gera credibilidade que sustenta a expansão do empreendimento a partir da fidelidade,
gerando relações duradouras que fortalecem o empreendimento e proporcionam vantagens competitividade por meio da diferenciação com a capacidade de geração de novos negócios. Os
relcionamentos de cooperacao requerem relacoes de confiança, acordos sobre os movimentos sentimento de pertencimento e de destino ligados, equilíbrio de poderes, troca de informações
transparentes e compartilhamento de valores. Logo, os empreendedores têm que conhecer os parceiros com quem dialogam..
Os principais problemas decorrente do desenvolvimento cooperado tecnológico destacados pelas empresas se concentram na dificuldade de gerenciar o conhecimento inerente às atividades de
pesquisa e no cumprimento dos prazos, fatores alheios a vontade de pesquisadores e gestores. A motivação principal para a formação dos relacionamentos é a complementação técnica, já que
a busca envolve conhecimentos aprofundados e variados. A base da confiança de maior impacto nos relacionamentos interorganizacionais cooperativos para pesquisa e desenvolvimento nas
empresas pesquisadas foi a processual, destacando-se as trocas passadas, a reputação, a qualidade dos produtos e serviços. Na formação e manutenção dos relacionamentos
interorganizacionais cooperativos, quando se trata de empresas que não se conhecem bem, o contrato tem sido usado como instrumento de diminuição de riscos, permeado pelo cálculo
utilitário de conseqüências. Nesse caso, a confiança tende a ter papel secundário, pois ela ainda não surgiu ou foi criada. Se o relacionamento atual é reflexo ou continuidade de outros, isso
tende a se reverter, diminuindo a necessidade de contratos ou o número de cláusulas formais. Assim, aumenta a troca de informações, facilita a resolução de problemas há maior segurança em
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usar a confiança como instrumento de redução de riscos em situações futuras. Quando se trata de questões facilmente identificadas e quantificáveis ou com alto nível de risco, a confiança
tende a ceder lugar ao contrato como instrumento de condução do relacionamento. Ganhos: a confiança tende a acelerar a execução do desenvolvimento tecnológico, reduzir custos de controle
e inspeção, aprimora o sentimento de confiabilidade no parceiro, realimentando consistentemente esse relacionamento e, ao mesmo tempo, diminui o uso de controles formais. O
desenvolvimento de relações interogranizacionais mais efetivas passa obrigatoriamente em primeiro lugar pelo aprimoramento dos sistemas de gestão, envolvendo planejamento de longo
prazo, confiança nas relações intra-organizacionais, mecanismos de controle e coordenação mais sofisticados, como também pela solidificação de relações sociais como associações e fóruns
e, finalmente, envolve o aprimoramento dos sistemas de proteção, como a justiça e a legislação. Nas empresas pesquisadas, os primeiros relacionamentos, s para desenvolvimento tecnológico
cooperado, surgiram das ligações com pessoas como amizade e parentesco. Nos relacionamentos mais recentes a confiança intermediada por uma terceira pessoa ou organização ou contrato
vem recebendo mais atenção, sendo esse ultimo ainda utilizado de forma limitada, mais como mecanismo de salvaguarda do que instrumento efetivo para o gerenciamento dos
relacionamentos.

Baêta,
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A rede tem como unidade de analise as interações entre os elementos componentes, sejam eles instituições, firmas, universidades, sem que a cada uma delas seja imputada determinada
função linear no processo de inovação. Utilização de redes onde as pessoas são consideradas de reconhecida competência no relacionamento e em quem se deposita confiança para o
desenvolvimento de projetos. Os contratos são feitos com instituições, mas o relacionamento e o estabelecimento do projeto são feitos com as pessoas. Toda rede requer um líder que faz o

contato e motiva os componentes da rede à busca de soluções para o problema em questão. A rede é alimentada pela necessidade de colaboração de outro parceiro para alguma fases do
processo. Os membros da rede indicam outros parceiros que por sua vez reconhecem a competência da empresa e a sua trajetória.

