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1. INTRODUÇÃO
A criação de uma incubadora de empresas de base tecnológica é uma oportunidade
de impulsionar o desenvolvimento do setor de tecnologia da informação e
comunicações (TICs), na cidade de Jaú. A justificativa principal está alicerçada na
possibilidade de desenvolvimento do setor, como forma de minimizar as
dificuldades enfrentadas pela economia local. A incubadora é parte de um projeto
maior, que se predispõe a estudar e apresentar as diretrizes para a formação de
uma rede de cooperação entre as instituições locais (Fatec-Jahu, prefeitura
municipal e empresas de TICs).

2. OBJETIVO
• Apresentar uma estrutura para a incubadora de empresas Desenvolve Inova Jaú-

SP.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
O método de pesquisa utilizado é o de pesquisa-ação. A pesquisa-ação é um tipo de
pesquisa aplicada que visa motivar uma mudança consciente em um ambiente
restrito. Uma pesquisa aplicada tem como finalidade empregar suas descobertas a
um problema específico. O planejamento da pesquisa-ação consiste em: identificar
um objetivo, implementar ações para que o objetivo possa ser atingido e promover
uma mudança consciente num ambiente controlado (COLLINS; HUSSEY, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta para a incubadora a ser implantada, deverá comportar a junção das
duas principais instituições interessadas no desenvolvimento deste projeto: Fatec-
Jahu e prefeitura municipal. À prefeitura caberá apenas a disponibilização de local
para a instalação da incubadora. A Fatec-Jahu poderá oferecer ao projeto todo
suporte para o desenvolvimento de conhecimentos administrativos e técnicos das
empresas incubadas. O apoio de órgão de fomento é fundamental para a instalação
da estrutura e também para que as empresas incubadas possam desenvolver seus
projetos. A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é uma instituição
financeira do Governo do Estado de São Paulo que poderá apoiar na
implementação deste projeto (FIGURA 1).

Figura 1. Estruturas de gestão para formação da incubadora

O desenvolvimento dos processos na Incubadora deverá considerar o tempo de
incubação. Assim, será proposto um tempo médio de incubação de 3 anos,
subdividido em estágios de pré-incubação e incubação (FIGURA 2).
As etapas do processo:
• Sensibilização: impactar a comunidade através da divulgação da formação da

incubadora e estimular o desenvolvimento de uma cultura empreendedora local
para que novos empreendimentos possam surgir;

• Pré-incubação: desenvolvimento e implementação do projeto;
• Incubação: consolidação e supervisão dos empreendimentos;
• Desincubação: desligamento dos empreendimentos da incubadora.

As atividades de pré-incubação:

• Desenvolvimento do projeto: nesta etapa os projetos de novos
empreendimentos serão selecionados para participarem da Escola de
Inovadores, durante o período de 6 meses;

• Implementação do projeto: concluído o curso na Escola de Inovadores, os
empreendedores terão 6 meses para transformar o seu projeto numa
empresa.

As atividades de incubação :

• Consolidação do empreendimento: durante o período de 1 ano, os
empreendedores receberão suporte para consolidar a empresa junto ao
mercado de trabalho;

• Supervisão do empreendimento: com duração de 1 ano, a empresa será
avaliada pelos apoiadores do projeto. Caso o empreendimento esteja bem
estruturado, poderá ser desincubado.

Figura 2. Etapas de incubação

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações para que a Incubadora Desenvolve Inova Jaú-SP possa ser
implementada dependerão de um esforço conjunto das instituições
locais envolvidas.
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