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Resumo: 0 presente artigo destina-se a demonstrar que as incubadoras de 
empresas sao urn dos instrumentos eficazes de viabiliza<;ao e prote<;ao das micro 
e pequenas empresas no mercado nacional, e que, portanto, nao se deve restringir 
o seu uso as empresas de bases tecnol6gicas. Quando as politicas econ6micas 
estatais usam adequadamente este instrumento, pode resultar no pluralismo de 
agentes econ6micos em nosso mercado interno e na efetiva<;ao dos comandos da 
Constitui<;ao brasileira de 1988. 

Palavras-chave: Incubadora de empresas. Micro e Pequena Empresa. Empresas 
de Bases Tecnol6gicas. Inova<;ao. Politica Econ6mica Estatal. Amplia<;ao do Uso 
das Incubadoras. Desenvolvimento. 

Abstract: The objective of this paper is to demonstrate that the incubator 
enterprises are one of the important instruments of viabilization and protection 
of micro and small business in the Brazilian national market, and, therefore, their 
adoption shouldn't be restricted only at those of technological basis. When the 
governmental economic policies use these instruments adequately, it can result 
in the pluralism of economic agents in the internal market activity, as in the 
effectiveness of the Brazilian Constitution of 1988. 

Key-words: Incubator Enterprises. Micro and Small Business. Tecnological 
Basis Enterprises. !novation. Governmental Economics Politics and the Micro 
and Small Enterprises. Development. 
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1. Introdu~ao 

Recentemente tern merecido destaque a questao da transforma<;ao dos novos 
conhecimentos em solu<;6es tecnol6gicas apropriaveis pela industria. Essa dis
cussao tern a sua razao de ser em urn mundo "globalizado", em que se vive a 
denominada era do conhecimento, onde a inova<;ao, na sua acep<;ao mais ampla, 
e uma exigencia do mercado, seja de produtos, seja de servi<;os. 

Ao mesmo tempo, a questao do fortalecimento do processo de industrializa<;ao 
no Brasil e tema recorrente, corn especial aten<;ao as pequenas e micro empresas, 
pela sua importancia no sistema produtivo nacional. 

Dentre os impactos trazidos pelo tema ao atual estagio civilizat6rio destaque
se o fato de ter apontado, de maneira explicita, as disparidades entre os paises 
do norte e os do sul, ou seja, entre ricos e pobres. Percebe-se em conseqi.iencia, 
a necessidade da redu<;ao de tais disparidades, o que requer esfor<;o, participa<;ao 
e comprometimento de todos os envolvidos, tanto em nivel nacional, quanto 
internacional. 

As denominadas na<;6es em desenvolvimento, em especial, tern enfrentado o 
duplo desaf1o de, por urn lado, gerar novos conhecimentos, e, por outro, trans
formar esses conhecimentos em tecnologias competitivas. Some-se a esse desafio a 
recente crise economica internacional, digo, do neoliberalismo de regula<;ao, que 
atingiu todas as na<;6es do mundo, penalizando grande parte de seus individuos. 

"Inclusive, na atualidade (anos de 2008 e 2009), o neoliberalismo de regular;iio 
demonstra objetivamente, mais uma vez, o seu /ado destruidor, seja no Brasil ou nas 
demais Nar;oes. Em virtude da "contida" atuar;ao estatal no domfnio economico, 
todavia sempre em pro/ da multiplicar;ao dos ganhos do capital, instalou-se uma 
aguda crise socioecon6mica mundial iniciada nos setores imobilicirio e financeiro 
dos Estados Unidos . A irresponsabilidade e a ineficcicia das polfticas econ6micas 
reguladoras publicas e privadas estiio resultando em recessiio, dilatar;ao dos nfveis 
de desempregados e em mortos, ou seja, na "pandemia reguladora" (CLARK, 2009, 
p. 82)." 

Reconhece-se que uma das formas de alavancar o desenvolvimento 
economico, no micro e no macro ambiente, e atraves do estimulo a inova<;ao. No 
atual cenario economico mundial encontra-se, de urn lado, a industria buscando 
sistemas de inova<;ao para adquirir e estabelecer o seu diferencial de compe
titividade. 

De outro lado, os governos, em especial, nos Estados chamados emergentes, 
come<;am a tomar consciencia da importancia do incentivo a inova<;ao por meio 
de politicas publicas estimuladoras e sedimentadoras de urn sistema inovador 
nacional, possibilitador de empregabilidade e gerador de renda interna. 

Contudo, existem outros tipos de empreendimentos (micro e pequenas 
empresas), sem vies de inova<;ao tecnol6gica, ou corn baixo potencial inovativo, 
tambem importantes e que podem ser estimulados e protegidos pelas incubadoras. 
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Este artigo pretende versar as quest6es envolvendo o fortalecimento das micro 
e pequenas empresas, independentemente do grau de inova<;ao, enquanto ins
trumento moderno de expansao produtiva e de absor<;ao de mao de obra, par meio 
da utiliza<;ao de mecanismo especifico, ou seja, das Incubadoras de Empresas. 
Todavia, ate o presente momento, as incubadoras tern sido utilizadas corn sucesso, 
entre nos, pelos geradores de conhecimento voltados ao ensino e a pesquisa. Porem, 
ainda sao inexploradas as suas multiplas possibilidades na sociedade em geral. 

