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A evolução da tecnologia tem propiciado além do bem estar, a 
satisfação de muitas das necessidades da sociedade. O progresso 
tecnológico impulsiona o econômico e esse, pela lógica mundial 
vigente de produção, tem resultado em agressões ao mmeio ambiente. 
O cenário que se configura insustentável em decorrência desse modelo 
de desenvolvimento praticado, faz emergir uma nova forma de gestão 
dos empreendimentos, este pautado em um modelo de desenvolvimento 
sustentável.  Segundo a Associação Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC), as 
incubadoras de empresas são instrumentos para o desenvolvimento 
sustentado do Brasil, através da criação e fortalecimento de empresas 
baseadas em conhecimento. O artigo tem como propósito apresentar a 
contribuição da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF 
e de suas empresas incubadas para o desenvolvimento sustentável local 
e regional. O estudo tem caráter exploratório, e toma por base o 
referencial teórico do desenvolvimento sustentável, da 
sustentabilidade, da responsabilidade social empresarial e das 
incubadoras de empresas. Este estudo conclui que as incubadoras de 
empresas têm na sua configuração a possibilidade de contribuir para a 
promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil por meio das 
soluções de negócios que promovam conservação do meio ambiente e a 
inclusão social, através do desenvolvimento de novos produtos e 
serviços sob o enfoque da sustentabilidade.. Adicionalmente o estudo 
sugere a definição de critérios e de indicadores fundamentados nos 
conceitos de sustentabilidade, responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável, como ferramentas de acompanhamento e 
avaliação dos empreendimentos incubados. 
 
Palavras-chaves: Incubadora de Empresas, Desenvolvimento 
Sustentável Sustentabilidade, Responsabilidade Social Empresarial. 
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1. Introdução 

As inovações segundo Shumpeter (1982), assim como a tecnologia, estão no centro do 
desenvolvimento tecnológico e devem viabilizar-se à medida que atendam às necessidades 
sociais e de mercado. O desenvolvimento econômico, de acordo com o autor, só ocorrerá se 
houver uma demanda por novos produtos e métodos produtivos.  Para Christensen (2003), a 
inovação pode ser um processo previsível, capaz de gerar crescimento lucrativo e sustentável. 

Em seu estudo Hayne (2003) conclui que, como o progresso tecnológico influencia o 
progresso econômico e esse, pela dinâmica do modo de produção capitalista, tem sido o 
responsável por uma violenta agressão ao meio ambiente, emerge uma nova forma de gestão 
dos recursos humanos e materiais que deve levar em conta os interesses do desenvolvimento 
sustentável. 

Vedovello e Figueiredo (2005), consideram que infra-estruturas tecnológicas, tais como 
incubadoras de empresas, têm desempenhado um papel cada vez mais importante no cenário 
da inovação. Busca-se, com essas infra-estruturas, aglutinar políticas e atores sociais distintos 
e canalizar esforços e recursos com o objetivo de promover um ambiente econômico mais 
pró-ativo que favoreça o desenvolvimento sócio-econômico mais sustentado e competitivo.  

Na Universidade Federal Fluminense, todas as atividades que tratem da transferência de 
conhecimento para as empresas incubadas e vice-versa, assim como a identificação de 
conhecimentos, tecnologias e idéias desenvolvidas no âmbito da UFF que possam dar origem 
a novas empresas e produtos inovadores, deverão ser desenvolvidas pela incubadora dentro de 
um plano institucional de apoio às atividades de inovação tecnológica (IEBTUFF, 2004). 

O objetivo deste artigo é apresentar a contribuição da Incubadora de Empresas de Base 
Tecnológica da UFF e de suas empresas incubadas para o desenvolvimento sustentável local e 
regional através da criação de empreendimentos baseados em conhecimento e do apoio a 
gestão desses empreendimentos. A metodologia de pesquisa utilizada é o estudo de caso.  O 
estudo exploratório utilizará pesquisa bibliográfica e documental. Creio que os resultados 
deste estudo fornecerão elementos para uma maior reflexão sobre os conceitos de 
desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e responsabilidade social no contexto das 
incubadoras de empresas e das empresas incubadas. E que essas informações possam ser 
consideradas pelos responsáveis pelos programas de incubação de empresas nas instituições 
de ensino e/ou pesquisa e pelos empresários incubados. 

