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Resumo: Com o crescente aumento no número de incubadoras de empresas existentes no 
Brasil, é importante que existam indicadores que meçam o desempenho organizacional e de 
gestão dessas instituições a fim de analisar o quanto elas estão contribuindo para o 
desenvolvimento da sociedade e cumprindo com os objetivos propostos. Para tanto, a 
literatura especializada sugere alguns modelos de indicadores sob o ponto de vista de 
diferentes autores. Este trabalho identificou e analisou, a partir de extensa revisão 
bibliográfica, quatro modelos de indicadores de desempenho de incubadoras de empresas. 
Dentre as principais conclusões está constatação de que uma avaliação completa do 
desempenho de uma incubadora deveria passar pela contemplação simultânea tanto de suas 
características internas quanto das características do ambiente em que ela se encontra bem 
como as impressões dos incubados com relação a seu desempenho, simultaneidade esta que 
não foi verificado em  nenhum dos quatro modelos analisados. 
Palavras-chave: Incubadoras de empresas; Indicadores de desempenho; Modelos de 
organização e gestão. 
 
 
1. Introdução 

A criação e o fortalecimento de um novo empreendimento se constituem em um 
grande desafio. Para transformar oportunidades de negócio em realidade é necessário que uma 
empresa passe por todo um processo de desenvolvimento até chegar em sua efetiva  
consolidação de mercado. E para assegurar o seu estabelecimento e sobrevivência, não basta 
que uma empresa possua apenas um bom produto. Geralmente, os custos altos envolvidos na 
sua abertura requerem investimentos elevados, os riscos aumentam devido à inexperiência na 
fase inicial de um empreendimento, a conquista do mercado não acontece de imediato e os 
problemas gerenciais podem levar boas idéias ao fracasso (CAJUEIRO e SICSÚ, 2002). 

Estes desafios tendem a ser maiores para empresas de micro e pequeno porte (MPE´s), 
que muitas vezes não contam com aportes financeiros e de gestão suficientes para atravessar 
esta fase inicial. Esta se constitui em uma constatação preocupante, haja vista que, de acordo 
com dados do Sebrae (2002), 98% das empresas brasileiras são de micro e pequeno porte, 
sendo sua representatividade na economia nacional bastante significativa, já que elas são 
responsáveis por 59% do pessoal ocupado e por 20% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. 

Porém, a despeito da representatividade que as MPE´s possuem no crescimento e 
fortalecimento da economia brasileira, fatores como falta de conhecimento gerencial de 
alguns empresários, falta de recursos para capitalizar empresas e altas taxas de impostos têm 
dificultado o seu estabelecimento no mercado (RODRIGUES, 2003).  

Visando seu fortalecimento nas fases iniciais de implantação do empreendimento é 
desejável que as empresas, sobretudo as MPE´s, busquem apoio nas chamadas incubadoras de 
empresas, entidades destinadas a amparar o estágio inicial de empreendimentos nascentes. 

Uma incubadora de empresas consiste em um mecanismo de aceleração do 
desenvolvimento de empreendimentos, mediante um regime de negócios, serviço e suporte 
técnico compartilhado, além de orientação prática e profissional. Ela representa, portanto, um 
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ambiente seguro e encorajador, disponibilizando às empresas incubadas assessorias técnicas e 
de gestão, além de possibilitar a utilização de recursos compartilhados tais como laboratórios, 
telefone, fotocópias, aluguel do espaço físico, dente outros (DORNELAS, 2002).  

A manutenção de uma incubadora de empresas pode ser feita por entidades 
governamentais, universidades e grupos comunitários e, devido ao número crescente de 
incubadoras observado nas últimas duas décadas tanto no mundo quanto no Brasil,  elas têm 
demandado grandes montantes de recursos para sua consolidação e manutenção. Por esse 
motivo, é interessante o aperfeiçoamento e a análise de mecanismos capazes de avaliar o 
desempenho das incubadoras, identificando e fornecendo informações confiáveis tanto às 
instituições mantenedoras quanto às próprias incubadoras. Assim, o intuito desses 
mecanismos, dentre outros objetivos, deve ser a avaliação da aplicação dos recursos recebidos 
pelas instituições mantenedoras na incubadora e empresas incubadas bem como os resultados 
que essas aplicações vêm trazendo para o desenvolvimento social e econômico para a 
localidade onde a incubadora está inserida.   