No conjunto das empresas investigadas um fator predominante é a falta de atividades conjuntas entre as empresas, ou seja, não há nenhum tipo de ação conjunta de marketing, de
capacitação de recursos humanos, compras conjuntas, etc. Quase não há ligações entre as empresas, e quando estas ocorrem, são geralmente esporádicas. Apenas uma
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empresa respondeu se associar a outra do mesmo setor para exposição em feiras e eventos. Vale ressaltar que essas associações ocorrem informalmente. Quando questionadas se
havia interesse em algum tipo de parceria com outras empresas da região, a maioria disse se interessar, porém visando as ações de marketing, como exemplo, uma associação de
empresas da região com um catálogo específico para exposição em feiras e eventos do setor, e não para o desenvolvimento de pr odutos e acesso as inovações. Entretanto, uma observação
importante identificada nas entrevistas é que há uma grande rejeição, por parte dos empresários, quanto ao envolvimento de órgãos públicos, prefeituras e secretarias de desenvolvimento,
como fomentadores de ações associativas, pois alegam que esses agentes utilizariam os resultados dessas atividades com interesses políticos, em propagandas partidárias.
Os empreendedores dispunham de uma rede de relacionamentos que os possibilitava executar sua estratégia. O ambiente local e o conhecimento mútuo amplificam a capacidade de analisar
e de executar uma determinada estratégia. Já em relação à informação e à confiança, o caráter local da inovação destaca-se na proximidade com a empresa-cliente ou usuária das tecnologias
que os empreendedores desejavam desenvolver e comercializar. Essa proximidade permitiu às empresas firmarem parcerias, terem suas idéias avaliadas por técnicos da empresa usuária,
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permitiu uma interação que aumentou a chance e a confiança no sucesso de suas proposições, no êxito de desenvolvimento e comercialização de suas invenções. A fenda de informação e
confiança deve ser destacada. Sem informação, sem o ambiente da universidade, teria se tornado menos provável, não o surgimento das idéias, mas sua avaliação como ―exeqüível‖ e o início
da jornada aqui descrita. O contato com engenheiros da empresa-alvo, ou que conheçam o mercado, ajuda a formatar melhor o projeto, atender melhor às necessidades, assim como o contato
com pesquisadores que já desenvolveram projetos e outros empreendedores do setor. Começa a criar-se uma área de profissionais dispostos a trabalhar em novos projetos, num sistema local,
com entendimento das restrições e potencialidades que se apresentam.
Atributos relacionados à confiança como respeito, integridade, solidariedade, honestidade e lealdade são importantes e endógenos, bem como considerados naturais em qualquer
relacionamento.Os atributos mais percebidos foram comprometimento e responsabilidade, liderança democrática e participativa, seguidos de autonomia e iniciativa.Quando da percepção sobre
o ambiente da IEBT, a maioria observa que os parceiros compartilham da mesma linguagem por participarem de grupos sociais e c ulturas empresariais semelhantes. Clareza na comunicação é
um atributo essencial para manter relação com a IEBT. Podemos observar que a confiança está relacionada com a variável ―tempo‖; ou seja, existência de um tempo para a construção do
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relacionamento confiável. Fica evidente, nas 08 organizações pesquisadas neste trabalho que a variável confiança foi reconhecida como de extrema importância para a construção das redes de
cooperação nas disponibilizada pela IEBTs,; e, de alguma forma, ela sustenta a relação, pois muito dos processos gerados naqu ele ambiente ainda permanecem informatizados. Ainda que de
maneira muitas vezes informal. Podemos afirmar, ainda, que a confiança é um elemento relacional e por isso o comportamento do gestor da incubadora bem como o tipo de relação
desenvolvida que estabelece com os outros agentes da parceria, moldam a visão de cada um nos relacionamentos interorganizacionais e sua percepção quanto à confiança. Quanto aos
motivos que levam à construção e à continuidade dessa parceria são, ao mesmo tempo variados., mas muitas vezes compartilhados . Na percepção dos entrevistados obter recursos foi
apontado como o principal motivo para o relacionamento, além da necessidade de inovação contínua e suporte e sinergia do grup o.
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Na questão de redes de cooperação para inovação, a pesquisa aponta tendências para o uso de ferramentas de gestão na área de alianças estratégicas, inovação colaborativa, gestão de
marcas e competências e essenciais, caracterizando a capacidade das incubadoras em promover o trabalho em redes de cooperação.