2. Referencial Teór ico  

2.1. Desenvolvimento Sustentável  

O governo brasileiro adota a definição apresentada no documento Nosso Futuro Comum 
(1991), publicado em 1987, também conhecido como Relatório Brundtland, no qual o 
desenvolvimento sustentável é concebido como “o desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 
próprias necessidades” . O documento ressalta que ao se definirem os objetivos do 
desenvolvimento econômico e social, é necessário levar em conta sua sustentabilidade em 
todos os países – desenvolvidos ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de 
planejamento central.  

Desenvolvimento sustentável se refere principalmente às conseqüências dessa relação na 



 P	P�Q	RSRUT8V�W	XYVAZ\[�X�VA]�W	RSXYVA]�^F_Y`6`.aYbY`8aYcY%	dYe %f_Y`6gUd�hY_Yi�jk%	h
l'mMn?mIo p?q r�sut9m�v�wJx*myr�z9o w9{?t9|~}~w?�?t?v�{9q �~� w?p9w��~w9�?o myq nO��mMp9o r~|u}~w9�>z?o wO��m��Nw�my�It?�N��mMnJ��rM�?q � q {?r~{9m

Foz do Iguaçu, PR, Brasil,  09 a 11 de outubro de 2007 
 
 
 

 

 
3 

qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura. Atividade 
econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé básico no qual se apóia a 
idéia de desenvolvimento sustentável. A aplicação do conceito à realidade requer, no entanto, 
uma série de medidas tanto por parte do poder público como da iniciativa privada, assim 
como exige um consenso internacional.  

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 
Janeiro, em 1992 (Rio-92), teve como um dos seus principais resultados a criação da Agenda 
21. Esta agenda é um documento que estabelece a importância do comprometimento de cada 
país em refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, 
organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no 
estudo de soluções para os problemas socioambientais.  

A mudança só será possível por meio do conhecimento sobre os efetivos impactos e 
conseqüências deste modelo sobre a sustentabilidade. Gradual e lentamente. É preciso que 
líderes importantes em cada comunidade - consumidores, investidores, executivos, mídia, 
governo - se mobilizem no sentido de apontar continuamente as limitações do modelo atual e 
indicar caminhos alternativos. MATTAR (2001) 

O crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à justiça social, pois não leva 
em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de vida a não ser o acúmulo de riquezas, 
que se faz nas mãos apenas de alguns indivíduos da população. O desenvolvimento, por sua 
vez, preocupa-se com a geração de riquezas sim, mas tem o objetivo de distribuí-las, de 
melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, portanto, a 
qualidade ambiental do planeta. (MENDES, 2006). 

O novo tripé de avaliação da performance empresarial e do desempenho de executivos é 
conhecido globalmente como Triple Bottom Line (TBL). O novo conceito parte da premissa 
de que a sustentabilidade de um empreendimento depende da gestão competente de sua 
complexidade natural, assim como da sua capacidade em considerar nos planos de negócio os 
interesses legítimos de seus diferentes stakeholders e os impactos no meio ambiente (CES-
FGV-EAESP, 2006). Um exemplo da aplicação deste conceito é o Índice de Sustentabilidade 
da Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index), da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que 
demonstra o valor de um grupo de empresas consideradas sustentáveis segundo critérios 
financeiros, sociais e ambientais.  

Atualmente, os investidores tendem a aplicarem seus recursos em empresas socialmente 
responsáveis, sustentáveis e rentáveis. Isto porque consideram, em tese, que essas empresas 
estão mais preparadas para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais. No Brasil, a 
BOVESPA no ano de 2005, em conjunto com várias instituições, decidiu unir esforços para 
criar um índice de ações que seja um referencial (“benchmark” ) para os investimentos 
socialmente responsáveis, o ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial. O ISE tem por 
objetivo refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido 
comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, e também 
atuar como promotor das boas práticas no meio empresarial brasileiro.  

