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RESUMO 

 

O desenvolvimento científico e tecnológico de um país precisa de estímulos para uma expansão 

significativa. Para a prospecção desse assunto a Lei de Inovação no 10. 973 de 2004, 

potencializa a criação de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológicas (IEBTs) com auxílio 

de universidades, prefeituras e demais instituições públicas ou privadas. As IEBTs são 

organizações preparadas para amparar lacunas e facilitar recursos para o desenvolvimento de 

novos negócios. Empreendedores que desejarem incubar seus negócios precisam participar de 

um processo seletivo. Nesse sentido, indagou-se: como as competências individuais e a 

capacidade de absorção estão relacionadas com o processo de incubação de micro e pequenas 

empresas do estado do Paraná? A capacidade de absorção de novos conhecimentos pode obter 

melhores resultados, quando subsidiado por um know-how básico. A pesquisa teve como 

objetivo geral analisar as competências individuais e a capacidade de absorção que estão 

relacionadas com o processo de incubação de micro e pequenas empresas de base tecnológicas, 

no estado do Paraná. Para tanto, teve-se como objetivos específicos: definir as competências 

individuais dos empreendedores vinculados a incubadoras do Paraná; verificar a capacidade 

absortiva desses empreendedores; descrever o perfil das incubadoras; caracterizar o processo 

de seleção das empresas nessas incubadoras; e evidenciar tipos de inovações tecnológicas 

desenvolvidas pelas empresas. Por conseguinte, os caminhos metodológicos para a concretude 

dos objetivos se consolidou em uma natureza quantitativa, com auxílio de técnicas de coleta de 

dados qualitativa. Um survey foi instituído como estratégia de pesquisa, amparado por 

questionários com empreendedores incubados e entrevistas com gestores das IEBTs. Além 

disso, contou com uma análise documental (editais, instruções normativas) das incubadoras. 

Essa triangulação de dados foi construída com análises estatísticas, análise de conteúdo por 

avaliação e categorial. Os dados foram coletados durante os meses de novembro de 2018 a 

janeiro de 2019.  Foram identificados e enviados questionários a 121 negócios incubados nas 

15 incubadoras em atividade no estado. Desses, 60 questionários foram respondidos 

adequadamente pelos empreendedores e 6 gestores contribuíram com as entrevistas. Este 

número se justifica pela capacidade de saturação das informações, uma vez que os discursos se 

assemelham. Com os resultados alcançados, permite-se inferir que as incubadoras buscam 

indivíduos que demonstrem competências, mesmo que mínimas, em tecnologia, mercado, 

gestão, capital e empreendedorismo. Porém, há uma parcela de empreendedores ainda imaturos, 

que precisam ativar capacidade de absorção maior para que possam obter êxito no negócio. A 

incubadora necessita desenvolver um trabalho sensível, devido as características específicas de 

cada negócio e empreendedor, a fim de identificar irregularidades no empreendimento. A falta 

de conhecimentos em gestão, finanças, mercado e em administração foram mencionadas pelos 

gestores como principais lacunas a serem desenvolvidas pelas IEBTs.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Competências individuais. Capacidade absortiva. 

Incubadoras de base tecnológicas. 
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ABSTRACT 
 

 

Scientific and technologic development of a country must be encouraged to have a meaningful 

growth. In order to this issue prospection the Innovation Law number 10. 973 from 2004, 

enhance the establishment of Incubators to Technologic Base Enterprises (ITBEs) being 

assisted by universities, city halls and other public and private institutions. ITBEs are 

organizations prepared to sustain gaps and ease some resources to new business development. 

Entrepreneurs who want to incubate their enterprises must participate of a selective process. 

Thus, it was inquired about: how individual competencies and absorptive capacity are related 

with the incubation of micro and small enterprises from Paraná state?  The absorptive capacity 

of new knowledge must have better results when sustained by basic know-how. The research 

aimed to analyse the individual competencies and the absorptive capacity, how are related to 

the incubation process of technological micro and small enterprises, from Paraná state. 

Therefore, there were some specific goals: to define individual competencies from 

entrepreneurs linked with Paraná incubators; to verify the absorptive capacity from those 

entrepreneurs; to describe the incubators profile; to characterize the selection process of these 

incubators; and to evidence technological innovation kinds developed by enterprises. 

Consequently, the methods to achieve the goals have been stated by a quantitative approach, 

supported by qualitative techniques to collect data. A survey was established as research 

strategy, supported by questionnaires with incubated entrepreneurs and interviews with ITBEs 

managers. Besides that, it was done a documental analysis (public notice, normative ruling) 

with incubators. This data triangulation was made with statistics analysis, evaluation and 

categorical content analysis. The data were collected between the months of November/2018 

to January/2019. It was identified and sent questionnaires to 121 incubated enterprises in 15 

active incubators in the state. From them, 60 questionnaires were right answered by 

entrepreneurs and 6 managers added to the interviews. This number is justified by the 

information overload, when those speeches have been alike. Achieving the results, it might infer 

that incubators search for individual who has competencies, even minimal, in technology, 

market, management, capital and entrepreneurship. Although, there are some entrepreneurs still 

immature, who need to achieve a better absorptive capacity to have a successful business. The 

incubator need to develop a sensitive job, according to specific features of each enterprise and 

entrepreneur, in order to identify gaps into the business. The lack of knowledge in management, 

financial, market and administration were mentioned by managers as main gaps to be developed 

by ITBEs.  

 

 

Keywords: Entrerpreneurship. Individual competencies. Absorptive capacity. Technological 

base incubators.  
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RESUMEN 

 

El desarrollo científico y tecnológico de un país necesita estímulos para una expansión 

significativa. Para la prospección de este tema la Ley de Innovación nº 10. 973 de 2004, 

potencializa la creación de Incubadoras de Base Tecnológicas (IEBTs) con ayuda de 

universidades, ayuntamientos y demás instituciones públicas o privadas. Las IEBTs son 

organizaciones preparadas para amparar lagunas y facilitar recursos para el desarrollo de nuevos 

negocios. Los emprendedores que deseen incubar sus negocios necesitan participar en un 

proceso selectivo. En ese sentido, se indagó: ¿cómo las competencias individuales y la 

capacidad de absorción están relacionadas con el proceso de incubación de micro y pequeñas 

empresas del estado del Paraná? La capacidad de absorción de nuevos conocimientos puede 

obtener mejores resultados, cuando es subsidiado por un know-how básico. La investigación 

tuvo como objetivo general analizar las competencias individuales y la capacidad de absorción 

que están relacionadas con el proceso de incubación de micro y pequeñas empresas de base 

tecnológica en el estado del Paraná. Para ello, se tuvo como objetivos específicos: definir las 

competencias individuales de los emprendedores vinculados a las incubadoras del Paraná; 

verificar la capacidad absorbente de estos emprendedores; describir el perfil de las incubadoras; 

caracterizar el proceso de selección de las empresas en esas incubadoras; y evidenciar tipos de 

innovaciones tecnológicas desarrolladas por las empresas. Por consiguiente, los caminos 

metodológicos para la concreción de los objetivos se consolidó en una naturaleza cuantitativa, 

con ayuda de técnicas de recolección de datos cualitativa. Una encuesta (survey) fue instituida 

como estrategia de investigación, amparado por cuestionarios con emprendedores incubados y 

entrevistas con gestores de las IEBTs. Además, contó con un análisis documental (ediciones, 

instrucciones normativas) de las incubadoras. Esta triangulación de datos fue construida con 

análisis estadísticos, análisis de contenido por evaluación y categorial. Los datos fueron 

recolectados durante los meses de noviembre de 2018 a enero de 2019. Fueron identificados y 

enviados cuestionarios a 121 negocios incubados en las 15 incubadoras en actividad en el 

estado. De estos, 60 cuestionarios fueron respondidos adecuadamente por los emprendedores y 

6 gestores contribuyeron con las entrevistas. Este número se justifica por la capacidad de 

saturación de la información, ya que los discursos se asemejan. Con los resultados alcanzados, 

se permite inferir que las incubadoras buscan individuos que demuestren competencias, aunque 

sean mínimas, en tecnología, mercado, gestión, capital y emprendedorismo. Sin embargo, hay 

una parcela de emprendedores todavía inmaduros, que necesitan activar capacidad de absorción 

mayor para que puedan obtener éxito en el negocio. La incubadora necesita desarrollar un 

trabajo sensible, debido a las características específicas de cada negocio y emprendedor, a fin 

de identificar irregularidades en el emprendimiento. La falta de conocimientos en gestión, 

finanzas, mercado y administración fueron mencionadas por los gestores como principales 

lagunas a seren desarrolladas por las IEBTs. 

 

 

Palabras clave: Emprendedorismo. Competencias individuales. Capacidad absorbente. 

Incubadoras de base tecnológica.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será descrito o tema proposto para desenvolvimento deste estudo, bem 

como, a sua contextualização e relevância. Ademais, os objetivos, geral e específicos, serão 

expostos, além da justificativa prática e teórica que subsidiaram a construção da pesquisa. 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O desenvolvimento da sociedade incorpora uma “destruição criadora”, ou seja, o novo 

subtrai a presença do que estava instituído. Este é o ciclo incessante do sistema econômico em 

que vivemos, somado à ciência e tecnologia, é provável que não tenha um fim estagnado 

(SCHUMPETER, 1998). Uma vez que a expansão tecnológica se tornou um fator endógeno 

para a competitividade e crescimento econômico de pequenas e grandes empresas, a inovação 

tecnológica adquiriu posição de destaque.  

 As inovações, quando conectadas à tecnologia, tendem a elevar as competências 

científicas e tecnológicas do país e, consequentemente, proporcionar benefícios sociais, 

ambientais e econômicos. Para tanto, inovar tecnologicamente é um processo que exige 

esforços conjuntos, podendo aumentar de modo significativo, uma vez que haja incentivos às 

organizações, independentemente da sua dimensão (MATTOS; GUIMARÃES, 2012). 

Porém, as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) brasileiras se desenvolvem a passos 

lentos, associado ao fator inovação e tecnologia. De acordo com o Global Entreprenership 

Monitor (GEM, 2017), em relação aos empreendedores iniciais, o Brasil possui um percentual 

de 1,4% de empreendimentos voltados para inovação e tecnologia e apenas 0,5% conseguem 

manter o negócio. Resultado este, o qual pode ser justificado pela incidência de empreendedores 

iniciais no ramo de serviços, e os que possuem relação com a indústria desempenham atividades 

manufatureiras simples com pouco potencial em conhecimento e inovação (GEM, 2017). A 

taxa de mortalidade dessas MPEs é um fator crítico, para que efetivamente contribuam para o 

desenvolvimento econômico local e nacional. Uma das razões que dificulta identificar os reais 

problemas dessa categoria remete-se à ampla dimensão dada à abrangência de MPEs. Nogueira 

e Oliveira (2013) demonstram o quão moroso é classificar e, por conseguinte, criar políticas 

públicas que realmente sejam determinantes para o desempenho dessas empresas. Neste 

sentido, agrupar e criar modelos de gestão específicos para cada grupo de organização, pode 

ser o primeiro passo para que realmente se atinjam resultados qualificados.  
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Com o intuito de potencializar o crescimento científico e tecnológico do país, a Lei da 

Inovação (BRASIL, 2004) estabeleceu medidas de incentivo às organizações. Nesta lei, grande 

destaque é dado as Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), um local que deve 

viabilizar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo em seus mais diversos 

ramos. Para Carayannis et al. (2006), a aprendizagem tecnológica para empreendedores, 

impulsionada por incubadoras, é uma tendência do século XXI. As MPEs inseridas em IEBTs 

serão espécies específicas que abarcarão o corpus de estudo dessa pesquisa, juntamente com o 

perfil empreendedor de seus proprietários.  

Como o processo de incubação é associado à consolidação de novos conhecimentos, a 

competência individual e capacidade absortiva possuem destaque na formação dos 

empreendedores. Para Fleury e Fleury (2001) as competências individuais se fundamentam 

junto ao processo de aprendizagem e aplicação dos conhecimentos, de modo cíclico. Ao passo 

que, a capacidade absortiva explora as experiências, estímulos, capacidade de absorver 

conhecimentos e se apropriar dos mesmos, para a instituição de vantagens competitivas 

(ZAHRA; GEORGE, 2002). Logo, pesquisar as competências individuais e capacidade de 

absorção dos empreendedores fortalece a formação de novas estratégias para a atuação das 

IEBTs. 

Os empreendedores formam um grupo eminente para o êxito da expansão econômica, 

e consequentemente, para a pesquisa por serem agentes da mudança. Toma-se como base a 

principal característica apontada por Schumpeter (1988), de que a inovação é a razão que 

sustenta o perfil empreendedor. É neste sentido que MPEs têm ganhado espaço no mercado, 

dentre as grandes corporações e suas amplas escalas de produção. Produtos diferenciados, 

personalizados e com alto valor agregado contribuem, de maneira significativa, para o aumento 

da inovação tecnológica do país e condições de sobrevivência das MPEs, além de direcionar 

consumidores a uma nova concepção de consumo. Cada vez mais, novos produtos, serviços ou 

processos são criados ou melhorados, a fim de subsidiar desejos individuais, designando um 

mercado adverso ao de produção em escala (ACS; AUDRETSCH, 1990). 

Duas grandes vertentes são encontradas no empreendedorismo conexo à inovação; 

uma ligada aos empreendedores individuas que criam seus pequenos negócios e outra de 

colaboradores presentes em grandes empresas, resultando em uma característica da empresa e, 

não necessariamente, de uma pessoa física (SCHUMPETER, 1988). Contudo, para os 

empreendedores de pequenos negócios, as dificuldades financeiras, de gestão, marketing entre 

outras, parecem diminuir as chances de sucesso. Portanto, “são as assessorias que ajudarão o 

empreendedor a ultrapassar a primeira e, em geral, a mais difícil fase do empreendimento: a da 
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sobrevivência” (DORNELAS, 2001, p. 202). Assim, as IEBTs possuem um papel sobressalente 

no que tange o apoio da gestão técnica e empresarial, principalmente. Dependendo da 

incubadora, há possibilidade de outros serviços, como de infraestrutura física e de serviços, 

além de questões financeiras. Mas, o objetivo geral é proporcionar à sociedade 

empreendimentos de sucesso.  

Dentre os tipos de incubadoras, a pesquisa priorizou as de base tecnológica, ou seja, 

as que auxiliam empreendimentos de cunho tecnológico e contribuem substancialmente para a 

promoção do Brasil, enquanto país emergente em âmbito científico (ANPROTEC, 2016). 

Todavia, o percurso para este êxito é, excessivamente, singular e moroso. O caráter de cada 

MPE e, consequentemente, do empreendedor, são dotados de características ímpares. Para 

Vedovello e Figueiredo (2005), as IEBTs devem exercer uma gestão sensível com as MPEs, 

uma vez que cada uma possui capacidades e desempenhos divergentes. 

O apoio a empreendedores de pequeno porte significa estar em defesa do crescimento 

social e econômico, pois raras são as vezes que conseguem se sustentar sozinhos. A não criação 

de um ambiente empreendedor minimiza as condições de sobrevivência desses sujeitos 

(FISCHER; NIJKAMP, 2009). Quando os empreendimentos são tecnológicos, os riscos são 

ainda maiores, os empreendedores precisam muitas vezes criar um mercado para seus novos 

produtos ou serviços, aumentando ainda mais o nível de incerteza sobre o sucesso do negócio 

(BAÊTA; BORGES; TREMBLAY, 2006). Assim, o apoio das IEBTs é uma vantajosa opção, 

são verdadeiras “mães” de empresas inovadoras que nem mesmo saíram do projeto 

(ANPROTEC, 2016).  As IEBTs identificam e suprem as lacunas que impedem o crescimento 

das MPEs, cabe aos empreendedores instigar competências individuais e capacidade absortiva 

para a promoção dos negócios.  

Embora a concepção de inovação seja comumente associada ao desenvolvimento de 

produtos tecnológicos, ela possui níveis e diferentes áreas de ação. Oportuno é compreender as 

concepções de inovações, a fim de perceber os resultados que estão sendo obtidos pelas IEBTs. 

Para o manual de Oslo (OECD, 2005), existem quatro grandes distinções entre as inovações, 

aquelas referentes aos produtos, processos, marketing e organizacional. Inovações de produtos 

e/ou processos são mais comuns; porém, estudos recentes sobre a inovação de marketing e 

organizacional entram em discussão. Sendo o marketing uma ferramenta para o aumento de 

vendas, uma simples mudança no design de uma embalagem não pode ser considerada uma 

inovação de produto, e sim específica de marketing, além das inovações organizacionais, 

relativas ao ambiente da organização. Portanto, o Manual de Oslo propõe um sistema de 

inovação sobre: “a) a inovação na empresa; b) as interações com outras empresas e instituições 
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de pesquisa; c) a estrutura institucional nas quais as empresas operam; d) o papel da demanda” 

(OCDE, 2006, § 100). Nessa perspectiva, Tigre (2006) destaca que inovações podem ser 

geradas em níveis radicais, reordenando uma nova lógica de produtos e consumidores, devido 

à criações inéditas, ou mesmo incrementais, viabilizadas por pequenas mudanças sutis aos 

processos, produtos ou serviços já existentes. 

 Por essa razão, a inovação não pode ser efetivada isoladamente e, em consonância, as 

incubadoras de empresas vivem uma terceira geração, com foco dominante ao networking.  Isso 

significa que as relações interpessoais proporcionam acesso a recursos e conhecimento, os quais 

somados ao empreendimento resultarão em benefícios concretos (ANPROTEC, 2016). 

Inovações precisam obter status, a busca pela notoriedade é constante, para que o retorno 

financeiro seja compensado. Tigre (2006, p. 71) afirma que “uma inovação só produz impactos 

econômicos abrangentes quando se difunde amplamente entre as empresas, setores e regiões, 

desencadeando novos empreendimentos e criando novos mercados”. Assim, o resultado 

atingirá o nível necessário, no qual todos os empreendimentos deveriam atender, para que a 

expansão econômica e tecnológica seja evidente no país. 

Desse modo, juntamente com a concepção empreendedora de Schumpeter, o tema da 

inovação e tecnologia buscada por empreendedores de MPE, os quais se utilizam de IEBTs, 

será compreendido neste estudo sob a ótica teórica da capacidade absortiva. Com o suporte das 

IEBTs, as MPEs tendem a potencializar suas competências e desempenho, podendo gerar maior 

competividade e destaque no mercado. Cohen e Levinthal (1990) afirmam que a capacidade 

absortiva da organização não é representada apenas pela soma das capacidades individuais de 

cada membro, e sim pela capacidade que elas possuem de explorar e se beneficiar com o 

conhecimento de seus colaboradores. 

Neste contexto teórico e prático, o estudo delimita-se dentro do seguinte 

questionamento: Como as competências individuais e a capacidade de absorção dos 

empreendedores estão relacionadas com a geração de inovação e tecnologia de micro e 

pequenas empresas incubadas do estado do Paraná? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Para atender a problemática do estudo, estabeleceram-se os seguintes objetivos geral 

e específicos, a fim de conduzir as etapas necessárias para concretude do questionamento de 

pesquisa. 
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1.2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as competências individuais e a capacidade de absorção dos empreendedores 

que estão relacionadas com a geração de inovação e tecnologia de micro e pequenas empresas 

de base tecnológicas, no estado do Paraná. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) descrever o perfil das incubadoras;  

b) caracterizar o processo de seleção das empresas nas incubadoras; 

c) descrever as competências individuais dos empreendedores vinculados a 

incubadoras do Paraná; 

d) avaliar a capacidade absortiva desses empreendedores; 

e) classificar os tipos de inovações tecnológicas desenvolvidas pelas empresas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

 

  Esta pesquisa possui algumas relações com algumas pesquisas, como a de Bergek e 

Norrman (2008), que investigaram a performance das incubadoras, com relação à seleção, 

suporte de negócio e mediação. Rothschild e Darr (2005) evidenciaram a necessidade de redes 

formais e informais, para o desenvolvimento de inovações, deixando de lado o modo linear de 

produção científica. Rothaermel e Thursby (2005) exploraram o fluxo de conhecimento entre a 

universidade e empresas incubadas, levando em consideração a capacidade absortiva e a Visão 

Baseada em Recursos. Etzkowitz, Mello e Almeida (2005) compreenderam a relevância da 

Triple-helix, ou seja, a união entre as universidades, indústrias e governo, com o intuito de que 

o conhecimento seja transformado em inovações à sociedade. Carayannis et al. (2006) 

realizaram estudos de caso sobre iniciativas empreendedoras, políticas, práticas e experiências, 

para promover a aprendizagem junto a incubadoras tecnológicas. Assim, esta pesquisa possui 

uma conjuntura incipiente sobre a temática do desempenho das MPE de base tecnológica, 

investigando as competências empreendedoras adquiridas no processo de incubação, a fim de 

potencializar práticas, comportamentos, perfis e experiências para a promoção de inovação e 

tecnologia em MPEs.  

A pesquisa está situada dentro da linha de Inovação e Tecnologia, do Mestrado 

Profissional em Administração, com o intuito de identificar o perfil empreendedor junto ao 
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desempenho inovativo e tecnológico de MPEs. O tema se justifica por possuir caráter recente, 

tanto em meio prático como teórico. No Brasil, após a Lei no 10.973, de 2004 (Lei da Inovação), 

muitos foram e são os incentivos governamentais em prol do crescimento da inovação e 

tecnologia no país. Uma das principais preocupações dessa legislação foi aproximação entre a 

ciência e os meios de produção. Desse modo, as incubadoras de base tecnológica se tornaram 

um locus de fomento ao desenvolvimento de inovações tecnológicas (BRASIL, 2004). Logo, 

oportuno se faz analisar o crescimento intelectual das MPEs incubadas, para isso, evidenciar as 

competências dos empreendedores auxilia na compreensão da capacidade de absorção de novos 

conhecimentos. Pois, ao passo que empreendedores possuem conhecimento prévio sobre 

determinando assunto, a habilidade de adquirir e colocar em prática novos conceitos aumenta 

significativamente (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

O Brasil vive um grande processo de avanço tecnológico e, portanto, incentivos no 

campo científico têm alavancado o crescimento intelectual da sociedade para a promoção de 

ciência de qualidade. Isso decorre do fato de que “a pesquisa científica é a base da geração de 

conhecimento e o suporte teórico para a geração da tecnologia e, por conseguinte, da inovação” 

(MCTI, 2015, p. 74). O objetivo das políticas públicas é posicionar melhores condições de 

desenvolvimento ao Brasil, transformando conhecimento em riqueza para a sociedade. Para 

tanto, a aproximação dos centros de pesquisa e desenvolvimento científico junto à comunidade 

empreendedora é eminente. As IEBTs tendem a proporcionar vínculos entre empreendedores e 

o conhecimento científico, necessários para a ascensão de seus empreendimentos em níveis 

high-tech.  

Para Cavalcante (2013), o aspecto que minimizou melhores desempenhos brasileiros 

em seu desenvolvimento deriva da predominância do modelo linear de inovação.  Fator que 

limita as interações concomitantes dos sujeitos envolvidos no processo de criação, difusão e 

uso de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Assim, o modelo sistêmico de inovação assume 

papel substancial na troca de informações, a qual possibilitaria intervenções irregulares, de 

diversos stakeholders, no encadeamento de uma inovação. 

Este estudo se justifica ainda por sua contribuição ao grupo de MPEs, as quais possuem 

acentuados níveis de incerteza, mas que podem fazer muita diferença quanto ao crescimento 

tecnológico, econômico e social do país, se amparadas adequadamente por incubadoras. De 

acordo com os últimos dados da Anprotec, o Brasil conta com 369 incubadoras, sendo 2.310 

empresas incubadas e 2.815 já graduadas (ANPROTEC, 2016). Logo, demonstrar o quão 

significativo elas são para a sociedade, torna-se uma das razões proeminentes deste estudo.    
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Em conjuntura teórica, este estudo pretende contribuir para uma lacuna ainda existente 

na compreensão das IEBTs, no que tange à sua dinâmica interna. Silva (2016), em sua 

dissertação, afirma que a literatura sobre conhecimento do ambiente de IEBTs ainda se encontra 

em condição recente, portanto, estudos têm muito a contribuir ao campo.  Ademais, levou-se 

em conta a capacidade de absorção de MPEs de base tecnológica, incubadas, considerando a 

conjuntura cognitiva de seus empreendedores, para análise de competências e desempenho 

voltada para o desenvolvimento de inovações tecnológicas. Dada a dimensão da capacidade 

absortiva ao se basear na premissa de adquirir, assimilar, transformar e explorar conhecimentos 

externos, significativos são os caminhos a serem explorados (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Muitas são as lacunas teóricas a serem exploradas; Patton (2014) expõe a necessidade de uma 

rede de comunicação e gestão muito bem articulada na organização, pois o conhecimento 

centralizado não oportunizará benefícios à empresa. Além do que, Ben-oz e Greve (2015) 

acreditam que os resultados da capacidade absortiva não se reduzem apenas a longo prazo, os 

benefícios começam a curto prazo.  A curto prazo, o momento de aquisição e assimilação de 

novos conhecimentos é chamado de capacidade absortiva potencial. Ao passo que, a longo 

prazo, a transformação e exploração constituem o estágio de capacidade absortiva realizada.  

 

1.4 COMPOSIÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

 

Para melhor compreensão da pesquisa, a Figura 1 exibe um fluxograma dos capítulos 

presentes nesta dissertação. O esquema expõe os cinco capítulos, bem como, uma breve 

descrição de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo estrutural da dissertação 



24 

 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 
 

Após este primeiro capítulo de introdução, no qual se demonstrou o problema de 

pesquisa, objetivos geral e específicos, além da justificativa prática e teórica, a dissertação é 

estruturada dentro de mais quatro seções. 