Pretendemos abordar a figura da Incubadora de Empresas coma instrumento 
ativo de politica econ6mica, de maneira ampla, otimizando a sua utilizat;ao na 
realidade brasileira e tendo a participat;ao construtiva de multiplos segmentos, 
tais coma: os empreendedores, os governos, prestadores de servit;os, associat;6es, 
ambientalistas, trabalhadores e, consequentemente, a sociedade. 

Para se visualizar objetivamente as possibilidades a serem exploradas pelas 
Incubadoras de Empresas, o artigo foi estruturado em cinco subtitulos, sao eles: 
Introdut;ao; Inovat;ao e empresas de bases tecnol6gicas; A experiencia da incuba
dora de empresas; A politica econ6mica estatal e as incubadoras de micros e 
pequenas empresas e Conclusao. 

Nao temos a pretensao de oferecer solut;ao aos grandes problemas nacionais, 
desejamos somente abrir a discussao sabre alternativas que levem a sociedade 
brasileira a encontrar o desenvolvimento, em nfveis aceitaveis e inclusivos, con
siderando o potencial do pais, e nao apenas o crescimento modernizante. Em 
nosso entender, a Incubadora de Empresas e uma dessas alternativas. 

2. Inova~ao e as Empresas de Base Tecnol6gica 

0 termo "inova<;ao" tern sido bastante utilizado a partir do final do seculo 
passado e infcio do seculo XXI. Inovat;ao em todas as acept;6es que o termo pode 
expressar significa (sintetizando) coma a capacidade de converter urn invento 
tecnico em produto/servit;o econ6mico. 

Portanto, em toda a sua amplitude, inova<;ao abrange tanto os pequenos 
incrementos, quanta a criat;ao de produtos baseados nos chamados conhecimentos 
de ponta; tanto o aspecto cientffico, quanta o comercial; o organizacional, quanta 
o tecnol6gico; a gerat;ao de produtos, quanta a prestat;ao de servit;os. 

Compreender tal amplitude e importante porque inovar e uma das maneiras 
de agregar valor aos produtos e servit;os disponibilizados ao comercio local, 
regional, nacional e internacional. 

A inovat;ao e a base do sucesso empresarial, diferenciando, adicionando 
valor para o cliente e/ ou apresentando solut;6es aos problemas. Portanto, inova<;ao 
detona o impulso de empreender e garante a continuidade da iniciativa empre
sarial. Tardiamente, a sociedade brasileira comet;a a internalizar o conteudo e os 
reflexos do sistema de inovat;ao trazido aos indivfduos, as empresas, ao comercio, 
aos Municipios, aos Estados e a Nat;ao. 
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Para corroborar corn esta percepc;ao, verificam-se, especialmente a partir do 
ano de 2006, varias publicac;oes apontando dados estatfsticos retratando a falta 
de investimento e de preocupac;ao, por parte do Brasil, na adoc;ao de urn sistema 
inovativo nas linhas de produc;ao e de prestac;ao de servic;os do pais. Tais desvelos 
tiveram como consequencia imediata a adoc;ao de praticas e uso de tecnologias 
obsoletas, emperradoras do desenvolvimento nacional. E o retrato da renovac;ao 
do pacto colonial nesses tempos atuais, como ensina o Prof. Giovani Clark: 

"A "globalizac;ao" nao passa da renovac;ao do pacto colonial em bases p6s
modernas. Ela somente impulsiona as asas do plissaro universal da miseria, jli que 
nas trocas internacionais as Nac;oes em desenvolvimento exportam riquezas e 
importam pobreza. Os numeros explicam o caos global, ou seja, apenas 20% da 
populac;ao da terra controla 80% da riqueza produzida (SouzA & CLARK, 2008, 
p. 37)." 

Apenas a titulo de ilustrac;ao, em dados publicados pela Organizac;ao 
Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, em 2007, o Brasil ocupou o 24.Q lugar 
em urn ranking de 138 pafses signatarios do Tratado de Cooperac;ao de Patentes
-PCT. Na comparac;ao corn os pafses do BRICs (sigla formada pelas iniciais de 
Brasil, Russia, India e China, ou seja, das grandes potencias economicas emer
gentes mundiais) os dados revelaram as seguintes posic;oes: China no 7.Q lugar; 
India no 19.Q lugar e Russia no 22.Q lugar. 

