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O objetivo deste texto é apresentar e discutir os resultados de uma 

pesquisa que avaliou a aplicabilidade de um indicador de inovações, 

concebido para avaliar o desempenho de incubadoras de empresas, 

tecnológicas, mistas e tradicionais. A ppesquisa foi realizada em cinco 

incubadoras localizadas no interior do Estado de São Paulo. A 

metodologia utilizada foi a de estudo de casos múltiplos, com o uso do 

metido qualitativo, tanto para a coleta - por meio da observação direta 

e entrevistas - como para a análise dos dados. Os resultados, além de 

revelarem a aplicabilidade do indicador e das variáveis aos fins 

propugnados,  ofereceram indícios de que o componente claramente 

distintivo das incubadoras tecnológicas em relação às mistas e 

tradicionais é a sua infra-estrutura, complementada pela 

disponibilidade (oferta interna ou pelas instituições parceiras) de 

pessoal técnico de apoio à inovação. Em outras palavras, os inputs 

para a inovação. No outro extremo, correspondente à medida dos 

outputs, a pesquisa indicou um certo equilíbrio entre as incubadoras 

dos dois tipos, refletindo um certo equilíbrio nos esforços para a 

inovação. Ficou evidenciada, por fim, a necessidade de se criar 

parâmetros poderadores das variáveis, de modo a possibilitar a 

equiparação entre incubadoras de diferentes tipos e, 

consequentemente, a não penalizar, no cômputo final da pontuação, 

incubadoras que, explicitamente, tenham estratégias não tecnológicas. 

 

Palavras-chaves: inovação em micro e pequenas empresas; 

incubadoras; avaliação de desempenho 
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1. Introdução 

As últimas duas décadas são testemunhas da grande expansão do movimento brasileiro de 

incubadoras de empresas. Dados de 2006 da Associação Nacional da Associação Nacional de 

Entidades e Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC revelavam que o número de 

incubadoras teria crescido cerca de 300% em 5 anos, alcançando, naquele ano, o patamar de 

359 incubadoras em operação no país, estimando-se para 2009 a superação do patamar das 

400 unidades (ANPROTEC, 2009).  

 A importância do fortalecimento de agentes institucionais que apóiem o desenvolvimento de 

novos empreendimentos encontra respaldo na idéia, largamente difundida ao longo do século 

XX, que associa a atividade empresarial à geração de postos de trabalho, à produção de 

riqueza econômica e, supostamente, à promoção do bem-estar. As pequenas empresas 

inovadoras se constituiriam em um contingente de agentes inseridos nesse contexto e 

cumprindo aqueles papéis (MARQUES et al., 2006). Isso porque, ao incorporarem inovações, 

seriam fortalecidas, ampliando a sua capacidade competitiva e, conseqüentemente, o potencial 

de geração de novos postos de trabalho (ENRÍQUEZ e COSTA, 2009).  

Como, no entanto, o segmento das micro e pequenas empresas se constitui, simultaneamente, 

no elo mais frágil de todo o espectro empresarial e naquele que, segundo Kirchhoff (1988), 

responde por mais de 90% do total de estabelecimentos empresariais formais em cada país, 

passa a justificar a mobilização de mecanismos institucionais de apoio à inovação. 

As incubadoras de empresas vêm se constituindo em um desses mecanismos, estimulando a 

criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas por meio dos mais variados 

instrumentos técnicos e gerenciais (BRASIL, 1998). Além disso, essas estruturas têm 

funcionado como lócus operacionais da logística pró-inovação, articulando agentes internos e 

externos e integrando os três eixos componentes da Hélice Tripla – governo, academia e meio 

empresarial (JABBOUR et al., 2005). 

Com foco na tipologia, a maior parte dos estudos sobre inovação (ETZKOWITZet al., 2005; 

MIAN, 1996; HANSEN et al., 2000; MACULAN, 2002), abrange as incubadoras de base 

tecnológica, pelo seu suposto papel nuclear de promover a elevação do patamar tecnológico 

dos produtos e processos das empresas sob sua tutela.  