O capítulo dois apresenta o levantamento teórico da pesquisa, subdivido em quatro 

fragmentos. O primeiro refere-se ao estudo bibliométrico acerca da temática das IEBTs. O 

segundo evidencia a inovação e tecnologia no perfil empreendedor, para então, relacionar com 

a capacidade de absorção de MPEs, baseado nas competências individuais e empreendedoras 

dos sujeitos. Por fim, o ambiente das IEBTs será descrito, a fim de compreender a atribuição 

dessas organizações para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. 

O terceiro capítulo abrange os procedimentos metodológicos utilizados, assim como a 

justificativa dos mesmos, em relação ao corpus de pesquisa. Primeiramente, houve a descrição 

da pesquisa, foi classificada quanto à abordagem, natureza, tipo e temporalidade. Ademais, 

descreveu-se a amostra e entrevistados, visto que a pesquisa se utilizou de mecanismos de dados 
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objetivos e subjetivos. Na sequência, os instrumentos de coleta e análises de dados foram 

detalhados. 

O quarto capítulo expõe uma análise estatística, de conteúdo e documental. A 

triangulação da análise ocorreu com dados quantitativos e qualitativos, bem como a relação do 

aparato teórico, estudado, com os objetivos propostos na pesquisa. A demonstração dos 

resultados se utilizou de gráficos e tabelas para os dados quantitativos e quadros para os dados 

qualitativos.  

O quinto capítulo finaliza a dissertação expondo as considerações finais, no que se 

remete aos resultados atingidos, as contribuições para os empreendedores, IEBTs e para a 

sociedade como um todo. A comunidade local e nacional pode se beneficiar com as descobertas 

evidenciadas neste estudo. Pois, quando se conhece a condição de determinado grupo, os 

projetos são configurados em consonância as suas características.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para subsídio teórico à dissertação, este capítulo está estruturado dentro de quatro 

subtítulos. O primeiro evidenciou um estudo bibliométrico acerca da temática em torno das 

IEBTs. O segundo expõe conceitos sobre o perfil empreendedor, assim como a inovação e 

tecnologia. O terceiro esclarece definições sobre capacidade absortiva, bem como, as 

competências individuais e empreendedoras dos sujeitos. E o último demonstra as incubadoras 

de base tecnológicas em sua conjuntura no Brasil. 

 

2.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

 

Para compreensão do universo teórico da dissertação, um estudo bibliométrico foi 

realizado nas bases de dados dos Periódicos Capes, Scielo, Spell e Web of Science. A opção 

dessa base de dados justifica-se pela abrangência nacional e internacional. Para análise, 

utilizaram-se os programas Statistical Package for Social Sciences – SPSS, Microsoft Excel e 

VOSviewer.  

De acordo com Guedes e Borschiver (2005), um campo científico em exploração pode 

ser conceituado pela Lei de Bradford, uma vez em que há publicação de um estudo em periódico 

de destaque, outros serão atraídos sequencialmente. Cria-se um núcleo temático, com vários 

outros subgrupos que sustentam uma ideia central. Assim, o levantamento de palavras-chave 

são mecanismos para investigar um determinado assunto. Nesse contexto, elencou-se como 

método de busca uma relação de palavras-chave, conforme evidenciadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Relação de busca das palavras-chave 

 
Fonte: elaboração própria (2019). 

  

As palavras-chave das extremidades, da Figura 2, foram relacionadas diretamente com 

o termo indicado no centro da estrutura (Incubadoras tecnológicas ou Technological 

Incubators) de acordo com o idioma. Isso ocorreu, para que se pudesse obter maior 



27 

 

aproximação com o ambiente de pesquisa, as IEBTs. As pesquisas, nas três bases de dados, 

restringiram-se à área de Ciências Sociais, Gestão e Negócios, entre os anos de 2004 e 2017, 

totalizando 14 anos. Esse intervalo cronológico se justifica pela Lei no 10.973 publicada no ano 

de 2004, sobre o incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Brasil, visto que 

as IEBTs, parques e polos tecnológicos foram elencados como ambiente propício para o avanço 

e desenvolvimento de projetos de inovação e tecnologia (BRASIL, 2004). O que possui uma 

incipiente relação com o objeto de estudo desta dissertação.  

Antes de realizar a leitura dos resumos dos artigos e identificar duplicidades, houve a 

identificação de 126 artigos. Após esses procedimentos, foram selecionados 32 artigos similares 

à temática. Dentro do período de coleta de dados, a Figura 3 demostra os índices de publicações 

sobre a temática por ano. 

 

Figura 3 - Número de publicações anuais 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

 

É possível inferir que a temática se situa em recente discussão, sendo 2017 o ano em 

que houve o maior número de publicações, dentro do período pesquisado. Não obstante, a 

temática possui maior frequência de interesse nos anos de 2011, 2013 e 2015, com 4 

publicações anuais cada. Além do ano de 2014, com 5 publicações. Reconhecer onde essas 

publicações estão ocorrendo, com maior intensidade, também se mostra significativo no que se 

refere a Lei de Produtividade de Lotka, dentro da abordagem bibliométrica. Araujo (2006) 

assevera que essa Lei demonstra que a produção da literatura científica de um determinado 

assunto é produzida por um número relativamente pequeno de autores, portanto, a descrição e 

identificação desse grupo se tornam executável.  

Neste sentido, a Figura 4 segue com os primeiros detalhamentos sobre o grupo de 

autores.  
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Figura 4 - Identificação geográfica das publicações 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Em um ambiente geográfico à nível de dezoito países, a Figura 4 expressa acentuada 

presença de publicações no Brasil (com 16 trabalhos), seguido dos Estados Unidos (com 6 

trabalhos) e Inglaterra (com 3 trabalhos). O que pode ser justificado pela intensa proliferação 

de incubadoras em todo território nacional. De acordo com a Anprotec (2016), 369 incubadoras 

estão presentes nos mais diversos estados brasileiros, para que haja o desenvolvimento e 

longevidade dos empreendimentos no mercado. Nesse sentido, oportuno se faz o aumento da 

produção científica, concomitantemente, com a demanda prática do objeto. Embora, haja a 

incidência de dezoito origens dos autores, as publicações se limitam em três idiomas, dezenove 

foram publicados em língua inglesa, doze em português e apenas um em língua espanhola.  

A fim de obter ainda mais especificidade sobre o contexto das publicações, o Quadro 

1 evidência as universidades, institutos e escolas dos referidos autores. 

  

Quadro 1- Origem dos autores 

 Local País Número de publicações 

Fundação Getúlio Vargas Brasil 3 

Universidade George Washington EUA 2 

Universidade de São Paulo Brasil 2 

Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 2 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 2 

Universidade Regional de Blumenau Brasil 2 

Universidade de Haifa Israel 2 

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura Brasil 2 

Escola ESADE Business Espanha 2 

Universidade Bournemouth Inglaterra 1 

Universidade Chen Shiu Taiuã 1 

Complutense Universidade de Madri Espanha 1 

Universidade de Montfort Inglaterra 1 

Departamento de Pós Graduação Brasil 1 

Universidade Internacional da Florida EUA 1 
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Instituto Tecnológico da Georgia EUA 1 

Universidade I Shou Taiuã 1 

Escola Business INSEAD França 1 

Instituto Tecnológico de Bandung Indonésia 1 

Universidade Linkoping Suécia 1 

McKinsey & Company EUA 1 

Bureau Nacional de Pesquisa econômica Inglaterra 1 

Universidade Nacional Cheng Kung Taiuã 1 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

Embora o local de pesquisa dos autores não reflita, necessariamente, o local de 

publicação de suas pesquisas, ainda assim, o Brasil segue em destaque com sete locais, entre 

universidades e institutos. Em seguida, Os Estados Unidos e Taiuã destacam a nacionalidade 

de mais quatro autores, cada.  

A fim de conhecer os nomes com maior destaque sobre a temática, O Quadro 2 

apresenta os autores com seus respectivos números de citações, além dos periódicos e 

classificação Qualis, na área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e 

turismo.  

 

Quadro 2 - Autores com maior número de citações 

Citações Autores Ano Periódico 
Estrato 

Qualis 

392 Rothaermel e Thursby  2005 Research policy A1 

347 Etzkowitz, Mello e Almeida 2005 Research policy A1 

224 Carayannis, Popescu, Sipp e 

Stewart 

2006 Technovation A1 

197 Rothschilde  Darr 2005 Technovation A1 

164 Bergek e Norrman 2008 Technovation A1 

95 Marlow e McAdam 2012 Entrepreneurship Theory and Practice A1  

72 Vedovello e Figueiredo 2005 RAE-eletrônica A2 

70 Carayannis, Kassicieh e 

Radosevich 

2000 Technnovation A1 

63 Fang, Tsai e Lin 2010 International Small Business Journal A1 

39 Ben-Oz e Greve 2015 Journal of Management A1 

37 Patton e Dean 2014 International Small Business Journal A1 

Fonte: elaboração própria (2018). 

 

 

Assim como Guedes e Borschiver (2005) descrevem a Lei da produtividade de autores 

de Lotka e da produtividade de periódicos, Lei de Bradford, sobre poucos autores e periódicos 

que produzem muito, e que muitos produzem pouco, é possível identificar um núcleo comum 

entre os artigos de maior número de citações. Os periódicos Technovation e Research policy 

possuem afinidade com a temática e dominam o ranking dos autores com maior número de 

citações. Por serem periódicos respeitados, dentro da hierarquia classificatória do Estrato 

Qualis, possuem ainda maior notoriedade no campo científico.  
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Com vista a detectar a origem dos conceitos utilizados pelos autores, o programa 

VOSviewer foi utilizado para construção de um mapa de referências citadas, com os 32 artigos 

selecionados nas base de dados Scielo, Spell e Web os Science, como pode ser observado na 

Figura 5. 

 

Figura 5 - Mapa de citação entre autores 

 
Fonte: elaboração própria (2018).  

 

Oportuno ressaltar que o mapa (Figura 5) apresenta apenas o primeiro autor de cada 

pesquisa. Os círculos maiores representam autores que possuem maior influência sobre o 

assunto, e o mínimo de quatro citações foi definido como número de corte para a composição 

da rede. A formação de cinco clusters no mapa demonstra as diversas ramificações do tema em 

estudo, bem como uma aparente relação, pois nenhum grupo se formou isoladamente.  

O primeiro cluster de cor vermelha representa o grupo com maior número de autores, 

com presença de 23. Esse grupo demonstra a temática sobre as incubadoras, sendo que Mian 

(1996) enfatiza o desempenho das incubadoras/empresas incubadas, e Etzkowitz, Mello e 

Almeida (2005) evidenciam a integração entre Universidade, indústria e governo, promovendo 

o chamado Triple helix. O segundo cluster, de cor verde, conta com 14 autores, trazendo 

conceitos sobre capacidade absortiva, teoria cujo destaque é de Zahra e George (2002), Greve 

e Ben-oz (2015). O terceiro cluster, de cor azul e 6 diferentes autores, expõe a conjuntura sobre 

inovação e tecnologia junto aos empreendedores. Carayannis et al. (2006) e Porter (1985) 

manifestam notoriedade frente ao tema. O quarto grupo de cor amarela conta com 4 autores: 

sendo Cohen e Levinthal (1990), Shane (2000), Rothaermel e Hess (2007), os quais investigam 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

Cluster 4 
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a capacidade dos empreendedores frente à aquisição de novos conhecimentos. O último cluster, 

de cor roxa, exibe autores como Eisenhardt e Graebner (2017) sobre as oportunidades e desafios 

enfrentados pelos empreendedores. 

Com o estudo bibliométrico foi possível obter um panorama sobre o tema de IEBTs 

em âmbito nacional e internacional nos últimos 14 anos. Além disso, mostrou ser um campo 

proeminente para pesquisas, que poderão resultar em benefícios concretos para a sociedade e, 

mais especificamente, para o fomento de empreendedores de MPEs tecnológicas. Neste sentido, 

infere-se que esta pesquisa possui relação com temas já pesquisados, mas nenhum possui uma 

investigação sobre as competências individuais dos empreendedores de MPE de base 

tecnológica, sob a luz da capacidade absortiva, a fim de compreender perfil, comportamento e 

gestão, que possam fomentar a inovação e tecnologia de empresas incubadas. Portanto, isso 

reforça o caráter de ineditismo desta dissertação na área em estudo. 

 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO BASEADO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

 

A discussão relativa ao empreendedorismo possui várias vertentes, dentre as quais no 

mínimo cinco grandes campos são explorados, tais como: uma função da economia; um novo 

negócio; dono ou gestor de um pequeno negócio ou MPE; um conjunto de características 

pessoais; ou uma forma de comportamento (MCQUAID, 2002). Para tanto, este estudo prioriza 

as características pessoais e também o comportamento dos empreendedores, em consonância 

ao ambiente em que estão inseridos, ou seja, as IEBTs. 

Logo, dependendo da área de estudo do autor, são as características atribuídas aos 

empreendedores. Os dois grandes vieses do perfil empreendedor são oriundos do economista 

Schumpeter (1988) e McClelland (1962, apud FILLION, 1999.), comportamentalista. Para os 

economistas, os empreendedores são motivados pelos aspectos de criatividade e inovação. 

Embora haja outros autores anteriores a Schumpeter (1988), foi ele quem realmente efetivou os 

conceitos do empreendedorismo junto à inovação. No entanto, McClelland (1962 apud 

FILLION, 1999) representa o lado subjetivo, que impulsiona o empreendedor, baseado na 

concepção de realização e poder. Mesmo que, essas duas linhas não determinem o real perfil 

empreendedor, Fillion (1999) afirma que as mesmas foram relevantes para discutir o papel da 

subjetividade humana presente na difusão dos empreendimentos. Logo, em geral, “os 

comportamentalistas atribuem aos empreendedores, as características de criatividade, 

persistência, internalidade e liderança” (FILLION, 1999, p. 12). As questões intrínsecas da 
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personalidade são expostas como natas ao empreendedor. Embora, não apenas a criatividade 

possa assegurar a sobrevivência do empreendedor no mercado, assim como não apenas o seu 

conhecimento em administração.  

Entretanto, em conceituações mais recentes, é possível identificar complexas 

caracterizações do perfil empreendedor, que atingem diferentes campos do conhecimento. 

Assim, oportunizam-se relações transdisciplinares entre as áreas. Para Dornelas (2008, p. 17), 

“o empreendedor de sucesso possui características extras, além dos atributos do administrador, 

e alguns atributos pessoais, que somados a características sociológicas e ambientais, permitem 

o nascimento de uma nova empresa”. Verifica-se, nesse contexto, um perfil administrador que 

delimita questões mais burocráticas do negócio, mas que também possibilite interferências do 

eu e da sua psicologia, levando em conta o ambiente onde está inserido. Logo, um perfil 

empreendedor é a soma de elementos objetivos e subjetivos, uma vez que a realização e a ideia 

de poder, por si só, não se sustentam sem a aplicabilidade de questões burocráticas que orientam 

o empreendimento.  

 Dornelas (2008) ainda destaca alguns mitos que permeiam o perfil empreendedor, 

como o fato de obter caraterísticas natas, serem “jogadores” que assumem riscos, ou que não 

conseguem trabalhar em grupos. Esses mitos também são adversos ao contexto das incubadoras, 

pois nesse meio poderão adquirir conhecimento, mensurar suas capacidades de inovação, além 

de compartilhar inovações (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Devido ao 

empreendedorismo ser um comportamento o torna passível de ser adquirido. Isto se relaciona 

com as concepções de Schumpeter (1988), visto que o empreendedor está relacionado ao fato 

de “produzir” inovações, ou seja, muito mais conexo ao seu comportamento do que a 

características pessoais (MACQUAID, 2002).  

Ademais, Thomas e Mueller (2000, p. 290) afirmam que, “para as novas formas de 

empreendimentos, empreendedores precisam de visão e energia, paixão e perseverança, 

iniciativa e direcionamento”. Da mesma maneira que há um impulso intangível, 

necessariamente o resultado exige aspectos tangíveis, oriundos de raízes mais objetivas. Não 

obstante, o empreendedor precisa adquirir equilíbrio entre as perspectivas comportamentalistas 

e economistas. Embora existam várias e complexas definições que estabeleçam o perfil dos 

empreendedores, esses conceitos não se mantém sozinhos. Fischer e Nijkamp (2009, p. 7) 

apontam que, “claramente, o sistema regional (educação, sistema de suporte social, cultura, 

acessibilidade, etc.) possui um papel importante na mudança de condições para 

empreendedores”. Assim, oportunizar facilidades aos sujeitos significa aumentar o 

desenvolvimento socioeconômico regional. Aspecto esse que também tem relação com as 
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incubadoras; o ecossistema proporcionado aos empreendedores tende a ampliar o suporte para 

o desenvolvimento de negócios.  

Guimarães e Azambuja (2010) estabeleceram um perfil de alta qualificação a 

empreendedores de base tecnológica, os quais usualmente possuem nível superior, já 

trabalharam em alguma empresa de alta tecnologia e agora pretendem oferecer um produto 

diferenciado ao mercado. Entretanto, essa realidade é restrita a um pequeno número de 

empreendedores, pois os índices estatísticos do Brasil, em relação ao empreendedorismo de 

base tecnológica, demonstram uma realidade aquém da esperada (GEM, 2017). 

 O empreendedor se estabelece junto a características de nível micro (pessoais) e 

macro (ambientais), sendo que não basta obter perfil e comportamento para que efetivamente o 

empreendedorismo ocorra, logo, o ambiente possui posição fundamental para a materialidade 

do negócio empreendedor (FISCHER; NIJKAMP, 2009). McQuaid (2002), de modo similar, 

acredita em três dimensões: ambiente macroeconômico, micro nível (suporte individual das 

empresas) e a cultura empreendedora. Assim, percebe-se que o perfil empreendedor não é 

suficiente para demonstrar o real papel do empreendedorismo, a literatura está além da 

personalidade e/ou comportamento.  

Visto que o empreendedorismo de base tecnológica não se estrutura de maneira 

isolada, oportuno se faz compreender o processo que origina a TI nas organizações e o que pode 

ou não ser considerada uma inovação. Além de destacar o macro ambiente em que estão 

inseridos os empreendedores de MPEs de base tecnológica. 

A inovação é considerada o estímulo da continuidade do modelo econômico capitalista 

e empreendedores são responsáveis por essas mudanças. Schumpeter (1988) consolida cinco 

fatores fundamentais para que a inovação seja considerada o fomento do desenvolvimento 

econômico: a) lançamento ou aprimoramento de produtos; b) novos métodos de produção e 

venda; c) abertura de novos mercados; d) aquisição de novos recursos; e) criação e destruição 

de indústrias. Nesse sentido, vive-se um ciclo incessante de “inovação destruidora”, antigos 

hábitos de consumo são rapidamente modificados pela inserção do novo e/ou diferente e cada 

vez mais esse ciclo é movido por inovações tecnológicas. 

Inicialmente, é necessário estabelecer a diferença entre invenção e inovação 

tecnológica. Uma invenção pode ser uma ideia ou um conceito advindo de P&D, um produto, 

um processo, mas apenas se tornará uma inovação quando socializado junto ao mercado 

consumidor e obtido um resultado prático (DAVENPORT, 1993; TIGRE 2006). Outrossim, a 

inovação pode ser reconhecida em diferentes esferas, como pode ser observado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Definição de diferentes tipos de inovação 

Tipos de inovação Conceito 

Inovação de produto Mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços. 

Inovação de processos Mudanças significativas nos métodos de produção e de distribuição. 

Inovações 

organizacionais 

Implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças em 

práticas de negócios, na organização no local de trabalho ou nas relações externas 

da empresa. 

Inovação de marketing Implementação de novos métodos de marketing, incluindo mudanças no design 

do produto e na embalagem, na promoção do produto e sua colocação, bem como 

estabelecimento de preços de bens e de serviços. 

Fonte: elaborado com base no Manual de OSLO (OCDE, 2005). 

 

As divergentes conjunturas de inovação observadas no Quadro 3 influenciam na 

condição competitiva das organizações. A inovação é inevitável, uma vez que é compreendida 

desde a gestão da organização, processos, marketing, até os produtos e/ou serviços utilizados 

pelos consumidores. Nessa perspectiva, nem sempre o consumidor percebe as inovações, pois 

podem ficar restritas no interior da organização. Porém, Davenport (1993, p. 3) afirma que 

“inovação de processo pode também suportar baixos custos de estratégia de produção. 

Companhias que eliminam, por exemplo, aspectos de custos de entrega de seus produtos podem 

passar essa economia para seus clientes”. Diminuir custos também pode ser resultado das 

inovações, possibilitando o alcance dos consumidores finais. 

 Logo, a tecnologia pode ou não aparecer nessas inovações. Portanto, uma outra 

classificação é reconhecida, quando levada em consideração a tecnologia depositada em um 

produto ou serviço. Recebe a nomenclatura de inovações incrementais quando há mudanças 

moderadas na configuração do produto ou do processo, ou mesmo nas práticas organizacionais, 

sendo algo habitual no contexto organizacional. De modo antagônico, há as inovações radicais 

que instauram uma nova lógica ao contexto tecnológico, rompe-se com o que está sendo 

incrementado e algo totalmente novo é posicionado no mercado, geralmente possuem custo 

mais elevado por serem fruto de P&D. Além do mais, um macro ambiente pode ser levado em 

consideração, quando atingido um novo sistema tecnológico, ou seja, novas atividades 

econômicas são iniciadas, ou de maneira mais ampla, um novo paradigma tecnoeconômico, 

redireciona novas indústrias por um período de tempo maior (TIGRE, 2006). Por exemplo, o 

século XXI dedica-se à expansão da nanotecnologia em diversas áreas do conhecimento, 

marcando assim um novo paradigma, que irá produzir novos sistemas e, por conseguinte, 

inovações radicais e incrementais sucessivamente.  

Entretanto, as inovações radicais ocorrem de modo inferior às incrementais. Tushman 

e O’Reilly (2002) afirmam que ser potencializador de grandes inovações requer um ambiente 

de trabalho propício para criatividade e, consequentemente, permitir a implantação de novas 
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ideias. Por outro lado, pode gerar também resultados negativos, dado que, a promoção da 

criatividade, é baseada em “(1) suportar os riscos e mudanças e (2) tolerar os erros” 

(TUSHMAN; O’REILLY, 2002, p. 113).   O fomento da inovação requer um auto controle e 

comprometimento dos agentes envolvidos, pois “significa envolver-se num conjunto maior de 

incertezas, irreversibilidades, buscar acesso a ativos intangíveis, dentre outros aspectos que dão 

a esta atividade uma condição muito distinta daquela que permeia os investimentos 

convencionais” (CORDER; SALLES-FILHO, 2006, p. 70). Portanto, um ambiente instável é 

admitido às empresas e aos seus empreendedores, que possui negócios como princípio a 

inserção de produtos e ou serviços com características radicais no mercado consumidor.  

Assim, com o intuito de minimizar os riscos, o macro ambiente em que MPEs estão 

inseridas precisa oferecer suporte significativo. A forte correlação entre políticas públicas de 

um país e seus investimentos em inovação é de suma pertinência para que haja a continuidade 

na busca por Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), bem como, a participação da comunidade 

acadêmica, ao que se refere a transferência de tecnologia para as organizações, a fim de 

intensificar a prática de inovações radicais e/ou incrementais em produtos e/ou processos. O 

espaço geográfico e todos os seus fatores, como incentivos ou não do governo, economia local, 

oferta de recursos humanos, infraestrutura, entre outros, são determinantes para o êxito 

empresarial (TUSHMAN; O’REILLY, 2002; QUEIROZ, 2006).  

 

 

2.3 CAPACIDADE DE ABSORÇÃO  

 

 

Estudado dentro da área estratégica, gestão tecnológica, negócios internacionais e 

economia organizacional, a capacidade de absorção é uma capacidade dinâmica dentro da 

organização. Embora Cohen e Levinthal (1990) sejam considerados os precursores da 

Capacidade Absotiva, Zahra e George (2002) foram escolhidos como autores base ao estudo, 

devido a uma exploração mais fragmentada do assunto.  Embora, Zahra e George (2002) tenham 

estabelecido vários conceitos sobre a capacidade de absorção, pôde-se observar um conceito 

comum quando entendido como “um conjunto de rotinas organizacionais e processadas por 

cada organização em sua aquisição, assimilação, transformação e exploração de conhecimento 

para produzir capacidades dinâmicas organizacionais” (ZAHRA; GEORGE, 2002, p. 186). 

Esse processo possibilita uma identidade a cada organização, oportunizando estratégias únicas, 

para que possam se manter vivas, em um mercado condicionado ainda mais por inovações. Tal 

conceito diagnostica quatro dimensões da capacidade de absorção: a) aquisição, que se refere 
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à capacidade de identificar conhecimentos externos, pautando-se em um conjuntura de 

intensidade, velocidade e direção sobre a importação de conhecimentos; b) assimilação, 

vinculada com o ambiente interno da organização, é o momento do processamento do 

conhecimento, para que se atribua valor àquilo identificado como essencial no período da 

aquisição; c) transformação, combinação do know-how já existente com as novas experiências 

estabelecidas, fato que demanda um discernimento sensível sobre as combinações necessárias 

do novo contexto; d) exploração, o momento da aplicação do conhecimento, ou seja, os novos 

produtos, processos, práticas e novas formas de gestão organizacional concluem a capacidade 

absortiva da organização. Portanto, a exploração ofertará às organizações novas competências. 