Especialistas tern se dedicado ao assunto disponibilizando diagn6sticos e 
enfatizando a necessidade de inovar, de agregar novos conhecimentos ao modus 
operandi da praxis brasileira de produc;ao, apresentados exaustivamente em varios 
documentos sobre o tema. Temos como exemplos: Guilherme Ary Plonsky, em 
"Rumo a Primeira Divisao no Campeonato da Inovac;ao Tecnol6gica", em Encontro 
de propriedade intelectual e comercializac;ao de tecnologia, 7; Workshop de 
Propriedade Intelectual da Anprotec, 2. Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Rio 
de Janeiro, INPI, Brasflia, ANPROTEC, 2004, p . 201 a 210. E ainda Paulo N. 
Figueiredo, em "Aprendizagem Tecnol6gica e Inovac;ao Industrial em Economias 
Emergentes: uma Breve Contribuic;ao para o desenho e Implementac;ao de Estudos 
Empfricos e Estrategias no Brasil", em Revista Brasileira de Inovac;ao, volume 3, 
numero 2, Julho/Dezembro de 2004, p . 323 a 361. 

Entre n6s, ja foi editado urn arcabouc;o legal formado por algumas normas 
federais voltadas para 0 estfmulo a implantac;ao e a sedimentac;ao de urn sistema 
de inovac;ao brasileiro, inclusive dando ao termo a amplitude necessaria aos 
resultados que se almeja. 

A principallegislac;ao federal referente ao tema e a Lei N. 10.973, de 02 de 
dezembro de 2004, corn a finalidade de criar medidas de incentivo a inovac;ao e 
a pesquisa cientffica no ambiente produtivo constitufdo das instituic;oes que 
executam atividades de pesquisa aplicada, de carater cientffico ou tecnol6gico 
(ICTs), das empresas e de inventores independentes. A Lei N. 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, tambem, referida como a Lei do Bern, estabelece os mecanismos 
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para desonerar os investimentos realizados em projetos de inova<;ao e, o Decreta 
N.Q 5.798, de 08 de junho de 2006, regulamenta os incentivos fiscais a inova<;ao. 

Muitos Estados da Federa<;ao (Estado de Minas Gerais, Lei N.Q 17. 348/08 e 
Amazonas, Lei N.Q 3.095/06, por exemplo) tambem promulgaram as suas res
pectivas leis estaduais de incentivo a inova<;ao, que, juntamente corn as leis fede
rais, oferecem apoio e estimulos ao empreendedor nacional em urn esfor<;o das 
duas esferas de governo, federal e estadual, na referida area. Exemplo cabal de 
politica economica indutora, corn norma premial, editada pelo Direito Economico. 

No que se refere a legisla<;ao federal, alguns pressupostos fundamentam a 
sua edi<;ao. Dentre eles, pode-se mencionar o reconhecimento da inova<;ao tecno-
16gica como urn dos fatores de desenvolvimento da na<;ao e de sua inser<;ao no 
sistema economico p6s-moderno, a "recupera<;ao" do gap tecnol6gico do pais e 
o estimulo a cria<;ao de urn sistema de inven<;6es nacionais envolvendo todos os 
atores sociais. 

Nao se tern firmado, entre os estudiosos do assunto, uma defini<;ao para o 
termo "inova<;ao". No Manual de Oslo (2006) "Uma inovarao ea implementac;iio 
de um produto (bem ou servic;o) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, 
ou um novo metodo de marketing, ou um novo metodo organizacional nas prriticas de 
neg6cios, na organizac;iio do local de trabalho ou nas relac;oes externas" (p . 21 ). 

E urn conceito amplo de inova<;ao, o fornecido pelo Manual de Oslo (2006), 
em que pese tratar-se da inova<;ao tecnol6gica, incluindo apenas urn elenco 
possivel de inova<;6es, amplitude essa recepcionada pela Lei de Inova<;ao brasileira 
(Lei N.Q 10.973/2004), na qual se encaixa perfeitamente as estruturas mais flexiveis 
de produ<;ao e gera<;ao de renda. No contexto da Lei de Inova<;ao federal, o 
legislador patrio pretendeu conceder estimulo a constru<;ao de ambientes especia
lizados e cooperativos de inova<;ao para forma<;ao e capacita<;ao de recursos 
humanos nacionais, a sua absor<;ao pelo segmento da industria e da presta<;ao 
de servi<;os, ea expansao da produtividade brasileira por parte do setor privado. 

Os objetivos claramente explicitados na normatiza<;ao brasileira de incentivo 
a inova<;ao sao 0 de capacitar e 0 de alcan<;ar a autonomia tecnol6gica e 0 desen
volvimento industrial do pais, ai incluidos tanto a linha de produ<;ao quanta o 
setor de fornecimento e presta<;ao de servi<;os constituidos de pequenos neg6cios. 
0 legislador foi adiante nessa regulamenta<;ao, corn previs6es sabre a titularidade 
dessas inova<;6es quando protegiveis pela legisla<;ao da propriedade intelectual 
e na situa<;ao de parceria. Obviamente, tal prote<;ao e de interesse estrategico da 
na<;ao pelo esfor<;o de implanta<;ao da cultura de propriedade intelectual que se 
processa entre n6s e pela apropria<;ao pelos nacionais das inven<;6es criadas. 
Alem de essa prote<;ao ser urn dos fatores de analise de desenvolvimento ou do 
crescimento modernizante. 

