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RESUMO 

Uma economia mundial instável e o crescimento do mercado cada vez mais competitivo formam hoje 
um cenário que exige das empresas o desenvolvimento de mecanismos inovadores e ações gerenciais 
que possibilitem a empresa atingir o seu objetivo. Atuando como instrumentos de apoio na fase inicial 
de uma empresa, as incubadoras de base tecnológica (IBTs) assumem esse papel, fornecendo todo o 
suporte necessário como infra-estrutura, capacitação técnica e gerencial, orientações sobre linhas de 
créditos, entre outros, que auxiliam no desenvolvimento e sucesso dessas empresas, denominadas 
empresas de base tecnológica (EBTs) ou incubadas de base tecnológica. As EBTs são pequenas 
empresas que se caracterizam por estarem relacionadas ao processo de inovação e desenvolvimento 
tecnológico e concentram suas operações na produção de novos produtos. Essas empresas por um 
determinado período de tempo recebem apoio gerencial e tecnológico das incubadoras, que podem 
auxiliar na redução da mortalidade dessas empresas nascentes. O objetivo desse estudo foi realizar 
uma análise da contribuição das incubadoras de base tecnológica localizadas na região do Vale do 
Paraíba Paulista (VPP) no desenvolvimento e na redução da mortalidade das EBTs. A metodologia 
utilizada consiste na aplicação de dois questionários: o primeiro questionário destinado aos gestores de 
cinco empresas incubadoras de base tecnológica da região do VPP e o segundo questionário destinado 
aos gestores de cinqüenta e quatro EBTs distribuídas nas incubadoras da mesma região. Verificou-se 
com este estudo que os recursos disponibilizados pelas IBTs da região do VPP estão desenvolvendo 
mecanismos inovadores e ações gerenciais que possibilitem às EBTs atingirem o seu objetivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Incubadoras de base tecnológica, Empresas de base tecnológica, Vale do 
Paraíba Paulista. 
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Analyze the Contribution of Technology-based Incubators Located in the Vale do 
Paraíba Paulista in the Development and Reducing Mortality of Firms Incubated 

Technological Base 

 

ABSTRACT 

 

An unstable world economy and growing market increasingly competitive form a scenario that 
requires companies to develop innovative mechanisms and management actions that allow the 
company to achieve its objective. Acting as support tools in the initial phase of a company, the 
technology-based incubators take on this role, providing all necessary support and infrastructure, 
technical and managerial training, guidelines on credit lines, among others, which assist the 
development and success of these companies, called technology-based firms (NTBFs) or incubated 
technological base. The NTBFs are small firms that characterized by they are related to the process of 
innovation and technological development and concentrate their operations in the production of new 
products. These companies for a certain period of time receiving support from management and 
technology incubators, which assist in the reducing the mortality of these nascent companies. The aim 
of this study was to analyze the contribution of technology-based incubators located in the Vale do 
Paraíba Paulista (VPP) in the development and reducing mortality of NTBFs. The methodology used 
is the application of two questionnaires: one questionnaire for managers of five technology-based 
incubators, and the second questionnaire to managers of fifty-four NTBFs distributed the incubators in 
the region of the VPP. There was this study that the resources released by the TBIs in the region of 
PPV are developing innovative mechanisms that will enable people to reach their goal NTBFs. 
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