Contudo, essas dimensões destacadas de modo linear inferem que a aquisição de conhecimento 

externo não está relacionada com o desempenho da organização, uma vez que esse 

conhecimento depende do processamento individual e, consequentemente, organizacional. Há 

neste caminho uma série de empecilhos capazes de interromper o fluxo de absorção de novos 

conhecimentos. Destarte, a Figura 6 demonstra o encadeamento do processo de capacidade 

absortiva.  

 

Figura 6 - Modelo de capacidade absortiva

 
Fonte: Zahra e Goerge (2002, p. 192). 

 

O desencadeamento da capacidade absortiva não se estabelece de modo isolado, sendo 

a interação com o ambiente e outros sujeitos fundamental, como pode ser observado na Figura 

6. Se relacionado com o ambiente IEBT, pertinente se faz o papel de aquisição, assimilação, 

transformação e exploração dos empreendedores, pois o fato de estarem em processo de 

incubação não garante resultados efetivos. Zahra e George (2002) destacam as experiências, 
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visto que isso terá relação com os novos conhecimentos. Assim como, os estímulos que levam 

as organizações a procurarem novos conhecimentos, sejam internos ou externos, o segundo 

estágio, mecanismos de integração social, remete ao modo como serão processados os novos 

conhecimentos no ambiente organizacional, para realmente serem transformados e explorados. 

E, por fim, os regimes de apropriabilidade, que são os meios de proteção dos novos 

conhecimentos, o que oportunizará vantagem competitiva, inovação e desempenho à 

organização.  

A capacidade de absorção se estabelece em nível macro dentro da organização, mesmo 

relacionada com o desempenho individual de cada membro que a constitui. Cohen e Levinthal 

(1990) asseveram que as estruturas cognitivas dos sujeitos da organização atingem melhor 

desempenho quando subsidiadas por um conhecimento prévio, estimulando sucessivamente a 

assimilação e uso de novos conceitos. Isto porque, quando efetivada uma ligação com algo já 

existente na memória, as chances de aprendizado tornam-se maiores. No que tange ao processo 

de inovação, a diversidade de know-how influenciará significativamente a criatividade 

necessária para o desenvolvimento de ações inovativas. Assim, não mais a heterogeneidade das 

organizações faz parte de uma ideia negativa, as diferentes perspectivas de análise de um único 

objeto poderá solucionar vários problemas, da mesma maneira que a rede de contatos 

contribuirá para o fomento de novas concepções, excluindo o enraizado sentido competitivo 

das organizações (ROTAHERMEL; HESS, 2007).  

 Imprescindível é a obtenção de novas práticas para o desenvolvimento de uma 

organização, ainda mais, quando reconhecida como de base tecnológica. Patton (2014, p. 897) 

afirma que “o crescimento de empresas é dependente de aquisição de conhecimento e aplicação: 

isso possui implicações para o desenvolvimento de empresas em fase inicial, particularmente 

quando fundadores possuem limitadas experiências de negócio”. Neste sentido, é quando o 

autor condiciona a aquisição de conhecimento por intermédio das incubadoras, que o suporte 

oferecido pelo ecossistema de uma IEBT apresenta resultados satisfatórios, comparados com 

àquelas que não realizam o processo de incubação. A aprendizagem pode ser conquistada de 

várias maneiras, mesmo com o fato de aprender fazendo, com a prática. Porém, Cohen e 

Levinthal (1990) ressaltam que produtos ou processos realmente novos precisam de pesquisas 

mais rebuscadas.  

Todavia, o ambiente de uma pequena empresa, ainda mais em estágio inicial, possui 

restritas condições de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas, a capacidade de 

absorção pode ser maior ou menor do que as grandes organizações. Jong e Freel (2009) 

apresentaram uma pesquisa, a qual explora caminhos alternativos, para que a capacidade de 
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absorção intelectual das pequenas empresas de base tecnológica também seja exercida. Foram 

elencadas cinco diferentes condições potencializadoras da capacidade absortiva das empresas, 

sendo, geográficas, cognitivas, organizacionais, sociais e institucionais. Logo, a premissa 

geográfica obteve destaque, uma vez que se torna influenciadora das capacidades cognitivas, 

trazendo benefícios à empresa. Embora a capacidade de absorção tenha relação com o 

individual de cada membro da organização, não pode ser representada pela sua soma. A falta 

de exploração e aplicação dos conhecimentos fragiliza a capacidade absortiva das organizações. 

Visto que a capacidade absortiva das organizações se concretiza pelas competências 

dos que colaboram para o desenvolvimento da organização, oportuno se faz identificá-las. O 

fato de a pesquisa estar vinculada a empreendedores, não apenas as competências individuais 

serão analisadas, mas também as competências empreendedoras. O subtópico 2.3.1 apresentará 

os conceitos sobre competências individuais e como podem ser identificadas no contexto 

organizacional. Assim como o item 2.3.2, o qual abordará competências específicas dos 

empreendedores. 

 

 

2.3.1 Competências Individuais e Organizacionais  

 

 

As competências são abordadas em diferentes áreas do conhecimento, entretanto, no 

campo de Administração possui duas ramificações: uma ligada aos estudos estratégicos das 

organizações, e a outra perspectiva se destina à gestão de pessoas, tendo como foco principal o 

desempenho individual dos colaboradores. Embora haja esta segmentação individual e 

organizacional, as duas linhas se complementam, visto que a organização está condicionada a 

um ciclo de trabalho pessoal e coletivo (DIAS et al., 2008). Fleury e Fleury (2001) estabelecem 

uma órbita incessante, como pode ser observado na Figura 7, sobre o nível micro de 

competência para o macro de estratégia.  
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Figura 7 - Círculo virtuoso de competência e estratégia 

Fonte: adaptado de Fleury e Fleury (2001, p.190). 

 

Esse ciclo, apresentado na Figura 7, é inteiramente conexo ao processo de 

aprendizagem, sem a qual ela não há como mover-se em busca de estratégias que possam definir 

as competências, que, por conseguinte, influenciam na tomada de decisão, para segmentar 

estratégias. Sendo o conhecimento o fator preponderante para a concretude desse ciclo, 

indispensável é promover ações que subsidiem uma cultural organizacional, voltada para o 

desenvolvimento cognitivo permanente dos colaboradores. Isso se reflete em um sistema de 

entradas (habilidades individuais) e saídas (resultados organizacionais). Benefício este não 

apenas para a empresa, mas também ao indivíduo, aumentando significativamente sua 

competência individual, o que ninguém pode lhe extrair. Para Dutra (2004), há uma condição 

recíproca entre os envolvidos. 

 
A organização transfere seu patrimônio para as pessoas, enriquecendo-as e 

preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoas, na organização 

ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem 

para a organização seu aprendizado, capacitando-a a enfrentar novos desafios. 

(DUTRA, 2004, p. 24) 

 

Assim, ambas as partes possuem direitos e deveres e são beneficiadas com o 

conhecimento gerado no ambiente organizacional. A mútua influência entre as partes é, 

portanto, uma cooperação. É neste sentido que as competências se tornaram ferramenta de 

gestão de pessoas, e proporcionar conhecimento aos colaboradores é uma forma de desenvolver 

profissionais ainda mais capacitados. No entanto, o conhecimento não é apenas viabilizado 

dessa maneira. Para Fleury e Fleury (2001, p. 187), “a competência é o conjunto de 

aprendizagens sociais e comunicacionais nutridas a montante pela aprendizagem e formação e 

a jusante pelo sistema de avaliações”. Isso significa que, não só a organização contribui para as 

competências individuais, mas é um resultado oscilante entre o ser, formação educacional e 

experiência profissional, resultando na singularidade de cada sujeito. O conhecimento pode ser 
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ofertado a um grupo de pessoas, porém sua utilização dependerá das capacidades cognitivas de 

cada uma, podendo ou não gerar competências individuais e/ou organizacionais. 

Logo, remete-se a outra reflexão, pois a presença de competências individuais não 

garante à organização resultados efetivos. Deve-se compreender como o trabalho reflete essas 

competências, em condição de transferir habilidades para o grupo e, consequentemente, à 

organização. Dutra (2004) discute tal situação no sentido de entrega, pois o saber não está 

condicionado à disseminação. Assim sendo, a avaliação das pessoas precisa ser dada pela 

capacidade de compartilhar conhecimentos. Em alguns estudos anteriores não se levava em 

consideração esta conjuntura de entrega, limitando a competência ao estado de ser do indivíduo. 

O fato de obter um know-how determinava a competência do sujeito. Foi então que os estudos 

avançaram e, “na verdade, competência é colocar em prática o que se sabe em determinado 

contexto, marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da empresa, imprevistos, 

limitações de tempo e de recursos” (DUTRA, 2004, p. 30). Uma complexidade maior é 

reconhecida devido ao fato de possuir competências, é necessário transpor a barreira do 

conhecimento privativo, colocando-o em ação mesmo que haja limitações.  

Para Ruas, Antonello e Boff (2005), a competência também está correlacionada ao fato 

de colocar em prática as capacidades. Estas podem estar na forma de conhecimentos, habilidade 

e atitudes sujeitas ao desenvolvimento. Este recurso intangível precisa, ou não necessariamente, 

estar associado a recursos tangíveis para a sua concretude, sejam máquinas, ferramentas, espaço 

físico, entre outros que darão suporte aos resultados desejados. Sob este prisma, Dutra (2004) 

assevera a distinção entre recursos e competências, a articulação de recursos tangíveis e/ou 

intangíveis é que darão forma às competências.  

Ao sistematizar as competências para fomentar o desenvolvimento estratégico, 

destacam-se relações de “interação estratégica que trata da adaptação e definição do portfólio 

de competências organizacionais à estratégia a fim de sustentá-la; e a interação operacional 

entre as competências organizacionais definidas como estratégias e as competências de grupos 

e pessoas nas atividades” (DIAS et al. 2008, p. 20). A primeira interação está associada aos 

objetivos da organização, o que demanda um trabalho de identificação de competências para 

suprir a estratégia. A segunda interação representa o processo de tornar explícito o 

conhecimento dos indivíduos, com intuito de contribuir com a estratégia organizacional. 

Após assegurar competências individuais para a estratégia organizacional, Prahalad e 

Hamel (1999) identificam as core competencies, ou seja, as competências fundamentais que as 

organizações precisam manter. Mais especificamente, “core competencies são aprendizagens 

coletivas na organização, especialmente como coordenar diversas habilidades de produção e 
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integrar múltiplas correntes de tecnologias” (PRAHALAD; HAMEL,1999, p.45). Identificar e 

ordenar as competências individuais em um nível macro requer complexas habilidades de seus 

gestores. Os autores diagnosticaram três situações que levam gestores a observar as core 

competencies de uma organização: a) possibilidade de entrada em diversos mercados; b) 

oferecer benefícios aos consumidores; e c) dificuldade para imitar. 

Entretanto, não apenas core competencies são identificadas na organização, tantas 

outras podem dar suporte às competências centrais ou se tornarem essenciais no futuro. O 

Quadro 4 expressa outros tipos de competências. 

 

Quadro 4 - Diferentes tipos de competências organizacionais 

Competências Definição 

Essenciais  Fundamentais para a sobrevivência da organização e centrais em sua estratégia. 

Distintivas  Reconhecidas pelos clientes como diferenciais em relação aos competidores, refletindo em 

vantagem competitiva. 

Unidade de 

negócio 

Pequeno número de atividades-chave (entre três e seis) esperadas pela organização das 

unidades de negócio.  

Suporte Serve de alicerce para outras atividades. A exemplo das competências individuais que farão 

diferença no resultado do grupo.  

Capacidade 

dinâmica 

Condição da organização de adaptar continuamente suas competências às exigências do 

ambiente.  

Processo  Conhecimentos do processo de trabalho 

Técnicas Conhecimento específico sobre o trabalho que deve ser realizado. 

Sobre a 

organização 

Saber organizar os fluxos de trabalho. 

Serviço Aliar à competência técnica a pergunta: qual o impacto que este produto ou serviço terá 

sobre o consumidor final? 

Sociais Saber ser, incluindo atitudes que sustentam os comportamentos das pessoas, com domínio 

na autonomia, responsabilização e comunicação.  

Fonte: elaborado com base em Dutra (2004) e Fleury e Fleury (2001). 

 

As competências essenciais são semelhantes à descrição das core competencies, 

porém, os outros tipos também possuem uma parcela significativa no pioneirismo da 

organização em determinado produto e/ou serviço. Oportuno é identificar que as competências 

individuais se somam para gerar as organizacionais. Competências essas de diferentes níveis e 

naturezas, exigindo responsabilidades de todos os envolvidos no ambiente organizacional. 

 

2.3.2 Competências Empreendedoras  

 

 

A efetividade das tarefas, bem como o comportamento do indivíduo, é o que realmente 

faz a diferença quanto à sobrevivência ou óbice de um empreendimento. Assim, competências 

individuais, adquiridas de maneira formal ou informal para o aumento de habilidades, 
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designarão o caminho da empresa (FLEURY; FLEURY, 2001). No tocante ao empreendedor 

posicionado como adverso a um empresário (DORNELAS, 2001), o mesmo deve conquistar 

competências particulares ao seu estado. Embora vários autores tragam diversas características 

aos empreendedores (SCHUMPETER, 1988; DORNELAS, 2008; FILLION, 1999), estas não 

são sinônimos de competências. Além do que, Fischer e Nijkamp (2009) afirmam que o 

ambiente possui grande relação com o perfil empreendedor e, consequentemente, nas suas 

competências, a prática de ser empreendedor.  

Existem no mínimo duas vertentes sobre o conceito de competências, uma “como 

comportamentos que um indivíduo demonstra; e competências sobre mínimos padrões de 

performance” (MITCHELMORE; ROWLEY, 2010, p. 93). Entretanto, percebe-se uma 

correlação entre os dois vieses, pois a ação desempenhada pelo indivíduo depende do know-

how convertido em comportamentos. Ismail (2012) menciona que competências 

empreendedoras são a soma de características da personalidade, habilidades e conhecimentos, 

que juntas determinam os resultados obtidos pelo negócio. Mitchelmore e Rowley (2010) 

inferem que as competências empreendedoras são necessárias ao contexto de desempenho e 

crescimento da organização e são oriundas do indivíduo. 

Man e Lau (2000) apresentaram seis competências relativas aos empreendedores que 

podem potencializar ainda mais os negócios: a) oportunidades, relativas ao feeling obtido 

quando identificados mercados, que talvez outras pessoas não teriam observado; b) 

relacionamentos, ou seja, a capacidade do indivíduo obter uma rede de relações interpessoais 

saudável; c) conceituais, baseadas no know-how do empreendedor e, Consequentemente, no seu 

comportamento; d) administrativas, recursos disponíveis na empresa, sejam eles humanos, 

físicos, financeiros e tecnológicos; e) estratégicas, relacionadas à tomada de decisões de modo 

planejado; e  f) comprometimento, referência à predisposição do crescimento do negócio. 

Essas competências, se exploradas, são capazes de solidificar pequenos empreendimentos, 

embora não seja possível identificar todas elas em um empreendedor, uma pode dar suporte a 

outra. O caso das conceituais, por exemplo, caracterizado pelo conhecimento, tende 

potencializar o empreendedor para aumentar competências administrativas e estratégicas.  

Entretanto, em outro estudo publicado, Man e Lau (2005) investigaram as 

competências que potencializaram o desenvolvimento de Hong Kong, em mercados de atacado 

e indústria de serviços em TI. Assim, além das condições históricas referentes à cultura chinesa, 

esses empreendedores são caracterizados pela sua motivação, árduo trabalho, grande influência 

de rede de relacionamentos, bem como, o valor da experiência pessoal e profissional. Neste 

contexto, foram identificadas não mais seis competências, e sim dez. Competências por 
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oportunidade, relacionamento, analíticas, inovativas, operacionais, humanas, estratégicas, 

comprometimentos, aprendizados e forças pessoais. Competências estas que não dependem 

exclusivamente do perfil individual, e sim dos fatores socioculturais fortemente 

influenciadores. Destas, destacaram-se na indústria de serviço em TI competências inovativas, 

estratégicas e de aprendizados, quando comparadas ao nível de competências observadas no 

mercado de atacado. Portanto, ambientes que demandam novos produtos e serviços, tendem a 

empregar essas competências, de maneira mais contundente.  

Se relacionado à condição do empreendedor está inserido em um ambiente propício à 

aquisição de novas experiências, é plausível de resultados satisfatórios com grande parte das 

competências evidenciadas por Man e Lau (2005). Neste sentido, as IEBTs favorecem, de modo 

direto, competências de relacionamentos, conceituais, administrativas e estratégicas. Há um 

networking viabilizado junto a clientes internos e externos, aumentando assim as relações 

interpessoais, da mesma maneira que competências conceituais são adquiridas, quando 

conhecimentos específicos são refinados no processo de incubação, além dos conhecimentos 

administrativos e estratégicos favorecidos pelas IEBTs (ANPROTEC, 2016). E de modo 

indireto, a incubadora pode permitir a percepção de novas oportunidades, bem como aumentar 

ainda mais o comprometimento do empreendedor.  

Em relação à sobrevivência das MPE, faz-se necessário estabelecer parcerias e não 

rivalidade entre os pequenos negócios. Ismail (2012) admite uma concepção a competências 

sociais empreendedoras, sendo a “habilidade de um empreendedor se expressar na construção 

das relações sociais através do estabelecimento de competências relacionais, a qual é baseada 

no espírito familiar a fim de criar um ambiente de rede de negócios” (ISMAIL, 2012, p. 48). 

No caso do desenvolvimento do negócio de tingimento de tecidos na Indonésia, as 

competências sociais foram fundamentais para que houvesse uma articulação entre os 

empreendedores. Diferentemente do que o mercado capitalista prega sobre a competitividade, 

os empreendedores formaram uma rede para que seus produtos pudessem ser comercializados 

internacionalmente (ISMAIL, 2012).  

Quando explorar essas competências, tarefas dentro da organização precisam ser 

atingidas, como por exemplo a formação de um escopo competitivo, fomento de capacidades 

organizacionais e delimitação de objetivos e ações (MAN; LAU, 2000). Assim, há uma maior 

prospecção dentro do negócio, no qual MPEs geridas por empreendedores com as competências 

explicitadas por Man e Lau (2000; 2005) e Ismail (2012) poderão ter maiores chances de 

sobrevivência no mercado. Mitchelmore e Rowley (2012) demostram que os resultados são 

visíveis em três situações. Quanto a identificação de oportunidades, qualidade e o ajuste ao 
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negócio, há capacidade de estruturar melhores estratégias, além de reconhecer com maior 

facilidade os riscos que podem afetar o negócio. Ao alcançar esses resultados, a organização 

tende a mudar de status, as competências não são mais individuais e sim da organização, 

partindo de uma gestão de negócio empreendedor para uma gestão de negócio profissional. O 

que determina, também, a capacidade de absorção da organização.  

Como o locus de pesquisa se insere no contexto de empreendedores, apresentaram-se 

as competências individuais, mas também as empreendedoras, uma vez que possuem intrínseca 

relação com o indivíduo. Ambas refletem as habilidades, comportamentos e perfis dos 

empreendedores de empresas tecnológicas, com intuito de identificar a capacidade de absorção 

das organizações incubadas. Ademais, o ambiente possui forte relação com as competências 

adquiridas (MAN; LAU, 2000). Por essa razão, o tópico 2.4 destacará a conjuntura das IEBTs.  

 

 

2.4 DESCRIÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 

 

 

Incubadoras são organizações responsáveis por oferecer suporte às empresas em 

processo preliminar de desenvolvimento, auxiliando a transformação de ideias em projetos de 

negócio. Difere substancialmente de parques tecnológicos e/ou científicos, pois os objetivos 

destas empresas participantes estão em estágios de maior maturidade (BERGEK; NORRMAN, 

2008).  Entretanto, Carayannis et al. (2006, p. 427) afirmam que “uma incubadora é uma 

ferramenta de desenvolvimento econômico destinada para acelerar o crescimento e sucesso de 

empresas empreendedoras”. Ainda assim, não deixa de ser uma organização, uma vez que 

contribui para o crescimento econômico e possui a responsabilidade de formar empreendedores 

com êxito em suas funções.   

A implantação de incubadoras depende de uma série de fatores que possibilitam a sua 

viabilidade. Dentre eles, a condição principal é a inserção de políticas públicas preocupadas 

com o crescimento do país. Por isso, desde a publicação da Lei no 10.973, de 2004, que incentiva 

a inovação e pesquisa científica e tecnológica, houve o estímulo a agências de fomento e 

projetos, a fim de promover o desenvolvimento tecnológico do Brasil. O Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), juntamente com a Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP) 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desenvolveram 

um projeto chamado, “Parques e Incubadoras para o Desenvolvimento do Brasil”, que 
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representou uma série de estudos para que efetivamente pudessem se consolidar políticas 

públicas de incentivo à Tecnologia e Inovação - TI (MCTI, 2015).  

Mas, mesmo antes da legislação de fomento a inovação, o Brasil obteve a primeira 

incubadora em 1985, na cidade de São Carlos – São Paulo. No entanto, em países desenvolvidos 

a prática de incubadoras já se mantinha consolidada por algum tempo. Em Nova York, no ano 

de 1950, uma primeira incubadora já era instalada para promover o desenvolvimento de 

empresas (DORNELAS, 2002). Na sequência, em 1987, o Brasil consolidou uma associação 

de empreendimentos inovadores: a Anprotec, que não somente subsidiou o amparo a 

incubadoras e parques, mas também a aceleradoras, coworkings, instituições de ensino e 

pesquisa, órgãos públicos e outras entidades ligadas ao empreendedorismo e inovação. Hoje, a 

Anprotec atua em âmbito nacional, com cerca de 370 associados, com a visão de promover um 

empreendedorismo inovador, gerando impactos econômicos e sociais para o Brasil 

(ANPROTEC, 2016).  

 Para a consolidação desta nova geração de incubadoras, a Anprotec instituiu o Centro 

de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), uma plataforma que visa ampliar 

a capacidade de desempenho da incubadora. Após ser reconhecida como proeminente 

ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, a Anprotec e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) resolveram uniformizar a atuação das incubadoras 

brasileiras. Este modelo de gestão deve ser praticado pelas incubadoras com o intuito de 

internacionalizar os empreendimentos. Além de proporcionar um ambiente gerador de recursos 

intangíveis, por meio do networking, o que faz garantir a singularidade dos empreendimentos 

no mercado. 

Dornelas (2002) assevera que, embora incubadoras sejam subsidiadas por entidades 

governamentais e caracterizadas sem fins lucrativos, há possibilidade de incubadoras privadas 

com objetivos financeiros. Além disso, são classificadas dentro de três âmbitos: a) incubadoras 

de empresas de base tecnológica, quando abrigam empreendimentos com alto valor agregado e 

demandam pesquisas aplicadas; b) incubadoras de empresas dos setores tradicionais, quando 

apenas necessitam aumentar o valor a seus produtos ou serviços, mas com tecnologias já 

existentes; c) incubadoras de empresas mistas, quando amparam os dois tipos de 

empreendimentos. 

Além do que, a Anprotec (2016) infere um desenvolvimento das próprias incubadoras 

quando ao modo de gestão. Inicialmente as incubadoras possuíam finalidade de auxiliar na 

infraestrutura, ofertando espaço físico e compartilhando recursos tangíveis. Após este período, 

houve uma mudança para o desenvolvimento do negócio, no que tange a treinamentos, 
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coaching e mentorias. Entretanto, uma terceira geração de incubadoras vem sendo estabelecida, 

a qual ainda se utiliza das duas características anteriores, porém é estruturada com foco em 

networking, ou seja, potencializa a criação e operação de redes para acesso a recursos.  Para a 

consolidação desta nova geração de incubadoras, a Anprotec instituiu o Centro de Referência 

para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), uma plataforma que visa ampliar a capacidade 

de desempenho da incubadora. A Figura 8 exibe os quatro níveis de maturidade da plataforma 

Cerne, que devem ser seguidos pelas incubadoras. 

 

Figura 8 - Níveis de maturidade da plataforma Cerne

Fonte: elaborado com base na Anprotec (2016) 

 

Após ser reconhecida como proeminente ferramenta de desenvolvimento 

socioeconômico, a Anprotec e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae) resolveram uniformizar a atuação das incubadoras brasileiras. Este modelo de gestão 

deve ser praticado pelas incubadoras com o intuito de internacionalizar os empreendimentos. 

Além de proporcionar um ambiente gerador de recursos intangíveis, por meio do networking, 

o que faz garantir a singularidade dos empreendimentos no mercado. Scillitoe e Chakrabarti 

(2010) corroboram sobre a efetividade do networking, empresas incubadas tendem a aumentar 

seu potencial de aprendizagem e exploração de oportunidades. Uma vez que diferentes atores 

possuem contato com esses novos negócios, materializam-se resultados satisfatórios para 

ambas as partes.  

Visto que o objetivo das incubadoras é promover impactos econômicos e sociais, 

pertinente é obter uma subvenção em nível macro. Cavalcante (2013) afirma que há uma 

repulsão das empresas em investir em P&D no Brasil e isso está vinculado ao fato do quadro 

de recessão do país. A instabilidade na geração de renda afasta intensivamente os investimentos 

em inovação, tanto por parte de governos como de organizações privadas e públicas. Atrelado 

a este fato, a distância das universidades com as empresas (afirmando a fragilidade sistêmica 

da inovação) minimiza ainda mais um excelente caminho e com menor custo para as 
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organizações. Não obstante, o que se percebe é um aumento na produção científica dentro das 

instituições de ensino superior, sem a sua aplicabilidade necessária ao desenvolvimento da 

sociedade. As IEBTs possuem um papel determinante na comunicação entre empreendedores e 

pesquisadores, traduzindo pesquisas aplicadas em valor para a o sistema socioeconômico.  