Urn dos ambientes especializados e cooperativos de inova<;ao para forma<;ao 
e capacita<;ao de recursos humanos nacionais pretendidos pelo legislador na Lei 
de Inova<;ao, e ainda nao totalmente absorvido pelos interessados, e a modalidade 
denominada Incubadora de Empresas. 
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3. A experH~ncia da incubadora de Empresas 

A ideia denominada "Incubadora de Empresas" surgiu no final da decada 
de 1950 nos Estados Unidos quando a familia Mancuso, sob a lideran~a de 
Joseph Mancuso, resolveu dividir urn galpao de grandes dimens6es, de sua pro
priedade, para que pudesse ser utilizado par varias pequenas empresas e 
compartilhado entre as mesmas determinados servi~os. A inspira~ao do name de 
"incubadora" para o predio surgiu do fato de uma das primeiras empresas hos
pedada no galpao ter sido urn aviario. 

A ideia da famflia Mancuso surgiu em urn momento favoravel, uma vez que 
havia tres movimentos se processando naquele pais, quais sejam: (a) o de 
condominia de empresas, (b) de empreendedorismo e (c) de apoio a novas empresas 
de base tecnol6gica. Soma-se a esses movimentos o surgimento, nas maiores uni
versidades americanas, de programas de empreendedorismo e de produ~ao de 
inova~ao, envolvendo professores e alunos, corn a finalidade de transferir os 
novas conhecimentos apreendidos na academia para a sociedade. 

Os resultados apresentados por esses dais contextos come~aram a atrair a 
aten~ao de iiwestidores, que nao tardaram em aplicar tempo e dinheiro nesses 
empreendimentos de perfil inovado. Escrevem Carolina Dias e Luis Felipe Carvalho: 

"Hoje, mais de quatro decadas depois de Mancuso, os programas de incubar;ao 
de empresas abarcam seus tres movimentos originais. Sao processos dinamicos de 
formar;ao de empreendedores e empreendimentos, alimentados par servir;os de suporte 
e capital humano, subsidiados par investimentos de diversas naturezas e respaldados 
nos ativos intelectuais e tecnol6gicos de centros de formar;ao e de pesquisa (Dias & 
Carvalho, 2002, p. 14)". 

Acrescentam ainda Baeta, Barges & Tremblay: "dentre as experiencias que 
contribuem para uma nova paisagem no mundo das organizar;oes estiio as Incubadoras 
de Empresas. A ideia de Incubadora vem se difundindo e ganhando forr;a nas ultimas 
decadas intensificando-se nos anos 1990 (BAt.TA, BaRG ES & TREMBLAY, 2006, p. 10)". 

Hoje ja se tern estabelecido urn conceito sabre Incubadora de Empresas. No 
Glossario Dinamico de Termos nas Areas de Tecn6polis, Parques Tecnol6gicos e 
Incubadoras de Empresas, essa ultima expressao significa "(a) Agente nuclear do 
processo de gerar;iio e consolidar;iio de micro e pequena empresas; (b) mecanismo que estimula 
a criar;ao e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de prestar;iio de 
servir;os, empresas de base tecnol6gica ou de manufaturas leves, par meio de formar;iio com
plementar do empreendedor em seus aspectos tecnicos e gerenciais; (c) agente facilitador do 
processo de empresariamento e inovar;ao tecnol6gica para micro e pequenas empresas (p. 59)". 

0 tempo em que urn empreendimento ou empresa nascente e hospedado na 
Incubadora de Empresas e denominado incuba~ao. Durante esse periodo ha 
estimulo ao seu desenvolvimento e a promo~ao das condi<;6es adequadas de 
compartilhamento pelos pequenos empreendimentos, das instala~6es fisicas, do 
ambiente instrucional e do suporte tecnico e gerencial, durante todas as etapas 
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da incuba~ao. 0 pequeno negocio ou empresa nascente, hospedado em uma 
Incubadora, recebe o nome de "incubada" ou empresa residente. 

Percebe-se, assim, que a empresa nascente recebe "cuidados" e apoio em urn 
dos seus momentos de maior fragilidade, qual seja, o da sua cria~ao e inicia~ao, 
ah~m de teras despesas de infra-estrutura compartilhadas e de receber a forma~ao 
gerencial, que somados contribuem para a sua continuidade e futuro sucesso. 

Apenas para demonstrar a importancia das micro e pequenas empresas no 
cenario produtivo e socioeconomico nacional, segundo os dados apresentados no 
site (www.sebrae.com.br) do Servi~o Brasileira de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), elas criaram 96% dos empregos formais no Brasil no periodo 
de 1995 a 2000. Apenas 51% das pequenas empresas abertas sobreviviam ate 02 
anos em 2002, ja no anode 2005 essa porcentagem cresceu para 78%. Isso apesar 
de o nosso modelo exportador I importador ser voltado a os interesses das grandes 
empresas transnacionais e ao agronegocio, deixando a reboque o mercado interno 
e os pequenos empreendimentos. 