Mediante o exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os principais 
modelos de indicadores utilizados para avaliar o desempenho de incubadoras de empresas. 
Para tanto, em um primeiro momento foi realizado um extenso levantamento bibliográfico 
com o objetivo de identificar os modelos de indicadores propostos na literatura especializada. 
Com este levantamento, foi possível tecer algumas considerações a respeito de suas principais 
características como também traçar uma análise comparativa entre os modelos encontrados. 

Para atender ao objetivo proposto, este trabalho encontra-se estruturado em cinco 
tópicos a contar com esta introdução, sendo os dois tópicos seguintes destinados à revisão 
bibliográfica sobre os temas “incubadoras de empresas” e “modelos de indicadores” e os dois 
últimos tópicos dedicados, respectivamente, à análise comparativa entre os modelos e às  
conclusões do estudo. 
 
2. Incubadoras de empresas  
 Este tópico é dedicado à definição e à tipificação das incubadoras de empresas. Além 
disso, são traçadas algumas considerações sobre o movimento da incubação de empresas, 
sobretudo no Brasil. 
 
2.1 Definição e tipologia 

Segundo a Anprotec (2002), o termo “incubadora de empresas” se refere aos 
programas de assistência a micro e pequenas empresas em fase inicial de sua vida. Sua 
finalidade é viabilizar projetos, criando novos produtos, processos ou serviços, gerando novas 
empresas que, após deixarem a incubadora, estejam aptas a se manter no mercado. Existem 
experiências em várias áreas, sendo a maioria de base tecnológica, como nos setores de 
telecomunicações, eletrônica, informática, mecânica de precisão, biotecnologia, químico, 
fabricação de produtos odontológicos, entre outros. 

Quanto à sua estrutura, uma incubadora consiste em um imóvel, equipado com 
instalações elétricas e hidráulicas apropriadas, com áreas de uso compartilhado entre as 
empresas incubadas, além de infra-estrutura, apoio técnico, administrativo e de serviços 
(DORNELAS, 2002).  

A estrutura e a assessoria oferecidas diminuem sensivelmente os riscos de mortalidade 
da empresa e o ambiente encorajador, com custos e impostos minimizados, facilita seu 
desenvolvimento inicial. Além disso, os parceiros envolvidos contribuem para firmar a 
credibilidade da instituição no mercado (ANPROTEC, 2002). A Tabela 1 sintetiza as 
principais atividades oferecidas pelas incubadoras de empresas no Brasil. 

Os recursos para financiamento dos projetos e empresas geralmente provêm de 
economia pessoal, família, amigos, anjo investidor (capitalista de risco que busca alternativas 
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para obter maior rentabilidade de seu dinheiro), fornecedores, parceiros estratégicos, clientes 
e funcionários, empresas de capital de risco e programas do governo (DORNELAS, 2001).  

 
  TABELA 1 - Principais atividades desenvolvidas por incubadoras de empresas no Brasil 

Serviço de assistência a negócios Serviços em geral 
Estabelecimento de ligações com universidades e 
institutos de pesquisa; 

Espaços flexíveis e a custos compatíveis com um 
novo negócio; 

Programas de treinamento em negócios; 
Gestão financeira; 
Apoio às atividades de marketing; 

Sala de reunião e de videoconferência; 
Acesso à Internet;  
Sistemas de telefonia, fax e fotocópias; 

Apoio e serviços legais em geral. Serviços administrativos compartilhados como 
secretária, vigilância e limpeza. 

  Fonte: ANPROTEC (2002)  
 
As empresas que ingressam nas incubadoras passam por fases no processo de 

incubação, a saber (DORNELAS, 2002): 
 

§ Pré-incubação: voltada para acadêmicos que não possuem empresa constituída mas 
possuem um projeto com inovação tecnológica/mercadológica e viabilidade financeira e 
comercial. Essa fase pode durar até 2 anos e, a depender da evolução do projeto, o mesmo 
pode evoluir para a próxima fase (incubação). Os pré- incubados recebem apoio de 
consultores e de gestores das incubadoras e compartilham o mesmo espaço que as 
empresas incubadas. Geralmente esses empreendedores utilizam capital próprio ou de um  
anjo investidor para financiar seu projeto; 