Em consonância, a representatividade de um macroambiente transpõem-se para um 

microambiente, quando um contingente de coeficientes é ofertado pelo ambiente em que as 

IEBTs estão inseridas, melhores serão os resultados. A Figura 9 exemplifica os elementos 

influenciadores da conjuntura de IEBTs. 

 

Figura 9 - Sistemas de Inovação 

 
Fonte: elaborado com base na OECD (2005). 

 

Dentre as formas de fomentar uma incubadora, a Triple Helix pode ser considerada 

uma opção adequada, uma vez que oportuniza a integração de três grandes agentes 

representativos da sociedade. A forma geométrica de um triângulo, que pode ser observada na 

Figura 8, demonstra a fusão de três agentes. A universidade, a indústria e o governo são os 

atores fundamentais para que a geração de incubadoras seja ainda mais difundida. A 

nomenclatura utilizada, Triple Helix, refere-se à união de três hélices de modo análogo, com o 

intuito de proporcionar novos conhecimentos científicos para a sociedade (SHINN, 2002). 

Ao expor o assunto de TI às MPEs, em um primeiro momento, têm-se uma resistência 

por parte dos gestores. Visto que o investimento na área não produz efeitos totalmente imediatos 

e exige da organização uma cultura condizente com os aspectos inovadores. Nesse contexto, 

Vedovello e Figueiredo (2005) investigam a proposição de incubadoras tecnológicas, como 

meio concreto para subsidiar transferência de infraestrutura tangível e intangível para as MPEs 
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incubadas. Ainda que, o contexto das incubadoras permaneça em nível imaturo no Brasil, elas 

representam uma possibilidade de aumento da inovação tecnológica em MPEs, as quais sofrem 

pela falta de investimentos. As incubadoras auxiliam tanto os ativos físicos, como cognitivos 

nas empresas incubadas.  

Entretanto, os estudos desta área relacionados à transferência de conhecimento ainda 

são recentes no Brasil, em razão do seu surgimento apenas na década de 1980. Mesmo em meio 

científico e, consequentemente, prático, observam-se obstáculos, principalmente por suas raízes 

serem advindas de países desenvolvidos. Assim, há maiores dificuldades no que tange a sua 

solidificação em países em desenvolvimento, como o Brasil (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 

2005). Desse modo, essas adversidades podem ser superadas pelo conhecimento base, cultura 

e ação inovativa, além da infraestrutura pública (FISCHER; KIJKAMP, 2009). Cenário este 

que pode ser observado nas incubadoras de base tecnológica.    

As incubadoras possuem o papel de assessorar as MPEs, logo “os empreendimentos 

são controlados no período de incubação e amparados em sua introdução e consolidação no 

mercado, com o objetivo de transformar essas empresas em empreendimentos de sucesso.” 

(ENGLEMAN; FRACASSO, 2013, p. 2). A orientação recebida torna-se a palavra de incentivo, 

a fim de remover o estado inerte da MPE. Sauka (2016, p. 3) afirma que há um “ambiente 

versátil com total apoio em infraestrutura física, suporte empresarial e administrativo, 

capacitação e networking”. Por conseguinte, o período de incubação faz com que a empresa 

obtenha um nível de maturação, desde aspectos estruturais, como de conhecimento técnico, 

administrativo e de inovação.  

Em estudo realizado no Reino Unido, em 2011, publicado no relatório da ANPROTEC 

(2016), salienta-se que, após o período incubado, os empreendimentos possuem crescimentos 

significativos em relação às empresas que não optam pelas incubadoras. A este progresso 

atribuem-se quatro fatores impulsionadores: “(i) desenvolvimento de credibilidade; (ii) 

encurtamento da curva de aprendizado dos empreendedores; (iii) resolução de problemas de 

forma mais rápida; e (iv) acesso a uma rede de relacionamentos de empreendedores” 

(ANPROTEC, 2016, p. 16). Assim, o direcionamento encontrado na incubadora oportuniza 

conhecimento, maior visibilidade no mercado, discernimento na tomada de decisão, além do 

aumento de networking. Bergek e Norrman (2008) propuseram um modelo de avaliação das 

melhores práticas das incubadoras. O desempenho das incubadoras é mensurado entre a relação 

de objetivos iniciais e resultados, pois, assim é possível compreender as particularidades do 

processo de incubação de cada uma. Leva-se em consideração cinco critérios principais: a) 

seleção; b) infraestrutura; c) suporte ao negócio; d) mediação; e e) graduação. A fim de obter 
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um resultado mais preciso, o ideal é comparar esses critérios aos empreendimentos com 

objetivos similares, pois não há uma métrica final a se atingir. 

Nessa perspectiva, cada empreendedor absorve conhecimento e oportunidades de uma 

maneira, o que dificulta a capacidade de levantar indicadores de crescimento intelectual, 

podendo se tornar um pouco tendencioso, devido às características heterogêneas de cada um 

(VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Todavia, as MPEs só conseguem atingir posições de 

sucesso, se as incubadoras desempenharem um complexo trabalho, visto que precisam 

fundamentar uma gestão sensível ao contexto de cada MPE. Logo, determinar novos modelos 

de gestão ou inovação às empresas incubadas não é uma tarefa fácil (GALLON et al., 2011). 

Para Apanasovich, Heras e Parrilli (2016), países que se encontram em processo de 

desenvolvimento atuam de forma passiva frente a inovação tecnológica, a produção é 

substituída pela aquisição. A compra de novos equipamentos e o desenvolvimento de inovações 

sem embasamento científico caracteriza as MPE. Este cenário um pouco mais informal, 

propicia uma inovação muito mais baseada no processo de tentativa e erro, a chamada doing, 

using and interacting-based innovation (DUI). Ou seja, quando a inovação é resultado do fazer, 

uso e interação dos produtos ou serviços, descobre-se uma inovação na prática com 

direcionamentos não científicos. Porém, a science and technology-based innovation (STI), 

desenvolvimento baseado em ciência e tecnologia, precisa ser difundida na mesma ou maior 

proporção, em relação à DUI. Logo, se alcançada a relação de ambos, refletem-se resultados 

satisfatórios, característica essa de países desenvolvidos.  

Assim, a incubadora de base tecnológica possui a tarefa de propiciar um ambiente com 

infraestrutura básica para o desenvolvimento científico de um negócio incubado 

(VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Sendo assim, o resultado pode ser surpreendente, uma 

vez que os empreendedores sejam motivados pela DUI e a incubadora pela STI. Mas, de 

qualquer modo, a relação entre IEBT e empreendedor deve ser flexível, uma vez que cada 

empreendimento possui características singulares. 

As inovações baseadas em STI, intensificam o P&D da organização, o que para Love 

e Roper (2015, p. 30) significa, “primeiro, criar novo conhecimento, o qual promove a base 

para a inovação e segundo, colaboradores com capacidades de P&D aumentam a capacidade 

absortiva, a qual é, a habilidade de acessar, avaliar e absorver conhecimentos externos”. 

Evidente são os benefícios para as organizações, que inserem em suas culturas o P&D. Mesmo 

em situação de porte divergente, as organizações possuem capacidade para explorá-lo. Uma das 

principais diferenças é que grandes organizações priorizam o conhecimento produzido 

internamente, e as pequenas empresas buscam conhecimento externo. 
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O sucesso de uma organização não é mensurado pelo seu tamanho, pois de acordo com 

Drucker (2012), o seu êxito advém da disciplina que o empreendedor deposita em seu 

empreendimento. Assim, autores (FONSECA; KRUGLIANSKAS, 2002; DEITOS, 2002; 

RAUPP; BIUREN, 2006) enfatizam a necessidade de externalizar as vantagens que permeiam 

as MPEs, a fim de motivá-las quanto ao seu potencial inovador. O Quadro 5 apresenta os 

aspectos positivos e negativos que assolam a realidade das MPEs brasileiras, em relação à 

promoção da inovação. 

 

Quadro 5 - Vantagens e desvantagens das MPEs 

Vantagens Desvantagens 

Estrutura menos burocrática Baixo capital 

Flexibilidade às mudanças Menor produtividade  

Maior proximidade com os clientes e 

mercado  

Dificuldade de financiamentos  

Rede informal de relacionamentos  Baixa qualificação dos empreendedores 

Rapidez de repostas Perfil conservador da gestão  

 Dificuldade de reter mão de obra especializada, devido aos níveis 

salariais. 

 Ausência de projetos à longo prazo 

 Dificuldade de relacionamento com fornecedores 

 Pequeno poder de barganha com seus parceiros comerciais. 

Fonte: adaptado de Fonseca e Kruglianskas (2002); Deitos (2002); Raupp e Biuren (2006); Love e Roper (2015). 

 

Embora os problemas se sobressaiam sob os aspectos favoráveis das MPEs, observa-

se que a qualificação é a questão que multiplica os elementos negativos, sendo que o 

empreendedor necessita de conhecimento tanto técnico do seu negócio como administrativo 

(RAUPP; BIUREN, 2006). A falta de conhecimento alimenta a incapacidade de produzir 

projetos bem fundamentados, restringindo, assim, o acesso a financiamentos, pois a sua 

fragilidade não convence instituições financeiras a acreditarem no futuro dos seus negócios. O 

perfil conservador, também oriundo da falta de conhecimento dos novos modelos de gestão, 

pode comprometer o potencial inovador da organização. Não obstante, o sucesso dos 

empreendimentos pode estar por detrás de empreendedores com alto nível de especialização, a 

qual pode ser conquistada, desde que o empreendedor possua abertura para novos 

conhecimentos ou ainda ser flexível a mudanças.  

Em relação aos limitados aspectos positivos, Lipparini e Sobrero (1994) exploraram 

em seu estudo a forte capacidade em redes de relacionamento como fator expressivo de fomento 

à inovação. Os estreitos laços, principalmente com fornecedores, tornam-se alianças afetivas 

para a promoção de inovações, em seus diversos níveis, seja em produto, serviço ou processo. 

Pittaway et al. (2004, p. 1) corroboram à perspectiva de redes e propõem que o “relacionamento 

com fornecedores, clientes e intermediários como profissionais e associações comercias são 
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importantes fatores que afetam o desempenho da inovação e produtividade”. Diante disso, 

identifica-se o quão relevante é intensificar as relações interpessoais, com o intuito de realizar 

parcerias ou extrair ideias e experiências, que podem ser somadas aos aspectos atuais das MPEs. 

Logo, percebe-se a capacidade de relacionamento interpessoal, que o empreendedor precisa 

deter. Para Dornelas (2008), requer-se um perfil comunicativo e sociável, com o propósito de 

contribuir e adquirir novos conhecimentos. Novamente, o networking mostra-se proeminente 

ao prisma da inovação empreendedora.   
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo serão expostos os procedimentos metodológicos que subsidiaram o 

desenvolvimento da pesquisa, a fim de atender aos objetivos propostos. Para tanto, a abordagem 

e estratégia do estudo, modelo teórico, definições constitutivas e operacionais, caracterização 

da amostra e entrevistados, instrumento de coleta de análise dos dados, assim como, uma síntese 

da metodologia da pesquisa serão detalhadamente evidenciados. 

 

3.1 ABORDAGEM E ESTRATÉGIA DO ESTUDO 

 

A pesquisa se embasou em abordagens metodológicas quantitativa e qualitativa, ou 

seja, é uma pesquisa de métodos mistos. A abordagem quantitativa é derivada da corrente 

ideológica do Positivismo. Essa natureza de pesquisa visa generalizar e inferir alegações sobre 

uma determinada população, contribuindo significativamente para o crescimento científico e 

prático do campo. Os dados são tratados e analisados de maneira mais objetiva, com o intuito 

de estabelecer padrões ao fenômeno em estudo (CRESWELL, 2007).  

 Este estudo quantitativo conta com o auxílio de técnicas qualitativas, para aquisição 

de dados subjetivos. Flick (2009) assegura que as abordagens quantitativa e qualitativa não 

podem ser consideradas opostas e incompatíveis. As mesmas possuem especificidades, bem 

como seus métodos de análise, todavia, podem unir-se pelo fenômeno em estudo e contribuir 

para a triangulação dos dados. A lógica da triangulação suporta, por exemplo, pesquisas 

quantitativas apoiadas em pesquisas qualitativas e vice-versa, além da necessária triangulação 

entre os dados e a literatura pesquisada.  

 A estratégia de pesquisa pautou-se em um estudo survey ou de levantamento, utilizado 

para captar informações primárias de um grande grupo de pessoas, a fim de permitir descrições 

numéricas, atitudes e opiniões sobre uma determinada população. As inferências foram 

determinadas pelo uso de amostras, as quais estabeleceram características a toda população. 

Nesse sentido, Babbie (2005) ratifica a necessidade de variáveis teoricamente conceituadas e 

medidas em um survey, para que realmente possam representar a população em estudo. Além 

disso, não há como assegurar o grau de precisão do estudo para outras populações, visto que se 

encontram em contextos divergentes.  

 Neste estudo, a estratégia survey se dispôs do uso de instrumentos de coleta 

quantitativos, assim como qualitativos (CRESWELL, 2007), em termos de questionários, 

entrevistas e análise documental. Portanto, o universo maior, empreendedores das MPEs, foram 
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abordados por questionários enviados para seus endereços eletrônicos, a fim de compreender o 

ambiente e resultados alcançados pelas MPEs. De modo contrário, os gestores das incubadoras 

foram entrevistados através de web conferência e um pessoalmente. Logo, diferentes fontes de 

evidências fizeram parte da análise para que se pudesse aumentar o nível de fiabilidade da 

pesquisa. O tópico 3.5 desta dissertação fará um detalhamento maior das fontes de coleta de 

dados. 

Em relação ao tipo de pesquisa, teve cunho descritivo. De acordo com Hair et al. 

(2007), uma pesquisa descritiva deve necessariamente retratar o ambiente em estudo, por meio 

dos dados coletados de maneira transversal ou longitudinal. Devido ao fato desta pesquisa ter 

um período delimitado para coleta de dados, optou-se pelo estudo transversal, ou seja, os dados 

foram coletados em um ponto determinado no tempo, o que torna necessária uma investigação 

ainda mais detalhada sobre a conjuntura. Babbie (2005) destaca o momento pesquisado como 

único e, portanto, a investigação de fatos passados passa a ser relevante, pois, os sujeitos podem 

replicar suas experiências com maior ou menor grau de confiabilidade em outro momento. 

Neste seguimento, os estudos transversais trazem certa limitação, que precisa ser ponderada 

com atenção durante a triangulação dos dados. 

 

3.2 MODELO TEÓRICO 

 

Este tópico exibe o modelo teórico da dissertação, baseado no problema e objetivos de 

pesquisa. Deste modo, este ecossistema foi analisado sob a ótica da capacidade absortiva. O 

locus de pesquisa se situou na fusão entre MPE e IEBTs e seus respectivos resultados em 

relação às competências e desempenhos de MPEs de base tecnológica. A Figura 10 representa 

o fluxograma do Modelo Teórico do estudo. 

 

Figura 10 - Modelo Teórico

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Percebe-se na Figura 10 uma forte conexão entre o processo de Input/Output com os 

empreendedores, pois o resultado da inovação e tecnologia na MPE depende exclusivamente 

do trabalho bilateral entre empreendedores/IEBTs e empreendedores/MPEs. O sucesso de cada 

MPE é a soma de vários insumos, empresas são emaranhadas de insumos e competências, 

dentro de um determinado tempo e espaço (SILVA, 2016). Esse movimento cíclico, mas não 

homogêneo, desafia o empreendedor e sua MPE a manter acesa a chama da inovação, mesmo 

após ser graduada pelas IEBTs. Isto posto, se internalizada a capacidade de absorção da 

organização, um trabalho incessante de busca por conhecimento se instituirá na cultura 

organizacional. Isso, com vistas a diminuir o índice de mortalidade das empresas, uma das 

maiores preocupações das incubadoras (ANPROTEC, 2016).  

O processo de seleção possui uma condição preponderante no processo de incubação, 

uma vez que, é responsável por mensurar as competências já adquiridas e identificar 

empreendedores capazes de absorver novos conhecimentos. A análise do processo de seleção 

foi amparada junto aos editais e documentos normativos das IEBTs, além da análise de 

conteúdo das entrevistas dos gestores e questionários dos empreendedores.  

 

 

3.3 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS 

 

 

Para melhor compreensão da pesquisa, este tópico aborda os construtos (dados 

quantitativos) e categorias de análise (dados qualitativos), advindos dos objetivos e modelo 

teórico do estudo, bem como, suas definições constitutivas e operacionais descritas. Para Hair 

et al. (2005), essas definições constitutivas são conceitos explorados pela pesquisa e que 

precisam ser esclarecidos de modo teórico. Além do mais, atinge melhor concepção quando 

definidos de modo operacional, ou seja, apontam como são mensurados e indicadas as variáveis 

no fenômeno (RICHARDSON, 2008).  

Na sequência, serão descritos os construtos e categorias de análise, assim como, suas 

definições constitutivas – DC e definições operacionais – DO. 

 

3.3.1 Definições Constitutivas e Operacionais dos Construtos 

 

Os construtos derivam da abordagem quantitativa da pesquisa, sendo que os blocos de 

variáveis foram estruturados conforme o Modelo Teórico do estudo (Figura 10).  
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Construto: Processo de seleção  

DC – Incubadoras de base tecnológica são empresas responsáveis por impulsionar o 

desenvolvimento de MPEs, possuem amparo de agências de fomento, órgãos públicos e 

instituições de ensino superior (CARAYANNIS, et al. 2006, ANPROTEC, 2016). Logo, o êxito 

dos empreendedores se inicia com o processo de seleção, um dos cinco critérios expostos por 

Bergek e Norrman (2008) quando analisado o desempenho das incubadoras. Neste viés, se a 

incubadora possui capacidade de diagnosticar potenciais empreendedores, consequentemente 

obterão resultados satisfatórios.  

DO –  A operacionalidade do construto se estabelece com variáveis que questionam 

como ocorre a seleção, bem como os fatores mensurados. Os empreendedores foram indagados 

sobre a inscrição ao programa, maturidade do projeto e preparação pessoal. O Quadro 6 

expressa a presença de 13 variáveis presentes no construto. 

 

Quadro 6 - Variáveis empregadas para avaliar o construto "processo de seleção". 

Variável  Avalie o contexto do PROCESSO DE SELEÇÃO da incubadora que você está 

inserido: 

Embasamento 

1 O processo de seleção da incubadora em que estou inserido ocorre 

exclusivamente por meio de edital. 

 

 

Carayannis et al. 

(2006), Anprotec 

(2016), 

Vedovello e 

Figueiredo 

(2005), Sauka 

(2016), Bergek e 

Norrman (2008). 

2 No processo de seleção é levado em consideração o projeto ser condizente com 

a área de atuação da incubadora. 

3 O projeto teve que se adequar a área de conhecimento da incubadora. 

4 O projeto foi submetido a uma pré-incubação para posteriormente ser incubado. 

5 A seleção obrigada a comprovação de algum tipo de conhecimento específico. 

6 O processo de seleção obriga a entrega de um plano de negócio.  

7 A seleção conta com uma entrevista. 

8 A seleção do meu projeto ocorreu na primeira tentativa. 

9 A seleção do meu projeto ocorreu com duas ou mais tentativas. 

10 Foi possível a comprovação de estudo do segmento de clientes e mercado. 

11 Houve necessidade de comprovação de um mínimo de capital de giro. 

12 Houve uma análise do grau de inovação do produto.  

13 Houve uma avaliação da experiência profissional relacionado ao projeto. 

 

Escala  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo e 

não discordo 

Concordo  Concordo totalmente 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

Competências individuais 

DC – Quando articulado o conhecimento pessoal, intrínseco ao sujeito participante de 

uma organização, de modo a contribuir para o desenvolvimento da organização, pode-se dizer 

que ele é dotado de competências individuais (FLEURY; FLEURY, 2001). Do oposto, o 
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indivíduo pode deter múltiplas habilidades, mas se não conseguir externalizar para o ambiente, 

não atinge suas competências individuais. 

DO – Para identificar as competências individuais dos empreendedores em processo 

de incubação, foram definidas sete variáveis, que visam identificar o nível de comprometimento 

que o indivíduo possui com o seu negócio, a fim de externalizar sua competência individual. O 

Quadro 7 exibe as variáveis do construto “competências individuais”, questionadas aos 

empreendedores incubados. 

 

Quadro 7 - Variáveis empregadas para avaliar o construto “competências individuais” 

Variável  Julgue o seu desempenho individual frente ao desempenho do negócio. Embasamento 

14 Busca por novas informações.  

 

 

 

Fleury e Fleury 

(2001), Dias et 

al, (2008), Dutra 

(2004), Ruas, 

Antonello e Boff 

(2005), 

 

 

15 Discernimento na implantação de propostas.  

16 Mobilização de recursos para formar competências. 

17 Transmissão de informações e conhecimento a demais membros da 

organização. 

18 Comprometimento com os riscos do negócio.  

19 Identificação de oportunidades para o negócio.  

20 Aplicação do conhecimento adquirido na incubadora. 

21 Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias.  

22 Capacidade de comunicação.  

23 Habilidade de gerar resultados efetivos.  

24 Criatividade para resolver situações novas e inusitadas.  

25 Iniciativa de ação e decisão.  

 

Escala  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo e 

não discordo 

Concordo  Concordo totalmente 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

Construto: Perfil empreendedor 

DC – Obter um perfil empreendedor é a soma de características pessoais e ambientais, 

podendo ser um estado transitório, o resultado lhe fará um empreendedor. Características como 

inovação e criatividade precisam ser permanentes para subsidiar a vida de um negócio 

(SCHUMPETER, 1988; DORNELAS, 2008). Ficher e Kijkamp (2009) inferem que um 

empreendedor de sucesso resulta da soma de características pessoais (micro) e ambientais 

(macro). Além disso, as competências empreendedoras designadas por Man e Lau (2000) 

também agregam valor ao perfil empreendedor. 

DO – Além das variáveis apresentadas no Quadro 7, em relação ao perfil 

empreendedor, questões abertas em relação a gênero, idade, cidade e formação foram 

verificadas junto aos empreendedores. Logo, o intuito foi de adquirir informações que possam 

justificar a escolha de ser um empreendedor de empresa de base tecnológica. 
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Construto: Capacidade Absortiva 

DC – Em nível organizacional, Zahra e George (2002) conceituam a capacidade 

absortiva dentro de quatro dimensões: aquisição, assimilação, transformação e exploração de 

novos conhecimentos. Cohen e Levinthal (1990) inferem que conhecimentos prévios sobre os 

novos conhecimentos são essenciais para estimular ainda mais o aprendizado e colocá-lo em 

prática. Patton (2013) compreende o ambiente da IEBT dentro de benefícios ostensivos para as 

MPE. 

DO – A fim de analisar este construto, variáveis sobre como ocorre o desenvolvimento 

de tecnologia e inovação da MPE foram abordadas com os empreendedores. Levou-se em 

consideração o ambiente IEBT e a capacidade individual de reter conhecimentos para o 

desempenho da MPE. O Quadro 8 demonstra as variáveis empregadas neste construto. 

 

Quadro 8 - Variáveis para avaliar o construto "capacidade absortiva".  

Variável  Avalie como você recebe e aplica informações em sua organização. Embasamento 

38 Incubadora proporciona aquisição de conhecimento  

 

 

Zahra e George 

(2002), Cohen 

e Levinthal 

(1990) 

39 Experiências pessoais. 

40 Assimilação de conhecimento com a estratégia da empresa. 

41 Processamento do conhecimento.  

42 Discernimento de conhecimento útil para a organização.  

43 Combinação de conhecimentos existentes com novas experiências estabelecidas.  

44 Novas competências a organização.  

45 Desenvolvimento de novos produtos, processos, práticas ou formas de gestão 

organizacional. 

 

Escala  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo e 

não discordo 

Concordo  Concordo totalmente 

Fonte: elaboração própria (2019).  

 

Construto: Inovação e Tecnologia 

DC – As inovações não, necessariamente, são sinônimos de intervenção tecnológica. 

Além disso, classificam-se quanto a intensidade da inovação, sendo radical ou incremental. 

Podem ainda, ser desenvolvidas em produtos, processos, na organização ou mesmo em seu 

marketing (TIGRE, 2006; OCDE, 2006; SCHUMPETER, 1985). 

DO – O construto analisou o nível de inovação tecnológica pretendido pelo 

empreendedor na sua MPE, em aspecto radical ou incremental, em produtos, processos, 

organizacional ou de marketing. O Quadro 9 demonstra as 7 variáveis para este construto. 
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Quadro 9 - Variáveis empregadas para o construto "inovação e tecnologia".  

Variável  Qual o nível de INOVAÇÃO TECNOLÓGICA pretendido pela sua MPE em 

cada item. 

Embasamento 

36 Obter desenvolvimento de um novo produto.   

Tigre (2006), 

Manual de Oslo 

(OCDE, 2006) 

Schumpeter 

(1985) 

37 Obter melhoramento no produto. 

38 Obter desenvolvimento de um novo processo. 

39 Obter melhoramento de um processo. 

40 Obter inovação no ambiente organizacional (estrutura organizacional, 

estratégias, processos gerenciais ou administrativos, modelos de gestão, etc.) 

41 Obter uma inovação de marketing.  

42 As inovações de produto e processos em incubação possuem vínculo com 

tecnologia. 