E mais conhecida entre nos a modalidade de Incubadora de Empresas 
identificada como de base tecnologica, isto e, aquela que recebe micro empresa 
incubada, cujos produtos, servi~os ou processos advem de resultados de pesquisas 
cientificas, normalmente corn a agrega~ao de alto valor tecnologico. 

Essa modalidade foi uma das pioneiras na historia da cria~ao de Incubadoras 
de Empresas e tern relevante importancia no contexto da inova~ao nacional, mas, 
por exigir urn alto investimento na produ~ao de novos conhecimentos, e mais 
restritiva, em razao de nao oferecer ao grande publico chance de implanta~ao el 
I ou diversifica~ao de pequenos negocios. 

Porem, existem outras modalidades de Incubadoras de Empresas menos 
proclamadas pelos estudiosos e pouco conhecidas pela sociedade, como: a de 
setores tradicionais, a mista, setorial, a agroindustrial, a de cooperativa, a social, 
a cultural e a de artes. Portanto, o seu campo de aplica~ao e amplo e cobre uma 
grande gama de demanda do mercado e da sociedade, alem de manter dinamico 
o sistema produtivo nacional. 

A partir desta amplitude de foco, o sistema de Incubadora de Empresas pode 
se tornar urn grande aliado de governos, dos cidadaos, dos pequenos empreen
dedores e das organiza~6es sociais no estimulo ao desenvolvimento, gerando 
renda e empregos. Assim sendo, necessitamos de politicas economicas publicas 
planejadas nesse sentido, a fim de consagrar os comandos da Constitui~ao bra
sileira de 1988, sobretudo o seu preambulo e os arts. 170, caput, IV, VIII, IX; 174, 
caput e § lY; e 179. 

0 usuario da Incubadora de Empresas, isto e, aquele destinatario da sua 
a~ao, e o empreendedor que pretende iniciar o seu proprio negocio, a empresa que 
se encontra em fase de implanta~ao, a empresa ja implantada e o setor de 
desenvolvimento tecnologico de empresa ja constituida. Percebe-se, assim, a impor
tancia da Incubadora de Empresas enquanto instrumento promotor e facilitador 
da cria~ao de micro e pequenas empresas, transformando-se assim em agente de 
desenvolvimento socioeconomico e tecnologico no Brasil. 
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A Incubadora de Empresas apresenta, ainda, a vantagem de se relacionar 
de maneira sinergica e integrada corn varios atores envolvidos no seu processo 
de a<;ao. Sao eles: as entidades promotoras da Incubadora, as institui<;6es parceiras, 
o poder publico, os empreendedores ea comunidade. E nesse ambiente de inte
gra<;ao, os resultados produzidos pelas Incubadoras trarao vantagens a todos 
esses atores, e conseqiientemente aos excluidos, desempregados e subempregados. 

Edson Gon<;alves Pereira e Tania Gon<;alves Pereira enumeram algumas das 
vantagens para cada urn dos mencionados atores no que concerne a implanta<;ao 
das incubadoras corn bases tecnol6gicas, todavia tal apontamento serve para se 
ter uma visao geral dos beneficios criados por aquelas, independentemente dos 
incubados. Vejamos: 

154 

a) Vantagens para o governo 

* Identificar as reais oportunidades de neg6cios competitivos e viabilizar 
sua cria<;ao e o desenvolvimento sustenta; 

* Promover e apoiar o desenvolvimento de politicas regionais/locais de 
inova<;ao, especialmente para MPEs; 

* Promover o desenvolvimento tecnol6gico do estado; 
* Promover a diversifica<;ao da economia local/regiona;. 
* Gerar emprego e renda; 
* Fortalecer o espirito associativista. 

b) Vantagens para as instituir;6es mantenedoras/parceiras da incubadora 

* Identifica<;ao de novos fornecedores e prestadores de servi<;os bem 
coma ofertante de novos produtos e servi<;os; 

* Identifica<;ao de pesquisa e desenvolvimento corn viabilidade de 
comercializa<;ao e/ ou sua transforma<;ao em novos produtos e servi<;os 
de alta tecnologia, e corn isso, diversificar as fontes de receita; 

* Contribui<;ao para o desenvolvimento rapido de empresas nascentes; 
* Melhor utiliza<;ao de competencia tecnica e estrutura ociosa; 
* Oportunidades para forma<;ao complementar de alunos; 
* Diminuir a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas. 

c) Vantagens para a comunidade local 

* Incremento no numero de novos postos de trabalho e gera<;ao de renda; 
* Impulso e revitaliza<;ao da economia local; 
•· Implementa<;ao de novas redes de neg6cios. 

d) Vantagens para os empreendedores 

* Assistencia para diminuir a distancia entre conhecimento te6rico e 
pratico; 

* Redu<;ao do custo e riscos do processo de inova<;ao; 
* Estabelecimento de redes/ alian<;as estrategicas; 
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* Facilidades para o acesso rapido ao mercado; 
* Criar cultura de gestao, inova<;ao e planejamento; 
* Incentivar praticas gerenciais para a competitividade; 
* Acesso a equipamentos de elevado investimento em capital fixo e que 

poderiam inviabilizar o infcio de urn pequeno empreendimento; 
* Redu<;ao dos custos operacionais e de parte das atividades gerenciais 

basicas coma manuten<;ao, vigilancia e limpeza (PEREIRA & PEREIRA, 
2002, p. 35-36)." 