§ Incubação: nessa fase do processo o produto desenvolvido é comercializado e os 
empreendedores utilizam o auxílio da infra-estrutura intelectual e física da incubadora 
para alavancar o projeto. O empreendedor deve ter empresa constituída e um plano de 
negócios bem estruturado no qual comprove a inovação tecnológica ou mercadológica, 
além da viabilidade financeira e comercial. As fontes de financiamento utilizadas nessa 
fase provêm de reservas pessoais, amigos, família, anjo investidor, capital de risco além 
das disponíveis pela incubadora;   

§ Acelerador: essa fase é destinada a empresas que desejam exportar seu produto. O 
processo de seleção se iguala aos estágios anteriores. Nessa etapa, o empreendedor 
precisará de fonte de financiamento externo para conseguir desenvolver seu projeto. Estes 
financiamentos são normalmente disponibilizados pelo governo e por agentes de capital de 
risco.  

 

Com relação à sua tipificação, as incubadoras de empresas podem ser classificadas de 
acordo com suas características principais. DORNELAS (2002) as classifica três diferentes 
tipos, a saber: 

 
a) Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: incubadoras que abrigam empresas 

cujos produtos, serviços ou processos são gerados a partir de resultados de pesquisas 
aplicadas, nas quais o grau de tecnologia representa alto valor agregado; 

b) Incubadoras de Empresa dos Setores Tradicionais: incubadoras que abrigam empresas 
dos setores tradicionais da economia, detentoras de tecnologia largamente difundida e que 
queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por meio de um 
incremento em seu nível tecnológico; 

c) Incubadoras de Empresas Mistas: incubadoras que abrigam empresas mistas, dos dois 
tipos anteriores. 
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Já a Anprotec (2002), considera um outro tipo de classificação, mais voltada para 
aspectos estruturais das empresas incubadas. Por esta classificação, tem-se: 

 
a) Incubadora de Empresas: organizações dotadas de mecanismos que estimulam a criação 

e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestação de 
serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves, por meio da formação 
complementar em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilitam e 
agilizam o processo de inovação tecnológica; 

b) Incubadoras de Cooperativas: instituição que abriga empreendimentos associativos em 
processo de formação e/ou consolidação, instalados dentro ou fora do município. 
Representa uma das modalidades de incubadoras de setores tradicionais; 

c) Incubadoras de empresas culturais: instituição que tem a arte e a cultura como valor 
agregado aos seus produtos, desenvolvendo negócios nesse setor; 

d) Incubadoras de empresas de agronegócio: instituições que apóiam empresas atuantes 
em cadeias produtivas de agronegócio, que possuem unidades de produção externas à 
incubadora, cedendo sua infra-estrutura para atividades voltadas ao desenvolvimento 
tecnológico e ao aprimoramento da gestão empresarial. 

 
DORNELAS (2002) ressalta que a maioria das incubadoras existentes está vinculada a 

algum centro de pesquisa sendo, portanto, de base tecnológica.  
Em países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Inglaterra, várias 

experiências voltadas com o objetivo de fomentar a criação de pequenas empresas de base 
tecnológica tornaram-se mundialmente famosas. Grande parte dos exemplos conhecidos teve 
como fatores determinantes a proximidade com o ambiente universitário, a proximidade de 
clientes e fornecedores, a disponibilidade de recursos humanos, a existência de capital de 
risco e a participação do Estado (VEDOVELLO et al, 2001). 

 
“(...) No caso brasileiro, os primeiros projetos para criação de empresas de base 
tecnológica surgiram a partir de 1984, em localidades que possuíam boa infra-
estrutura científica e tecnológica, disponibilidade de recursos humanos qualificados 
e proximidade de pólos industriais, tais  como São Carlos/SP, Campina Grande/PB, 
Florianópolis/SC e Rio de Janeiro/RJ. À medida que o movimento foi ganhando 
expressão, ele se expandiu nacionalmente e outras classificações de incubadoras 
foram surgindo, tais como as tradicionais e as mistas ” (VEDOVELLO et al, 2001). 

 
2.2 Evolução do movimento de incubadoras no Brasil 

A designação “incubadora” surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1950,  
através de uma grande empresa que fechou suas portas e dividiu seu galpão em diversas partes 
para que empresas menores funcionassem, reativando, dessa forma, a economia local. Dentre 
as empresas que passaram a funcionar nesse galpão havia um aviário e por conta disso o local 
passou a ser chamado de incubadora (CEIA e SPRITZER, 2005). 