Esse campo de investigação se contrai drasticamente, no entanto, quando o objeto tratado 

passa a ser o das incubadoras classificadas como tradicionais. Uma possível explicação para 

esse descompasso é o entendimento, popularizado até mesmo no ambiente acadêmico, de que 

essas últimas incubadoras seriam de “desenvolvimento regional”, implicitamente dedicadas à 

geração de postos de trabalho e renda. Seu papel na promoção de inovações seria secundário, 

cingindo-se às tecnologias de baixa complexidade, já disponíveis e difundidas e dispensando, 

pois, maiores esforços para o seu desenvolvimento e apropriação. Essa importância 

secundária da função tecnológica seria o fator responsável pelo relativo desinteresse da 

literatura. 

O objetivo deste trabalho é precisamente o de preencher essa lacuna. Pretende-se apresentar 

os resultados da aplicação de um indicador de inovações, concebido para avaliar o papel 

desempenhado pelas incubadoras no apoio à geração e à difusão de inovações pelas empresas 

assistidas (incubadas ou não).  

O texto está estruturado da seguinte forma: as seções dois e três fazem uma breve revisão 
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bibliográfica de suporte ao contexto das incubadoras e da gestão da inovação. A seção quatro 

aborda aspectos metodológicos da pesquisa e, em seguida, a seção cinco apresenta o indicador 

de inovação e os resultados de sua aplicação. Concluindo, a seção seis expõe as considerações 

finais sobre o estudo, indicando possíveis focos de análises vindouras. 

2. Incubadoras de empresas: instrumentos de democratização de políticas e de 

promoção de inovações 

Desde que teve início o surto internacional de criação de incubadoras de empresas, na 

primeira metade dos anos 80, esse tema passou a despertar interesse da comunidade 

acadêmica. Ganharam destaque dois vetores motivadores: o primeiro, o papel que as 

incubadoras passaram a desempenhar como instituições de alavancagem da inovação 

tecnológica, especialmente por meio de spin-offs de projetos tecnológicos nutridos no interior 

de laboratórios de vanguarda em universidades de primeira linha; o segundo, o papel que as 

incubadoras passaram a representar como ambientes de proteção e desenvolvimento de 

negócios emergentes e de pequenos negócios (AERTS et al., 2007).  

No Brasil, as incubadoras passaram a representar um novo componente das políticas de 

ciência e tecnologia, como mostram Etzkowitz et al. (2005). Isso após o fim do regime 

militar, no contexto da democratização, em que o modelo de gestão da ciência e tecnologia 

top-down, com fortes componentes centralizadores, passou a ser progressivamente superado 

por estruturas e estratégias democratizantes, nas quais passam a ter espaço crescente as 

empresas de pequeno porte.  

Nos primeiros anos (ao longo de toda a segunda metade da década de 80), predominava um 

certo elitismo: as incubadoras então criadas eram em pequeno número e cingiam-se ao campo 

dos projetos tecnológicos, berços das pequenas empresas de base tecnológica 

(GEENHUIZEN; SOETANTO, 2005; ROTHAERMEL; THURSBY, 2005; MIAN, 1996).  

Na década seguinte (anos 90) o Brasil é palco de grandes transformações, com destaque para: 

o advento da globalização; a estabilização dos indicadores macroeconômicos; a implantação 

das reformas políticas e administrativas, em consonância com os princípios emanados da 

Constituição de 1988; o progressivo repasse, aos municípios, de responsabilidades crescentes 

pela formulação e pela implementação de políticas públicas; as mudanças das estratégias 

competitivas das empresas, parcela delas expressas em práticas como reengenharia, 

downsizing, terceirizações, e outras.  

Nesse contexto, emergem dois fenômenos de grande interesse para o objeto de estudo na 

pesquisa: 1) a expansão e o ganho de relevância do segmento das pequenas empresas; 2) a 

disseminação das políticas públicas voltadas para o suporte ao segmento. A principal 

expressão do primeiro fenômeno foi o intenso movimento de criação de novos negócios, 

grande parte deles por trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal. No conjunto, 

esse universo de unidades de negócio – formais e informais – adquiriu relevante papel social, 

passando a ofertar mais de 65 % dos postos de trabalho na economia brasileira. Fato a ser 

posto em destaque é que, se por um lado esses aumentos quantitativos são certos e firmes, por 

outro, a estabilidade é duvidosa: dados do SEBRAE vêm revelando, desde os anos 90, a 

grande fragilidade dos novos pequenos negócios (formais ou não), expressa em taxas de 

mortalidade superiores a 70% ao longo dos três primeiros anos de existência.  