2.2.  Responsabilidade Social Empresar ial e a atividade econômica das empresas 

De acordo com o Instituto Ethos, Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão 
que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 
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as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 
sociais. Ainda segundo este Instituto, a responsabilidade social empresarial na gestão das 
pequenas e microempresas é  uma das principais questões do movimento pela sustentabilidade 
no Brasil. Existem muitas dificuldades a serem superadas e o debate vem sendo travado em 
diversos eventos e nos principais fóruns do país e do mundo nos últimos anos.   

Na Conferência Nacional promovida pelo Instituto Ethos (2004), foram apresentados e 
discutidos alguns pontos importantíssimos para a gestão dos pequenos empreendimentos. 
Dentre eles estão as dificuldades para a o desenvolvimento socialmente responsável das micro 
e pequenas empresas como: informalidade; falta de acesso ao capital e a novas tecnologias; 
excesso de corrupção; falta de capacitação dos profissionais; legislação injusta e tratamento 
como grandes empresas ocasionando pouco poder de ação e possibilidade de crescer.  

Segundo diversos estudiosos, a assimilação dos conceitos e posteriormente a adoção de 
práticas de responsabilidade social empresarial na gestão das pequenas e microempresas é 
uma necessidade para as empresas permanecerem no mercado. Um dos pontos comuns do 
debate, acima citado, é de que a atitude empreendedora combinada a valores éticos tem obtido 
resultados sociais, econômicos e ambientais positivos. Outro ponto comum é o de aprender a 
fazer mais com menos, reaproveitar o que é desperdiçado e fazer negócios em parceria com a 
comunidade. 

2.3. Incubadoras de Empresas  

Os pesquisadores Jorge Sábato e Natálio Botana (1968), destacaram a necessidade de 
universidade e empresa interagirem, como condição fundamental para o desenvolvimento da 
sociedade, ao descreverem o papel da cooperação universidade-empresa na inovação 
tecnológica e a sua relevância para o desenvolvimento econômico e social da América Latina. 

Henry Etzkowitz, em 1996, apresenta  um novo modelo para descrever e caracterizar a 
interação universidade-indústria-governo, a Triple Helix.. Este modelo, de outra  forma, prevê 
que o envolvimento da universidade na inovação industrial melhora o desempenho da 
pesquisa básica, a partir de um efeito interativo, onde a inovação industrial suscita novas 
questões para a pesquisa básica, ao trazer-lhe novas questões a serem investigadas.  

As incubadoras aparecem na confluência de interesses públicos e privados, onde aflora uma 
meta comum de sistematizar a transição da invenção para a comercialização de novas 
tecnologias. Devido a essa flexibilidade, as incubadoras são interpretadas ou reinventadas em 
diferentes países e situações. Por outro lado, numa visão ex-post as incubadoras exemplificam 
a emergência de uma política de ciência, de tecnologia e de inovação inspirada no modelo da 
hélice tríplice (ETZKOWITZ, 2002).  

Segundo a ANPROTEC (2005), a incubadora de empresas é um mecanismo de aceleração do 
desenvolvimento de empreendimentos (incubados, associados e graduados), mediante um 
regime de negócios, serviços e suporte técnico compartilhado, além de orientação prática e 
profissional, que para se constituir e cumprir com suas finalidades precisa ser mantido por 
entidades governamentais, universidades, grupos comunitários etc.  

As incubadoras de empresas podem ser sem ou com fins lucrativos. Na maioria dos países, as 
sem fins lucrativos, além de serem as mais antigas, são em número muito maior e se 
caracterizam como programas de auxílio aos empreendedores na fase inicial de criação e na 
fase de crescimento do seu negócio. Existem três tipos de incubadoras no Brasil: as que 
abrigam preferencialmente empresas de base tecnológica, as de empresas de setores 
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tradicionais e as mistas. De acordo com o Panorama 2005 da Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas (ANPROTEC), 
atualmente existem aproximadamente 339 incubadoras no país, das quais, 18 estão localizadas 
no Estado do Rio de Janeiro, vinculadas à Rede de Incubadoras, Pólos e Parques 
Tecnológicos do Estado (ReINC). 

