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Resumo  

O presente artigo trata da importância de se estimular o empreendedorismo dentro das 
universidades através da aplicação de iniciativas como as incubadoras de empresas, 
apresentando o caso da Rede de Incubadoras de Tecnologia da Universidade do Estado do 
Pará – RITU, em seu programa de pré-incubação, no qual é pioneira na região Norte do 
país, e que vem gerando muitos resultados positivos, além de estimular o desenvolvimento do 
empreendedorismo dentro da universidade. 
Palavras chave: Empreendedorismo na universidade; inovação; Pré-incubação.  

1. Introdução 
O movimento das incubadoras de empresas vem ganhando grande importância por tornar 
possível a concretização e a consolidação de empreendimentos, estimulando o surgimento de 
micro e pequenas empresas, o que gera inúmeros benefícios para a sociedade. 

Em algumas incubadoras, tem se difundido um processo inovador que visa preparar projetos 
de empreendimentos ainda não constituídos para a etapa de incubação, auxiliando na 
elaboração do Plano de Negócios, plano de captação de recursos, constituição da empresa, 
dentre outras necessidades detectadas de acordo com cada projeto que não são contempladas 
durante o período de incubação. Tal processo, assim, auxilia os potenciais empreendimentos a 
usufruírem, de maneira mais proveitosa, os benefícios proporcionados pelo processo de 
incubação. 

A partir disso, esse trabalho tem como objetivo mostrar a aplicação da etapa de pré-incubação 
como facilitadora do desenvolvimento de idéias empreendedoras, analisando, ainda, o papel 
da Engenharia de Produção nesse processo, através da apresentação da experiência de pré-
incubação da Rede de Incubadoras de Tecnologia da Universidade do Estado do Pará - RITU.  

Visa explicitar também, a importância da universidade como disseminadora do conhecimento 
científico em prol do desenvolvimento social e econômico do país, pois possibilita o acesso 
deste conhecimento aos empreendedores através das incubadoras e estimula a difusão e 
aperfeiçoamento do caráter empreendedor de estudantes e da comunidade em geral. 

2. O papel da universidade enquanto fomentadora do empreendedorismo 
Na sociedade atual verifica-se a importância crescente do conhecimento científico para o 
desenvolvimento do país. Além disso, o estímulo ao empreendedorismo tem um papel 
essencial para o crescimento econômico de uma nação, especialmente das subdesenvolvidas, 
mas é preciso que esse empreendedorismo esteja aliado a um conhecimento científico mínimo 
para que gere resultados econômicos e financeiros confiáveis e duradouros.  
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Nesse sentido, a universidade, enquanto produtora e multiplicadora de conhecimento, surge 
como ponto de apoio fundamental para a geração do conhecimento necessário para estimular 
o desenvolvimento de novos empreendimentos de forma sustentável, desempenhando seu 
papel na transformação da sociedade.  

Tal envolvimento das universidades é importante, visto que, a falta de uma cultura 
empreendedora, a alta taxa de desemprego e a falta de conhecimentos técnicos em empresas 
carentes de métodos organizacionais significam entraves ao desenvolvimento social e 
econômico, e cabe à universidade, juntamente com outros órgãos de fomento e apoio à 
atividade empreendedora, disseminar a cultura do empreendedorismo e da inovação, 
estimulando tanto estudantes e funcionários como a comunidade em geral, para que possam 
contribuir para a geração de emprego, renda e cidadania. 

Segundo Torkomian (2004), as pesquisas acadêmicas devem transformar idéias originais em 
negócios que gerem benefícios para a sociedade e contribuir para a diminuição do índice de 
mortalidade das micro e pequenas empresas (MPEs), principais geradoras de emprego em 
uma sociedade. “A educação deve ser encarada como um bem público, representando os 
interesses e anseios populares” (TORKOMIAN, 2004). 