Pelos resultados apresentados, houve avaliação do composto mercadológico somente na elaboração do plano de negocio, como uma atividad e pro forma. A ampla maioria afirma que não
avalia sistematicamente a questão mercadológica, enfatizando ocasionalmente algum fator que represente maior interesse no momento. Em relação a produtos e serviços agregados, a maioria
das empresas afirma que não desenvolve de forma sistematizada esta área, ficando esta a cargo da demanda dos clientes. Em rel ação a produtos, a maioria afirma que perscrutam o
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desenvolvimento de novos produtos. Contudo, questionadas quanto a política de investimento na área, ou sobre a utilização de alguma técnica ou método para tal, as mesmas informam que
não se trata de um procedimento sistematizado. A concepção do novo negocio deveu-se a identificação de oportunidades durante exercício profissional em áreas similares, com a possibilidade
de aprimoramento e customização de projetos, processo e produtos já existentes, visando atender demandas específicas. Ain da identificam-se oportunidades durante a formação acadêmica,
decorrentes de pesquisa acadêmica e durante a atividade docente ou profissional.
Na empresa 1 a oportunidade surgiu da experiência acumulada de um dos sócios no ramo,da experiência administrativa financeira e do interesse por softwares de gestão, ou seja, surgiu do
desejo de um dos empreendedores de mudar sua atuação profissional. Na empresa 2, produtos com tecnologia nova, porem com pouc a penetração de mercado. 60% da receita da empresa
ainda provém da prestação de serviços relacionadas aos seus produtos, o que pode indicar que os seus novos produtos ainda não tem uma aceitação no mercado suficientemente consolidada.
Os produtos foram desenvolvidos para serem oferecidos ao mercado, não f oram desenvolvidos sob a encomenda para um determinado cliente. Nem produto tem registro oficial, sendo que há
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similares nacionais e mundiais. Na empresa 3 os produtos foram desenvolvidos para o mercado e não sob encomenda para clientes, possuindo similares em nível nacional, com dois produtos
registrados.Na empresa 4, o produto foi desenvolvido em parceria com o cliente e possui similares regionais, mas tem diferenc iação de seus concorrentes. Na empresa 5, os produtos
desenvolvidos foram por encomenda de clientes, sendo que um produto está destinado a comercialização no mercado. Na empresa 6 dois produtos foram concebidos para c omercialização e
um que sofre customização de acordo com a solicitação do cliente. Nas duas últimas empresas, os produtos desenvolvidos foram por encomenda de clientes. Nota-se que todas as empresas
desenvolveram produtos relacionados a softwares e sistemas de informação, utilizando na maioria conceitos de sistemas integrados de gestão, utilizando tecnologia web e trazem serviços
agregados, sendo que a maioria dos produtos foi desenvolvida por encomenda de um único cliente, considerado perfeitamente normal na relação comercial dessa tecnologia.