O segundo fenômeno, diretamente decorrente do primeiro, é o correspondente às crescentes 

pressões a que passaram a ser submetidos os poderes públicos locais para a criação de 

instrumentos de políticas públicas capazes de oferecerem retaguarda e suporte aos pequenos 
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negócios. Esse é o contexto no qual expandiram, de forma firme e vigorosa, as incubadoras de 

empresas. 

Inspiradas nas congêneres de base tecnológica, muitas administrações municipais brasileiras 

passaram a implantar, já desde meados dos anos 90, incubadoras dedicadas a abrigarem 

empreendimentos nascentes, unidades de negócio informais e microempresas fragilizadas. 

Surgia ali um tipo menos elitizado de incubadora, não mais como instrumento de política de 

ciência e tecnologia, mas como instrumento de política de desenvolvimento local. O foco 

desloca-se da promoção de projetos tecnológicos para a geração de postos de trabalho e de 

renda. Prova direta dos reflexos dessa flexibilização do conceito e da conseqüente 

democratização ao acesso a incubadoras foi a multiplicação do número de unidades ao longo 

da segunda metade dos anos 90: dados da ANPROTEC (2005) mostram que o número de 

incubadoras em operação no país saltou de 19 em 1994 para 100 em 1999, um aumento de 

426%! E a grande maioria dessas novas unidades criadas no período enquadrava-se na 

categoria de incubadoras não tecnológicas.  

Essa diversificação de propósitos motivou o delineamento de uma tipologia de incubadoras, 

auspiciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia que, em 1998, lança um manual 

(MINISTÉRIO, 1998) definindo as seguintes categorias de incubadoras: 

 Incubadora de base tecnológica, que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços 

resultam de pesquisa científica, para os quais a tecnologia apresenta alto valor agregado; 

 Incubadora de empresas de setores tradicionais, que abriga empreendimentos ligados aos 

setores da economia que detém tecnologias largamente difundidas; 

 Incubadoras mistas, que abriga ao mesmo tempo empresas de base tecnológica e de setores 

tradicionais. 

As unidades do primeiro grupo, inseridas no campo das políticas de ciência e tecnologia, têm, 

como razão mesma de existência, a responsabilidade de oferecer suporte a projetos e 

empresas geradores de inovações. Nas incubadoras das duas últimas categorias, embora a 

promoção de inovações não se constitua em fator estratégico, passa a adquirir importância 

crescente, à medida que as pressões competitivas se acirram, potencializando o papel da 

inovação como componente competitivo crítico. 

A próxima seção do texto aborda, ainda que de forma superficial, a temática geral da gestão 

da inovação na micro e pequena empresa. 

3. Gestão da inovação em micro e pequenas empresas 

O conceito de inovação tem suscitado, nas últimas décadas, intenso debate nos meios 

acadêmicos, políticos e empresariais. As razões dessa crescente atenção são os profundos 

impactos que as inovações, especialmente as tecnológicas, têm causado e vêm causando nas 

empresas, na economia, no Estado e na sociedade como um todo.  

Grande parte da literatura sobre inovação atribui ao termo uma conotação econômica e 

associa a idéia à noção de mudança tecnológica, criando vínculo estreito entre inovação e 

inovação tecnológica. Isso se deve a dois fatores, um de caráter teórico, outro contextual. Do 

lado teórico está a herança Schumpeteriana, que fornece parcela substancial dos alicerces para 

o debate acerca do tema. Do lado contextual estão os impactos econômicos e produtivos 

resultantes das mudanças tecnológicas recentes. O que se pretende defender aqui é que o 

conceito de inovação abarca processos mais amplos que o de inovação tecnológica, tendo 

conotação que vai além do campo econômico. 
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A controvérsia central acerca do conceito de inovação foi suscitada pelo próprio Schumpeter 

que, em seus dois textos clássicos (Teoria do Desenvolvimento Econômico e Capitalismo, 

Socialismo e Democracia), oferece duas visões distintas: a primeira, “mais abrangente e 

macroeconômica e a segunda, mais restrita e microeconômica” (GALVÃO, 1998, p. 389). Ou 

então, conforme Cimolli e Della Giusta (1999), uma “exógena” e outra “endógena”. Malerba 

e Orsenigo (1996) caracterizam essas duas visões como Marco I e Marco II schumpeterianos, 

o primeiro correspondente a um padrão de inovação “amplo”, com a atividade inovadora 

caracterizada pela „destruição criativa‟ em estruturas de mercado pouco concentradas, e o 

segundo, “profundo”, com a atividade inovadora caracterizada pela „acumulação criativa‟, em 

indústrias altamente concentradas. 