Durante o XV Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e de Incubadoras de Empresas e 
XII Workshop ANPROTEC, realizado no período de 05 a 08/09/2005 em Curitiba, foi 
proposta a reflexão sobre pelo menos três questões estratégicas para o movimento de 
inovação: ampliar atendimento a novos projetos, aliar trabalho desenvolvido por incubadoras 
e parques tecnológicos ao desenvolvimento local sustentável e promover acesso a mercados 
para produtos inovadores fabricados por empresas de base tecnológica, dentre outros temas. 
No caso do Sebrae, os recursos foram direcionados às incubadoras com projetos de acesso a 
mercados para empresas residentes.  

Paulo Alvim, gerente da Unidade de Inovação e Acesso à Tecnologia do Sebrae Nacional, no 
III Encontro Regional das Incubadoras do Centro-Oeste, em julho de 2006, em Brasília, 
defendeu também a construção de uma engenharia financeira capaz de manter as incubadoras 
num cenário em que as empresas incubadas devem receber a maior parte dos recursos. A 
construção de redes, segundo ele, pode ser uma saída para fortalecer o movimento. O 
fortalecimento das incubadoras pode se dar por meio das redes nas quais estão envolvidas, 
apontou o gerente. 

3. A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF 

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF (IEBTUFF) está inserida na 
Universidade Federal Fluminense (UFF), na cidade de Niterói, cidade com cerca de 500 mil 
habitantes, caracterizada por ser a primeira cidade no Estado do Rio de Janeiro e a quarta no 
Brasil em qualidade de vida. Com o menor índice de analfabetismo e o maior nível de 
instrução do Estado. Niterói é um dos principais pólos econômicos da região leste fluminense.   

A UFF atua em nível Federal, Estadual e Municipal, através de seus "campi" na Cidade de 
Niterói e em pelo menos 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro. É importante ressaltar 
sua participação ativa na sustentação do desenvolvimento do Estado e na área geográfica 
próxima, o evidente crescimento da qualificação dos seus docentes no Brasil e no exterior e a 
busca contínua da excelência no ensino formal consolidam a identidade institucional da UFF.  

A Incubadora tem por missão contribuir para o desenvolvimento regional sustentável, 
graduando empresas de base tecnológica com perfil inovador e ético. Ela integra as atividades 
do NITERÓI POLOTEC, pólo tecnológico de Niterói e municípios vizinhos. Integrar as 
pesquisas com características mais aplicadas desenvolvidas dentro da UFF com os setores 
público e privado; Contribuir para a geração do trabalho e renda numa perspectiva 
local/regional; Contribuir para o desenvolvimento regional sustentável; Capacitar os 
empreendedores e as equipes das empresas incubadas para administrarem os negócios de 
forma ética e responsável socialmente e se estabelecerem no mercado com sucesso; Cultivar 
desenvolver e difundir a cultura empreendedora são os principais objetivos da incubadora. 

O modelo de gestão da IEBTUFF está baseado em quatro pilares: planejamento, processo 
operacional, indicadores e avaliação que, por sua vez, fazem parte das exigências e critérios 
de avaliação das instituições financiadoras dos projetos encaminhados.  O macro processo da. 
Incubadora subdivide-se em processos específicos, a saber: Pré-incubação; Seleção; 
Assistência e acompanhamento das incubadas; Acompanhamento das graduadas e Captação 
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de Recursos.  A captação de recursos para a sustentação da IEBTUFF e para prestação de 
serviços especializados as empresas incubadas se dá através da elaboração de projetos e 
articulação de parcerias, tanto para investir na melhoria da infra-estrutura e qualificação da 
equipe da Incubadora, quanto para investir nas empresas seja em treinamentos, infra-estrutura, 
consultorias ou outros benefícios necessários ao bom desempenho das mesmas. Neste 
contexto, a participação dos órgãos de fomento é essencial, uma vez que os recursos 
provenientes de seus editais representam, atualmente, uma parcela significativa dos recursos 
para a manutenção da Incubadora, conforme ilustrado no gráfico a seguir 

Considerando a importância da capacitação para a performance gerencial, foi concebido o 
Programa de Capacitação em Inovação Empresarial da UFF (PROCAPE),  o qual foi 
implementado com recursos financeiros da FINEP (Edital- MCT/CNPq/FINEP/PNI-2004) e a 
contrapartida da UFF. A programação do Ciclo de Capacitação Empresarial do PROCAPE, 
inspirado no programa do Instituto ETHOS, propôs a introdução de conteúdos sobre "Ética e 
Desenvolvimento Social" no contexto da responsabilidade social e a atividade econômica das 
empresas, para discutir como as empresas podem exercer a responsabilidade social tendo 
como eixo as próprias atividades econômicas que definem a essência de sua razão de ser.  