 

Escala  

1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo e 

não discordo 

Concordo  Concordo totalmente 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

3.3.2 Definições Constitutivas e Operacionais das Categorias de Análise 

 

Para auxiliar na triangulação dos dados, apresentam-se as categorias de análise, as 

quais fazem parte da metodologia qualitativa que compõe o estudo. As categorias de análise 

foram formuladas por meio de entrevistas com gestores, abordando questões relativas à gestão 

do ambiente IEBT e o desempenho relativo à inovação e tecnologia conquistado pelas MPEs, 

que passam pelo processo de incubação.  

 

Categoria de análise: Gestão do ambiente IEBT 

DC – As incubadoras auxiliam tanto os ativos físicos, como cognitivos nas empresas 

incubadas. Atualmente, as incubadoras se encontram na terceira geração, isto é, o foco está no 

networking, e não mais no suporte físico e administrativo (ANPROTEC, 2016). Bergek e 

Norrman (2008) apontaram que as IEBTs devem se basear em premissas de seleção, 

infraestrutura, suporte ao negócio, mediação e graduação das MPE, para que obtenham um 

ótimo desempenho. 

DO – Aqui os entrevistados foram os gestores das IEBTs, os quais foram questionados 

sobre as políticas de seleção da IEBTs, bem como, sobre o perfil dos empreendedores de 

empresas de base tecnológica. O Quadro 10 demonstra as questões estruturadas para a categoria 

de análise “gestão do ambiente IEBT”. 
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Quadro 10 - Questões para a categoria de análise "gestão do ambiente IEBT" 

Questões Gestão do ambiente IEBT Embasamento 

1 Como é realizada a seleção das empresas incubadas? Há preferências para 

projetos específicos? 

 

 

 

 

Anprotec 

(2016), 

Bergek e 

Norrman 

(2008), Gallon 

et al., (2011). 

 

 

2 Qual a formação dos empreendedores que participam do processo de incubação? 

3 Qual o perfil desses empreendedores? (Criativos, comprometidos, confiantes, 

entre outros) 

4 A incubadora possui uma gestão voltada para a consolidação de rede de 

relacionamentos, networking? Exemplifique. 

5 Busca-se um perfil desejado ou cada caso é analisado de forma isolada? 

6 Qual o foco de trabalho desta incubadora? Qual o suporte com as empresas 

incubadas? 

7 Existem parceiros atuantes junto à incubadora? 

8 Qual a infraestrutura oferecida pela incubadora? 

9 Quando estão preparadas para a graduação? 

Fonte: elaboração própria (2019). 

 

Categoria de análise: Inovação e tecnologia 

DC – O desempenho inovativo e tecnológico das MPE está condicionado à capacidade 

de absorção de conhecimentos das organizações (PATTON, 2014). Todavia, nem toda inovação 

possui cunho tecnológico, a OCDE (2006) subdivide as inovações em quatro categorias 

(produto, processo, organizacional e ou de marketing) e ainda, quanto ao nível de mudança 

(incremental e radical).  

DO – Os gestores das incubadoras foram questionados sobre os resultados 

apresentados, assim como, indagados sobre as competências individuais dos empreendedores 

que subsidiam o desenvolvimento das MPEs. O Quadro 11 evidencia as questões para as 

respostas à categoria de análise “desempenho das MPEs”. 

  

Quadro 11- Questões para a categoria de análise "Inovação e Tecnologia" 

Questões Desempenho das MPE Embasamento 

10 Qual o índice de sucesso das empresas que passam pelo processo de 

incubação? 

 

 

 

Prahalad e 

Hamel (1999), 

Schumpeter 

(1988), OCDE 

(2006), Tigre 

(2006), Zahra e 

George (2002), 

Cohen e 

Levinthal 

(1990)  

11 Que benefícios concretos conseguem oferecer aos consumidores? 

12 Quais mercados as empresas conseguem entrar? 

13 Qual a capacidade das MPE em absorver e colocar em prática as competências 

adquiridas no processo de incubação? 

14 Que tipo de inovações tecnológicas (radicais ou incrementais) já foram 

concluídas no processo de incubação? 

15 As empresas são mais propensas a desempenhar inovações tecnológicas 

incrementais do que radicais? Sim ou não, por quê?  

16 Quais tipos de inovações tecnológicas são mais comuns na incubadora 

(produto, processo, organizacional e ou de marketing)? 

17 Qual a principal fragilidade observada nas empresas incubadas? Falta de 

competências técnicas, gerenciais e/ou administrativas? 

18 Os empreendedores possuem capacidade de adquirir, assimilar, transformar e 

explorar conhecimentos para a concretude do desenvolvimento de inovação e 

tecnologia de suas MPE?  

Fonte: elaboração própria (2018). 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E ENTREVISTADOS 

 

Este tópico aborda a descrição dos sujeitos que subsidiaram a aquisição de dados 

quantitativos e qualitativos. A escolha da população foi condicionada às IEBTs e as empresas 

incubadas do Estado do Paraná, associadas à Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Por ser um órgão representativo na esfera nacional e 

potencializador do empreendedorismo inovador entre empresas públicas e privadas, nacionais 

e internacionais, optou-se por utilizar a população a ele vinculada. Portanto, foram catalogadas 

120 empresas incubadas entre as 15 IEBTs existentes no estado do Paraná.  

A seleção da amostra foi delimitada de modo não-probabilístico, devido ao fato de 

depender da concordância das incubadoras e dos empreendedores em participar do estudo. 

Porém, houve o intuito de obter representatividade de todas as regiões do estado. Insistências 

por telefone, e-mail e mensagens foram essenciais para a coleta de 60 questionários e 6 

entrevistas. A Figura 11 exibe a posição geográfica das IEBTs do Estado. 

 

Figura 11 - Localização geográfica das IEBTs do estado do Paraná 

 
Fonte: elaborado pela autora, com auxílio da ferramenta Google Maps (2018). 

 

A Figura 11 exibe uma forte presença de IEBTs nas cidades núcleos das regiões, ou 

seja, as que possuem maior população. Com exceção dos municípios de Cornélio Procópio, 

Medianeira e Dois Vizinhos, que possuem menos de 50.000 habitantes, todos os outros 

municípios das IEBTs possuem número populacional superior a este.  
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3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISES DE DADOS 

 

A pesquisa abrigou diferentes fontes de coleta de dados, tais como questionários, 

entrevistas e análise documental, a fim de estabelecer uma sólida triangulação. O maior número 

possível de fontes de evidências aumenta o nível de fiabilidade sobre o fato de realizar 

alegações acerca da amostra. Portanto, este levantamento utilizou três instrumentos de coleta, 

questionários, entrevistas e documentos, com o intuito de melhor atingir os objetivos propostos 

ao estudo (HAIR et al., 2005). Os instrumentos de coleta de dados precisam seguir um rigoroso 

padrão científico, para que os resultados não sejam contestáveis.  

Em relação ao instrumento de coleta de dados quantitativos, o questionário, foi 

desenvolvido pela autora com sustentação na capacidade de absorção, junto ao tema de 

inovação e tecnologia (Apêndice A). Para Hair et al. (2005), é essencial que questionários sejam 

desenvolvidos sob eixos científicos, com propósito de garantir êxito no estudo, além de uma 

validação do instrumento. Assim, este estudo teve, durante a banca de qualificação, professores 

da área como julgadores do questionário e do roteiro de pesquisa aplicado. E, posteriormente, 

o questionário e roteiro de pesquisa foram validados com um integrante da coordenação da 

incubadora de Guarapuava – PR. Alguns ajustes em relação à interpretação das variáveis foram 

realizados. 

As questões do questionário foram estruturadas dentro de quatro construtos. O 

primeiro visou obter informações sobre o processo de incubação; o segundo propôs caracterizar 

as competências individuais; o terceiro permitiu identificar a capacidade de absorção dos 

empreendedores durante o processo de incubação; e o quarto delimitou o grau de inovação e 

tecnologia que são almejados pelos empreendedores.  

 Foi possível identificar 15 IEBTs em funcionamento no Estado, embora o relatório da 

Anprotec apresentasse 21. Inúmeras foram as buscas na internet sobre informações para 

contato. Quando a incubadora pertencia a uma universidade, entrou-se em contato com a 

mesma, e respostas de que as incubadoras não estavam mais em funcionamento foram obtidas. 

Foram contatadas todas as IEBTs mencionadas no Quadro 16, para se obter dados das empresas. 

Logo, houve a identificação de 15 incubadoras e apenas 12 delas contribuíram respondendo o 

questionário por parte dos empreendedores. Foram elencadas 122 empresas de base 

tecnológica, caracterizando a população em estudo. Após essa etapa, o link do questionário foi 

enviado por e-mail, para que houvesse a participação dos mesmos. Inicialmente, houve a 

devolutiva de 27 questionários. Para aumentar este número, os gestores das incubadoras 

também foram contatados para reenviar o link aos seus empreendedores. Telefonemas e 
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contatos por redes sociais contribuíram ao exato número de 83 acessos ao link do questionário. 

Entretanto, apenas 60 questionários foram respondidos em sua integra. Para Cooper e Schindler 

(2011), os dados precisam obter um padrão mínimo de qualidade. Assim, foram descartados 

questionários que não cumpriam com respostas em sua integra, totalizando uma amostra de 60 

empreendedores, adequados ao diagnóstico estatístico. 

Destaca-se o cuidado, desempenhado pela pesquisadora, para que houvesse o maior 

número possível de respostas. Insistências por telefone, e-mail e mensagens foram realizadas 

durante os três meses de coleta 

Foram obtidos dados primários qualitativos, por intermédio de entrevistas com os 

diretores de IEBTs (Apêndice B). A escolha dos entrevistados se deu de modo não 

probabilístico, pois dependeu da disponibilidade dos gestores durante o período de coleta de 

dados. Devido aos fatores éticos de utilização de sujeitos à consecução da pesquisa, as 

entrevistas foram efetivadas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE (Apêndice C), sobre a pesquisa. O termo TCLE garante os direitos e deveres por parte 

do pesquisador e entrevistado, promovendo maior responsabilidade aos sujeitos de pesquisa.   

Entrevistas semiestruturadas foram realizadas com gestores das IEBTs do Estado do 

Paraná, a fim de obter outras perspectivas sobre o assunto. Os gestores das 15 incubadoras 

foram convidados, por e-mail e telefonemas, para participar das entrevistas. Entretanto, por 

motivos de disponibilidade apenas 6 gestores puderam colaborar com a pesquisa. Devido a 

utilização do critério de saturação quanto ao número de entrevistas, as insistências por telefone 

foram cessadas. Para Yin (2005), significa executar entrevistas até que os dados comecem a 

ficar repetitivos. Esses sujeitos subsidiaram informações pertinentes à caracterização do 

ambiente das IEBTs, assim como detalharam o perfil empreendedor buscado durante as 

seleções de empresas para o processo de incubação. Stake (2011) certifica que as entrevistas 

podem elucidar ou ainda refinar informações já coletadas. Oportuno se fez estruturar perguntas 

abertas, para que o entrevistado pudesse conferir informações complementares àquelas 

estabelecidas na abordagem quantitativa, pelo instrumento de questionários, por exemplo. Flick 

(2009) corrobora que esta técnica pode esclarecer teorias subjetivas dos entrevistados, quando 

oportunizadas perguntas com respostas mais amplas. Além disso, o roteiro de entrevista deve 

dispor de perguntas controladas pela teoria, com intuito de não dispersar a interlocução. O 

roteiro para a entrevista semiestruturada se posicionou em dois eixos, a fim de responder as 

duas categorias de análise. A primeira remete-se à gestão do ambiente IEBT e, a segunda, ao 

desempenho conquistado pelas MPE, analisados sob a perspectiva dos gestores, que foram 

convidados a participar das entrevistas. 
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 Foram coletados dados referentes à análise documental. Sá-Silva, Almeida e Guindani 

(2009) asseveram o quão significante é retratar dados do contexto histórico e sociocultural, para 

ampliar a compreensão do objeto de estudo. O significado de documentos ultrapassa o conceito 

de textos escritos ou impressos. Podem ser considerados imagens, documentos escritos ou não, 

filmes entre outros, desde que não tenham domínio científico. Assim, documentos referentes às 

normas internas e editais de seleção das IEBTs foram analisados. 

Para a análise dos dados, primeiramente houve a tabulação dos mesmos, dentro das 

especificidades de cada instrumento. Os softwares SPSS® e Microsoft Excel® foram utilizados 

para tabulação e análises estatísticas dos dados quantitativos. Visto que o estudo se define como 

descritivo e tende caracterizar a amostra, foram empregadas análises descritivas, análise de 

confiabilidade dos construtos com o Alfa de Crombach, Análises de Clusters, bem como suas 

correlações (HAIR et al. 2005; FIELD, 2009, FÁVERO; BELFIORE, 2017). 

O software Atlas TI® foi aplicado para as análises qualitativas das entrevistas, sob a 

incidência de análise do conteúdo por avaliação. Para Bardin (2016), a análise por avaliação ou 

análise de asserção avaliativa possui raízes na Psicologia Social sobre o conceito de atitude. 

Isto é, demonstrar de alguma maneira (verbal ou não) a concepção acerca de uma ideia, 

acontecimento, pessoas ou coisas, de modo relativamente estável e organizado. Portanto, após 

a transcrição das entrevistas, os textos foram analisados para que fossem extraídas dimensões 

a respeito dos objetos de atitude, bem como suas avaliações.  

Utilizou-se também a técnica de triangulação para as análises. Os dados primários 

processados foram triangulados de acordo com o instrumento, entrevistas, questionários e 

documentos, com a literatura utilizada nesta dissertação. Yin (2016) assegura o quão essencial 

é a coleta de fontes múltiplas de evidência em uma triangulação, para que haja várias avaliações 

do mesmo fenômeno e, consequentemente, aumente a fiabilidade dos construtos teóricos.   

 

3.6 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

 

Este tópico possui o intuito de exibir o panorama que foi apresentado no capítulo 3. 

Para melhor compreensão da metodologia, o Quadro 12 exemplifica os aspectos metodológicos 

que foram utilizados para a realização do estudo.  

 

Quadro 12 - Síntese dos caminhos metodológicos 

Aspecto 

metodológicos 

Classificação metodológica da pesquisa 

Abordagem  Quantitativa com auxílio de técnicas qualitativas 

Temporalidade Estudo descritivo transversal  
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Estratégia de pesquisa Survey 

Técnicas de coleta de 

dados 

Dados primários: questionários com empreendedores de IEBTs e entrevistas com 

gestores das IEBTs 

Dados secundários: documentos normativos e editais 

Sujeitos da pesquisa  60 empreendedores com negócios incubados e 6 gestores de IEBTs 

Técnica de análise de 

dados 

Dados quantitativos: análises descritivas, Alfa de Crombach, Análise de Clusters e 

suas correlações (Uso dos softwares SPSS® e Microsoft Excel®). 

Dados qualitativos: análise de conteúdo (Uso do software Atlas TI®). 

Análise de dados documentais 

Triangulação dos dados 

Fonte: realizado pela autora (2019). 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS  

 

A área geográfica de estudo se limita ao Estado do Paraná, com aplicação de 

questionários com empreendedores incubados em IEBTs, entrevistas com gestores de 

incubadoras e análise documental. Os dados coletados no survey, através da plataforma online 

Qualtrics®, obtiveram um tratamento estatístico, com o auxílio de outros dois softwares, SPSS® 

(Statistical Package for the Social Science) e o Excel®, da Microsoft®. Os dados qualitativos, 

representados pelas entrevistas com gestores, foram analisados por meio do software Atlas TI®. 

O Quadro 13 apresenta uma síntese das análises quantitativas e qualitativas realizadas. 

 

Quadro 13 - Síntese das análises metodológicas 

Tipos de análises Análises e testes estatísticos realizados Embasamento dos testes e análises 

Validação e limpeza dos 

dados 

Identificação de valores faltantes e análise 

gráfica (boxplot) do SPSS. 

Hair et al.(2005), Field (2013)  

Caracterização da 

amostra 

Análises gráficas  Field (2013), Fávero e Belfiore 

(2017) 

Análises descritivas Média, desvio padrão, assimetria e 

curtose. 

Field (2013) 

Análise de clusters Agrupamento hierárquico  Fávero e Belfiore (2017) 

Comparação de médias Teste T independente Field (2013) 

Análise do conteúdo  Análise de avaliação  Bardin (2016) 

Análise documental Análise categorial Bardin (2016) 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

O Quadro 13 destaca as diferentes análises realizadas na triangulação dos dados. 

Estabeleceram-se inter-relações quantitativas e qualitativas para o diagnóstico. Os elementos 

de natureza qualitativa puderam justificar, de maneira satisfatória, as informações oriundas do 

questionário. Para que os dados pudessem ser analisados de maneira segura, oportuno se fez a 

validação e limpeza dos dados quantitativos, visto que, o questionário possuía a opção de impor 

respostas a todas as questões. Por isso, foram apenas eliminados os que não possuíam respostas, 

ou seja, aqueles que foram iniciados pelos respondentes, mas não finalizados. Neste caso, não 

houve valores faltantes nos questionários concluídos, embora, houvesse 80 acessos ao 

questionário, disponibilizado na plataforma Qualtrics®, apenas 60 foram efetivamente 

finalizados.  

Ademais, houve a submissão de cada variável por construto à análise gráfica (boxplot), 

no software SPSS. Com o recurso Boxplot, foi possível identificar os chamados outliers, isto é, 

os dados que possuem valores discrepantes, a fim de minimizar as chances de manter 

questionários respondidos de forma indevida ou com valores atípicos. Houve variáveis que 

possuíam outliers e o tratamento dos dados seguiu a alteração do valor para uma unidade maior.  
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De acordo com Field (2009, p.99), se o valor não é representativo, “mude o dado para uma 

unidade maior do que o próximo valor mais alto do conjunto de dados”. A exposição das 

variáveis que sofreram substituições de valores será apresentada no item 4.2, nas análises 

descritivas.  

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa se dispõe a analisar as competências individuais e a capacidade de absorção 

que estão relacionadas com o processo de incubação de micro e pequenas empresas de base 

tecnológicas, no estado do Paraná. Para concretude desse objetivo geral, a análise se baseou na 

triangulação de diversas fontes de evidência. Os dados quantitativos (questionários com 

empreendedores) foram analisados juntamente com entrevistas (gestores das incubadoras) e 

documentos (editais, regimentos e normativas) das IEBTs.  

Visto que as entrevistas auxiliaram a análise dos dados estatísticos, os sujeitos 

entrevistados serão inicialmente descritos. Além disso, vale ressaltar que os entrevistados foram 

escolhidos de modo não probabilístico, devido à disponibilidade durante o período de coleta de 

dados. A coleta foi iniciada em novembro de 2018 com término em janeiro de 2019, totalizando 

três meses. Foram realizadas seis entrevistas com gestores de IEBTS, como pode ser observado 

no perfil dos entrevistados no Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Caracterização dos entrevistados 

Gestores Incubadoras Idade Gênero 
Tempo 

na IEBT 
Formação 

A Incubadora de Inovações  da 

Universidade Tecnológica - IUT - 

Cornélio Procópio 

29 Masculino 5 anos Graduado em 

Publicidade e 

Administração 

B Incubadora Tecnológica de Maringá 

– Maringatech 

51 Feminino 22 anos Especialista em 

Engenharia da 

Produção 

C Fundação para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - Fundetec 

– Cascavel  

38 Masculino 1 ano Especialista em Novas 

Tecnologias da 

Educação 

D Incubadora Tecnológica  de Pato 

Branco - ITECPB – Pato Branco 

33 Masculino 2 anos Mestre em Economia 

E Instituto de Tecnologia do Paraná -

Tecpar – Curitiba 

43 Masculino 5 anos  Mestre em Engenharia 

da Produção 

F Incubadora Internacional de 

Empresas de Base Tecnológica da 

Universidade Estadual de Londrina – 

Intuel – Londrina 

26 Feminino 2 anos Graduada em 

Comunicação Social 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados coletados (2019). 
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Os gestores possuem um perfil, significativamente, distinto quanto à idade, tempo de 

atuação na incubadora, bem como as suas formações. Entretanto, os discursos sobre a gestão 

da incubadora e os resultados obtidos não diferem tanto quanto os dados de caracterização. A 

gestora da incubadora de Maringá possui o maior tempo de atuação na incubadora, fato benéfico 

para um discurso comparativo sobre condições que ocorreram ou ocorrem, e vice-versa, no 

passado e presente. Os gestores de Cornélio Procópio e Curitiba possuem 5 anos de atividade, 

do mesmo modo puderam externalizar situações passadas no processo de incubação. Não 

menos relevante, os gestores de 2 anos ou 1 de ano de atuação contribuíram, precisamente, no 

detalhamento das funções da incubadora. Para exploração dos dados, houve duas categorias de 

análise, nomeadas gestão do ambiente IEBT (abrange subsídios aos construtos: processo de 

seleção, competências individuais e capacidade de absorção dos empreendedores) e 

inovação e tecnologia (resultados satisfatórios das MPE). Assim, as entrevistas foram 

submetidas a análise de conteúdo por avaliação, a qual possui o intuito de caracterizar um 

objeto. Bardin (2016) classifica a análise em três etapas: a) extrair os componentes de objetos 

avaliativos; b) normalização dos enunciados; e c) codificação. A terceira etapa é baseada em 

uma escala de sete pontos (+ ou – 3), em que “ o codificador imprime uma direção (positiva ou 

negativa) a cada conector verbal (c) e a cada qualificador (cm)” (BANDIN, 2016, p. 207). 

Compete ao pesquisador realizar esse juízo de valor sobre os discursos, para um diagnóstico 

favorável ou não ao objeto descrito.  

Em relação aos dados quantitativos, preliminarmente, identificou-se as IEBTS 

associadas a Anprotec, para o envio dos questionários, dada a relevância enquanto órgão 

nacional, promotor de empreendimentos inovadores no Brasil. O Quadro 15 detalha a 

população e amostra dos empreendedores de cada IEBT. 

 
Quadro 15 - População e amostra dos empreendedores do Paraná 

Incubadora Cidade População Amostra Porcentagem 

Incubadora Internacional de Empresas de Base 

Tecnológica da Universidade Estadual de 

Londrina – Intuel 

Londrina 10 10 100% 

Incubadora de Inovações  da Universidade 

Tecnológica – IUT 
Pato Branco 4 3 75% 

Incubadora de Inovações  da Universidade 

Tecnológica – IUT 
Medianeira 10 2 20% 

Incubadora de Inovações  da Universidade 

Tecnológica – IUT 
Cornélio Procópio 10 5 50% 

Incubadora de Inovações  da Universidade 

Tecnológica – IUT 
Ponta Grossa 3 0 0% 

Incubadora de Inovações  da Universidade 

Tecnológica – IUT 
Curitiba 6 0 0% 

Instituto Tecnológico do Paraná – Tecpar Curitiba 6 0 0% 

Incubadora Santos Dumont Foz do Iguaçu 10 7 70% 
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Incubadora Tecnológica Sudotec – ITS Dois Vizinhos 6 4 67% 

Incubadora Tecnológica de Guarapuava – Integ Guarapuava 7 5 71% 

Maringatech Maringá 16 6 38% 

Educere Campo Mourão 5 4 80% 

ITECPB Pato Branco 18 8 44% 

Fundetec Cascavel 7 5 71% 

Findex Francisco Beltrão 4 1 25% 

TOTAL Estado do Paraná 122 60 49% 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
 

É possível observar maior participação dos empreendedores na Intuel de Londrina 

(10), ITECPB de Pato Branco (3), Santos Dumont de Foz do Iguaçu (7), Integ de Guarapuava 

(5) e Educere de Campo Mourão (4), se levado em conta a porcentagem do número de 

incubadas. O tamanho da amostra representa 49% da população em estudo (Quadro 16). A 

representatividade ocorreu com empreendedores de 16 cidades do Paraná. 

Para que haja ainda mais conhecimento sobre a amostra, este e os próximos parágrafos 

descreverão sobre a amostra. A idade é um fator expressivo para caracterizar os sujeitos que 

compõem uma amostra. Portanto, a Figura 12 apresenta a faixa etária dos empreendedores. 

 

Figura 12 - Faixa etária dos empreendedores

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Para a construção do gráfico da Figura 12, os respondentes tiveram a liberdade de 

descrever sua idade, para posteriormente elaborar grupos que melhor se adaptassem às 

respostas. Os empreendedores de base tecnológica possuem uma faixa etária em evidência, 37% 

apresentam idade entre 31 e 35 anos. Isso demonstra profissionais mais maduros e que, de certa 

forma, já possuem algum tipo de graduação superior, como pode ser observado na Figura 13. 