Uma síntese que pode ser extraída, a partir das contribuições dos autores consultados, é que 

em ambos os “marcos” está presente a noção do novo. No primeiro, nas próprias palavras de 

Schumpeter, a inovação resulta de cinco possibilidades: a da “introdução de um novo produto 

ou de uma mudança qualitativa em um produto existente”; a da “introdução de um novo 

método de produção”; a da “abertura de um novo mercado”; a do “desenvolvimento de novas 

fontes de suprimento de matérias primas ou de outros insumos”; e a de “mudanças na 

organização industrial (...)” (apud GALVÃO, 1998, p. 390 e ORGANIZATION, 1996, p. 13). 

No segundo, a noção do novo está implicitamente contida na idéia de transformação do 

padrão tecnológico anterior. Uma outra dimensão que unifica os dois “marcos” é a econômica 

ou, como sintetiza Galvão: para Schumpeter, “(...) inovação é um conceito por excelência da 

dimensão econômica” (p. 389). 

Outros autores e fontes reforçam essa noção. Para Berry e Taggart (1994), “(...) inovação é 

um processo completo que vai da concepção de uma idéia à manufatura de um produto e 

finalmente à sua venda (...)” (p. 344), noção essa partilhada por Parker (1978), que define 

inovação como um processo de ligação que traz novas idéias ao mercado. Inclui, portanto, nas 

palavras de Berry e Taggart (1994) “(...) a invenção e os vários estágios de implementação, 

tais como pesquisa, desenvolvimento, produção e marketing” (p. 342). Para a National 

Science Foudation (apud STROETMANN, 1979, p. 205), inovação compreende “(...) 

processos que vão desde a concepção ou geração de uma idéia até a sua utilização em larga 

escala pela sociedade, incluindo atividades envolvidas na criação, pesquisa, desenvolvimento 

e difusão de novos e melhorados produtos, processos e serviços, para uso privado e público”. 

Já Freeman (1974, p. 22) mostra que “uma inovação no sentido econômico é realizada apenas 

com a primeira transação comercial envolvendo o novo produto, processo, sistema ou 

componente, embora o termo também seja usado para descrever o processo como um todo”. 

Entre essas definições e muitas outras encontradas na literatura estão presentes quatro 

concepções em comum: a de criação, de geração de uma idéia; a de materialização da idéia, 

realizada em duas fases subseqüentes, a de desenvolvimento e a de produção; a de processo, 

de continuum; e a de realização econômica, representada pela comercialização, pela absorção, 

no âmbito dos mercados, da idéia materializada. 

A noção essencialmente econômica de inovação não é, no entanto, unânime. Alguns autores 

propõem uma visão mais abrangente, citando-se como exemplos Drucker (1985) e Kingston 

(1977). Para o primeiro, a inovação também é social. Na sua visão, as inovações sociais são 

mais complexas e profundas do que as econômicas (e tecnológicas), ou “(...) as inovações 

sociais, em termos do desenvolvimento de instituições tais como escolas e universidades, um 

serviço civil, bancos e relações de trabalho, são muito mais difíceis de serem obtidas do que 

construir locomotivas e telégrafos” (p. 34).  

Mais recentemente tem se difundido o conceito de inovação aberta que, nos termos de 
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Chesbrough (2006), pode ser entendida como a anti-tese da inovação industrial que ocorre 

unicamente a partir do processo de P&D interno a empresa, pois percebe esse processo em um 

sistema aberto. Esse paradigma assume que as empresas devem utilizar idéias externas bem 

como internas para os caminhos da tecnologia e de mercado, de modo que os fluxos internos 

para fora e de fora para dentro do processo em si podem acelerar o processo inovativo. Trata-

se de um modelo que adere ao contexto pró-colaboração inter-organizacional e focado em 

negócios, do ponto de vista da utilidade de ativos tecnológicos. 