Sendo assim, as universidades devem desenvolver alternativas para a promoção do 
empreendedorismo e a utilização do conhecimento por elas gerados no auxílio ao 
desenvolvimento das MPEs e, conseqüentemente, da sociedade onde estão inseridas. Eis 
algumas iniciativas que vêm sendo utilizadas por universidades de todo o país para cumprir de 
forma eficaz seu papel no fomento ao empreendedorismo e à inovação (Adaptado de 
Torkomian, 2004): 

- Incentivar à formação de incubadoras de empresas; 
- Formar parques tecnológicos; 
- Promover o desenvolvimento do comportamento empreendedor na universidade; 
- Proporcionar mecanismos de apoio à criação de empresas; 
- Sensibilizar a universidade para a questão da propriedade intelectual; 
- Articular-se com órgãos de fomento (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, entre outros); 
- Promover um sistema de avaliação acadêmica que contemple as atividades de inovação 

tecnológica e de transferência de tecnologia; 
- Vincular-se com sistemas vigentes (lattes/CNPq). 

Dentre esses itens, vale destacar o papel das incubadoras de empresas, que têm gerado grande 
impulso ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo dentro 
das universidades, estimulando, inclusive, os próprios alunos a desenvolverem projetos 
inovadores. 

3. A Incubadora de Empresas 
Apesar da atividade empreendedora ser intensa no Brasil, segundo uma pesquisa do Serviço 
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de 2002, uma média de 56% 
das micro e pequenas empresas encerram suas atividades até o terceiro ano de vida, enquanto 
para as que não completam um ano de vida, essa taxa é de 80%. Entre as principais razões 
está a falha no planejamento inicial, e descontrole no fluxo de caixa, o que indica preparação 
insuficiente do novo empreendedor de gerenciar seu próprio negócio. 

Diante disso, a incubadora de empresas ganha importância para mudar esse cenário. A 
Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos e Tecnologia Avançadas 
(ANPROTEC) define as incubadoras como “ambientes dotados de capacidade técnica, 
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gerencial administrativa e infra-estrutura pra abrigar o pequeno empreendedor”, e afirma 
também que seu papel fundamental é a sustentação e ajuda à sobrevivência de inovações 
tecnológicas, serviços e produtos.  

Com as diversas formas de capacitação oferecida pelas incubadoras, novos empreendimentos 
têm a oportunidade de apresentar melhor competitividade no mercado, criar inovações 
tecnológicas e estabelecer parcerias em esferas estatais e privadas, fatores essenciais para o 
fortalecimento da empresa e seu sucesso. O SEBRAE afirma que estatísticas européias e 
norte-americanas apontam uma redução de 20% na mortalidade de microempresas que 
passaram pelo processo de incubação. E dessa forma, de acordo com o papel desenvolvido 
pelas micro e pequenas empresas na economia, a contribuição das incubadoras para 
desenvolvimento econômico local dá-se pela potencialidade dessas empresas de geração de 
emprego, renda e mão-de-obra qualificada – 56% dos empregos formais são oriundos deste 
segmento, de acordo com o SEBRAE - considerando que, com o processo de incubação, estas 
aumentam suas chances de sobrevivência e crescimento. 

A importância dessas organizações para o estímulo ao empreendedorismo também é válida 
para fundamentar este estudo. Segundo a ANPROTEC, as incubadoras apareceram como 
meio de incentivar universitários recém-graduados a disseminar inovações tecnológicas e 
criar o espírito empreendedor, ou seja, as incubadoras podem estimular e potencializar novos 
empreendimentos a partir de sua própria equipe técnica, composta, em parte, por estudantes 
universitários. E tal comprovação desse estímulo é que a RITU, de base tecnológica, 
apresenta em seu quadro de projetos pré-incubados, oportunidades de negócios gerenciadas 
por estudantes graduandos e recém-graduados, os quais fizeram parte de sua equipe. 

4. O caso da pré-incubação da RITU 
Após a explanação acerca da importância das universidades para as incubadoras de empresas, 
será analisada a iniciativa da pré-incubação adotada pela Universidade do Estado do Pará 
(UEPA), através de sua incubadora (RITU), em que serão apresentadas as atividades 
realizadas dentro do programa, os resultados alcançados no período de funcionamento do 
mesmo e o papel da Engenharia de Produção no desenvolvimento de novos empreendimentos 
dentro da pré-incubação. 

4.1. A RITU 
A Rede de Incubadoras de Tecnologia da Universidade do Estado do Pará – RITU – que se 
situa no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia desta Universidade, foi fundada em 
outubro de 2000 e apóia o desenvolvimento de micro e pequenas empresas no Estado do Pará, 
contribuindo para a promoção do desenvolvimento do Estado.  

