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O QUE É UMA INCUBADORA?

• Uma incubadora de empresas é uma forma
interessante de estimulo ao
empreendedorismo na medida em que
fortalece e prepara pequenas empresas para
sobreviver no mercado;
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O QUE É UMA INCUBADORA?

• É um local especialmente criado para abrigar
pequenas empresas, oferecendo uma
estrutura configurada para estimular, agilizar
e favorecer a transferência de resultados de
pesquisa para atividades produtivas;

4



O QUE É UMA INCUBADORA?

• Sendo um ambiente planejado e protegido;

• Propício para o desenvolvimento das
empresas interessadas em investir em novos
projetos;
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O QUE É UMA INCUBADORA?

• A Incubadora oferece:

– apoio gerencial e técnico (serviços de
recepção e secretaria, salas de reunião,
Internet, telefone etc.) ;

– uma gama de serviços que propiciam
excelentes oportunidades de negócios e
parcerias para que se desenvolva o projeto/
empresa.
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COMO FUNCIONA?

• As incubadoras de empresas são formadas,
geralmente, através de convênios ou termos
de cooperação firmados entre várias
instituições comprometidas com o
desenvolvimento da região;

• A noção básica é dar subsídio aos primeiros
passos para o desenvolvimento de uma
empresa, ou de um produto de uma empresa
já consolidada;
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O QUE É UMA EMPRESA 
INCUBADA?

• É um empreendimento que está passando
pelo processo de incubação, isto é, que está
recebendo suporte de uma incubadora para o
seu desenvolvimento;

• A empresa pode ser incubada residente
(quando ocupa um espaço dentro do prédio
da incubadora) ou incubada não residente
(caso em que tem sua própria sede, mas
recebe suporte da incubadora);
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QUEM PODE INCUBAR UMA 
EMPRESA? 

• Qualquer pessoa que tenha um projeto
inovador e que deseje abrir sua própria
empresa;

• Empresas já existentes também podem
participar do programa e receber o apoio da
incubadora.
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TIPOS DE INCUBAÇÃO:

• EMPRESA PRÉ-INCUBADA

• EMPRESA INCUBADA

• EMPRESA GRADUADA
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TIPOS DE INCUBAÇÃO:

• EMPRESA PRÉ-INCUBADA:

– fase que antecipa a incubação, visa dar vazão
a ideias empreendedoras;

– são preparados projetos/protótipos de
negócios para o futuro ingresso na
Incubadora;

– período no qual uma empresa é estimulada a
desenvolver com profundidade o potencial de
seu negócio.
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TIPOS DE INCUBAÇÃO:

• EMPRESA INCUBADA:

– processo de apoio ao desenvolvimento de
empreendimentos iniciantes ou de
empresas nascentes;

– promoção das condições favoráveis ao seu
crescimento, em troca do pagamento de
uma mensalidade, que ajuda a incubadora
a manter a sua estrutura.
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TIPOS DE INCUBAÇÃO:

• EMPRESA GRADUADA:

– é a inserção de uma empresa no mercado;

– depois de fortalecida por um determinado
período, a empresa incubada se gradua (se
insere no mercado),

– podendo ou não manter algum vínculo
com a incubadora.
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VANTAGENS DE SE INCUBAR NO 
CEFET-MG

• Infraestrutura:

– espaço físico exclusivo com internet;

– mobiliário e equipamentos;

– salas de reunião e treinamento;

– laboratórios, bibliotecas e auditórios;
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VANTAGENS DE SE INCUBAR NO 
CEFET-MG

• Apoio aos projetos residentes:

– suporte do corpo docente;

– capacitações – finanças, contabilidade,
canvas, preço de venda, EVTECIAS,
empreendedorismo e marketing,
orientação para Planos de Negócios.

16



VANTAGENS DE SE INCUBAR NO 
CEFET-MG

• Apoio aos projetos residentes:

– apoio a projetos para órgãos de fomento;

– divulgação da empresa e produto;

– acompanhamento e controle.
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Figura I: COLOCAR IMAGEM DA SALA DE CURVELO.
Fonte: Arquivo pessoal.
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PROCESSO DE SELEÇÃO

• Editais Públicos;

• Período de 30 dias;

• Validade de 6 meses;

• Vagas: conforme espaço disponível;

• Inscrições: nascente.cefetmg.br .
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VANTAGENS DE SE INCUBAR NO 
CEFET-MG

• Aluguel acessível:

– Programa de Pré-incubação: R$ 100,00
mensais;

– Programa de Incubação: R$ 200,00
mensais.
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HISTÓRICO DA NASCENTE

• Fundada em 27 de novembro de 1998;

• Surgiu da vocação da Instituição em
produção e gerenciamento de tecnologia;

• Sua atuação está direcionada para a
difusão da cultura empreendedora e de
inovações no mercado;
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HISTÓRICO DA NASCENTE

• Com objetivo, suporte tecnológico e
modelagem de negócios para os
empreendimentos residentes de base
tecnológica.
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HISTÓRICO DA NASCENTE

• Empresa: Blinck – Pré-incubada;

• Projeto: Edificações Automatizadas de Baixo
Custo;

• Empresários:

– Evandro Guimarães de Paula;

– Cintia Gasbarro de Paula.
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HISTÓRICO DA NASCENTE

• Empresa: SGA – Graduada;

• Projeto: Sistema de gestão e locação de
equipamentos agrícolas;

• Empresários:

– Gilberto Reginaldo Silva;

– Rogério Diniz Durães.
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O QUE MAIS?

• SITE:

http://www.nascente.cefetmg.br/

• Coordenação Local da Nascente (Unidade
Curvelo): Prof.ª Juliana Reinert

jureinert@curvelo.cefetmg.br

25



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/em
preendedorismo/incubadora/index.php?p=38440> Acessado
em: 09/02/2017;

• <http://anprotec.org.br/site/menu/incubadoras-e-
parques/perguntas-frequentes/> Acessado em: 08/02/2017;

• <http://www.inbatec.ufla.br/programa-de-incubacao/sobre-as-
incubadoras-de-empresas/> Acessado em: 07/02/2017.

26



OBRIGAD@!!!

27