Outro percentual importante ocorre entre 26 e 30 anos, com 15%. Entretanto, à medida que a 

idade avança, ainda que menor, porém não menos significativa, os sujeitos continuam a 

empreender. De acordo com as estatísticas demonstradas pelo GEM (2017), mais de 5 milhões 

de brasileiros entre 18 e 34 anos são empreendedores já consolidados. No caso deste estudo, 
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não há como dizer se podem ser caracterizados como consolidados. Porém, são detentores de 

projetos que possuem um potencial tecnológico vantajoso, para se tornarem incubados. Esse 

fato destaca a capacidade intelectual dos empreendedores, capazes de desenvolver algum tipo 

de inovação tecnológica em seus negócios. Neste sentido, se faz relevante analisar a educação 

formal desses empreendedores, como pode ser observado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Educação formal dos empreendedores 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

O nível de instrução formal dos empreendedores se destaca (Figura 13), uma vez que 

3% apenas, se encontram em nível médio. Isso se justifica pela capacidade intelectual requerida 

aos sujeitos, em seus projetos de base tecnológica. Guimarães e Azambuja (2010) asseveram 

um perfil altamente qualificado aos empreendedores de base tecnológica, sendo o nível superior 

uma habitual característica. Embora, os gestores das IEBTs afirmem não delimitar nível de 

educação formal mínimo ou específico da área de atuação, de maneira indireta, há uma seleção 

de projetos com níveis mais sofisticados em termos de inovação e tecnologia. Situação esta que 

impulsiona a seleção natural, pois empreendedores desprovidos de boa preparação intelectual, 

terão suas chances minimizadas. A gestora B afirma: “nós aceitamos todas as áreas do 

conhecimento, a única exigência que a gente faz é que tem que ter alguma tecnologia 

agregada, empresa tradicional a gente não pode aceitar”. Neste contexto, há necessidade de 

competência básica, preestabelecida para que o empreendedor seja aceito na IEBT. Isso pode 

ser relacionado com o mencionado por Zahra e George (2002), os quais apregoam que o 

processo de capacidade absortiva não consegue obter êxito sem conhecimentos e experiências 

básicas, as quais suportam a continuidade do processo de incubação. Nesse sentido, é evidente, 

durante o processo de seleção, a comprovação de conhecimentos atrelados à tecnologia, fato 

que justifica a teoria de Zahra e George (2002). Sendo assim, o conhecimento básico da 

3%
13%

35%

49%

Ensino médio completo Superior incompleto Superior completo Pós graduação
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tecnologia atrelada ao negócio precisa ser comprovado, como pré-requisito para ser inserido no 

processo de incubação. De maneira usual, esse conhecimento é obtido pelas instituições formais 

de ensino. Como pode ser observado no gráfico (Figura 13), 48% dos empreendedores se 

encontram no ensino superior ou já concluíram, e 49% se encontram em pós-graduações.  

Ao que se remete a área de atuação das incubadoras, há as que deixam livre a área do 

conhecimento e outras delimitam eixos, como a Fundetec (Bioenergia, biotecnologias, ciências 

agrárias, tecnologias para o agronegócio e tecnologias da informação e comunicação - TICs). 

Entretanto, são eixos relativamente amplos, os quais podem abrigar diversos tipos de negócios. 

Isso pode ser identificado tanto nos questionários quanto nas entrevistas, sendo que a 

diversidade de respostas possibilitou a realização de um gráfico. A Figura 14 apresenta uma 

nuvem de palavras construída para exibir as áreas de formação dos empreendedores.  

 

Figura 14 - Áreas de formação dos empreendedores 

 
Fonte: elaborado pela autora com auxílio do software Atlas TI® (2019).  

 

A nuvem de palavras (Figura14) é um recurso de análise do conteúdo do programa 

Atlas TI®. Os cursos de “Engenharia” possuem destaque, 17 ocorrências, combinados com 

diversas outras áreas do conhecimento. A principal é a Engenharia Elétrica, descrita 8 vezes, 

seguida dos cursos de Contabilidade, Administração, Marketing, Agronomia, com 3 incidências 

cada. As demais são mencionadas uma ou duas vezes. Fato que impulsiona projetos bastante 

diversificados, ainda que algumas incubadoras não permitam a concorrência de empresas 

incubadas no mesmo período.  

Ressalta-se que as áreas de atuação dos empreendedores nem sempre estão conexas 

com suas áreas de formação, mostradas na Figura 14. A Figura 15 evidencia o campo de 

trabalho em que os negócios estão inseridos. 
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Figura 15 - Área de atuação das MPE 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa (2019) 

 

 

Há uma grande pré-disposição para empreendimentos na área de softwares e 

agronegócio, seguido de saúde humana, games e ramo alimentício (Figura 15). A área de 

softwares se justifica pela inserção de incubadoras dentro de universidades principalmente as 

que abrigam cursos de tecnologia. Assim como o agronegócio se fundamenta como uma 

atividade potencial do estado. Segundo dados do IBGE (2017), o Paraná conta com mais de 

300 mil estabelecimentos atuantes em agronegócios, fator condicionante para o 

desenvolvimento de novas tecnologias que possam auxiliar uma produção de alta precisão.  

Essas foram as descrições dos sujeitos envolvidos na coleta de dados, tanto dos 

entrevistados quanto dos respondentes dos questionários. No tópico seguinte, será realizada a 

análise descritiva das variáveis dos construtos. 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS DOS CONSTRUTOS 

 

A fim de conhecer melhor os dados, a média e o desvio padrão serão exibidos e, para 

estabelecer a sua normalidade e se a assimetria e curtose são convenientes. Os valores aceitáveis 

para assimetria devem se manter entre +1 e -1 e, curtose entre +3 e -3 (FIELD, 2009). Ressalta-
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se que uma análise geral dos resultados dessa estatística descritiva foi realizada no tópico 4.2.5, 

realizando a triangulação com a literatura utilizada no estudo. 

 

4.2.1 Estatística Descritiva do Construto “Processo de Seleção” 

 

A Tabela 1 exibe uma breve análise descritiva, contendo a média e o desvio padrão. A 

assimetria e curtose foram analisadas nas saídas do software SPSS. O processo de seleção é 

um construto valioso, uma vez que elege projetos para um amadurecimento como empresas. A 

escala utilizada assumiu 5 pontos e está distribuída com os seguintes valores para a análise: (1) 

discordo totalmente; (2) discordo; (3) não concordo e não discordo; (4) concordo; e (5) 

concordo totalmente.  

 
Tabela 1- Análise Descritiva dos Indicadores do Construto "Processo de Seleção" 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2019). 

 

A normalidade dos dados foi atendida de acordo com os parâmetros de assimetria (+1 

-1) e curtose (+3 -3). Os valores negativos assumem valores à direita e os positivos à esquerda 

(FIELD, 2009). Todos os valores tendem a normalidade, embora as variáveis 2, 7 e 9 tiveram 

que sofrer substituições de valores, não representativos, para adequá-los ao padrão de dados 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Assimetria Curtose 

Var01 O processo de seleção da incubadora em que estou 

inserido ocorre exclusivamente por editais. 

4,12 1,059 -0,948 -0,362 

Var02 No processo de seleção é levado em consideração o 

projeto ser condizente com a área de atuação da 

incubadora. 

4,00 0,921 -0,944 0,342 

Var03 O projeto teve que se adequar a área de conhecimento da 

incubadora. 

2,48 1,214 0,510 -0,715 

Var04 O projeto foi submetido a uma pré incubação para 

posteriormente ser incubado. 

3,12 1,519 -0,144 -1,485 

Var05 A seleção obrigada a comprovação de algum tipo de 

conhecimento específico. 

2,93 1,287 -0,119 -1,138 

Var06 O processo de seleção obriga a entrega de um plano de 

negócio. 

4,50 0,567 -0,576 -0,671 

Var07 A seleção conta com uma entrevista. 4,50 0,651 -0,954 -0,154 

Var08 A seleção do meu projeto ocorreu na primeira tentativa. 4,70 0,462 -0,895 -1,241 

Var09 A seleção do meu projeto ocorreu com duas ou mais 

tentativas. 

1,30 0,462 0,895 -1,241 

Var10 Foi possível a comprovação de estudo do segmento de 

clientes e mercado. 

3,33 1,258 -0,454 -0,746 

Var11 Há necessidade de comprovação de um mínimo de 

capital de giro. 

2,23 1,198 0,814 -0,124 

Var12 Houve uma análise do grau de inovação do produto. 4,00 0,803 -0,611 0,188 

Var13 Houve uma avaliação da experiência profissional 

relacionado ao projeto. 

3,63 1,008 -0,841 0,670 

Média Geral  3,45    
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paramétricos. A média mais alta se encontra na variável 8 (4,70), sobre o ingresso na incubadora 

na primeira tentativa e de modo adverso à variável 9, exibe a menor média (1,30), em relação 

a duas ou mais tentativas. Isso comprova que os projetos submetidos à incubação conseguem 

ingressar na incubação logo na primeira tentativa. Entretanto, em análises as entrevistas, isso 

não significa que os empreendedores possuem maturidade suficiente em todos os quesitos 

avaliados. A baixa demanda por incubação faz com que o nível das seleções seja de menor 

cobrança. Fato que exige um maior cuidado das incubadoras a esses empreendedores ainda em 

processo de amadurecimento. As análises mais avançadas poderão diagnosticar as divergências 

e singularidades do processo de seleção das incubadoras.  

 

4.2.2 Estatística Descritiva do Construto “Competências Individuais”  

 

O construto competências individuais se remete as habilidades do sujeito participante 

do negócio. Mas, para Fleury e Fleury (2001), esse know-how apenas possui significado se 

contribuir para a organização. Para compreender esse construto, a escala se distribui em 5 

pontos, com os seguintes valores para a análise: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) não 

concordo e não discordo; (4) concordo; e (5) concordo totalmente. A Tabela 2 demonstra a 

análise descritiva das variáveis.    

 

Tabela 2 -Análise Descritiva dos Indicadores do Construto "Competências Individuais" 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Assimetria Curtose 

Var14 Busco constantemente novas informações para melhorar 

meu projeto. 

4,63 0,486 -0,568 -1,737 

Var15 Consigo obter discernimento na implantação de 

propostas que possam ser benéficas ao projeto. 

4,32 0,596 -0,235 -0,582 

Var16 Consigo mobilizar recursos para formar competências 

inovativas ao projeto. 

3,80 0,917 -0,268 -0,754 

Var17 Transmito informações e conhecimento a demais 

membros da organização. 

4,35 0,606 -0,340 -0,621 

Var18 Tenho comprometimento com os riscos do negócio.  4,50 0,597 -0,743 -0,382 

Var19 Consigo identificar oportunidades para o negócio. 4,37 0,663 -0,571 -0,643 

Var20 Consigo aplicar o conhecimento adquirido na incubadora 

no projeto. 

4,08 0,696 -0,425 0,242 

Var21 Tenho capacidade de aprender rapidamente novos 

conceitos e tecnologias. 

4,37 0,551 -0,072 -0,833 

Var22 Minha capacidade de comunicação favorece a aquisição 

de conhecimentos. 

4,27 0,660 -0,714 1,105 

Var23 Minhas ações geram resultados efetivos.  4,07 0,710 -0,390 0,043 

Var24 Minha criatividade é ideal para resolver situações novas 

e inusitadas. 

4,08 0,766 -0,378 -0,495 

Var25 Minhas iniciativas de ação e decisão são assertivas. 3,97 0,780 -0,162 -0,772 

Média Geral  4,23    
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Fonte: dados da pesquisa de campo (2019). 

 

As variáveis (Tabela 2) tendem a investigar a utilização dos conhecimentos no 

cotidiano da empresa. A normalidade das variáveis foi atingida dentro dos padrões de assimetria 

e curtose e com a substituição de valores em apenas duas variáveis, 16 e 19. A média mais alta 

está na variável 14 (4,63), em relação à busca de informações para ser agregada ao projeto, o 

que de maneira satisfatória, assemelha-se aos conceitos de Man e Lau (2000), os quais 

classificam a busca de informações como uma competência empreendedora conceitual. Sob 

este prisma, se os empreendedores trabalham combinando-se ao ambiente em que estão 

inseridos, essa competência pode ser facilmente exercida e agregar valor se somada às 

competências organizacionais. Outrossim, Mitchelmore e Rowley (2010) afirmam que o 

crescimento da empresa está conexo às competências convertidas em comportamento e grau de 

desempenho dos empreendedores. Fatos estes, evidenciados na variável 15 com média 4,32, 

uma vez que os respondentes confirmam uma capacidade de discernimento quanto à 

implantação de propostas que possam ser benéficas ao projeto.  

A variável 16 se destaca com a menor média (3,80) e maior desvio padrão (0,917), ou 

seja, possui o maior distanciamento da mediana. Essa variável se insere na competência 

administrativa na mobilização de recursos humanos, físicos, financeiros e tecnológicos (MAN; 

LAU, 2000). Essencial ao desenvolvimento da empresa, mas difícil na aplicação ao projeto, 

pois essa instabilidade dos dados confere às incertezas que os empreendedores possuem durante 

o processo de incubação. Dado que corrobora o discurso de dois gestores: “o nosso desafio é 

essa parte de gestão mesmo, essa gestão do negócio” (Gestor A); “às vezes a empresa tem 

dinheiro, ela começa a rodar, começa a vender, mas ela não organiza o resto, não consegue 

crescer, ela tende a ficar presa ali. Ela aplica mal o dinheiro que entra. Ela não consegue escalar 

mais”. (Gestor F). A mobilização de recursos para formar competências inovativas ao projeto, 

resultante da gestão empreendedora, torna-se o fator mais sensível à assistência das IEBTs. 

Assim, o trabalho da incubadora se mostra indispensável quanto ao suporte empresarial e 

administrativo (SAUKA, 2016). 

 

4.2.3 Análise Descritiva do Construto “Capacidade Absortiva” 

 

O construto capacidade absortiva evidencia a habilidade dos empreendedores 

adquirirem, assimilarem, transformarem e explorarem o conhecimento (ZAHRA; GEORGE, 

2002). Neste caso, as IEBTs se tornam o locus potencializador da capacidade absortiva dos 
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empreendedores, visto que o ambiente oportuniza a aquisição de conhecimentos substanciais 

ao desenvolvimento dos negócios. As variáveis assumem a responsabilidade de mensurar o 

quão efetivo o processo de incubação pode se tornar, se a capacidade de absorção dos sujeitos 

envolvidos for atingida. À medida que a análise avançar, será possível identificar todos os 

fatores influenciadores do fomento à inovação e tecnologia, no processo de incubação. A Tabela 

3 ilustra a escala do construto, distribuída em 5 pontos com os seguintes valores: (1) discordo 

totalmente; (2) discordo; (3) não concordo e não discordo; (4) concordo; e (5) concordo 

totalmente. 

 

Tabela 3 - Análise Descritiva dos Indicadores do Construto "Capacidade Absortiva” 

Fonte: dados do campo de pesquisa (2019). 

 

Os dados seguem uma normalidade, após a substituição de valores não representativos, 

nas variáveis 33, 34 e 35, seguindo as regras de assimetria e curtose. A média mais alta é 

evidenciada na variável 32 (4,33), em que os empreendedores julgam concordar que os projetos 

obtêm aperfeiçoamentos no processo de incubação e, consequentemente, cumprem com a teoria 

da capacidade absortiva, dado que há a aquisição e aplicação do conhecimento (PATTON, 

2014). 

A média mais baixa corresponde à variável 30 (3,87), no que subentende ao 

discernimento do conhecimento útil e não útil para o projeto. Ou seja, a capacidade absortiva 

potencial na etapa de assimilação, identificar informações essenciais ao projeto (ZAHRA; 

GEORGE, 2002). Alguns conhecimentos podem ser utilizados apenas em longo prazo, fato 

para o qual, o empreendedor precisa estar aberto a fim de reconhecer essa necessidade futura e 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Assimetria Curtose 

Var26 A Incubadora proporciona novos conhecimento que 

podem ser utilizados no projeto. 

3,98 0,725 -0,804 1,317 

Var27 Experiências pessoais possuem relação na implantação 

de inovações. 

4,30 0,619 -0,737 1,862 

Var28 Os novos conhecimentos são compreendidos. 4,10 0,511 0,174 0,846 

Var29 Novos conhecimentos são assimilados com os já 

adquiridos. 

4,15 0,547 0,092 0,211 

Var30 Há discernimento do conhecimento útil e não útil para o 

projeto incubado. 

3,87 0,700 -0,117 -0,219 

Var31 Há combinações de conhecimentos existentes com 

novas experiências estabelecidas. 

4,00 0,713 -0,290 -0,111 

Var32 O projeto consegue obter aperfeiçoamentos. 4,33 0,572 -0,145 -0,635 

Var33 Existe o desenvolvimento de novos produtos. 4,27 0,660 -0,348 -0,710 

Var34 Existe o desenvolvimento de novos processos.  4,08 0,869 -0,966 0,627 

Var35 Existe o desenvolvimento de novas práticas ou formas de 

gestão organizacional. 

3,92 0,829 -0,763 0,451 

Média Geral  4,10    
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não minimizar o conhecimento. Contudo, pela média geral de 4,10, é possível inferir uma 

positividade ao processo de incubação versus capacidade de absorção.  

 

4.2.4 Análise Descritiva do Construto “Inovação e Tecnologia” 

 

O construto inovação e tecnologia demonstra os resultados acerca das inovações 

desenvolvidas na empresa, inovações de produtos, processos, organizacionais e/ou de 

marketing, para que sejam relevantes no mercado. A Tabela 4 demonstra a escala do construto, 

distribuída em 5 pontos, com os seguintes valores: (1) discordo totalmente; (2) discordo; (3) 

não concordo e não discordo; (4) concordo; e (5) concordo totalmente. 

 

 Tabela 4 - Análise Descritiva dos Indicadores do Construto "Inovação e Tecnologia" 

Fonte: dados do campo de pesquisa (2019). 

 

A tendência a normalidade dos dados foi atingida, com substituição de valores nas 

variáveis 37, 39 e 42 e análise de assimetria e curtose, conforme recomenda Field (2019). A 

assimetria negativa demonstrou que todos os valores estão à direita. Apenas a curtose das 

variáveis 38 e 39 possuíram valores mais pontiagudos, de modo contrário, os valores negativos 

apresentam valores achatados. A maior média se encontra no construto 42 (4,37), havendo um 

maior consentimento em relação ao vínculo da inovação à tecnologia. Mesmo porque a própria 

seleção da IEBTs elege apenas projetos canalizados para a inovação tecnológica. Não 

necessariamente em produtos, mas no processo organizacional e também de marketing, de 

acordo com as classificações dos diferentes tipos de inovações do Manual de OSLO (OECD, 

2005). 

A menor média é identificada na variável 40 (3,87) quanto à inovação organizacional, 

fato que se assemelha ao discurso dos gestores sobre lacunas que precisam ser reparadas na 

gestão organizacional, bem como a variável 16 (consigo mobilizar recursos para formar 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Assimetria Curtose 

Var36 Desenvolvimento de um novo produto. 4,07 0,778 -0,341 -0,627 

Var37 Melhoramento no produto. 4,13 0,700 -0,190 -0,906 

Var38 Desenvolvimento de um novo processo. 3,90 0,838 -0,881 1,555 

Var39 Melhoramento de um processo. 4,02 0,748 -0,782 1,055 

Var40 Inovação no ambiente organizacional (estrutura 

organizacional, estratégias, processos gerenciais ou 

administrativos, modelos de gestão, etc.) 

3,87 0,892 -0,472 -0,407 

Var41 Obter uma inovação de marketing (novo design que 

possa chamar atenção) 

4,02 0,911 -0,590 -0,474 

Var42 As inovações de produto e processos em incubação 

possuem vínculo com tecnologia. 

4,37 0,663 -0,571 -0,643 

Média Geral  4,05    
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competências inovativas ao projeto), com média 3,80, no tocante à lacuna de gestão. A falta 

dessa competência administrativa e também estratégica pode ser suprida quando o 

empreendedor reconhece a necessidade de competências conceituais (MAN; LAU, 2000). Há, 

assim, um reconhecimento de informações úteis e não úteis para o desenvolvimento do negócio, 

aplicando a capacidade de absorção oriunda do processo de incubação (ZAHRA; GEORGE, 

2002).  

 O maior desvio padrão está na variável 41 (0,911) no tocante à inovação de marketing. 

Os valores se encontram de maneira mais dispersa da média (4,02), não havendo 

homogeneidade quanto ao uso de inovações de marketing. Embora a inovação de marketing 

possa obter alguma relação com a inovação de produtos, ela conceitua uma nova roupagem a 

produtos já existentes (OSLO, 2005). Como, por exemplo, a empresa destacada pelo Gestor F: 

“eles entraram na incubadora a partir de uma cerâmica diferenciada, que ela tem um potencial 

de utilização maior, então ela tem uma dinâmica melhor, enquanto produto. E eles acabaram ao 

longo do processo desenvolvendo esses utensílios domésticos com design diferenciado”. Neste 

caso, a inovação do processo em obter uma nova matéria prima não foi a única opção da 

empresa, o novo design de utensílios domésticos oportunizou agregar ainda mais valor ao 

produto. Caracterizando, assim, a inovação de marketing um recurso de grande valia ao 

posicionamento de novos negócios no mercado. 

 

 

4.2.5 Análise Geral das Médias dos Construtos 

 

 

Neste item, a Tabela 5 apresenta as médias gerais dos construtos, das variáveis 

presentes em cada um. Destaca-se que as médias se baseiam na escala de 5 pontos.  

 

Tabela 5 - Média geral por construto 

Fonte: dados da pesquisa de campo (2019). 

 

O primeiro construto “processo de seleção” obteve a menor média, devido a fatores 

particulares que diferenciam tanto a seleção das incubadoras, quanto o nível de maturidade que 

cada empreendedor se encontra. A menor resposta pode ser justificada a partir da análise do 

conteúdo por avaliação do objeto de seleção. O gestor C assegura, “a gente pode aceitar a banca 

Construtos Número de Variáveis Média do construto 

Processo de Seleção 13 3,45 

Competências Individuais 12 4,23 

Capacidade Absortiva  10 4,10 

Inovação e Tecnologia  7 4,05 
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da universidade, como banca para entrar na incubação. Então, a pessoa pula toda essa etapa de 

banca, de processo seletivo, ele só apresenta documentação mais nada”. Embora, a média da 

variável (3,45) tenha um significado favorável à utilização de editais para ingresso na IEBT, há 

casos isolados, que permitem o acesso mediante à anuência de bancas das universidades. A 

amostra revela que 13,3 % dos empreendedores discordam parcialmente da variável, o que 

ainda comprova a existência de editais, mesmo com essa prática. 

 Em análise documental (editais) e entrevistas com os gestores, foi possível observar 

os critérios levados em consideração no momento da seleção.  O Quadro 16 retrata os eixos 

avaliados no processo de seleção. 

 

Quadro 16 - Eixos de seleção de empreendedores 

Eixos Descrição 

Empreendedor Conhecimento técnico, formação, experiência pessoal, profissional e em 

empreendedorismo.  

Tecnologia Grau de inovação, aderência da tecnologia,  relevância do problema que se pretende 

solucionar e viabilidade técnica. 

Mercado Conhecimento sobre clientes, concorrência, canais de venda e relacionamento com clientes.  

Gestão  Perfil da equipe, rede de contatos, conhecimento dos recursos-chave do negócio, aspectos 

legais, sociais e ambientais gerados pelo projeto.  

Capital Conhecimento sobre investimento inicial, estratégias de captação de recursos, custos do 

negócio, projeções financeiras. 

Fonte: dados dos editais das incubadoras do Paraná (2019).  

 

A avaliação do processo de seleção conta com pesos distribuídos em cada eixo 

(Quadro 16), para que ocorra o julgamento do projeto. Em relação à formação, não há uma 

obrigatoriedade na comprovação de conhecimento formal. Entretanto, a palavra conhecimento 

foi exibida em quatro eixos, exceto no da tecnologia. Isso comprova a teoria da capacidade 

absortiva, acerca da experiência necessária, antes da exposição a novos conhecimentos, para 

que o processo de absorção tenha maior êxito (ZAHRA; GEORGE, 2002). A variável 5 

questionava: a seleção obrigava a comprovação de algum tipo de conhecimento específico. 

Percebe-se que essa avaliação de conhecimentos não fica em evidência para os 

empreendedores, pois a média da variável foi 2,93, próximo da escala 3 (não concordo e não 

discordo).  

O construto “competências individuais” apresenta a maior média (4,23) identificada 

entre elas. Mesmo porque se estabelece com a aprendizagem e tomada de decisões 

(organizacional), fato inevitável ao desenvolvimento do negócio. Porém, as competências 

individuais só se concretizam quando transpostos os conhecimentos implícitos ao modo 

explícito, no coletivo (FLEURY; FLEURY, 2001). Para Dutra (2004), competências não 

podem ser condicionadas ao fato de ser do indivíduo, e sim a maneira como ele emprega 
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conhecimentos, dentro das limitações das empresas, para criar core competencies. Isso se 

relaciona a capacidade das empresas estarem incubadas, uma vez que conseguiram demonstrar 

no processo de seleção seu potencial. Ao passo que a triangulação avançar, será possível 

identificar o grupo de empreendedores que realmente consegue atingir a concretude das 

competências individuais.  

A segunda maior média (4,10) do construto “capacidade absortiva” possui uma relação 

com o construto “competências individuais”; todavia, posiciona fatores preponderantes antes 

do desempenho final da organização. O ambiente IEBT estimula substancialmente a conexão 

dos empreendedores a novos conhecimentos. Fischer e Nijkamp (2009) acreditam que o 

ambiente possui posição significativa para solidificar o negócio, sendo o empreendedor 

resultado de características micro (pessoais) e macro (ambientais). Não obstante, esse contexto 

não assegura uma relação concreta da aplicação e resultados positivos no mercado. 

Principalmente, por ainda serem dependentes de vários recursos subsidiados pela incubadora, 

que minimizam custos fixos elevados. Assim, a avaliação constante realizada pela incubadora 

consegue identificar a variabilidade e nível de maturidade do negócio, para que o 

empreendimento não se torne estatística de mortalidade dessas empresas no mercado.   