A partir de uma compreensão de que o apoio ao movimento de Incubadoras não seria mais 
focado apenas em ferramentas de gestão, a Coordenação da IEBTUFF – em continuidade ao 
trabalho de aperfeiçoamento do seu modelo de gestão e do seu plano de negócios – formulou 
e encaminhou três propostas. Estas propostas foram aceitas e aprovadas nos editais, a saber:  

a) A primeira proposta, de ordem interna, foi dirigida ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação e ao Reitor da UFF, no sentido de que houvesse o comprometimento 
institucional com a consolidação do programa de incubação de empresas e com seu 
realinhamento à estratégia da Universidade – rever o seu plano de negócios e construção 
de sua sede; 

b) A segunda foi ao SEBRAE, através do Edital 05/2005 (Projeto de Promoção de 
Empreendimentos Inovadores) - direcionado às incubadoras com projetos de acesso a 
mercados para empresas residentes; 

c) A terceira proposta foi a de participar juntamente com as incubadoras da PUC - Rio, 
UERJ - Maracanã, Veiga de Almeida e TecVitória (ligada a UFES), do projeto Rede de 
Apoio a Empresas Tecnológicas e Clusters, e concorrer ao Edital FINEP/2006. Seu 
objetivo é transferir conhecimento gerado nos centros de pesquisa para a sociedade em 
forma de produtos e serviços através de empreendimentos globais e auto-sustentáveis. 

3.1. As empresas 

As empresas incubadas na Incubadora de Empresas da UFF são de base tecnológica e 
desenvolvem produtos, processos e serviços através de tecnologia inovadora, bem como no 
desenvolvimento de nacionalização de tecnologia. Os projetos e empreendimentos são 
incubados na forma estabelecida em contrato, previamente aprovado pelas instâncias 
competentes da Universidade Todas as empresas utilizam ou desenvolvem processos não-
poluentes. Algumas prestam serviços para grandes empresas e consórcios, como a 
PETROBRÁS, o CENPES, FURNAS, Indústrias Nucleares do Brasil (INB), PROLAGOS, 
Águas de Niterói etc. As empresas precisam estar constantemente prontas a rever seu 
processos, produtos e serviços para atendimento às exigências dessas contratantes, por órgãos 
reguladores, além das normas estabelecidas pelas agências reguladoras como ANA (Agência 
Nacional de Águas), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) etc.  
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O gerenciamento dos projetos e das soluções propostas requerem, também, especialização na 
formatação de contratos, uma vez que essas grandes empresas têm uma forma de relação na 
contratação de serviços muito “burocratizada” , causando eventuais problemas ao fluxo de 
caixa das empresas incubadas. Pequenas empresas de inovação tecnológica precisam estar 
muito atentas para não perderem a sua competitividade e conseqüentemente a sua 
permanência no mercado. O quadro 1, abaixo, apresenta uma relação das empresas que estão 
ou já estiveram incubadas na IEBTUFF, informando ainda o setor de atuação de cada uma e 
uma sucinta descrição de seus produtos. 

Quadro 1 – Apresentação das Empresas Incubadas na IEBTUFF 

4. Resultados 

Os empreendimentos incubados já têm, em seu referencial teórico, os conceitos aqui 
apresentados, principalmente aqueles que são oriundos dos ambientes acadêmicos. Os que se 

Nome Setor  Produtos 

Construir Rio de 
Janeiro 
Empreendimentos 
Ltda. 

Construção 
civil 

-Desenvolvimento e fornecimento de metodologia otimizada de 
construção de imóveis; 
-Fabricação de tijolos cerâmicos (tijolito) - um tipo de bloco de solo-
cimento prensado em prensa hidráulica – através de processo não 
poluente. 