Para tanto, a RITU tem como principais objetivos: 

- Apoiar gerencialmente e tecnologicamente empreendimentos nascentes, oferecendo 
ambiente apropriado e dotando-os de maior capacitação técnica e gerencial, a fim de 
torná-los competitivos no mercado interno e externo; 

- Transformar idéias em produtos, processos ou serviços, amadurecendo a tecnologia 
necessária para o crescimento das empresas incubadas; 

- Desenvolver tecnologias e transferi-las aos empreendedores locais; 
- Estimular a criação e o fortalecimento de empresas de base tecnológica que utilizam 

tecnologia para suprir necessidades de nichos de mercados emergentes; 
- Estimular a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, buscando a 

agregação de conhecimento e a incorporação de tecnologias em seus empreendimentos. 

A RITU dispõe de espaço próprio, computadores, dentre outros materiais adquiridos através 
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de parcerias com instituições de apoio ao desenvolvimento de MPEs, estudos e pesquisas nas 
áreas científicas e tecnológicas, como o CNPq, SEBRAE, FINEP. Além disso, utiliza a infra-
estrutura de laboratórios, auditório, biblioteca e outros recursos da universidade, o que reforça 
a importância de se desenvolver iniciativas como essa dentro das universidades ou com a 
parceria destas. 

Como fruto desta relação são desenvolvidos projetos que, além de beneficiarem as empresas 
carentes de métodos organizacionais, privilegiam os alunos do próprio Centro (dos Cursos de 
Graduação em Engenharia de Produção, Design e Tecnologia de Alimentos) que, interessados 
em realizar trabalhos de qualidade, ganham em maturação e em qualificação para o 
empreendedorismo, requisitos importantes para um profissional da atualidade. 

É fornecido suporte básico nas áreas de competência da incubadora, quais sejam, Tecnologia 
de Alimentos, Design e Engenharia de Produção, onde as empresas recebem o apoio 
necessário para que desenvolvam seus processos dentro dessas áreas de atuação. 

4.2 A pré-incubação da RITU 
Com o objetivo de estruturar empresas na fase inicial da idéia e capacitá-las para que possam 
estar mais aptas a usufruírem as vantagens do processo de incubação, a RITU trabalha com a 
pré-incubação, fase importante para os processos de Idealização e Concepção do 
empreendimento. 

Durante a pré-incubação, empresas que ainda não estão formalmente constituídas ou 
potenciais empreendimentos que ainda estão na fase de projeto, são assessoradas no sentido 
de viabilizar a formalização do empreendimento de forma eficaz, preparando-o para uma 
posterior incubação, a fim de que a empresa constituída possa começar a operar efetivamente 
com menos dificuldades e cometendo menos erros. 

No Brasil, existem outras incubadoras de empresas que possuem iniciativas como esta, é o 
caso da incubadora de design de jóias da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
da Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de 
Londrina – INTUEL, do Centro de Empreendimentos do Instituto de Informática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 
em Informática de Belo Horizonte, dentre outros casos. Na região norte do país, a RITU é 
pioneira na implantação deste tipo de iniciativa. 

Na RITU, a idéia de implantar um programa de pré-incubação surgiu em 2003, a partir da 
identificação da necessidade de se ter projetos e empreendedores melhores preparados para o 
ingresso no seu programa de incubação, onde se detectou que alguns projetos incubados não 
estavam aptos a concluir com êxito esta etapa. Estes demandavam muito tempo se 
estruturando, mobilizando, dessa forma, uma quantidade expressiva de recursos, espaço físico 
e tempo subsidiados pela RITU. Também, o fato de que não haviam projetos de incubação 
formados por alunos, ex-alunos, técnicos e professores da UEPA, Instituição Gestora da 
RITU, contribuíram para a incubadora implantar este programa.  

Em vista disso, após o contato inicial, em um congresso, com experiências de pré-incubação 
que estavam sendo realizadas por incubadoras de empresas do sul do país, os coordenadores 
da RITU resolveram pesquisar mais sobre o tema e adaptá-lo para sua implantação na 
incubadora. 