No modelo de inovação aberta, os projetos podem ser inseridos no processo de inovação a 

qualquer momento e outros projetos podem também sair do processo interno de P&D para 

serem externalizados e incorporados por outras organizações da instituição mãe ou não. 

Novas tecnologias externas também podem ser internalizadas ao longo dos diferentes estágios 

do processo inovativo (CHESBROUGH, 2006). 

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) apresentam características peculiares, que representam 

implicações para a gestão de inovação, notadamente no vasto universo das pequenas empresas 

tradicionais, definidas por Souza (1995) como aquelas que utilizam tecnologias 

convencionais, geralmente intensivas em trabalho. A gestão da inovação no contexto dessa 

categoria de empresas seria condicionada, de acordo com Oakey et al. (1988) e Mundt e 

Bignetti (1992), pelos seguintes fatores: 

 Operam em segmentos de mercado relativamente estáveis, com produtos/serviços 

padronizados, alto grau de homogeneidade e valor agregado relativamente baixo; 

 Os produtos e serviços são de baixa complexidade tecnológica, estimulando a concorrência 

nos mercados; 

 Utilizam processos produtivos relativamente rígidos; 

 A administração é tradicional (paternalista, autoritária) e centrada em geral no proprietário; 

 Os empreendedores/empresários são profissionais nem sempre especializados, que usam 

um alto grau de empirismo para acumular conhecimento em suas áreas de negócio; 

 Operam com pouca ou nenhuma divisão técnica e social do trabalho; 

 Suas relações internas são pessoais, sobrepondo-se às profissionais; 

 A maior parte dos empregos gerados são não qualificados; 

 Em virtude dessas características empresariais e da qualificação dos recursos humanos 

empregados, o processo de inovação, quando ocorre, é empírico, pontual e assistemático; 

 Não possuem a cultura, tampouco os recursos financeiros e humanos, para desenvolver 

projetos em parceria com universidades e instituições de pesquisa. Quando recorrem a 

essas instituições é para buscar soluções pontuais para problemas específicos; 

 A tecnologia utilizada é, na maior parte das vezes, gerada externamente, por fornecedores 

de materiais e equipamentos; 

 Não realizam P&D formal internamente, envolvendo-se, geralmente, em atividades de 

desenvolvimento incremental. 

 A combinação desses fatores impõe aos gestores de políticas públicas, especialmente de 

âmbito local, desafios adicionais na definição de instrumentos que possam contribuir para a 

inovação e, conseqüentemente, para o desenvolvimento dessas empresas. Um desses 

instrumentos é justamente o correspondente às incubadoras. O objeto da pesquisa, cujos 

resultados são adiante relatados, é constituído por um conjunto de componentes, operacionais 

e estruturais, de incubadoras tecnológicas e não tecnológicas, potencialmente capazes de 

apoiarem as empresas assistidas na geração ou incorporação de inovações. Esses componentes 
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correspondem a variáveis de um indicador de inovação que, por sua vez, é parte integrante de 

um modelo de avaliação de desempenho de incubadoras, que se encontra em processo de 

aperfeiçoamento. 

4. Roteiro metodológico 

A escassez de referências, na literatura, sobre estratégias de apoio à inovação, por incubadoras 

não tecnológicas, é um primeiro argumento a justificar o caráter exploratório da pesquisa. 

Constitui-se em argumento complementar a impossibilidade de extrapolação dos resultados 

para unidades outras que não as diretamente investigadas.  

O método sobre o qual se apoiou a pesquisa foi o qualitativo, decisão essa respaldada na 

necessidade de se realizar uma investigação em profundidade nas incubadoras selecionadas, 

com o propósito de captar as respectivas particularidades das estratégias individuais de apoio 

à inovação e os correspondentes comportamentos de cada uma das variáveis avaliadas. Para 

assegurar consistência a essa opção metodológica, o delineamento escolhido para a pesquisa 

foi o de estudo de casos múltiplos (EISNHARDT, 1989; YIN, 2001). 