3 Geo Ltda. 
(Associada) 
 

Engenharia 
(Geotecnia e 
Ambiental) 
 

-Prestação de serviços na área de geotecnia e meio ambiente; 
-Desenvolve e aperfeiçoa mecanismos de instrumentação geotécnica e 
ambiental: Controlador para sistema de amostragem de água 
subterrânea pelo método da baixa vazão.  

Científica Indústria 
e Comércio de 
Produtos 
Eletrônicos Ltda. 
(pré-incubação) 

Eletrônica 

-Desenvolvimento de tecnologia nacional na confecção de uma Placa 
de Aquisição de Dados para aquisição de dados analógicos e sua 
transformação em digitais. Aplicável em diversos sistemas de 
automação industrial e científica. 
-Desenvolvimento de um equipamento para medição de sinais 
cardiológicos para exames com emprego de esforço. 

Hidroplan 
Engenharia e 
Projetos Ltda. 
(Graduada) 

Recursos 
Hídricos e  
Saneamento 
 

- Projeto de Modelagem Matemática da Bacia do Rio Santo Antonio 
no Município de Niterói, com a utilização do software SOBEK, 
desenvolvido pelo Instituto Hidráulico de Delft, Holanda; 
- Elaboração e Adequação do Projeto de Esgotamento Sanitário do 
Município de São Pedro da Aldeia – RJ em consórcio com a empresa 
portuguesa Consugal; 
- Estudos hidráulicos e sedimentológicos, e elaboração de projeto 
básico das estações de bombeamento e adutoras de recalque para o 
projeto de irrigação Iuiú – BA. 

Triex Sistemas 
Comércio e 
Serviços Ltda. 
(Associada) 

Eletrônica 
 e telecom. 
 
 

-Fabricação de equipamentos para a área médica: Monitor fisiológico 
multiparamétrico de mão (fase de testes) em parceria com o 
Laboratório de Esforço do Instituto Biomédico; 
-Desenvolvimento de softwares para automação de calibração; 
-Desenvolvimento de sistemas automatizados de ensaio em diversas 
áreas como corrosão e tecnologia de reservatórios; 
-Desenvolve sistemas para automatizar plantas piloto de produção de 
catalisadores. 

Venture A. F. 
Bioengenharia 
Ltda. 
(Graduada) 

Agri-Fish-
Business 
 

-Desenvolvimento e nacionalização de tecnologia para implantação 
de sistemas de aquaponia; 
-Projetos de integração entre sistemas de hidroponia e psicultura; 
-Desenvolvimento de sistemas de biossegurança animal em cultivos 
aquáticos. 
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candidatam à incubação na UFF, desde o processo seletivo, já começam a assimilar tais 
conceitos e questões. São empresas formalmente constituídas e com equipes qualificadas 
tecnicamente. A vantagem da incubação é justamente o suporte gerencial e o apoio de uma 
infra-estrutura acadêmica, serviços e custos compartilhados. 

O processo de acompanhamento e avaliação dos empreendimentos, baseado em indicdores, 
contribuiu para o aperfeiçoamento do processo seletivo, de incubação e pós-incubação, além 
de contribuir para o aperfeiçoamento dos intrumentos jurídicos e de outros procedimentos 
operacionais. No entanto, ainda é um processo bastante complexo e difícil de ser conduzido 
na gestão dos empreendimentos e para as incubadoras. Está baseado em dados e informações 
e na percepção dos indivíduos. E tem como conseqüência a tomada de decisões importantes 
para a continuidade do empreendimento incubado. 

O programa de incubação da IEBTUFF tem produzido alguns resultados positivos como: a 
geração de dois spin off (oriundos de pesquisa produzidas na UFF) dos oito empreendimentos 
incubados; número significativo (114) de soluções intensivas em conhecimento e tecnológicas 
(produtos, processos e/ou serviços) para diversos clientes, incluindo grandes empresas 
brasileiras; número significativo (181) de empregos e postos de trabalho (bolsistas, sócios, 
temporários) gerados pelas empresas incubadas. Constituição de 22 parcerias com diversos 
parceiros, com o Instituto Hidráulico Delft da Holanda, a UFRJ, o INT, o INMETRO, a 
UFRRJ, FURNAS, CENPES e a PETROBRÁS; Constituição também de parcerias com 
Cooperativas e de Economia Solidária, e outros arranjos para o desenvolvimento de soluções 
tecnológicas. 