A oportunidade da empresa surgiu através da parceria de três pesquisadores em laboratórios universitários, seguida de deposito nacional e internacional de patentes. No que se refere a
mercado, a bioindústria tem concorrentes consolidados que acentuam a barreira de entrada. É um setor que demanda muito investimento, publico alvo que se propunha atingir não possuía
cultura da inovação, sendo que os potenciais clientes não valorizavam o serviço prestado pela spin off ou não possuíam capital para fazer pesquisa e desenvolvimento. Houve perda de
oportunidades por falta de proteção do conhecimento científico, no Brasil e no exterior. A segunda spin off também nasceu da pesquisa aplicada, oriunda de laboratório universitário, através da
necessidade de desenvolver produtos agregados para ampliar o publico alvo, antes focado em produtores rurais, sendo que essa capacidade de ampliar o mercado ficou comprometida desde o
inicio da geração. A divulgação da empresa era feita por meio de publicações cientificas em congressos. Dessa forma, somente os pesquisadores de nutrição animal se tornavam clientes. A
empresa 2l não possui plano de marketing que oriente suas decisões de promoção e distribuição de produtos.. Frisa-se ainda a competição em um mercado que possui concorrentes
internacionais estabelecidos. A novidade do produto demanda um esforço maior de divulgação para que os potenciais clientes se sintam seguros em abandonar a opção já utilizada e para
aderir ao produto. No terceiro caso, o pesquisador empreendedor desenvolveu sua pesquisa em laboratório com foco no mercado, procurando informações em vários órgãos, como o ministério
da ciência e tecnologia e o SEBRAE estudaram o mercado de controle de pragas urbanas, quando identificou que os dispositivos que havia desenvolvido em laboratório não possuíam similares
no mercado. Identificação de publico alvo constituído por instituições governamentais responsáveis por saúde publica. O produto é lançado com licença de exploração da tecnologia
desenvolvida na universidade pelo pesquisador, com serviços agregados para adequar o conceito do produto. No merc ado, dificuldade de apresentar uma idéia nova para gestores públicos,
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que, além de serem conservadores, não dispunham de autonomia financeira para investir na referida solução inovadora. A empresa teve como entrave a regulamentação e o aval, de seu
produto junto ao Ministério da Agricultura, que dá respaldo governamental e possibilita prefeituras municipais acessarem recursos e verbas oficiais para aquisição do produto. Um segundo
planejamento foi feito para abordar o mercado privado, com a prospecção de clientes privados como aeroportos e grandes hotéis. Em termos de mercado, os entraves com burocracia e lentidão
de órgãos reguladores têm absorvido grande esforço dos empreendedores, principalmente junto ao Ministério da Saúde. Ambiente mercadológico de incerteza, devido as características de ser
um negócio inovador, atuando em indústria complexa de alta tecnologia, com necessidades de pesquisas e desdobramentos científicos nem sempre condizentes com as necessidades
mercadológicas da empresa. Nos casos estudados, a pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores empreendedores foi determinante para a identificação da oportunidade de negocio. Ou seja,
com o desenvolvimento da pesquisa, os empreendedores identificaram que a tecnologia que estava sendo criada era uma oportunidade de criar um negócio. Pode-se inferir que nos casos
estudados, os pesquisadores, empreendedores criaram uma oportunidade por meio do desenvolvimento de uma tecnologia inovadora. No caso, questões tecnológicas tornam o processo
peculiar devido ao desenvolvimento do produto, de prova e testes diversos para sua validação, que geram riscos peculiares, capaz de introduzir uma nova forma de combinação de produtos no
mercado. Entrar no mercado foi apontado como um processo difícil, devido ao grande volume de recursos que é necessário para iniciar um empreendimento de biotecnologia. Há resistência do
mercado consumidor em aderir a tecnologia ou produto, a divulgação da tecnologia não era efetiva, e por isso tinham uma resposta restrita do mercado. Esse gargalo também esta relacionado
com o por cesso de desenvolvimento do produto, onde os pesquisadores/empreendedores tiveram dificuldade em transformar a tecnologia em um produto que tivesse boa aceitação no
mercado e em conceber um produto que fosse viável comercialmente pela falta de familiaridade com o mercado.