A Associa<;ao Nacional de Entidades Promotoras de Investimentos de 
Tecnologias Avan<;adas- ANPROTEC, mencionada por Baeta, Barges & Tremblay 
(2006) em Comportamento Organizacional e Gestao, 2006, vol. 12, N.Q 1, p 14, 
esclarece ainda: 

"uma incubadora de empresas e um ambiente flexfvel e encorajador onde e oferecida 
uma serie de facilidades para o surgimento e crescimento de novas empreendimentos. 
Alem da assessoria na gestiio tecnica e empresarial da empresa, a incubadora oferece 
a infraestrutura e serviqos compartilhados necesstirios para o desenvolvimento do 
novo neg6cio, coma espaqo fisico, salas de reuniiio, telefone, fax , acesso a Internet, 
suporte em informtitica, entre outros. Oesta forma , as incubadoras de empresas 
geridas par 6rgiios governamentais, universidades, associaqi5es empresariais e fun 
daqi5es, siio canalizadoras do processo de desenvolvimento e consolidaqiio de empreen
dimentos inovadores no mercado competitivo (Associaqiio Nacional de Entidades 
Promotoras de Investimentos de Tecnologias Avanqadas- ANPROTEC)". 

E unanime o entendimento, conforme ilustrado ate aqui, de que a Incubadora 
de Empresas possui flexibilidade para varios tipos de neg6cio, sendo urn ambiente 
favoravel e encorajador do pequeno empresario, facilitador /indutor de novos 
rnicros e pequenos empreendimentos, assim coma estimula o crescimento daqueles 
ja iniciados, racionalizando as despesas iniciais e facilitando a forma<;ao e a 
capacita<;ao da mao de obra. Do mesmo modo, refor<;a o desenvolvimento local, 
micro regional, metropolitano, regional e nacional. Portanto, a incubadora de 
empresas no Brasil contribui, enquanto instrumento de politica publica, na con
cretiza<;ao da existencia digna aos individuos conforme os ditames da justi<;a 
social (art. 170, caput da Constitui<;ao brasileira de 1988). 

4. A Politica Econ6mica Estatal e as incubadoras de micro e pequenas Empresas 

Considerando a fun<;ao desempenhada pelas Incubadoras de Empresas, 
elas merecem uma abordagem pela 6tica do Direito Econornico, buscando melhores 
resultados, especialmente quanta a cria<;ao e prote<;ao de micro e pequenas 
empresas nacionais, independentemente de seu potencial de inova<;ao tecnol6gica . 
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Sendo o objeto do Direito Economico a "juridiciza<;ao" das politicas econo
micas publicas e privadas, cabera ao mesmo versar sobre essas modalidades de 
empresas, inclusive ocupando-se dos instrumentos de sua implanta<;ao na reali
dade social e nos mercados, via, por exemplo, da utiliza<;ao das incubadoras de 
empresas. 

"Direito Econ6mico eo ramo do Direito que tern par objeto a 'juridicizac;iio', 
ou seja, o tratamento juridico da politica econ6mica e, par sujeito, o agente que dela 
participe. Coma tal, e o conjunto de normas de conteudo econ6mico que assegura 
a defesa e harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo cam a ideologia 
adotada na ordem juridica. Para tanto, utiliza se do prindpio da economicidade 
(SOUZA, 2005, p. 23) ." 

Portanto a Incubadora de Empresas e instrumento de politica economica a 
ser usado para efetivar a ideologia constitucional adotada (SouzA, 2005) pelos 
comandos da Constitui<;ao brasileira de 1988. Entendemos por politica econ6mica 
como sendo o conjunto de medidas praticadas no campo s~)Cioeconomico, de 
forma planejada, posteriormente avaliadas, a fim de atingir os objetivos da ideologia 
adotada na ordem juridica, inclusive superando os conflitos entre os interesses 
publicos e privados (SouzA, 2005). 

Logicamente, as politicas economicas voltadas ao micro e pequenos empreen
dimentos, corn a roupagem de empresa, deve estar inserida no ambito das a<;6es 
estatais, nao s6 da Uniao (por exemplo, a Lei Complementar n. 123, de 14/ 12/ 
2006, e altera<;6es- Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte), mas tambem dos Estados e Municipios, a fim de que realizem os preceitos 
constitucionais. Alias, quanto as politicas economicas em nossa na<;ao, alerta o 
Prof. Giovani Clark: 

"No plana nacional, as nossas politicas econ6micas devem ser planejadas, 
respeitar as diferenc;as locais e regionais, e destinadas ao desenvolvimento sustentdvel, 
sem copiar modelos alienigenas, tendo um proprio, que busque a produc;iio de bens 
e servic;os necessdrios as massas populacionais desprovidas de dignidade humana, 
ou seja, que priorize o mercado interno. { .. } (SouzA & CLARK, 2008, p. 43)." 