O programa de Capacitação Empresarial e Social capacitou empreendedores, empresários e 
membros das empresas incubadas e pesquisadores da UFF através da participação em cursos e 
outros eventos de capacitação promovidos pela Incubadora, pelo Núcleo de Estudos em 
Inovação, Conhecimento e Trabalho (NEICT/UFF) e outras entidades.  

Na Incubadora, o principal direcionamento, sempre foi para as empresas incubadas que são o 
principal produto e a razão da existência das incubadoras. No entanto existem diversos fatores 
que impactam diretamente o planejamento e a gestão da Incubadora. Dentre eles destacamos 
as diversas mudanças das administrações dos governos locais nacionais, além do próprio 
ambiente UFF. Como conseqüência temos mudanças nos direcionamentos propostos pelas 
novas administrações e na formação de equipes. 

5. Conclusões 

Considerando o referencial teórico e a literatura disponível, constatamos que são inúmeras as 
dificuldades para o desenvolvimento socialmente responsável das micro e pequenas empresas. 
Algumas soluções também já são conhecidas como adoção de princípios de ecoeficiência, 
reciclagem, diminuição de produtos tóxicos, ações de responsabilidade com os fornecedores, 
clientes e profissionais. O pequeno empreendimento tem a possibilidade que criar um bom 
ambiente e com profissionais mais qualificados. Em tese, o trabalhador da pequena empresa é 
muito próximo ao proprietário, o que permite também maior grau de lealdade para com o 
negócio. 

A luta pela sobrevivência do pequeno empreendimento é muito difícil . Setenta por cento das 
micro e pequenas empresas quebram em até cinco anos no Brasil,  o que para o emprendedor 
faz com que a sua maior responsabilidade social seja fazer prosperar o negócio e gerar mais 
empregos e renda. Considerando os vários aspectos relativos ao tema, concluimos que é 
importante que as empresas se preocupem em primeiro lugar com o seu crescimento. 
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Questões de sustentabilidade são fundamentais, mas devem dinamizar os negócios, sem 
comprometer o ambiente e a equipe. As empresas devem, primeiro, cuidar de seu próprio 
ambiente. 

Dentre os principais papéis para o desenvolvimento das nações, o desenvolvimento 
tecnológico não deve ser considerado isolado do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional. Neste sentido, as incubadoras de empresas têm uma participação ativa como 
facilitadoras desse processo. As incubadoras de base tecnológica têm na sua configuração a 
possibilidade de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável no Brasil, por 
meio da geração de pesquisa e referências capazes de subsidiar soluções de negócios que 
promovam conservação e inclusão social. Focado em sustentabilidade e inovação nos 
negócios, o programa de incubação objetiva ajudar as empresas incubadas a conquistarem sua 
competitividade por meio da incorporação de conceitos e variáveis sociais e ambientais, 
quando do desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

A Incubadora durante o processo de acompanhamento observou que esses empreendimentos, 
além da observância de requisitos de qualidade, meio ambiente e da segurança do trabalho, no 
desenvolvimento de seus processos, produtos e serviços, têm a preocupação com a questão da 
sustentabilidade e da responsabilidade social empresarial.  

Finalmente, o trabalho conclui sobre a importância do programa de incubação da UFF definir 
critérios e indicadores fundamentados nos conceitos de desenvolvimento sustentável, 
sustentabilidade e responsabilidade social empresarial, como ferramentas de seleção, 
acompanhamento e avaliação dos empreendimentos incubados, e com isso estimular os 
empreendedores a adotarem essas práticas nos seus projetos e negócios. .Sem dúvida 
nenhuma a sustentabilidade é o maior desafio à gestão da incubadora e dos empreendimentos 
incubados. Precisa ser compreendida, e só depois incorporada às práticas gerenciais de acordo 
com as possibilidades de cada empreendimento.  
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