Durante o período de pré-incubação, a incubadora oferece o suporte para que o empreendedor 
amadureça a idéia do negócio, buscando informações tecnológicas e de mercado que o 
subsidiem, além de auxiliar na definição do foco da empresa e, finalmente, na elaboração de 
um primeiro Plano de Negócios (NAGATA e MOURA, 2003).  
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Segundo Nagata (2004), após essa fase, o empreendedor se mantém centrado no 
amadurecimento da idéia, no estabelecimento de uma rede de parcerias, no desenvolvimento 
do protótipo, na elaboração do plano de negócios, no mapeamento de financiadores, na 
revalidação dos custos de produção e na legalização da empresa junto aos órgãos 
competentes, sempre amparado por uma equipe de alunos, professores e consultores que dão 
ao empresário todo o suporte necessário para a realização bem sucedida das atividades.  

De acordo com cada área, a RITU oferece, segundo Nagata e Moura (2003): 

a) Tecnologia de alimentos: Estudo de matérias-primas apropriadas, desenvolvimento de 
testes de formulação do produto e treinamento de boas práticas de fabricação.  

b) Design: Desenvolvimento de Sistema de Identidade Visual (SIV) para a empresa – Nome, 
marca, papelaria, cartão de apresentação, uniformes e aplicações básicas, auxílio no 
desenvolvimento de projeto do primeiro protótipo (produto). 

c) Engenharia de Produção: Identificação do fluxograma de produção, noções sobre 
gerenciamento básico da produção, Programa 5S's e formulações de rotinas da empresa.  

d) Coordenação e Gerência: Acompanhamento e elaboração do plano de negócios da empresa.  

Atualmente, todos os projetos pré-incubados na RITU são de alunos ou ex-alunos de 
graduação da UEPA, visto que, os cursos oferecidos pelo centro de tecnologia da mesma 
estimulam o empreendedorismo, o que faz com que muitos graduandos desenvolvam projetos 
de produtos ou de empresas em seus trabalhos de conclusão de curso tornando-os potenciais 
projetos de pré-incubação. 

4.3 Atividades realizadas durante a pré-incubação e o papel da Engenharia de Produção  
O tempo que cada projeto na fase de pré-incubação varia de 6 a 8 meses, durante os quais são 
realizadas diversas atividades em todas as áreas de atuação da incubadora. As principais 
atividades realizadas com os empreendedores durante a pré-incubação são: 

a) Elaboração assistida do Plano de Negócios, que representa um requisito imprescindível ao 
ingresso em qualquer processo de Incubação ou planejamento de qualquer negócio que se 
queira implantar. A elaboração deste instrumento é monitorada por um consultor associado à 
RITU, que prestará o suporte necessário à construção do plano de negócios de forma completa 
e detalhada. 

b) Montagem dos protótipos dos produtos a serem desenvolvidos/ produzidos pelas potenciais 
empresas. De acordo com o produto, são desenvolvidos ensaios e análises preliminares para 
avaliar a viabilidade dos mesmos.  

c) Elaboração do Plano de Captação de Recursos, imprescindível instrumento para os 
potenciais negócios a fim de que identifiquem fontes viáveis e acessíveis para obtenção do 
capital e recursos necessários à materialização dos negócios. 

d) Auxílio à constituição e legalização das empresas, fornecendo todo o apoio para que a 
empresa passe a existir de fato e de direito, adquirindo personalidade jurídica e podendo 
funcionar legalmente. 

Nesse contexto, a equipe formada por alunos de graduação em Engenharia de Produção atua 
diretamente nas atividades de apoio ao desenvolvimento do plano de negócio, identificação de 
fornecedores de materiais e matéria-prima e implementação de noções sobre gerenciamento 
básico da produção. No que se refere ao desenvolvimento do primeiro produto da empresa, a 
equipe atua no desenvolvimento do sistema de custeio da produção e na formação de preço. 
Paralelamente, esta equipe desenvolve o planejamento do gerenciamento do processo 
produtivo com implementação de ferramentas e programas relativos à gestão da qualidade, 
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tais como: elaboração do fluxograma de produção e definição do layout, implantação do 
Programa 5S’s e Padronização de rotinas da empresa, dentre outras atividades realizadas de 
acordo com as necessidades de cada projeto. 