0 Direito Economico tern em sua missao, dentre outras, quando versa sobre 
politicas economicas, inclusive quando destinadas as empresas tratadas neste 
artigo, garantir o desenvolvimento sustentavel (art. 3, II da CR); consagrar os 
direitos e garantias fundamentais (arts. 5.Q a 11 da CR) essenciais a convivencia 
humana; buscar a soberania economica nacional (art. 170, I da CR); efetivar a 
livre concorrencia (art. 170, IV da CR); fomentar o associativismo (art. 170, IX da 
CR), inclusive das pequenas empresas. 

Ademais, a propria Constitui<;ao Federal de 1988, na Ordem Economica e 
Financeira, chamada doutrinariamente de Constitui<;ao Economica, diz que ela 
e fundada na valoriza<;ao do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, 
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caput) e entre os seus princfpios encontra-se o tratamento favorecido para as 
empresas de pequeno porte, leia-se micro e pequenas empresas. 

Nao se pretende aqui exaurir o leitor interessado corn a transcri<;ao de 
artigos da legisla<;ao, porem e de grande valia ao entendimento a rapida men<;ao 
aos principios gerais da atividade economica tra<;ados pelo constituinte brasileiro, 
efetivada nos itens I a IX do ja citado artigo 170. Sao os seguintes princfpios: 

Art. 170. A ordem econ6mica, fundada na valorizac;ao do trabalho humano 
e na livre iniciativa tern par fim assegurar a todos existencia digna, conforme os 
ditames da justic;a social, observados os seguintes prindpios: 

I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
m - func;ao social da propriedade; 
W - livre concorrencia; 
V - defesa do consumidor 
vr - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e servic;os e de seus processos 
de elaborac;ao e prestac;ao; 

VII - reduc;ao das desigualdades regionais e sociais; 
vm - busca do plena emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno parte constitufdas sob 
as leis brasileiras e que tenham a sua sede e administrac;ao no pafs. 

A Incubadora de Empresa deve ser utilizada dentro das politicas economicas 
publicas voltadas ao micro e pequenos empreendimentos (empresas), devendo
-se conjugar apoio estrutural e financeiro, incentivo fiscal, qualifica<;ao profis
sional, desembara<;os na aquisi<;ao de insumos, etc. Por sua vez, aquelas con
tribuirao na gera<;ao novos empregos, possibilitarao a redu<;ao das desigualdades 
sociais e ativarao a concom2ncia. 

Assim sendo, urn dos instrumentos incrementadores e viabilizadores das 
micro e pequenas empresas nao pode ser apenas utilizado para os empreendi
mentos de bases tecnol6gicas. Alias, e salutar alargar-se a implementa<;ao (inter
preta<;ao) das leis brasileiras de incentivo a inova<;ao tecnol6gica, a fim de enqua
drar todos aqueles inovadores, seja de grande potencial, seja o de pequeno ou 
reduzido potencial, como imp6e o significado do termo, a legisla<;ao nacional e 
a nossa realidade socioeconomica e tecnol6gica. 

Portanto, os poderes publicos, nos ambitos federal, estadual, e municipal, 
devem ampliar a utiliza<;ao das incubadoras a outros tipos de empreendimentos 
(micro e pequenos), inclusive corn urn desenho juridico proprio, em seus orde
namentos legais, a fim de incentiva-los e protege-los. Em rela<;ao as politicas 
economicas por parte do poderes locais para aqueles, extremamente importantes 
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em uma nat;ao de dimens6es continental e corn urn oceano de excluidos, disserta 
Clark (2001): 

"0 principio constitucional de tratamento favorecido a pequena empresa, 
logicamente, e mais ampla do que dispi5e a norma do art. 179 da CF. Apesar de sua 
grande importancia na realidade da pequena e microempresa, tal comando limita
se a incentivri-las atraves de simplificac;ao, reduc;ao e eliminac;ao das obrigac;i5es. 
Contudo, o Municipio tern plenas condic;i5es de eliminar, reduzir e simplificar, em 
regra, as obrigac;i5es administrativas e tributririas, par vezes as creditfcias, quando 
a elas concede emprestimos a fim de criar-lhes condic;i5es de sobrevivencia e desenvol
vimento, principalmente em nosso pais, cam um mercado altamente oligopolizado 
e uma burocracia estatal inoperante. 

Quando se impi5e coma principio 0 tratamento favorecido a pequena empresa, 
significa que as polfticas econ6micas estatais, portanto do Municipio, devem oferecer 
condic;i5es reais para a sua criac;ao, desenvolvimento e permanencia no mercado. 
Sendo assim, o Poder Local pode e deve realizar a intervenc;ao direta e indireta neste 
intuito, apoiado, para tanto, em sua competencia constitucional arts. 24, I e V; 30, 
I e II e 179 da CF.) . . 