APENDICE 8: FORMULÁRIO DE QUESTIONÁRIO A GERENTE DE INCUBADORA
FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
Mestranda: Marlise Aparecida Loura
Orientador(a): Prof. Dra. Adelaide Coelho Baêta
Tema: Os Desafios do Empreendedorismo de Base Tecnológica: uma análise da literatura
Questionário para o Gerentes de Incubadoras
Objetivo: Conhecer quais são os desafios do empreendedorismo tecnológico considerando a oportunidade para negócios, os recursos e gestão de
equipes e do negócio, a partir de 04 variáveis.
DADOS DA INCUBADORA
Nome:
Endereço:
Contato/Posição
E-mail
Site

Incubadora de Base Tecnológica - ITEC
Av. Murilo Dantas, 300 – B. Farolandia – Aracaju - Sergipe –
Cleverton de Santa Rita / Gestor
Cleverton_santarita@itp.org.br
Fone:79-3218-2190/2191
www.itec.unit.br

O DESAFIO DA OPORTUNIDADE
a) Como o empreendedor de base tecnológica gerencia o gap de inovação, a zona entre a definição da idéia, a transformação em produto e a
sua efetiva possibilidade de inserção no mercado consumidor?
Nos casos em que acompanhamos, percebemos que este processo é construído ao longo do tempo. Normalmente, os empreendedores enxergam
os aspecto de diferencial técnico que o seu produto ou serviço possui. Porém, sabem muito pouco de estratégias, passos para conseguir
conquistar mercados, são quase totalmente dependentes de apoio das incubadoras e das instituições que compõem a rede de contatos da mesma,
como o Sebrae e outros parceiros locais.
b) Como os empreendedores tecnológicos identificam e aproveitam as oportunidades de mercado para produtos inovadores? Como definem
seu produto em função da oportunidade de mercado identificada?
Não existe um padrão, alguns são bastante perspicazes e naturalmente mais arrojados, outros são mais tradicionais vão conhecendo os seus
mercados à medida que o tempo passa. Para mim o que os distingue dos outros é o fato de eles possuírem um domínio diferenciado das
ferramentas tecnológicas e isto frequentemente lhes permite enxergar lacunas a preencher.
c) Quais são as ações para inserção de empreendimentos de base tecnológica nacionais no mercado internacional, através de parcerias com
empresas estrangeiras? E para aproveitar oportunidades de mercado através da internacionalização?
Não possuímos ações estruturadas.
A interação que identificamos em nossa incubadora ( temos um caso ) deu-se no âmbito comercial e não na troca de conhecimento.

d) Quais são as principais dificuldades do empreendimento de base tecnológica para transferir a inovação resultante de uma pesquisa
científica para o mercado consumidor?
Uma vez conseguido colocar em prática a idéia inicial. Penso, que a maior dificuldade reside na ausência de recursos financeiros próprios que
as permita contratar profissionais que as auxiliem a construir bons planos de marketing. As empresas necessitam do apoio da incubadora e nem
sempre esta possui os recursos humanos, materiais e financeiros capazes de auxiliar nesta tarefa.

O DESAFIO DOS RECURSOS
a) Quais são as principais fontes de financiamento público, existentes hoje, que estão disponíveis para o empreendedor de base tecnológica?
As principais fontes de financiamento público atuais são a Finep, o SEBRAE e as agencias estaduais de pesquisa ( as FAPs). Cada uma a
seu estilo, A Finep em ambito federal e seguindo as diretrizes estratégicas da PITCE. As Faps e o SEBRAE atuam mais em âmbito local,
diferindo em intensidade. Estados com Faps fortes têm bastante recurso, estados com Fap fraca tem recurso escasso ou inexistente.
b) Como é a relação do investidor privado de capital de risco com o empreendedorismo tecnológico?
A nossa incubadora possui apenas 5 anos de existência. Ainda não possuímos experiências com estes investidores. Temos algumas iniciativas
locais, mas ainda incipiente De maneira geral, percebo que há grande interesse de investidores em empresas de cunho tecnológico. Porém, o
acesso a eles não é tão fácil e nem rápido.
c) Como os investidores de risco têm analisado a capacidade de inovação dos projetos de empreendimentos de base tecnológica em
incubadoras tecnológicas?
Segue o raciocínio anterior
d) Quais são as principais dificuldades que o empreendedor de base tecnológica enfrenta para ter acesso a recursos e investimentos públicos
e privados?
Algumas fontes de recursos públicos tem se configurado como bastante relevante, a exemplo do programa de subvenção econômica da Finep
e alguns editais do Sebrae. Contudo, estes processos são cada vez mais disputados exigido da empresa alta capacidade inovativa, todavia o
mundo das incubadoras não é constituído somente de empresas de ponta, existe um universo de pequenas empresas que transitam pelas
tecnologias tradicionais, mas que também produzem geração de emprego e renda e outros benefícios sociais. Em resumo, as dificuldades
são as de sempre, recursos escassos, concentrado nas agencia federais, os agentes privados começam a conhecer as pequenas empresas
incubadas. Mas, ainda trabalham com os mesmos princípios, ou seja exige-se garantias patrimoniais, capacidade de geração de caixa,
juros, etc.
e) A incubadora disponibiliza algum conhecimento sobre o PAPPE – Programa de apoio à pesquisa nas empresas?
Divulgamos o edital. Contudo, percebemos que os nossos empreendedores são resistentes a contrapartidas financeiras. São mais atraídos por
outros programas que permitem a utilização de bolsistas totalmente financiados pelo CNPq.