De forma geral, o motivo para a implementação e fortalecimento de incubadoras pode 
ser resumido em:  
a) promover o desenvolvimento econômico (a expansão da base de negócios e a 

diversificação da economia local, por exemplo);  
b) promover a comercialização de tecnologias (novas idéias, novos artefatos e novos 

negócios);  
c) promover o desenvolvimento de propriedades imobiliárias;  
d) fomentar o empreendedorismo (OECD, 1999).  

De acordo com Guedes (2000) citado por Vedovello at al (2001), o conceito de 
incubadora de empresas foi disseminado mais amplamente no Brasil por volta de 1993. Entre 
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os fatores que favoreceram essa difusão podem ser apontadas as mudanças no cenário 
econômico global e a idéia de que as empresas brasileiras precisavam ser mais competitivas 
em nível internacional, devendo, para isso, estimular a capacidade de inovação tecnológica. 
Além destes, podem ser apontados outros fatores, quais sejam: o estreitamento das relações 
internacionais de muitos grupos acadêmicos brasileiros; a reforma tributária - introduzida no 
país com a constituição de 1988 - que canalizou grandes volumes de fundos para os governos 
municipais, permitindo que muitos deles investissem no desenvolvimento econômico; e o 
estabelecimento, em 1990, do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). 

No Brasil, o movimento de incubação de empresas tem início inicia na década de 1980 
por iniciativa da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do Estado de São 
Paulo, com a instalação do CEDIN (Centro de Desenvolvimento da Indústria Nascente), no 
município de São Carlos. Porém, somente na década de 1990 é que esse movimento passou a 
se difundir com maior velocidade e amplitude, mais especificamente o movimento de 
incubadoras tecnológicas, seguido posteriormente pelas incubadoras tradicionais e mistas 
(JABBOUR e FONSECA, 2005). Conforme a Tabela 2, atualmente, são 339 incubadoras em 
operação no Brasil, estando a maior parte delas nas regiões sul e sudeste. 
 
            TABELA 2: Distribuição regional das incubadoras de empresas em operação no Brasil 

REGIÃO ESTADO  INCUBADORAS 
AC 01 
AM 03 
AP 01 
PA 04 
RO 01 

NORTE 
Total: 14 incubadoras  

TO 04 
AL 10 
BA 11 
CE 05 
MA 02 
PB 05 
PE 12 
PI 05 

RN 03 

NORDESTE 
Total: 56 incubadoras  

SE 03 
DF 06 
GO 05 
MT 06 

CENTRO-OESTE 
Total: 26 incubadoras  

MS 09 
ES 05 
MG 26 
RJ 27 

SUDESTE 
Total: 120 incubadoras  

SP 62 
PR 24 
SC 17 

SUL 
Total: 123 incubadoras  

RS 82 
TOTAL NO BRASIL: 339 INCUBADORAS 

         Fonte: ANPROTEC (2006). 
 

3. Modelos de indicadores para a análise de desempenho das incubadoras 
A análise da literatura especializada realizada por este estudo apontou para quatro  

modelos de indicadores para avaliação de incubadoras, propostos pelos seguintes autores: 
Morais (1997), Smillor e Gill (1986), ReINC – Rede de Incubadoras do Estado do Rio de 
Janeiro - (2001) e PNI. Estes autores sugerem formas diferentes de realizar a avaliação, cada 
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qual apontando para um conjunto de indicadores específicos. De uma maneira geral, estes 
indicadores existentes focam em aspectos distintos com relação à incubadora e a seu 
ambiente. A seguir encontra-se uma explicação sucinta de cada um destes modelos. 
 
3.1 Modelo de referência baseado nos indicadores de Morais (1997) 

Este modelo de indicadores para auto-avaliação de incubadoras de empresas e de 
empresas incubadas foi escrito por Morais (1997) com o objetivo de auxiliar os gestores de 
incubadoras de empresas e parques tecnológicos a mensurar o potencial de desenvolvimento 
do empreendimento analisado ao mesmo tempo em que identifica os fatores facilitadores e os 
obstáculos para o seu êxito. Estes indicadores também têm como objetivo permitir às agências 
de fomento o acompanhamento e auto-avaliação de seus programas e projetos por elas 
apoiados, adaptando os indicadores e variáveis com base nos objetivos a serem alcançados e 
nas metas programadas (REINC, 2001). 
 Para Morais (1997), os parâmetros que podem auxiliar na avaliação de incubadoras de 
empresas podem ser classificados em coeficientes distintos. É possível, ainda, utilizar a 
aplicação de alguns parâmetros em relação ao tempo, considerando o prazo necessário para 
que as medições tragam valores confiáveis: curto, médio e longo prazo (DORNELAS, 2002). 