4.4 Resultados alcançados na pré-incubação da RITU 
Com apenas pouco mais de um ano após a sua implementação, o programa de pré-incubação 
da RITU vem apresentando muitos interessados dentro do meio acadêmico. Dos 11 projetos 
que se interessaram pelo programa, 7 já participaram da pré-incubação, e dentre esses, 5 são 
formados por alunos e ex-alunos da UEPA. Entre os 7 projetos que iniciaram o programa, 3 
estão em sua fase de conclusão. Os demais não puderam continuar por desistência dos 
empreendedores, por não estarem certos se realmente queriam dar continuidade a seus 
projetos, ou por estes não obterem o nível de comprometimento exigido. 

Os 3 projetos que fazem parte da pré-incubação são de alunos e ex-alunos dos cursos de 
Engenharia de Produção, Design Industrial e Tecnologia Agroindustrial da UEPA (as três 
áreas de competência da RITU) e nasceram a partir de trabalhos desenvolvidos dentro do 
meio acadêmico, como Trabalhos de Conclusão de Curso, projetos de pesquisa, dentre outros, 
e que resultaram em potenciais empreendimentos a serem viabilizados dentro da incubadora. 

Para avaliação da metodologia da pré-incubação, segundo a ótica dos empreendedores, foi 
elaborado um questionário com perguntas referentes à influência da pré-incubação na 
evolução dos projetos e à importância dessa iniciativa no apoio ao empreendedor. A iniciativa 
de se aplicar este questionário partiu do pressuposto de que a análise dos projetos deveria ser 
qualitativa, visto que a fase em que os projetos se encontram ainda não permite mensurar 
muitos resultados quantitativos. 

Segundo os potenciais empresários, as dificuldades em organizar e obter informações acerca 
do processo de concepção e desenvolvimento do empreendimento, para que este seja viável e 
seguro, bem como de constituição jurídica efetiva da empresa, são os principais pontos em 
que o auxílio da pré-incubação torna-se fundamental.  

Através do programa de pré-incubação, os empreendedores têm acesso a diversos cursos, 
treinamentos e palestras direcionados às suas necessidades, além do apoio técnico oferecido 
pela equipe da RITU dentro de suas respectivas áreas de conhecimento, o que torna a 
interdisciplinaridade um aspecto importante no desenvolvimento das atividades. Tal aspecto é 
ressaltado pelos potenciais empresários, visto que o conhecimento adquirido por eles durante 
a graduação é complementado pelos conhecimentos específicos das equipes que os apóiam, 
gerando maior confiabilidade na definição do empreendimento. 

Dentre as atividades realizadas durante o período de pré-incubação de maior relevância na 
visão dos empreendedores, destacam-se a consultoria de suporte à elaboração do Plano de 
Negócios, o que auxiliou bastante na definição do foco da empresa e do nicho de mercado a 
ser atendido, e o desenvolvimento da Identidade Corporativa da empresa, além dos cursos de 
formação empreendedora realizados em parceria com o SEBRAE. Foram desenvolvidos 
também 4 produtos, que se encontram em fase de melhoria, e também estão sendo 
desenvolvidos materiais de divulgação e embalagens para os projetos do programa. 

5. Conclusão 
Com este trabalho, pode-se verificar que iniciativas simples a serem implementadas dentro da 
universidade são bastante eficazes, tanto para estimular o empreendedorismo no meio 
acadêmico e na comunidade em geral, quanto para auxiliar no aprendizado de estudantes 
através da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na instituição.  

Este fomento ao empreendedorismo é fundamental quando direcionados aos alunos de 
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graduação ou recém-graduados, pois visa estimular o senso de pró-atividade em relação ao 
mercado de trabalho, e, assim, a concretização de idéias empreendedoras proporciona a 
criação de novos empregos, contribuindo, também, para mudar a realidade da comunidade e 
economia locais.  

Nesse sentido, o programa de pré-incubação da RITU tem apresentado grandes avanços, 
especialmente através do incentivo e suporte aos estudantes em transformar suas idéias e 
trabalhos acadêmicos em um empreendimento inovador. No entanto, ainda há muito que 
avançar, visto que o programa ainda está em fase inicial e requer maior nível de organização e 
amadurecimento para atingir seus objetivos. 

É necessário que haja uma continuidade nesse e em outros tipos de iniciativa, com o apoio 
governamental e das instituições de ensino, pois não se pode esquecer que são os micro e 
pequenos empreendimentos os responsáveis por grande parte do desenvolvimento econômico 
e social do país, sendo assim, eles devem receber a atenção e o incentivo que merecem para 
que possam se desenvolver e se consolidar. 
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