O DESAFIO DA EQUIPE
a) Quais são, em geral, as competências gerenciais do empreendedor de base tecnológica, ao se inserir em um empreendimento e se
candidatar ao processo de incubação tecnológica?
Quase em sua totalidade constitui-se de técnicos de muito bom nível. Pouquíssima experiência profissional anterior, pouquíssima experiência
em lidar com pessoas, fornecedores, clientes, métodos, estratégias comerciais. Mas são sobretudo determinados em seus projetos.

b) Como o empreendedor de base tecnológica forma e gerencia equipes com espírito empreendedor e inovador?
Nas experiências que acompanho, não há um plano, o processo dá-se mais de forma endógena. As equipes são conquistadas pela idéia, pelo
projeto e isto as motiva na maioria do tempo.
c) Quais são as principais dificuldades de gerenciamento do empreendedor tecnológico? Como a incubadora tem trabalhado para auxiliar no
saneamento dessas dificuldades?
Como fora dito anteriormente as dificuldades residem em sua maioria no aspecto da necessidade de complementação gerencial, pois os
empreendedores tecnológicos possuem excelente domínio técnico, mas raro conhecimento gerencial. Aqui frequentemente oferecemos
treinamento nas mais diversas áreas da administração. Auxiliamos a participação em eventos externos, técnicos ou administrativos, como
congressos, feiras, etc. Também participamos de eventos em conjunto com parceiros como o SEBRAE o Parque Tecnológico de Sergipe a
Fapitec.

O DESAFIO DA CONFIANÇA
a) De que forma as instituições de pesquisa tem se comprometido com a incubação de empresas tecnológicas e a transferência de
conhecimento tecnológico?
Na nossa incubadora temos um relacionamento estreito em face de fisicamente estarmos no mesmo ambiente. Contudo, isto não tem se traduzido
em facilidades para a inovação. As empresas que chegam constantemente a nossa incubadora são praticamente todas do segmento de TI, área
em que o nosso instituto de pesquisa não atua. Os nossos pesquisadores são químicos, biólogos, médicos, engenheiros, todos se interessam em
produzir os seus artigos, orientar os seus alunos de pós-graduação. Poucos demonstram interesse em empreender ou em incentivar os seus
discentes.
b) Em que bases e de que forma se faz a interação entre empresas graduadas e a instituição de pesquisa para garantir a inovação contínua e a
integração de novos conhecimento?
Como estamos em um instituto privado temos liberdade para construir contratos de interesses para ambos, ou seja, não possuímos amarras
burocráticas.

f) Quais são as principais dificuldades nas relações entre instituições de pesquisa e empresas de base tecnológica, a partir de uma incubadora
tecnológica?
No nosso caso as dificuldades estão basicamente na questão de encontrar os interesses comuns para a empresa, para o instituto e para o
laboratório ou os laboratórios que apoiarão a pesquisa. Pois, os laboratórios são coordenados por professores que óssuem compromissos com
seus projetos de pesquisa em andamento, seus orientandos, etc.