Nesse modelo, são considerados três coeficientes de análise: coeficiente de eficiência, 
de eficácia e coeficiente de impacto. A seguir, baseado em Morais (1997), são tecidas 
algumas considerações sobre os indicadores contemplados por cada um destes três 
coeficientes considerados.  

 
a) Indicadores do coeficiente de eficiência: 
§ Auto-sustentação: indica o grau de auto-sustentabilidade (independência financeira) das 

incubadoras em relação a recursos de terceiros. As incubadoras e empresas incubadas 
devem ter como meta a total independência financeira no menor tempo possível; 

§ Produtividade: esse indicador mede a evolução da eficiência na produção de resultados. 
Esse item é calculado através do acompanhamento do custo total no período dividido pelo 
custo de incubação somado ao custo de graduação das empresas do mesmo período. O 
objetivo da incubadora deve ser a redução do custo no período seguinte se comparado com 
o resultado obtido no período avaliado; 

§ Auto-avaliação: esse indicador tem como objetivo analisar o quanto a incubadora está 
sintonizadas com as tendências do mercado em termos de produtos, processos, 
tecnologias, capacitação da sua força de trabalho, preocupação com a qualidade dos 
serviços e produtos gerados entre outros. 

 
b) Indicadores do coeficiente de eficácia:  
§ Sucesso do empreendimento: reflete o nível de eficácia na realização dos objetivos do 

empreendimento (patentes criadas pelas empresas incubadas, empreendimentos criados e 
graduados, empregos gerados, pessoas treinadas, receitas e investimento); 

§ Satisfação dos consumidores: identifica a eficácia na conquista dos clientes satisfeitos. 
Esse item é considerado importante, pois sem a aprovação do consumidor dificilmente um 
empreendimento terá sucesso; 

§ Grau de utilização: analisa a eficácia na utilização dos meios de produção e incubação. 
 
c) Indicadores do coeficiente impacto: 
§ Demanda efetiva: reflete o impacto que o empreendimento teve na população local, 

demonstrando também o grau de aceitação do empreendimento pelas instituições públicas 
e privadas locais; 
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§ Impacto sócio-econômico: avaliam, à luz dos objetivos da incubadora, seus impactos na 
comunidade local relativos à geração de empregos e rendas, mudança dos valores culturais 
das instituições e também a interação entre universidades/empresas; 

§ Impacto no mercado de trabalho: avalia a evolução do impacto da incubadora no mercado 
de trabalho através da geração de empregos, do treinamento de pessoas envolvidas no 
processo produtivo ou de incubação. 

 
3.2 Modelo de referência baseado nos indicadores do PNI 

Esse modelo foi desenvolvido pelo grupo de estudos do PNI (Programa Nacional de 
Apoio às Incubadoras de Empresas) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT/SEPTE). 
Seus indicadores foram baseados em modelos existentes com o diferencial de analisar o 
desempenho das incubadoras e das incubadas nas várias fases de incubação de empresas (pré-
incubação, incubação e pós- incubação) (DORNELAS, 2001). Os indicadores adotados para a 
avaliação de cada uma das fases são: 

 
a) Pré-incubação: 
§ Número total de projetos em pré-incubação; 
§ Número de projetos incubados resultantes da pré-incubação/número de projetos pré-

incubados; 
§ Número de pedidos de registro no INPI oriundos dos projetos em pré- incubação; 
§ Número de projetos pré- incubados que foram direto para o mercado/número de projetos 

pré-incubados; 
§ Número de alunos envolvidos em projetos pré- incubados/número de alunos matriculados 

em programas de empreendedorismo. 
 