 A capacidade absortiva apresenta duas dimensões, a potencial e a realizada, sendo 

justamente a segunda dependente da competência individual do empreendedor, em transformar 

e explorar o know-how necessário para sua vantagem competitiva (ZAHRA; GEORGE, 2002; 

PATTON, 2014). De maneira complexa, a capacidade absortiva integra o destaque no mercado, 

se não aplicado, diminui-se o índice de sucesso das organizações, pois uma gama de 

interferências geográficas, cognitivas, organizacionais, sociais e institucionais, podem 

aumentar ou diminuir a credibilidade do negócio (JONG; FREEL, 2009). Assim, a média do 

grupo se identifica com a capacidade de absorção que os mesmos possuem, são capazes de 

reconhecer, adquirir, e colocar em prática os conhecimentos oportunizados pela incubadora.   

O construto “inovações e tecnologia” com uma média (4,05) visou identificar os tipos 

de inovações tecnológicas desenvolvidas pelos empreendedores. Mas, não pode identificar o 

seu status no mercado, até mesmo porque existem empresas que ainda estão em fase de 

desenvolvimento do negócio. Assim, a média aponta para resultados satisfatórios quanto à 

concretude de inovações e tecnologias em produtos, processos, organizacionais e de marketing. 

Bergek e Norrman (2008) estabeleceram que o modelo de avaliação de uma incubadora deve 

ser mensurado entre a relação dos objetivos iniciais e resultados, visto que a tendência para 

implantações de inovações é ponderada desde a seleção das empresas, isso consegue ser 

cumprido, se levada em consideração a média do construto. O que pode alterar de uma empresa 
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para outra, em um processo de incubação mais denso, é o nível de maturidade quanto à gestão 

do negócio, após graduada (VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Por exemplo, se um 

empreendedor possui um projeto de um novo design de cadeiras (cores, formas, materiais), se 

o processo de incubação lhe proporcionou isso, a incubadora já cumpriu com parte de suas 

obrigações. Os dados da pesquisa puderam comprovar, de maneira satisfatória, essa relação. O 

que garante a sobrevivência de cadeiras com um novo design no mercado é a capacidade de 

absorção e competência individual do empreendedor, quanto aos conhecimentos de gestão, 

empreendedorismo, mercado, entre outros, adquiridos no processo de incubação. A IEBT não 

tem como garantir a sobrevivência deste negócio, sem a parcela de comprometimento do 

empreendedor.  

Ao passo que as análises se aprofundaram, foi possível evidenciar singularidades que 

afetam o processo de incubação, de maneira positiva ou negativa. O próximo item (4.3) avalia 

o nível de confiabilidade das escalas, para que sejam submetidas às análises de clusters.   

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DAS ESCALAS 

 

A confiabilidade das escalas foi mensurada com o auxílio do indicador de consistência 

interna Alfa de Cronbach. Para Cooper e Schindler (2011), o instrumento de avaliação 

mensura o grau de homogeneidade das escalas que compõem cada construto, por meio de uma 

correlação média. A Tabela 6 evidencia as regras que compõem a variação dos coeficientes. 

  

Tabela 6 - Regras práticas do Coeficiente Alfa de Cronbach 

Variação do coeficiente alfa Intensidade da associação 

< 0,6 Baixa 

0,6 a < 0,7 Moderada 

0,7 a < 0,8 Boa 

0,8 a < 0,9 Muito Boa 

0,9 Excelente 

Fonte: HAI JR et al. (2005, p. 200). 

 

O teste foi realizado com todos os construtos, uma vez que foram criados a partir do 

referencial teórico deste estudo. Não foi possível encontrar escalas já aplicadas e validadas em 

outros estudos.  Para tanto, a Tabela 7 demonstra o nível de confiabilidade de cada construto. 

Tabela 7 - Confiabilidade das Escalas dos Construtos 

Construtos Número de Variáveis Alfa de Cronbach 

Processo de Seleção 13 0,623 

Competências Individuais 12 0,867 

Capacidade Absortiva  10 0,859 

Inovação e Tecnologia  7 0,744 
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Fonte: dados do campo de pesquisa (2019) 

 

Todas as escalas possuem coeficientes acima de 0,6, sendo o construto processo de 

seleção o menor, enquadrando-se em uma intensidade de associação moderada. Não se 

identificou a exclusão de nenhuma variável para o aumento deste índice. Entretanto, análises 

mais complexas, como a de clusters, puderam identificar a distinção e criação de grupos 

similares, pois o processo de seleção se torna um tanto heterogêneo, pelo fato de abrigar 13 

diferentes IEBTs. 

 O construto competências individuais e capacidade absortiva são classificados como 

muito bom e não indicam a exclusão de nenhuma variável para o aumento do índice, de acordo 

com os relatórios gerados no software SPSS. O construto inovação e tecnologia foi considerado 

como bom. Da mesma maneira, não há indicação de exclusão de variáveis para melhorar o 

coeficiente Alfa de Cronbach. Não obstante, de acordo com Hair et al.(2005), os índices se 

apresentam dentro dos nível, mínimos, de confiabilidade.  

 

4.4 ANÁLISE DE CLUSTERS 

 

Devido ao fato do tamanho da amostra (60 respondentes), não foi possível realizar uma 

análise fatorial. Portanto, optou-se por análises de clusters. Fávero e Belfiore (2017, p. 309) 

asseveram quanto à análise de clusters, que “tem por objetivo principal a alocação de 

observações em uma quantidade relativamente pequena de agrupamentos homogêneos 

internamente e heterogêneos entre si e que representam o comportamento conjunto das 

observações a partir de determinadas variáveis”. As considerações dos grupos são avaliadas 

pelo nível de similaridades e diferenças dos clusters, influenciadas por determinadas variáveis.  

Para formação dos clusters, há necessidade de estabelecer padrões. Logo, o esquema 

de aglomeração será ordenado por métodos hierárquicos, conjuntura que permite ao 

pesquisador identificar o número de agrupamentos. Utilizou-se o método de Ward, o qual aplica 

a soma dos quadrados entre os dois grupos para se obter o grau de similaridade na construção 

dos clusters, resultando em grupos relativamente parecidos em dimensões, devido a uma 

variação interna menor (HAIR, et al, 2005). Ademais, conta com a distância quadrática 

euclidiana, devido à baixa dispersão dos valores, distribuídos em uma escala de 5 pontos. Como 

os valores não diferem em unidades de medidas, dispensável é a padronização pela técnica Z 

scores (FÁVERO; BELFIORE, 2017). 

 Após a submissão dos valores ao software SPSS, houve a formação de oito clusters, 

oriundos dos quatro construtos definidos na pesquisa. O agrupamento se justifica junto às 
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técnicas estatísticas de agrupamento por semelhança de respostas e, teoricamente, por certos 

empreendedores possuírem desempenho maior sobre outros. Cada construto se desmembrou 

em outros dois subconstrutos e, consequentemente, possuem correlações com outros 

subconstrutos, como pode ser observado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Disposição e relação dos clusters 

 
Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

A disposição dos construtos e subconstrutos (Figura 16) formam um diagrama, 

apresentando a dimensão de cada cluster. Após a construção dos agrupamentos hierárquicos, 

os dados foram submetidos a testes de diferenças entre médias (Teste T independente). O nível 

de significância foi essencial na comparação de variâncias iguais assumidas dos dados com as 

variâncias iguais não assumidas, assim como a análise descritiva dos grupos, no 

reconhecimento das médias dos subconstrutos (FIELD, 2009).  

Foi possível diagnosticar e mensurar os clusters, representados em porcentagens. Cada 

subconstruto pode ser nomeado de acordo com a teoria e análise das médias das variáveis de 

cada um. O esquema utilizou a cor laranja para evidenciar as organizações que ainda estão em 

processo de desenvolvimento e, consequentemente, possuem resultados limitados em 

competências individuais e capacidade absortiva competitiva. Além disso, a cor verde 

demonstra empresas com maior capacidade de desenvolvimento, por conseguinte possuem um 

destaque maior na implantação de aspectos competitivos e competência individual. Contudo, 
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os empreendedores conseguem aprimorar e concretizar inovações tecnológicas em produtos e 

processos, principalmente, seguido de inovações organizacionais e de marketing. Para melhor 

compreensão das análises, cada construto será evidenciado isoladamente, para então, apresentar 

as correlações com outros construtos e/ou subconstrutos.  

 

4.4.1 Análise de Cluster do Construto “Processo de Seleção”  

 

 

Visto que a teoria da capacidade absortiva não se estabelece sem experiências, 

complementaridade e fonte de conhecimento do indivíduo, o construto “processo de seleção” é 

responsável por identificar empreendedores potenciais. Isto é, definir competências individuais 

mínimas, para que possam fazer parte do processo de incubação. A seleção é a primeira barreira 

a ser superada. Os projetos submetidos à incubação precisam, minimamente, de um nível de 

inovação e tecnologia, empreendedorismo, capital, mercado e gestão. A análise de cluster 

identificou dois grupos distintos neste construto; o primeiro subconstruto é formado por 55% e 

o segundo por 45% da amostra. Com o Teste T independente, foi possível detectar o que difere 

os grupos no processo de seleção. Com isso, entendeu-se que o primeiro grupo se mostra mais 

imaturo em relação ao segundo. Os subconstrutos receberam o nome de em desenvolvimento 

(55%) e desenvolvidas (45%), a Figura 17 apresenta as médias dos subconstrutos.  

 

Figura 17 -  Subconstrutos "processo de seleção"  

 
Fonte: dados da pesquisa de campo (2019). 

 

 A divisão dos clusters (Figura 17) ocorreu devido à análise de algumas variáveis, com 

o auxílio do Teste T independente. Pode-se detectar uma clara distinção entre os respondentes 

nas variáveis 3 (O projeto teve que se adequar a área de conhecimento da incubadora), 4 (O 

projeto foi submetido a uma pré-incubação para posteriormente ser incubado), 5 (A seleção 

obriga à comprovação de algum tipo de conhecimento específico), 10 (Foi possível a 

comprovação de estudo do segmento de clientes e mercado) e 11 (Há necessidade de 
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comprovação de um mínimo de capital de giro) , ou seja, possuem um nível de significância < 

0,5. Para definição dos subconstrutos, as variáveis 10 (Foi possível a comprovação de estudo 

do segmento de clientes e mercado) e 11 (Há necessidade de comprovação de um mínimo de 

capital de giro) foram de suma relevância na compreensão dos diferentes empreendedores. As 

variáveis 10 e 11 demonstram candidatos com maior e menor potencial de desempenho. O 

subconstruto “desenvolvidas” obteve média 4,19, próximo da escala concordo, e o “em 

desenvolvimento” a média foi 2,64 na variável 10. Para a variável 11 as médias foram 2,93 

(“desenvolvidas”) e 1,67 (“em desenvolvimento”), respectivamente. Os empreendedores que 

se preocupam em apresentar um estudo de segmento de clientes são mais propensos a conhecer 

os desafios e singularidades de seus negócios, bem como aqueles que possuem um capital de 

giro comprovado, terão menos dificuldade inicial. Esses são dois dos cinco critérios avaliados 

pelas IEBTs, para diagnosticar as competências necessárias ao processo de incubação. São 

considerados eixos classificatórios, o único eixo encontrado como eliminatório é o eixo da 

tecnologia. Portanto, todos os outros quatro eixos (mercado, gestão, empreendedorismo e 

capital) podem ser desenvolvidos no processo de incubação. A gestora B salienta sobre a 

questão financeira: “Ajudamos a divulgar, nós mineramos os editais de órgãos de fomento e 

divulgamos para eles. Porque temos várias empresas que conseguem recursos desses projetos. 

E não é um financiamento, é fundo perdido, que você não tem que devolver”. Os órgãos de 

fomento se tornam a peça chave para empreendimentos financeiramente afetados, fato que 

potencializa o crescimento social e econômico (FISCHER; NIJKAMP, 2009).  

 O Quadro 17 expressa os discursos dos gestores sobre os critérios de seleção.  

 

Quadro 17 - Critérios de seleção para o ingresso na IEBT 

Gestor Resposta 

A Observamos todos os aspectos, desde o grau de inovação até a maturidade do empreendimento 

relacionado ao mercado, a parte de capital, a parte de gestão. 

B O eixo desde a parte do empreendedor, de gestão, tecnologia, financeiro, então isso que é avaliado 

nas empresas. 

C A gente usa como critérios as tabelas, as áreas que segundo o Cerne preconiza. 

D Nós temos uma análise um pouquinho mais criteriosa sobre o empreendedor, a inovação, mercado, 

finanças e gestão.  

E Mas a gente resume em três critérios, primeiro deles é inovação, tem que ser de base tecnológica, 

segundo. E terceiro que tem que ter um protótipo ou uma prova de conceito, já estabelecida. 

F  Essa avaliação visa ver se o projeto é de base tecnológica, se tem perfil inovador, e se ele não 

concorre com nenhum projeto da incubadora. 

Fonte: dados coletados em campo (2019). 

 

Os critérios de seleção (Quadro 17) possuem grande semelhança, isto porque levam 

em consideração o Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne), 

plataforma de gestão para incubadoras. Os associados à Anprotec podem se certificar e instituir 



85 

 

o modelo de atuação da IEBT para atingir melhores resultados (ANPROTEC, 2016). A seleção 

conta com cinco eixos (tecnologia, capital, empreendedor, mercado e gestão) que somam 10 

pontos e o ingresso na incubadora está condicionado à nota mínima de 6 pontos. O processo de 

incubação também utiliza os mesmos eixos para orientar o crescimento do negócio até a 

graduação.  

As incubadoras que possuem programas de hotéis tecnológicos ou pré-incubação 

direcionam os empreendimentos para um aperfeiçoamento. O gestor A assegura: “o hotel 

tecnológico, que é uma pré-incubadora. Esse período eles não podem ter CNPJ, ainda aberto, 

porque eles estão em estágio inicial. Então, eles estão desenvolvendo uma ideia e precisam 

validar, desenvolver a tecnologia, testar, enfim”. O gestor C afirma, “a gente encaminha eles 

para lá, para que eles façam uma pré-incubação com a universidade primeiro, para depois vir 

aqui, submeter o projeto na incubação”. Essa pré-incubação é uma alternativa para os projetos 

que possuem uma ideia interessante, mas o empreendedor não possui competências suficientes 

para atuar como empresa. Dentro do cluster “processo de seleção” a variável 9 (A seleção do 

meu projeto ocorreu com duas ou mais tentativas) possui todos os seus resultados à esquerda 

(1 e 2), comprovando que nenhum empreendimento passou por uma segunda seleção para 

ingresso na IEBT.  Já a variável 8 (A seleção do meu projeto ocorreu na primeira tentativa) 

possui valores à direita (4 e 5), comprovando o ingresso logo na primeira tentativa. Assim, 

comprova-se que essa amostra de empreendedores possui o mínimo de competência requerida, 

para ingressar na incubadora, sendo o eixo tecnológico, competência técnica, o fator 

eliminatório. Portanto, infere-se que a competência básica para se fazer parte de um processo 

de incubação é a comprovação do conhecimento da tecnologia. O gestor E (Quadro 16) faz 

menção a um protótipo ou prova de conceito, como um recurso mais tangível do que se pretende 

produzir ou executar, enquanto serviço.    

Essa seleção é a primeira fase para identificar negócios e, principalmente, 

empreendedores flexíveis a mudanças. IEBTs que inserem empreendedores com resistência a 

implementação de novos conhecimentos estarão desperdiçando recursos. Em entrevista com os 

gestores, foi possível identificar essas adversidades, conforme apresentadas no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - Desligamento de empreendedores do programa de incubação 

Gestor Resposta 

A Não comentou sobre desligamentos. 

B Ele não aceitava aquilo que eles estavam falando, ele não aceitava e não arredou o pé, então ele foi 

desligado do programa. Então, tem esses casos. 

C A gente faz avaliação periódica, notifica a empresa a cada 6 meses, e se ele não atendeu as 

necessidades estabelecidas em contrato, o que está definido em contrato ela é desligada. 
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D Mais ou menos das que saíram e empresas que começaram que nós mandamos embora, porque não 

tinham nenhuma maturidade, a pessoa não tinha maturidade ainda como empreendedor. 

E Não comentou sobre desligamentos. 

F A gente já desligou empresa por, ou por não cumprimento do programa de incubação ou porque o 

empresário desistiu. 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019) 

 

De acordo com Bergek e Norrman (2008), o desempenho das incubadoras pode ser 

mensurado dentro de cinco quesitos. O primeiro deles é a seleção, sendo que, se os critérios de 

seleção não forem bem avaliados, é provável que as estatísticas de graduação de empresas sejam 

minimizadas. Os discursos (Quadro 18) revelam falta de assimilação de conhecimentos, uma 

vez que os empreendedores não compreendem a necessidade das novas práticas. Dentro do 

modelo de capacidade absortiva proposto por Zahra e George (2002), esses empreendedores 

não ultrapassam a fase potencial, ou seja, a aquisição e assimilação dos conhecimentos. Neste 

sentido, o Gestor D relata a falta de maturidade empreendedora, fato que pode ser transposto à 

abstenção do reconhecimento e da aplicabilidade de novos conhecimentos, descritos pelos 

demais gestores. Para Ismail (2012), Mitchelmore e Rowley (2010), o crescimento das 

organizações está condicionado à soma de competências e comportamentos dos indivíduos. 

 

4.4.2 Análise de Cluster do Construto “Competências Individuais” 

 

 

 O construto “competências individuais” possui grande encadeamento com o construto 

“processo de seleção”, pois define empreendedores aptos a desenvolverem melhores execuções 

de negócios.  O cluster se dividiu em competências individuais: organizacionais (63,3%) e 

core competencies (36,7%). Dutra (2004), Ruas, Antonello e Boff (2005) destacam a 

competência individual adjacente à capacidade de compartilhar conhecimentos na organização, 

gerando desenvolvimento ao negócio. Não obstante, há empresas que conseguem estabelecer 

core competencies, ou seja, além de colocarem em prática os conhecimentos, conseguem 

estabelecer uma identidade não imitável. A Figura 18 revela as médias das 12 variáveis que  

compõem os subconstrutos. 
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Figura 18 - Subconstrutos das "competências individuais" 

 
Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019) 

 

A divisão dos grupos é latente (Figura 18), sendo que nenhuma média é equivalente. 

Dentro da escala de 5 pontos, o subconstruto “organizacionais” revela os empreendedores 

nutridos de competências e aplicação prática dos mesmos, fato este potencializador do 

desenvolvimento estratégico da organização. Entretanto, Prahalad e Hamel (1999) apontam 

para um nível competitivo ainda maior das core competencies, representado pelo segundo 

subconstruto. A menor média (3,45) do subconstruto “organizacionais” é identificada na 

variável 16 (Consigo mobilizar recursos para formar competências inovativas ao projeto), 

representada pelo ponto 3 do gráfico. Quando não colocado em prática os conhecimentos, 

permite-se uma limitação do desenvolvimento organizacional (DIAS et.al 2008; RUAS; 

ANTONELLO; BOFF, 2005). De maneira adversa, o subconstruto “core competencies” possui 

médias superiores, contexto que o condiciona como capaz de sintetizar informações para o 

fomento de estratégias competitivas. Ademais, o Quadro 19 apresenta as fragilidades 

observadas pelos gestores das IEBTs. 

 

Quadro 19 - Fragilidade de competências empreendedoras 

Gestor Resposta 

A O nosso desafio é essa parte de gestão mesmo, essa gestão do negócio, esse desenvolvimento 

empreendedor. 

B É mais na parte financeira. É dor quase geral. Porque, quem entra está nascendo, não tem ainda 

comprovação em balanço de um faturamento milionário 

C Falta de visão de mercado do próprio empresário, ele não se qualifica ele não conhece o mercado de 

verdade. Ele as vezes pesquisa o mercado, mas não pesquisa o mercado a fundo. 

D Eu vejo problema no administrativo. Administrativo, a gente está focando mais nisso 

E Não existe um padrão, e o nosso programa trata individual cada empreendimento. É um pouco 

diferente de incubadora de universidade, que você pega um recém formado como empreendedor. 

F Acho que a gerencial e a financeira. Primeiro, é obvio que a empresa se ela não tiver dinheiro ela não 

roda. Não existe segredo nenhum ai, mas o que a gente percebe é que se não existisse gerencial, 

mesmo com dinheiro ela não vai rodar. 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019). 

 

0

2

4

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Organizacionais

Core competencies



88 

 

Verifica-se que nenhum discurso relata a falta de competência técnica, fator 

determinante às empresas de base tecnológica. Entretanto, há uma deficiência nas atribuições 

de gestão, finanças, mercado e administrativo. Dentre as seis competências empreendedoras 

apresentadas por Man e Lau (2000), pode-se inferir que, neste estudo, há carência em 

oportunidades, conceituais e administrativas. As oportunidades relacionam-se à falta de visão 

de mercado. O administrativo engloba as questões de gestão e finanças. A competência 

conceitual remete-se à fragilidade das duas competências mencionadas, pois se refere à falta de 

know-how. Para Dutra (2004), Fleury e Fleury (2001), essas vulnerabilidades podem ser 

classificadas como competências essenciais ao negócio, uma vez que são fundamentais à 

sobrevivência da organização, pois não basta desenvolver produtos e/ou serviços de base 

tecnológica, sem a gestão empresarial básica para atuação no mercado. 

 

4.4.3 Análise de Cluster do Construto “Capacidade Absortiva” 

 

O construto “capacidade absortiva” demonstra a capacidade de empreendedores em 

adotar novos conhecimentos, que podem ser aplicados no crescimento de MPE. Além do mais, 

releva o quão significativo é ser um incubado, indicando todos os fatores impulsionadores deste 

ambiente. As IEBTs possuem o papel de propor recursos tangíveis e intangíveis às empresas 

(VEDOVELLO; FIGUEIREDO, 2005). Aplicar e/ou usufruir desses artifícios é uma opção dos 

empreendedores, sob a sanção de serem desligados do programa de incubação. O construto 

originou outros dois subconstrutos, citados como capacidade absortiva realizada (83,3%) e 

competitiva (16,7%). Dados esses que atestam a capacidade dos empreendedores em absorver 

os conhecimentos, durante o processo de incubação. Entretanto, a capacidade absortiva 

competitiva foi elencada com médias superiores a realizada, ou seja, há maior precisão sobre 

os conhecimentos adquiridos, explorados e transformados em estratégias para o mercado. 

Em análise de comparações das médias, com o Test T independente, todas as variáveis 

demonstram índices < 0,5. Isto é, apresentam divergências significativas mesmo com médias 

acima de 3. Por esta razão, compreende-se melhor desempenho dos empreendedores que 

possuem médias mais próximas da escala 5 (concordo totalmente). Para melhor visualização, a 

Figura 19 exibe as médias dos subconstrutos.  
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Figura 19 - Subconstrutos "capacidade absortiva" 

  
Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019) 

 

O gráfico (Figura 19) evidencia a distinção das médias dos construtos. Embora, o 

subconstruto capacidade absortiva realizada seja maior do que a competitiva, ambos de certa 

forma adquirem e exploram conhecimentos. Porém, o ponto 5 do gráfico, representado pela 

variável 30 sobre discernimento do conhecimento útil e não útil, apresentou a menor média 

(3,66) no subconstruto realizada. Circunstância minimizadora da aplicação dos novos 

conhecimentos, pois as informações adquiridas não puderam ser colocadas em prática. De modo 

adverso, a capacidade absortiva competitiva consegue não apenas compreender os novos 

conhecimentos, como agregar valor para competir no mercado (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Assim, em entrevista com os gestores, houve a indagação sobre a capacidade de explorar os 

conhecimentos durante o processo de incubação. O Quadro 20 apresenta os discursos.  

 

Quadro 20 - Exploração de conhecimentos oriundos do processo de incubação 

Gestor Resposta 

A Essa questão de pôr em prática, é algo que também depende do próprio empreendedor. Então, a gente 

busca trazer esse conhecimento, essas qualificações, que a partir do monitoramento, que nós 

consideramos que seja importante naquele momento, com esses empreendedores. 

B Acho que isso, para os interessados é muito fácil, claro que no meio sempre há aqueles mais 

desgarrados, os cabeças duras. Que difícil de absorver alguma coisa, você está mostrando que não 

está certo, e não, ele bate o pé, bate o pé, é isso e acabou. 

C Quem consegue obtém sucesso, quem não consegue acaba tendo mais dificuldade de avançar no 

processo. Mas a gente tem tentado implantar o processo de avaliação da forma que a gente acabe 

meio que obrigando eles a implantar aquilo que a gente pede. 

D Assim, eu vejo algumas coisas muito úteis, por exemplo, nós trouxemos alguns empreendedores que 

saíram da outra incubadora, graduaram, cresceram, nós trouxemos eles para falar dos pontos 

positivos deles terem sido empreendedores. 

E A maioria dos empreendimentos incubados já são pessoas que estão no mercado, tem experiência, 

então o gap deles é muito pequeno. Então o nosso programa de incubação, nesse sentido vem 

colocando mais o foco no processo, do que no empreendedor. Não é necessário, não que a gente não 

faça, não tem sido necessário. 

F Tem pessoas que absorvem que usam tudo assim, usufruem de todo o potencial que o programa de 

incubação tem. Participam de tudo, aplicam realmente o que precisa, eles respondem o que a gente 

pede, perguntam, eles cobram, o que é muito bom também. 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019) 
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O gestor C infere uma obrigatoriedade na implantação de certos requisitos orientados 

pela IEBT, entretanto, o gestor B entende que alguns empreendedores apresentam certa 

resistência às novas práticas. O gestor E apresenta seus incubados dentro de um nível de 

maturidade maior, visto que já são empresários; logo, necessidades básicas de gestão do 

empreendedor não precisam ser instruídas. Percebe-se que não há uma unanimidade em relação 

à implantação de novos conhecimentos. 