O principal instrumento de coleta de dados utilizado foi um arquivo contendo o conjunto das 

variáveis componentes do indicador de inovação. Foi solicitado aos gerentes que pontuassem 

cada variável em conformidade com os perfis, as características e as atividades das 

incubadoras sob as suas respectivas responsabilidades. Outro instrumento utilizado foi o de 

entrevistas semi-estruturadas com os gerentes, com o propósito de apurar as opiniões e 

sugestões dos mesmos referentes às importâncias relativas de cada uma das variáveis para as 

incubadoras.  

As variáveis, em número de oito, adiante detalhadas, foram empiricamente construídas, no 

contexto de um projeto maior de pesquisa, que vem investigando, desde 2004, um conjunto de 

indicadores de desempenho de incubadoras – nove, mais precisamente – entre os quais se 

enquadra este de inovação. Partindo de um vasto referencial, acumulado por meio da literatura 

pertinente e de pesquisas anteriores, sobre teorias e políticas de inovação e sobre gestão de 

incubadoras, foram relacionados, inicialmente, um conjunto de fatores que, supostamente, 

influenciariam o desempenho de incubadoras, no que diz respeito ao apoio e à promoção de 

inovações junto às empresas assistidas. Passo seguinte foi a investigação, junto a um número 

selecionado de incubadoras, tradicionais, mistas e tecnológicas, da aplicabilidade desses 

fatores de desempenho. Uma vez constatada a validade, foi realizada uma nova rodada de 

coleta de dados em campo, desta feita para buscar a identificação das melhores práticas 

relativas a cada um dos fatores de desempenho. Foram visitadas, então, apenas incubadoras 

reconhecidas como de alto desempenho na promoção de inovações. Esses novos dados 

coletados subsidiaram a conversão dos fatores de desempenho em variáveis. Para a atribuição 

de valores às variáveis, as mesmas foram dispostas em escalas ordinais decrescentes, 

pontuadas de um a cinco, com a pontuação mais alta correspondendo ao patamar mais elevado 

de desempenho para cada aspecto avaliado. 

5. O indicador de inovação 

Considerando que a capacidade de estimular inovações nas empresas assistidas seja um fator 

crítico para aferir desempenho de incubadoras, sobretudo em vista da crescente volatilidade e 

dinamicidade dos mercados e das atividades produtivas e de prestação de serviços, sobressai a 

importância de um indicador assim denominado, que venha a avaliar esse aspecto do 

desempenho de incubadoras tecnológicas e não tecnológicas. A avaliação recai 

principalmente sobre a incubadora enquanto unidade organizacional, sob o suposto de que é 
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esta é quem deve prover estímulos e informações das mais diversas ordens às empresas para 

que inovem. A aferição por meio das empresas se dá apenas por resultados de inovação. O 

quadro 1 apresenta o indicador e as variáveis. 

 

Indicador de Inovação Variáveis Escalas compostas 

Aspectos considerados pelo 

indicador: 

 

 

Intensidade da ocorrência de 

inovações 

 

 

Tipologia das inovações 

 

 

Contribuições das 

incubadoras para as 

inovações.  

1. Infra-estrutura para a 

inovação 
Não há 

2. Competências internas de 

suporte à inovação 
Não há 

3. Complexidade das 

inovações 

3.1 Patamares de complexidade das 

inovações 

3.2 Distribuição de proporções por 

graus de complexidade 

4. Mecanismos de inovações 

4.1 Fontes de inovação 

4.2 Distribuição por fontes de 

proporção 

5. Proporções de empresas 

inovadoras 
Não há 

6. Iniciativas da incubadora 

para as inovações 
Não há 

7. Participação da incubadora 

nas inovações 

7.1 Grau de dependência das 

inovações com relação aos apoios 

da incubadora 

7.2 Distribuição de proporções por 

graus de dependência 

8. Parcerias para as inovações Não há 

Quadro 1. O indicador e suas variáveis 

Os critérios utilizados para a atribuição de pontuações às variáveis foram os seguintes: 

1. Infra-estrutura: a primeira variável atribui pontuação mais elevada àquelas incubadoras que 

apresentam infra-estruturas de apoio à pesquisa diversificadas, quantitativamente suficientes e 

geograficamente próximas. Desse modo, são atribuídos cinco pontos às incubadoras com 

quatro ou mais laboratórios, internos ou nas instituições às quais estão vinculadas. No outro 

extremo, a pontuação mínima é atribuída a incubadoras que não dispõem de laboratórios.   