b) Incubação 
§ Número de selecionados para incubação/número de candidatos por ano; 
§ Número total de empresas residentes e não residentes por ano/total do faturamento 

anual/total do número de empregados; 
§ Taxa de mortalidade no processo de incubação; 
§ Número de módulos ocupados/número de módulos disponíveis; 
§ Número de empresas graduadas por ano; 
§ Número de produtos/serviços gerados pelas empresas incubadas por ano; 
§ Tempo médio de incubação; 
§ Perfil de receitas da incubação por ano; 
§ Perfil de gastos diretos e indiretos da incubadora por ano (consultoria, pessoal, serviços de 

terceiros); 
§ Taxa de crescimento anual do faturamento das empresas incubadas; 
§ Número de pedidos de registros/patentes no INPI por ano pelas empresas incubadas; 
§ Número de empresas graduadas que permanecem no mercado/número de empresas 

graduadas; 
§ Certificação ou estrutura de gestão pela qualidade (ISO 9000, PNQ, etc.) da incubadora. 
 
c) Pós-incubação 
§ Número de empresas graduadas em pós- incubação por ano/total do faturamento 

anual/total do número de empregados por ano; 
§ Número de produtos/serviços gerados pelas empresas graduadas em pós- incubação por 

ano; 
§ Taxa de crescimento anual do faturamento das empresas graduadas em pós- incubação. 
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§ Número de pedidos de registros/patentes no INPI por ano pelas empresas graduadas em 
pós-incubação; 

§ Número de empresas graduadas em pós-incubação com vínculo formal com 
departamentos ou instituições de pesquisa; 

§ Número de empresas graduadas em pós- incubação que se instalaram em parques 
tecnológicos. 

 
 3.3 Modelo de referência baseado nos indicadores da Reinc (2001) 

Como forma de apoio ao sistema gerencial de uma incubadora, a Rede de Incubadoras 
do estado do Rio de Janeiro (Reinc) desenvolveu, em 2001, um modelo de  indicadores de 
desempenho preocupado em demonstrar os “resultados obtidos de processos e produtos”. Os 
indicadores sugeridos por essa instituição tiveram como premissa avaliar estes itens, 
permitindo uma análise comparativa com as metas, com os padrões, resultados históricos e a 
outros processos do produto (REINC, 2001). 

Para desenvolver esses indicadores, a equipe da Reinc se baseou nos princípios da 
metodologia Balanced Scorecard. Segundo a Reinc (2001), a metodologia Balanced 
Scorecard tem como objetivo principal a compatibilização de medidas que reflitam a 
performance passada e norteando o futuro resultado da organização. 

Na estrutura de indicadores desenvolvida pela Reinc, a avaliação do desempenho da 
incubadora está baseada em indicadores organizados sob a ótica de quatro perspectivas: 
clientes, processos internos, aprendizado/crescimento e financeira. Os responsáveis pelo 
desenvolvimento deste modelo acreditam que estas quatro perspectivas podem ser adaptadas 
para melhor descrever a realidade de uma incubadora (REINC, 2001). 
 A apresentação de indicadores de acordo com a perspectiva dos clientes possui o 
objetivo de refletir como a incubadora alcançará a visão por ela proposta e o modo como ela  
gostaria de ser vista pelos seus clientes externos e internos. Já os indicadores de perspectivas 
dos processos internos apontam em quais processos de negócios a incubadora deve buscar a 
excelência, visando a satisfação dos acionistas e clientes (REINC, 2001). Quanto aos 
indicadores relativos à perspectiva de crescimento e inovação, estes apontam para o 
direcionamento de como a incubadora se estrutura quanto à sua capacidade de provocar 
mudanças e melhorias. Por fim, a perspectiva financeira questiona os gestores da incubadora 
sobre a forma que deveriam ser vistos pelos acionistas para serem considerados bem-
sucedidos financeiramente (REINC, 2001). 

Para cada uma das quatro perspectivas adotadas pelo modelo, são propostos os 
seguintes conjuntos de indicadores: 

 
a) Perspectiva dos clientes: 
§ Satisfação da incubadora; 
§ Integração universidade-empresa; 
§ Incentivo à pesquisa; 
§ Desenvolvimento tecnológico; 
§ Desenvolvimento econômico; 
§ Diversificação econômica; 
§ Geração de emprego e renda; 
§ Incentivo ao empreendedorismo; 
§ Imagem da incubadora;autonomia financeira; 
§ Qualidade percebida pelos clientes; 
§ Imagem da incubadora na comunidade. 
 
b) Perspectiva dos processos internos: 
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§ Acompanhamento das empresas graduadas; 
§ Qualidade dos serviços prestados; 
§ Qualidade da pré- incubação; 
§ Qualidade da seleção; 
§ Assistência e acompanhamento da residente; 
§ Captação de recursos; 
§ Tempo/produtividade. 
 
c) Perspectiva e crescimento e inovação: 
§ Treinamentos proporcionados pela incubadora; 
§ Infra-estrutura e inovação; 
§ Satisfação da equipe profissional da incubadora. 
 
d) Perspectiva financeira: 
§ Subsídios da gestora; 
§ Financiamentos a fundo perdido; 
§ Faturamento com outros serviços; 
§ Taxas de serviço; 
§ Despesas; 
§ Royalties recebidos; 
§ Percentual recebido sobre faturamento das incubadas. 

