
Pré incubação

Segundo  o  CNPq  (2003),  a  pré  incubação  é  compreendida  como  conjunto  de  apoio  a 
empreendedores que tenham ideias quanto a um produto (bem ou serviço) inovador, dispõem de 
conhecimento para transformar a ideia em realidade, mas que necessitam de serviços de suporte, de 
espaço  físico  e  de  tempo  adequados  para  desenvolver  tecnologia,  definir  plano  de  negócios  e 
orientação inicial para captar recursos e formalizar a criação da empresa.

Ao  entrarem na  fase  de  pré  incubação,  os  empreendedores  não  possuem uma  empresa 
formalizada,  um plano de negócios formalizado e consistente,  nem um produto pronto para ser 
comercializado ou serviço a ser oferecido.

A Pré incubação visa orientar os empreendedores na elaboração do Plano de Negócios de 
seus  Projetos  Inovadores  de  Base  Tecnológica,  visando  identificar  a  viabilidade  técnica, 
mercadológica e econômica.

Além disso, os pré incubados recebem orientações para acesso ao mercado e apoio para a 
consolidação do negócio. A incubadora oferece um ambiente aberto à troca de experiências com 
outros empresários e à indicação de oportunidades de financiamento, cursos, seminários e palestras.

Durante esse período, a equipe de empreendedores conta com um espaço comum reservado 
aos pré incubados e têm acesso a uma série de treinamento e cursos de capacitação na área de 
gestão de projetos.

Torna-se importante ressaltar que estas duas fases (pré-incubação e incubação) podem ser 
oferecidas por uma mesma entidade (incubadora, como é o caso da INOVAPoli) ou por entidades 
diferentes (pré-incubadora e incubadora).

Em resumo, os objetivos da pré incubação são: determinar se há mercado para o produto, 
serviço ou processo proposto e incrementar a capacitação gerencial e de negócios dos proponentes 
do projeto para que, no momento da criação da empresa, as competências necessárias para a fase 
start-up1 estejam consolidadas.

1Start-up  é  um  modelo  de  empresa  jovem,  embrionária,  recém-criada,  ou  ainda  em  fase  de  constituição,  
implementação e organização de suas operações (o que é mais comum). Podendo até mesmo sequer ter iniciado a  
comercialização de seus produtos e serviços. Pode também ser uma empresa totalmente solidificada no mercado  
que beneficiou de um crescimento rápido.