2. Competências internas: a segunda variável avalia a existência, nas incubadoras ou nas 

instituições às quais estão diretamente vinculadas, de pessoal técnico capaz de oferecer apoio 

às empresas na geração ou na incorporação de inovações. Optou-se pela escala quantitativa, 

no suposto que esta seja expressão da diversidade. São atribuídos cinco pontos às incubadoras 

que mantém, em seus quadros, quatro ou mais técnicos e, no outro extremo, um ponto na 

inexistência de pessoal técnico permanente. 

3. Complexidade das inovações: a terceira variável é uma variavel composta, combinando 

diferentes graus de complexidade de inovações com proporções de empresas por grau de 

complexidade. Adota uma tipologia de complexidade que vai de produtos, serviços e 

processos novos (socialmente inexistentes até então), com pontuação cinco, com ausência de 

inovações, com pontuação um.  
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4. Mecanismos de inovação: a quarta variável avalia os percursos utilizados pelas empresas 

para realizarem as inovações. Considera uma escala hierárquica de mecanismos, em que as 

atividades de P&D e os spin-offs são considerados os mecanismos capazes de gerarem as 

inovações mais complexas, pontuadas com cinco. No outro extremo estão situados os 

mecanismos geradores de inovações de mais baixa complexidade, tais como cópias e 

especificações de insumos e processos. Para completar a pontuação da variável, cada tipo de 

mecanismo é ponderado pelas respectivas proporções de unidades praticantes. 

5. Proporções de empresas inovadoras: a quinta variável avalia a intensidade das inovações. 

Se mais de 80% das unidades inovaram nos últimos 12 meses a incubadora recebe cinco 

pontos. No outro extremo é atribuído um ponto às incubadoras nas quais menos de 20% das 

empresas tenham inovado.  

6. Iniciativas da incubadora: a sexta variável avalia o papel desempenhado pela incubadora no 

apoio às inovações. No patamar superior de desempenho ficam situadas as incubadoras com 

posturas proativas, ou seja, que induzem as empresas a inovarem. Já no patamar mais baixo, 

posicionam-se as incubadoras totalmente indiferentes, ou seja, que não oferecem qualquer 

tipo de apoio ou retaguarda às empresas, para inovarem.  

7. Participação da incubadora nas inovações: a sétima variável apura a intensidade do 

envolvimento da incubadora nas inovações das empresas, sendo aplicável apenas ao universo 

das empresas que efetivamente inovaram. A pontuação máxima é atribuída aos casos em que 

as empresas declararem que não haveriam inovado, em hipótese nenhuma, sem o firme e 

decisivo apoio da incubadora. No outro extremo, a pontuação mínima corresponde aos casos 

em que as inovações ocorrem de forma totalmente independente da incubadora. Dada a 

grande heterogeneidade de situações particulares, a tipologia de contribuições é ponderada.  

8. Parcerias para as inovações: a oitava variável avalia o empenho da incubadora na 

construção de redes de parcerias – com universidades, institutos de pesquisa, escolas técnicas, 

etc. – para o apoio às inovações.  O suposto é que, quanto mais próximos os vínculos, mais 

fértil se torna o ambiente para a inovação. Com isso, quando ocorre integração institucional 

(incubadora vinculada institucionalmente a universidade ou instituto de pesquisa, com 

proximidade física de instalações), a incubadora é avaliada com cinco pontos. No outro 

extremo, na inexistência de tais relacionamentos, é atribuído um ponto. 

6. Resultados 

O teste do indicador e das variáveis foi realizado em cinco incubadoras situadas em igual 

número de municípios no interior do Estado de São Paulo: duas em incubadoras que possuem 

perfis mais próximos do contexto das tecnológicas e outras três mais propriamente passíveis 

de serem caracterizadas como mistas ou tradicionais. 

Os dados fornecidos pelos responsáveis pelas cinco incubadoras, correspondentes às 

pontuações atribuídas a cada uma das variáveis, constam do quadro 2. 