 
3.4 Modelo de referência baseado nos indicadores de Smilor e Gill (1986) 
 Após realizarem diversos estudos e extensas discussões sobre o desenvolvimento das 
incubadoras, estes autores identificaram algumas idéias e práticas consideradas importantes 
para o desenvolvimento das incubadoras. Essas idéias e práticas foram organizadas em dez 
fatores críticos de sucesso baseados em: expertise local, acesso a investimentos e 
financiamentos, suporte e assessoria financeira, suporte da comunidade, rede estabelecida de 
empreendedorismo, existência de um ensino de empreendedorismo, percepção de sucesso, 
vínculos com universidades e centros de pesquisa e programa com metas e clareza de  
procedimentos e políticas adotados. 
 A partir destes fatores críticos, Smilor e Gill (1986) sugerem 11 conjuntos de 
indicadores para análise do desempenho das incubadoras de empresas. São eles: 
 
§ Condições e idade das instalações da incubadora; 
§ Parcerias com entidades importantes, tanto públicas quanto privadas; 
§ Capacitação e experiência do gestor da incubadora; 
§ Comprometimento da diretoria com o sucesso da incubadora; 
§ Grau de reconhecimento/notoriedade dos membros do conselho consultivo em suas áreas 

de atuação;  
§ Número de empresas graduadas e com sucesso; 
§ Número de empresas incubadas promissoras; 
§ Presença na mídia e citações da incubadora como exemplo de sucesso; 
§ Tempo médio para graduação de empresas incubadas dentro dos padrões das melhores 

incubadoras (dois a três anos); 
§ Evolução da taxa de mortalidade das empresas incubadas; 
§ Compatibilidade do estágio de desenvolvimento com o tempo de existência da 

incubadora. 
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4.  Avaliação dos modelos apresentados 

A Tabela 3 sintetiza as principais características de cada um dos modelos de 
indicadores de incubadoras apresentados no tópico anterior. A partir destes dados é possível 
notar as diferenças existentes entre os conjuntos de indicadores sugeridos por cada um dos 
modelos, sendo que estas diferenças encontram-se tanto em sua abrangência quanto em sua 
natureza (foco).  

Os indicadores apresentados analisam, de uma maneira geral, a gestão de recursos 
financeiros obtidos pela incubadora, os resultados obtidos por elas (no quesito administrativo, 
marketing, financeiro e operações) e o impacto que esses resultados tem causado na 
sociedade, sendo que a maioria dos indicadores propostos se preocupa com a gestão interna da 
incubadora e somente um autor cons idera a análise dos indicadores a partir dos estágios em 
que as empresas incubadas estão situadas. 

 
TABELA  3 – Características dos indicadores analisados 
AUTOR DO 
MÉTODO 

INDICADORES  FOCO DOS 
INDICADORES  

 
Morais 
(1997) 

Auto-sustentação, produtividade, inovação, sucesso do 
empreendimento, satisfação dos consumidores, grau de utilização das 
instalações e recursos oferecidos pela incubadora ao incubado, 
demanda efetiva, impacto sócio-econômico, impacto no mercado de 
trabalho. 

Aspectos internos e 
externos à incubadora 

PNI Separados pelas fases de pré-incubação, incubação e pós-incubação. Aspectos internos da 
incubadora e aspectos  
relacionados às 
empresas incubadas  

 
Reinc (2001) 

São considerados como indicadores as perspectivas dos clientes, 
perspectiva dos processos internos, perspectiva de crescimento/ 
inovação e perspectiva financeira. 