E passive/ o Municipio ter uma lei que trate especificamente da pequena 
empresa, criar fundos de financiamento a ela para aquisic;ao de bens de produc;ao 
(mriquinas) e de tecnologia ou aumento de capital, reduzir os impostos municipais, 
dispor de areas de sua propriedade, atraves de concessao de uso aquelas, viabilizar 
locais para incubadoras de empresas e criar autarquias, sociedades de economia 
mista ou empresas publicas para desenvolver tecnologia a ser colocada a disposic;ao 
das pequenas empresas (CLARK, 2001, p. 139-140)." 

Atraves das micros e pequenas empresas podemos ampliar o mercado 
interno, alimentado a cadeia produtiva nacional, possibilitando o aumento da 
arrecadat;ao tributaria estatal e diminuindo assim a vulnerabilidade dos poderes 
publicos diante do poderio econ6mico I contributivo das empresas transnacionais, 
reduzindo ainda nossa dependencia externa e transversalmente distribuindo a 
riqueza produzida. 

Logicamente, o fortalecimento e a insert;ao dos referidos tipos de empresa 
no mercado brasileiro, marcado por oligop6lios internacionais cartelizados e 
consequentemente por algumas at;6es ilegais, depende de uma serie de medidas 
conjuntas e paralelas, incluidas nas at;6es e nos planos estatais, tais como: efetiva 
repressao das praticas de abuso do poder econ6mico (art. 173, paragrafo quarto 
da Constituit;ao brasileira de 1988), incremento do credito, redut;ao das exigencias 
burocraticas, estimulos tecnol6gicos, facilidades nas operat;6es de transporte e na 
contratat;ao de mao de obra, etc. Ou seja, politicas econ6micas especificas, articula
das e planejadas para as micro e pequenas empresas. 
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5. Conclusao 

Nesta abordagem demonstramos o potencial oferecido pela Incubadora de 
Empresas coma espa~o/instrumento de a~ao sistemica para varias modalidades 
de micro e pequenas empresas corn vistas a gera~ao de renda, cria~ao de empregos 
e fortalecimento do mercado interno. 

As na~6es em desenvolvimento ganham extremamente corn a explora~ao 
desse potencial, especialmente quando se e possuidor de dimens6es territoriais 
coma o Brasil, onde a busca do desenvolvimento local e regional e urn imperativo 
para o sucesso daquele no plana nacional. 

Em urn cenario coma o brasileiro, corn ampla diversidade geografica, cultural 
e de grande potencial produtivo, os Estados e os Munidpios, nao excluindo a 
Uniao, devem ter urn papel fundamental de catalisador de a~6es voltadas a 
implanta~ao das Incubadoras de Empresas, inclusive criando cons6rcios para 
explora~ao de potenciais locais e/ ou estaduais, corn amp la participa~ao das 
comunidades beneficiadas. Assim, havera o fortalecimento do tecido social, via 
a "democratiza~ao" do processo produtivo, instituindo-se urn grau minima de 
pluralismo dos agentes economicos. 

A titulo de ilustra~ao podemos mencionar atividades que podem receber o 
incremento fortalecedor, via utiliza~ao de Incubadoras de Empresas, corn beneficios 
as comunidades diretamente envolvidas e ao seu entorno, tais coma: a explora~ao 
de pedras semipreciosas em certas regioes brasileiras; confec~6es; cal~ados; 
artesanato variado; produ~ao de softwares educativos, personalizados e culturais; 
design grafico e de embalagem; produ~ao de doces de frutas locais; produ~ao de 
mel de abelhas, etc. 

Possuimos, ainda, outras experiencias importantes na area de presta~ao de 
servi~os, tendo 0 papel de formador de mao de obra e de impulso a cria~ao dos 
pequenos neg6cios de operador de equipamentos inovadores concebidos na 
Academia e nos Institutos de Pesquisa; de manuten~ao dos equipamentos exis
tentes no mercado; de bombeiros e eletricistas; e de contadores e tecnicos. 

Intencionalmente, nao mencionamos na exemplifica~ao supra a Incubadora 
de Empresa de Base Tecnol6gica, porque esta modalidade se encontra em fase de 
fortalecimento na nossa cultura por meio das Universidades e entidades privadas. 
Procuramos chamar a aten~ao de outras modalidades a serem absorvidas e 
implantadas na realidade nacional devido a sua amplitude e potencialidade na 
cria~ao, prote~ao e desenvolvimento de novas empreendimentos de pequeno 
vulto na industria, agricultura, pesca, pecuaria, servi~os, turismo, arte, lazer, etc. 

Finalmente, as Incubadoras de Empresas devem ser inseridas necessariamente 
nas politicas economicas estatais, porque sao essenciais ao desenvolvimento 
nacional em patamares condizentes corn a inten~ao do constituinte de 1988, conforme 
se pode depreender de varios artigos do Texto Constitucional de 1988. 
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