Para Patton (2014), o crescimento de uma organização, principalmente de base 

tecnológica, está condicionado à aquisição e à aplicação de conhecimentos. Os empreendedores 

que reconhecem essa necessidade tomam o ambiente IEBT como uma escola que oportunizará 

chances de minimizar erros, construir redes de relacionamentos e instituir a inovação na cultura 

organizacional, pois, quando saírem da incubadora, precisarão manter estratégias inovadoras, a 

fim de perdurar as core competencies. A capacidade de entrada em diversos mercados, 

benefícios aos consumidores e impedir a imitação não é algo inerte, o mercado se reinventa 

cotidianamente (PRAHALAD, HAMEL, 1999). Incubadoras inseridas em parques 

tecnológicos oportunizam vantagens extras aos incubados, ao passo que podem estender o 

tempo no espaço físico, mudando apenas o estilo de contrato. Embora o custo aumente, ainda 

será inferior ao preço praticado no mercado.  

Para melhor compreender a teoria da capacidade absortiva no ambiente IEBT, o 

encadeamento proposto por Zahra e George (2002, p. 192) foi reestruturado de acordo com os 

mecanismos influenciadores de aquisição e exploração de conhecimentos, conforme 

apresentado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Modelo de capacidade absortiva no ambiente IEBT 

 
Fonte: adaptado de Zahra e George (2002, p. 192), a partir das análises deste estudo (2019). 
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A seleção é o estágio preliminar para o êxito da capacidade absortiva, pois o 

empreendedor não pode iniciar um processo de incubação sem o mínimo de conhecimento nas 

áreas fundamentais (gestão, mercado, capital, tecnológico e empreendedor). Após esse passo, a 

ativação de estímulos só será ativada com a reciprocidade entre o empreendedor e a incubadora, 

gerando, assim, a aquisição e assimilação dos conhecimentos, que apenas fará sentido à 

organização, se colocado em prática. O networking (viabilidade financeira, comercial, licenças, 

entre outros), proporcionado pela incubadora com parceiros externos e comunidade interna, 

auxilia a transformação e exploração dos conhecimentos. Isso, para estabelecer estratégias na 

competição do mercado. Entretanto, esse modelo linear ocorre de maneira cíclica e divergentes 

tomadas de decisões farão parte do processo. Cabe ao empreendedor desempenhar 

competências individuais, capazes de articular recursos, para solucionar problemas.  

 

4.4.4 Análise de Cluster do Construto “Inovação e Tecnologia”  

 

 

O construto “inovação e tecnologia” visa evidenciar os tipos de inovações tecnológicas 

desenvolvidas pelas empresas incubadas, visto que a competência técnica dos empreendedores 

é diagnosticada de maneira assertiva, os resultados acerca de inovações tecnológicas são 

evidentes. No entanto, houve uma distinção nos subconstrutos sobre as inovações pretendidas, 

dividindo-se em Produto e processo (68,3%) e Gestão e marketing (31,7%). O fato demonstra 

que as organizações possuem um potencial inovador mais propenso para produtos e processos 

do que para gestão e marketing. A Figura 21 demonstra as médias das variáveis dos 

subconstrutos.  

 

Figura 21 - Subconstrutos "inovação e tecnologia" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019). 
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Embora as MPE sejam comumente minimizadas pelo seu potencial inovador, dentro 

de uma IEBT, isso pode ser revertido. O gráfico (Figura 21) manifesta essa capacidade e os 

discursos dos gestores vão ao encontro com essa realidade. As MPE usufruem de suas 

vantagens para inovar, com a finalidade de serem menos burocráticas, obterem flexibilidade 

para mudanças, maior proximidade com clientes e mercados, rede informal de relacionamentos 

e rapidez em respostas (FONSECA; KRUGLIANSKAS, 2002; DEITOS, 2002; RAUPP; 

BIUREN, 2006, LOVE; ROPER, 2015). Como o item 5 do gráfico (Figura 20) apresentou a 

menor média (3,49) no grupo “produto e processo”, referente à variável 40 (Obter inovação no 

ambiente organizacional - estrutura organizacional, estratégias, processos gerenciais ou 

administrativos, modelos de gestão, etc.), entende-se que os empreendedores são mais 

propensos a inovações em produtos e processos.  De modo contrário, o subconstruto “gestão e 

marketing” possui média (4,68) superior. 

Sobre os resultados alcançados pelas empresas incubadas, os gestores apresentaram as 

seguintes afirmações, contidas no Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Tipo de inovações no processo de incubação 

Gestor Resposta 

A Hoje a gente tem, tem inovação de produto, tem inovação na área de serviço, a gente umas empresas 

nessa área de marketing digital, trabalhando com essas novas ferramentas, desenvolvendo soluções 

escaláveis para esse setor, voltado para o marketing. 

B Tem bastante processo, mas a maioria acaba sendo produto.  

C Então, a gente tem visto algumas inovações, mas a maior parte das empresas, copia e cola e 

aperfeiçoa. A maior parte é melhoramento e aprimoramento em relação a produtos que já existem no 

mercado. 

D Eu sei que incrementais tem bastante. 

E Cada uma tem a sua proposta de valor, existem as mais diversificadas possíveis. 

F Inovação incremental de produtos. 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019). 

 

 Os discursos (Quadro 21) vão ao encontro de dados quantitativos coletados, há maior 

indicação de inovações incrementais em produtos e processos, fato que comprova parte da 

efetividade das incubadoras, já que não basta apenas o desenvolvimento dos produtos, a gestão 

das empresas precisa de uma atenção especial. Desse modo, o programa das incubadoras, 

juntamente com a gestão Cerne, disponibilizada pela Anprotec, visa amparar todos os aspectos 

das organizações. Sobre a capacitação dos empreendedores os gestores afirmam o apresentado 

no Quadro 22. 
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Quadro 22 - Capacitação dos empreendedores no processo de incubação 

Gestor Resposta 

A É essa parte que está mais relacionada a gestão, é sempre o nosso maior desafio, por isso nós 

buscamos esses parceiros, esse apoio para desenvolver essas competências que acabam nos faltando.    

B É dentro da metodologia CERNE que ele vai atingir nível tal que pode ser graduado.  O CERNE veio 

para, é uma tecnologia de gestão, para ajudar é, fazer com que as empresas passem por esse programa 

e saiam realmente preparadas, e não virem estatísticas depois. 

C A gente tem seguido todas as normas do Cerne para esse processo de avaliação seria em todas as 

normas, nesse sentido.  

D  Nós estamos fazendo, trabalhando com a nossa própria monitoria, estamos pegando pessoas, 

empresários, de outros setores, bimestralmente dado monitorias individuais para essas empresas. A 

UTFPR, o curso de administração também faz, os trabalhos demonstrativos de acadêmicos, eles 

fazem aqui com os nosso incubados 

E A gente avalia as competências que são necessárias para o negócio, não que se a pessoa tenha ou não 

tenha, a gente vai avaliar a equipe. 

F O processo de incubação, ele tem como foco muito a questão de gestão da incubadora. E eu digo 

gestão no sentido, assim, ele não é um processo que vai ter um peso maior por exemplo, no 

desenvolvimento de produto. Entendeu? A gente tem o desenvolvimento do produto, ele é essencial, 

porque sem produto não existe empresa, não existe desenvolvimento. Mas isso também é trabalhado 

com a questão da gestão, então como a gestão de se organizar, por exemplo, os procedimentos 

internos da empresa, seja de contratação, seja de gestão de tempo da empresa, seja de organização 

dessa equipe. 

Fonte: elaborado com dados da pesquisa (2019) 

 

Os discursos dos gestores (Quadro 22) estão relacionados tanto às competências do 

programa Cerne quanto ao desenvolvimento da gestão. De acordo com a Anprotec (2016), a 

implantação do programa Cerne está condicionada a uma uniformização das incubadoras 

brasileiras.  Sob essa condição, as IEBTs reconhecem a aplicabilidade do programa.  

As análises puderam externalizar que IEBTs possuem um papel significativo para 

ascensão científica e tecnológica local e nacional. Conseguem captar empreendedores com 

negócios potenciais, e, consequentemente, aptos a ajustar falhas que possam prejudicar o 

empreendimento. As análises documentais, discurso dos gestores e os questionários aplicados 

com os empreendedores oportunizaram uma análise homogenia, uma vez que retrataram 

posições semelhantes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crescimento científico e tecnológico do país impulsionado por MPEs é uma 

realidade atual. Após a publicação da Lei de Inovação no 10. 973 de 2004 sobre incentivos ao 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no ambiente produtivo, as IEBTs se estabeleceram 

como proeminentes auxiliadoras de empreendedores. O fato de as MPEs comumente 

permanecerem às margens da P&D tecnológico, por falta de incentivos, motivou a pesquisa 

sobre incubadoras tecnológicas. Além de dar maior ênfase às IEBTs, como propulsoras do 

desenvolvimento econômico e social.  

O estudo teve início com uma pesquisa bibliométrica nos últimos 14 anos, com buscas 

nas bases de dados dos Periódicos Capes, Scielo, Spell e Web of Science, com a combinação de 

incubadoras tecnológicas e quatro palavras chave: micro e pequenas empresas, capacidade 

absortiva, inovação/tecnologia e competências individuais, em português e Inglês, 

respectivamente. Resultou em 126 artigos, mas apenas 32 com similaridade à temática. Fato 

que evidenciou um campo de pesquisa, mas não com a abordagem deste estudo, sobre as 

competências individuais e capacidade absortiva dos empreendedores incubados.  

Visto que o Brasil ainda se encontra em desenvolvimento no quesito implantação de 

estudos científicos, teve-se como locus de pesquisa o ambiente das IEBTs e seus principais 

atores, empreendedores e gestores. Situação que se refletiu em analisar as competências 

individuais e a capacidade de absorção que estão relacionadas com o processo de incubação de 

MPE de base tecnológicas, no estado do Paraná. Isto é, externalizar competências individuais 

empreendedoras, bem como a capacidade absortiva dos empreendedores incubados, para a 

promoção de inovação e tecnologia em MPE. Percebeu-se que as competências individuais são 

a base para a efetividade da capacidade de absorção dos empreendedores no processo de 

incubação. Os 60 integrantes da amostra de empreendedores, 6 gestores das IEBTs e 

documentos, oriundos de incubadoras do estado do Paraná, foram essenciais para o 

cumprimento dos objetivos específicos de pesquisa. 

O primeiro objetivo previa definir as competências individuais dos empreendedores 

vinculados às incubadoras do Paraná através das análises documentais e discursos dos gestores, 

foi possível identificá-las. Embora, as IEBTs busquem por participantes detentores de 

competências sobre o mercado, capital, gestão, tecnologia e empreendedorismo, a questão do 

domínio sobre a tecnologia acaba sendo o fator chave do processo. Assim, o empreendimento 

de base tecnológica precisa necessariamente apresentar a inovação tecnológica pretendida de 

maneira sólida. Dentro desses cinco eixos de conhecimentos, a análise de cluster demonstrou a 
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classificação de dois grupos distintos, empresas em desenvolvimento e desenvolvidas. Fato que 

não impede o ingresso no processo de incubação, porém, os empreendedores juntamente com 

as IEBT terão mais trabalho para atingir o nível de maturidade em todos os cinco quesitos.  

O segundo objetivo específico visou verificar a capacidade absortiva desses 

empreendedores. Nesta questão, as análises de clusters e análise de conteúdo por avaliação dos 

discursos dos gestores apontaram uma evidente aquisição e implementação dos novos 

conhecimentos, uma vez que a graduação dos empreendedores ocorre com o equilíbrio dos 

eixos de avaliação. Assim, o que difere os dois grupos oriundos das análises é a capacidade de 

um apenas concretizar os objetivos, e o outro agregar vantagens competitivas ao objetivo 

alcançado.  

O terceiro teve como propósito descrever o perfil das incubadoras. Com o discurso dos 

gestores, constatou-se que as incubadoras subsidiam aspectos físicos paras as empresas e 

possuem foco na gestão organizacional. De modo análogo, os empreendedores se preocupam 

muito mais com as inovações de produto e processo do que a gestão do negócio. 

O quarto teve como intenção caracterizar o processo de seleção das empresas nessas 

incubadoras. Portanto, analisou-se os editais e documentos normativos das incubadoras, bem 

como os discursos dos gestores e questionários dos empreendedores. A seleção é realizada por 

editais, com fases de avaliações, com uma banca avaliativa.  

E, o último objetivo específico teve como finalidade evidenciar tipos de inovações 

tecnológicas desenvolvidas pelas empresas.  O mesmo foi atingido pela análise das respostas 

obtidas nos questionários dos empreendedores e discurso dos gestores. As empresas tendem a 

solidificar inovações incrementais em produtos e processos, de maneira mais contundente do 

que radicais.  

O modelo teórico se configurou com quatro construtos instituídos na pesquisa, os quais 

subsidiam uma mútua relação entre IEBTs, empreendedores e MPEs. Os empreendedores, 

presentes no centro do processo, desenvolvem papéis de protagonistas, uma vez que são 

responsáveis pela implantação dos conhecimentos adquiridos no processo de incubação. 

Entretanto, o primeiro passo positivo desse processo é a capacidade de a incubadora selecionar 

projetos/empreendedores potenciais, abertos a novos conhecimentos. Embora o foco das IEBTs 

seja a questão da inovação tecnológica, quesito eliminatório de seleção, identificou-se a 

competência empreendedora como fundamental ao processo de incubação. Elas estão conexas 

ao estado de ser do indivíduo, que resultam no comportamento. Empreendedores possuem 

características maleáveis às mudanças, potencializando novos aprendizados. 
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Logo, buscou-se identificar as competências individuais que permitem a entrada 

desses empreendedores no processo de incubação. As competências individuais foram 

orientadas pela teoria da capacidade absortiva, sobre a necessidade de conhecimentos básicos 

para que novos conhecimentos obtenham êxitos. Portanto, infere-se que a competência técnica 

dos empreendedores é identificada com destaque. Possuem total consciência sobre o 

conhecimento específico necessário para a concretude dos objetivos empresariais, ou seja, são 

especialistas na tecnologia que pretendem posicionar no mercado. Até porque, o eixo 

tecnológico é considerado parâmetro de eliminação de candidatos, quem não consegue provar 

a inovação tecnológica pretendida, não consegue prosseguir na seleção. Seguido de outros 

quatro requisitos, pautados no eixo de capital, mercado, gestão e empreendedorismo.  

Entretanto, as competências essenciais para a sobrevivência da organização, no tocante 

à gestão, mostram-se ainda em nível imaturo nesses empreendedores. Fato que delimita atenção 

maior das IEBTs sobre a orientação à gestão administrativa. Assim, a capacidade absortiva dos 

empreendedores se torna mais árdua no eixo da gestão, pois, precisam suprir esta lacuna para 

que estejam aptos a se graduarem. Se os sujeitos forem detentores de competências 

empreendedoras, essa lacuna será facilmente superada, já que a capacidade de reconhecer os 

riscos que podem afetar o negócio o fará conhecedor da necessidade.  

Ficou evidente que as incubadoras cumprem com seus papéis, enquanto auxiliadora 

dos empreendimentos. O processo de seleção prioriza empreendimentos com um nível de 

maturidade maior, uma vez que se não estão minimamente preparados, são enviados para os 

hotéis tecnológicos ou pré-incubação, se houver. O que aumenta as chances de concretude dos 

objetivos, quando comparado a empreendedores totalmente imaturos.  

O estudo quantitativo possui como característica a generalização de resultados, 

entretanto, deve-se ter moderação quanto às afirmações diagnosticadas neste estudo, quando 

comparadas com outras realidades. Da mesma maneira, o quesito temporal pode alterar as 

considerações aqui estabelecidas, uma vez que o respondente pode alterar a sua perspectiva 

sobre o objeto de análise. Outra questão limitante no estudo foi a dificuldade de todos os 

empreendedores em processo de incubação do Estado do Paraná responderem ao questionário 

disponível da plataforma Qualtrics®. Realizada a catalogação de 121 empresas incubadas, 

apenas 60 responderam ao questionário na integra.  

Infere-se que estudos futuros possam complementar essa pesquisa, no que se refere ao 

número de empresas graduadas que permanecem no mercado, após o processo de incubação, 

bem como o reflexo dos conhecimentos adquiridos na IEBT.  Oportuno se faz a alocação das 
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empresas por área de atuação, pois cada uma possui particularidades, ameaçam ou impulsionam 

a vivência no mercado. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Sou Mestranda em Administração, na linha de Inovação e Tecnologia, pela 

Universidade Estadual do Centro- Oeste – UNICENTRO, sob orientação da Professora Marlete 

Beatriz Maçaneiro. 

Solicito sua contribuição para responder o questionário que fará parte da coleta de 

dados da minha dissertação de mestrado. O estudo tem por objetivo geral analisar as 

competências individuais de empreendedores que contribuem para a capacidade de absorção de 

micro e pequenas empresas de base tecnológicas em processo de incubação, no estado do 

Paraná. A pesquisa está sendo realizada com empreendedores presentes em incubadoras de base 

tecnológicas do Estado do Paraná.  

Ressalto que os dados obtidos por meio deste instrumento serão tratados e analisados 

de modo coletivo, garantindo-se o sigilo das respostas e dos respondentes. 

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. 

Agradeço desde já sua colaboração e informo que, ao final do estudo, encaminharei a 

minha dissertação para conhecimento dos empreendedores participantes.  

 

Suélen Pontes Machado 

su.machado@hotmail.com.br 

 

 

I- PROCESSO DE SELEÇÃO: este primeiro conjunto de perguntas e respostas possui o intuito 

de analisar os critérios e modo de seleção dos empreendedores de base tecnológica.  

 
 

Questão Escala 

Avalie o contexto do PROCESSO DE SELEÇÃO 

da incubadora que você está inserido: 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

discordo 

e não 

concordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

1.O processo de seleção da incubadora em que 

estou inserido ocorre exclusivamente por meio de 

edital. 

     

2.No processo de seleção é levado em 

consideração o projeto ser condizente com a área 

de atuação da incubadora. 

     

3.O projeto teve que se adequar a área de 

conhecimento da incubadora. 

     

4.O projeto foi submetido a uma pré-incubação 

para posteriormente ser incubado. 

     

5.A seleção obrigada a comprovação de algum 

tipo de conhecimento específico. 

     

mailto:su.machado@hotmail.com.br
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6.O processo de seleção obriga a entrega de um 

plano de negócio.  

     

7.A seleção conta com uma entrevista.      

8.A seleção do meu projeto ocorreu na primeira 

tentativa. 

     

9.A seleção do meu projeto ocorreu com duas ou 

mais tentativas. 

     

10.Foi possível a comprovação de estudo do 

segmento de clientes e mercado. 

     

11.Há necessidade de comprovação de um 

mínimo de capital de giro. 

     

12.Houve uma análise do grau de inovação do 

produto.  

     

13. Houve uma avaliação da experiência 

profissional relacionado ao projeto. 

     

 

 

II- COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS:  este bloco de questão e respostas visa identificar o 

desempenho dos empreendedores para identificação de competências individuais. 

 
Questão Escala 

Julgue o seu DESEMPENHO INDIVIDUAL 

frente ao desempenho do negócio. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

discordo 

e não 

concordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

14.Busco constantemente novas informações para 

melhorar meu projeto. 

     

15.Consigo obter discernimento na implantação 

de propostas que possam ser benéficas ao projeto. 

     

16.Consigo mobilizar recursos para formar 

competências inovativas ao projeto. 

     

17.Transmito informações e conhecimento a 

demais membros da organização. 

     

18.Tenho comprometimento com os riscos do 

negócio.  

     

19.Consigo identificar oportunidades para o 

negócio.  

     

20.Consigo aplicar o conhecimento adquirido na 

incubadora no projeto. 

     

21.Tenho capacidade de aprender rapidamente 

novos conceitos e tecnologias.  

     

22. Minha capacidade de comunicação favorece 

a aquisição de conhecimentos. 

     

23. Minhas ações geram resultados efetivos.      

24. Minha criatividade é ideal para resolver 

situações novas e inusitadas. 

     

25. Minhas iniciativas de ação e decisão são 

assertivas. 

     

 

 

III- CAPACIDADE ABSORTIVA: a questão e resposta de bloco objetiva compreender a 

capacidade de absorção dos novos conhecimentos proporcionados pelo processo de 

incubação dos empreendedores. 
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Questão Escala 

Avalie como você RECEBE E APLICA 

informações em sua organização, durante o 

processo de incubação: 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

discordo 

e não 

concordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

26. A Incubadora proporciona novos 

conhecimento que podem ser utilizados no 

projeto. 

     

27. Experiências pessoais possuem relação na 

implantação de inovações.  

     

28. Os novos conhecimentos são compreendidos.      

29. Novos conhecimentos são assimilados com os 

já adquiridos.  

     

30. Há discernimento do conhecimento útil e não 

útil para o projeto incubado. 

     

31. Há combinações de conhecimentos existentes 

com novas experiências estabelecidas. 

     

32. O projeto consegue obter aperfeiçoamentos.      

33. Existe o desenvolvimento de novos produtos.      

34. Existe o desenvolvimento de novos 

processos.  

     

35. Existe o desenvolvimento de novas práticas 

ou formas de gestão organizacional. 

     

 

 

IV- INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: o bloco evidência a questão e respostas sobre os resultados 

obtidos pelo processo de incubação. 

 

 
Questão Escala 

Qual o nível de INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

pretendido pela sua MPE em cada item. 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

discordo 

e não 

concordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

36. Obter desenvolvimento de um novo produto.      

37. Obter melhoramento no produto.      

38. Obter desenvolvimento de um novo processo.      

39. Obter melhoramento de um processo.      

40. Obter inovação no ambiente organizacional 

(estrutura organizacional, estratégias, processos 

gerenciais ou administrativos, modelos de gestão, 

etc.) 

     

41. Obter uma inovação de marketing.      

42. As inovações de produto e processos em 

incubação possuem vínculo com tecnologia. 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Dados dos entrevistados 

Idade: 

Gênero: 

Formação: 

Tempo de atuação na incubadora: 

 

1. Como é realizada a seleção das empresas incubadas? Há preferências para projetos 

específicos? 

 

2. Quais critérios possuem maior “peso” para a seleção de projetos?  

 

3. A incubadora possui uma gestão voltada para a consolidação de rede de relacionamentos, 

networking? Exemplifique.  

 

4. Busca-se um perfil desejado ou cada caso é analisado de forma isolada? 

 

5. Qual o foco de trabalho desta incubadora? Qual o suporte com as empresas incubadas? 

 

6. Existem parceiros atuantes junto a incubadora? 

 

7. Qual a infraestrutura oferecida pela incubadora? 

 

8. Quando estão preparadas para a graduação? 

 

9. Qual o índice de sucesso das empresas que passam pelo processo de incubação? 

 

10. Que benefícios concretos conseguem oferecer aos consumidores? 

 

11. Quais mercados as empresas conseguem entrar? 

 



108 

 

12. Qual a capacidade das MPE em absorver e colocar em prática as competências adquiridas 

no processo de incubação? 

 

13. Que tipo de inovações tecnológicas (radicais ou incrementais) já foram concluídas no 

processo de incubação? 

 

14. As empresas são mais propensas a desempenhar inovações tecnológicas incrementais do 

que radicais? Sim ou não, porquê? 

 

15. Que tipo de inovações tecnológicas são mais comuns na incubadora (produto, processo, 

organizacional e ou de marketing)? 

 

16. Qual a principal fragilidade observada nas empresas incubadas? Falta de competências 

técnicas, gerenciais e/ou administrativas? 

 

17. Os empreendedores possuem capacidade de adquirir, assimilar, transformar e explorar 

conhecimentos para a concretude do desenvolvimento de inovação e tecnologia de suas 

MPE? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa, “COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS DE 

EMPREENDEDORES QUE SUBSIDIAM A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA 

DO PARANÁ” sob a responsabilidade de SUÉLEN PONTES MACHADO, e supervisão da 

PROF. DRA. MARLETE BEATRIZ MAÇANEIRO. 

        

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você primeiramente, será 

questionado sobre a sua caracterização pessoal e profissional; em seguida serão apresentadas 

questões sobre como é a Incubadora onde atua e o que proporciona aos seus incubados, assim 

como a seleção dos mesmos; e, por fim, obter a sua visão sobre as competências individuais 

que os empreendedores possuem e o que desenvolvem durante o processo de incubação.   

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 

participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado as entrevistas, sem 

nenhum prejuízo para você.  

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O tipo de procedimento apresenta um risco mínimo que 

será reduzido pelo pesquisador, no sentido de expor sua identidade. Os dados serão amplamente 

descritos em nível de estado. Se você precisar de algum tratamento ou orientação, por se sentir 

prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador 

se responsabiliza pela assistência integral, imediata e gratuita. No que tange a finalização da 

pesquisa, sem nenhum dano a sua identidade.  

 

3. BENEFÍCIOS: O benefício esperado com o estudo, prevê analisar as competências 

individuais de empreendedores e suas relações com o fomento de inovações em MPEs 

integrantes de incubadoras de base tecnológica do Paraná. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o Sr. nos fornecer ou que sejam 

conseguidas por observações serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas e 

dados pessoais ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum das entrevistas 

nem quando os resultados forem apresentados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Suélen Pontes Machado 

Endereço: R. Sebastiana de Souza Soares, 34 Bairro Cascavel, Guarapuava-PR 

Telefone para contato: (42) 9 9933-3343 / (42) 3623 4450. 

Horário de atendimento: Entre 8:00 e 18:00 h todos os dias da semana. 

        
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira.   
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 

vias, sendo que uma via ficará com você.     

   

 

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

 

 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

       

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Suélen Pontes Machado 

 

 

 