Aspectos internos e 
externos à incubadora 

 
Smilor e Gill 
(1996) 

Análise das instalações internas, parcerias mantidas pela incubadora, 
experiência do gerente, comprometimento da diretoria, composição do 
conselho consultivo, características das empresas incubadas, presença 
na mídia, tempo médio de graduação das empresas incubadas, taxa de 
mortalidade das empresas incubadas, estágio de desenvolvimento da 
incubadora compatível com seu tempo de existência. 

Aspectos internos da 
incubadora e aspectos  
relacionados às 
empresas incubadas  

Fonte: MORAIS (1997); DORNELAS (2001); REINC (2001); SMILOR e GILL (1996). 
 

5. Conclusões  
Com o crescente número de incubadoras de empresas no Brasil, o uso de indicadores 

que meçam seu desempenho se faz necessário para identificar em quais quesitos a incubadora 
precisa melhorar e em quais ela está se destacando. Conforme já discutido, essas informações 
podem ser utilizadas por parceiros e financiadores da instituição, empreendedores, órgãos 
governamentais e pela sociedade. 

Este trabalho buscou identificar e avaliar os distintos modelos de indicadores para 
avaliação de incubadoras sugeridos por diversos autores. A partir da referida avaliação, pode-
se notar que os indicadores identificados consideram para análise distintos aspectos internos 
da incubadora. Além disso, nem todos eles se preocupam com a medição de aspectos externos 
à entidade, como localização e parceiras mantidas, fatores há muito considerados importantes 
quando da avaliação de um empreendimento. 

Outro ponto que chamou atenção é que apenas dois dos modelos de indicadores 
avaliados possui preocupação em avaliar as impressões das empresas incubadas com relação à 
incubadora. Por serem estas as usuárias diretas dos serviços da incubadora, acredita-se ser este 
um fator indispensável para a análise de sua organização e desempenho.   
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Nenhum dos métodos identificados na literatura considera em conjunto esses três 
aspectos (internos, externos e impressões das incubadas). Porém, acredita-se que para se obter 
uma melhor avaliação do desempenho das incubadoras, estes três aspectos devem ser 
considerados simultaneamente,  pelos seguintes motivos: 

 
§ Aspectos internos: relativos à gestão das incubadoras, permitem avaliar se os recursos 

captados pela instituição estão sendo utilizados de forma esperada e planejada no plano de 
negócios da incubadora. Além disso, a partir desta análise é possível avaliar a proposta de 
trabalho, os cursos, treinamentos, consultorias, infra-estrutura e parcerias/interações que a 
instituição mantém com centros de pesquisa, universidades, empresas, empresários e 
outros agentes locais que possam auxiliar no desenvolvimento das empresas incubadas;  

 
§ Aspectos externos: o ambiente externo pode exercer influência sobre a incubadora, pois 

ela dependerá da parceria com instituições de ensino e de centros de pesquisa para captar 
novos empreendedores, para auxiliá- los no desenvolvimento de seus negócios e facilitar o 
acesso a informações. Se o local onde a incubadora estiver inserida não possuir essas 
instituições, as empresas incubadas terão dificuldade em atingir sua estabilidade 
(graduação). O mesmo ocorre se a localidade não possuir empresas que possam ser 
clientes dos novos empreendedores, não possuir estímulo ao desenvolvimento local, ou na 
vizinhança, (fornecido normalmente por instituições do governo federais ou estaduais tal 
como: SEBRAE, FIEP, IEL, e outros), ou infra-estrutura como rodovias, luz, água, 
aeroportos, entre outros (BARQUETTE, 2002). 

 
§ Análise dos incubados: necessária para identificar se as ferramentas oferecidas pelas 

incubadoras têm sido aproveitadas por eles e qual sua avaliação acerca da qualidade e da 
utilidade prática dessas ferramentas. Esta avaliação também auxilia na percepção do 
negócio que a incubadora está desenvolvendo e se esse novo empreendimento corresponde 
com as premissas das incubadoras sobre o que seja um serviço/produto inovador e com 
capacidade de se manter no mercado, seja por necessidade da população ou pelo perfil 
gerencial e financeiro dos seus empreendedores. 

 
 Tendo em vista a simultaneidade destes três aspectos, acredita-se que existe uma 
lacuna entre os modelos na forma de uma estrutura que faça a integração da avaliação tanto de 
características internas, quanto de características relacionadas às impessões dos incubados 
bem como que promova a avaliação das características do ambiente onde a incubadora se 
insere. Crê-se que um novo modelo integrativo seja uma proposta viável para trabalhos 
futuros. 
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