 

 Incubadoras tecnológicas Incubadoras mistas 

Variavel Inc. A Inc. B Inc. C Inc. D Inc. E 

1. Infra-estrutura 

para a inovação 
5 4 1 1 1 

2. Competências 

internas de suporte à 

inovação 
5 5 4 2 1 
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3. Complexidade das 

inovações 
2,6 3,1 3 1,4 2 

4. Mecanismos de 

inovações 
4 5 3 2,4 1 

5. Proporções de 

empresas inovadoras 
4 4 2 2 4 

6. Iniciativas da 

incubadora para as 

inovações 
5 4 2,4 3 5 

7. Participação da 

incubadora nas 

inovações 
2,2 3 5 2,4 2,4 

8. Parcerias para as 

inovações 
5 4 2 2 4 

Médias geométricas 3,93 3,95 2,54 1,93 2,10 

Quadro 2 – Resultados quantitativos das variáveis nas incubadoras 

Os resultados obtidos suscitam algumas reflexões analíticas. 

a) Na perspectiva da validação das variáveis, os dados coletados são indicativos da 

aplicabilidade das mesmas para fins da identificação de incubadoras de diferentes perfis 

quando o referencial é a inovação. Em outras palavras, para distinguir incubadoras 

tecnológicas de não tecnológicas. 

b) Já para analisar os principais fatores diferenciadores do desempenho entre os dois grupos 

de incubadoras, é pertinente agrupar as variáveis em três sub-conjuntos, o primeiro 

correspondente aos insumos para a inovação, o segundo, referente aos processos internos, 

indutores ou facilitadores das inovações e o terceiro, refletindo os resultados das 

inovações. 

 Nas variáveis que expressam os insumos para as inovações (1, 2 e 8), as pontuações 

alcançadas pelos dois grupos de incubadoras aparentam um maior distanciamento – que 

necessita ser confirmado estatisticamente em estágio posterior da pesquisa – do que nas 

demais variáveis. Essa constatação seria indicativa de que as incubadoras ditas 

tecnológicas ofereceriam condições mais propícias para a inovação – em termos de infra-

estrutura e pessoal de apoio qualificado – do que as incubadoras mistas ou tradicionais.  

 As variáveis de processos revelam um maior equilíbrio entre os dois grupos de 

incubadoras, sugerindo que, em ambos os casos, as incubadoras têm desempenhos 

equivalentes quando se trata de oferecerem apoios, administrativos e operacionais, para as 

empresas inovarem.  

 Já as variáveis de resultados (3 e 5) revelam, de um lado, uma constatação lógica, qual 

seja, a de que as incubadoras tecnológicas tendem a abrigar, e assitir, a uma maior 

proporção de empresas inovadoras. De outro lado, os resultados da pesquisa nessas cinco 

incubadoras revelaram um fato curioso, o de que as complexidades das inovações nos dois 

grupos não são tão distanciadas quanto seria de se esperar.  
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6. Considerações finais 

Os resultados da pesquisa, nesse estágio de evolução, permitem extrair as seguintes 

considerações, conclusivas para este texto: 

a) As variáveis sugeridas para o indicador se mostraram aplicáveis para o fim proposto, qual 

seja, o de oferecer elementos metodológicos e epistêmicos para avaliar o desempenho de 

incubadoras; 

b) Essa constatação foi confirmada com base na evidente segmentação das incubadoras em 

dois grupos, um contendo as incubadoras declaradamente tecnológicas e outro as 

declaradamente mistas ou tecnológicas; 

c) A classificação das variáveis em três conjuntos – de insumos, processos e resultados – 

ofereceu interessantes indícios de que o componente claramente distintivo das 

incubadoras tecnológicas em relação às mistas e tradicionais é a sua infra-estrutura – física 

e de pessoal – de apoio à inovação, ou seja, os insumos. Nos outros dois conjuntos as 

distinções não se mostraram tão evidentes, o que sugere que também nas incubadoras 

ditas não tecnológicas os esforços para a promoção de inovações, assim como os 

consequentes resultados, estão fortemente presentes.  

O fato que mais chamou atenção nesse estágio da pesquisa, no entanto, foi a necessidade de se 

aplicar esse instrumental de coleta de dados em um número maior de incubadoras, com o 

consequente uso de instrumental estatístico, não apenas para a extração de resultados 

conclusivos, como também para a coleta de novos elementos que possam vir, eventualmente, 

a contribuir para a concepção e incorporação de novas variáveis ao indicador. 
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